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 الملخص

في وزارة  قراراتالكترونیة في فاعلیة لدارة اإلسة إلى التعرف على أثر مكونات اإلهدفت هذه الدرا

لوصف موضوع  يومن أجل تحقیق األهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلالداخلیة الشق المدني، 

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة (االستبانة) وتطبیقها على عینة حیث الدراسة، وٕایجاد األثر بین متغیراتها، 

(الوكیل، الوكالء بوزارة الداخلیة الشق المدني  والعلیا وسطىدارة الباإلقصدیة من مجتمع الدراسة ممثلة 

  .) شخصا95( وعددهم الدوائر)المساعدون، المدراء العامون، نواب المدراء العامون، مدراء 

الداخلیة الشق والعلیا بوزارة  وسطىدارة الن باإلیمثللعینة المُ أظهرت الدراسة وجود معرفة لدى أفراد ا

إدارة التخطیط ، وأن مستوى تطبیق لكترونیة ومتطلبات نجاحها وتطبیقهادارة اإلالمدني بمكونات اإل

%)، 71.80بنسبة(مرتفع %)، ومستوى تطبیق إدارة المعرفة اإللكترونیة 74.1اإللكتروني مرتفع بنسبة(

%)، ومستوى تطبیق إدارة اإلجتماعات 81.10ومستوى تطبیق إدارة الوثائق اإللكترونیة مرتفع بنسبة(

 ،%)75.90تطبیق إدارة الخدمات اإللكترونیة مرتفع بنسبة(%)، ومستوى 71.70بنسبة(مرتفع اإللكترونیة 

دارة ما وأظهرت الدراسة أن استخدام اإلك %)،64.40قرارات أعلى من المتوسطة بنسبة(الوأن مدى فاعلیة 

لكترونیة دارة اإلكثر مكونات اإلأاذ القرارات بمستوى مرتفع، ولكن لكترونیة یعمل على زیادة فاعلیة اتخاإل

  لكترونیة.ات اإلدارة الخدمإ ة و فدارة المعر إخلیة الشق المدني هي لى اتخاذ القرارات في وزارة الداع تأثیراً 

لكترونیة، ووضع نظام رة اإلادالموظفین وتأهیلهم على تطبیق اإل وأخیرا أوصت الدراسة بتدریب

المعلومات لكتروني، ومتابعة تطویر وتحدیث البنیة التحتیة لتكنولوجیا وافز فعال للمتمیزین في العمل اإلح

لكترونیة باستمرار، واالطالع على تجارب مؤسسات ناجحة في هذا دارة اإللضمان صالحیة تطبیق اإل

ضرورة لكترونیة، ة والتعدي علیها في التعامالت اإلالمجال، وضع سیاسة واضحة ومحددة لحمایة الخصوصی

سیاسة تطبیق واستخدام داریة في التخطیط ووضع األهداف والبرامج المتعلقة بتلف المستویات اإلمشاركة مخ

دارة العلیا في وزارة الداخلیة م، العمل على زیادة الوعي لدى اإلرائهآظرهم و لكترونیة واحترام وجهات ندارة اإلاإل

  الشق المدني حول أهمیة تبني المنهج العلمي في اتخاذ القرارات.

 



 



  د
 

Abstract 

This study aimed  to identify the impact of  the electronic management components 
on the effectiveness of  decisions in The Palestinian Interior Ministry- The Civilian 
Sector, In order to achieve this goal, the researcher used  analytical  descriptive 
approach to describe the subject of  the study, and to find the impact between its 
variables, where the researcher prepared the  study tool(The Questionnaire) and 
applied it on judgmental sample from the study population represented by the 
middle and higher management in Interior Ministry- The Civilian sector  ( deputy 
minister, assistant deputy minister, general managers, vice general manager, 
department  managers and directors at Palestinian interior ministry-civilian sector) 
and their number is (95) person. 
 
The findings showed the availability of  knowledge among  the individuals of  the 
sample  about  components  of the electronic  management and its success and 
implementation  requirements , the implementation level of the electronic planning 
is high with(74.10%), the implementation level of the electronic knowledge 
management is high with (71.80%), the implementation level of the electronic 
document management is high with (81.10%), the implementation level of the 
electronic meeting management is high with (71.70%),the implementation level the 
electronic service management is high with (75.90%), And that the effectiveness of 
the decisions is more than middle with (64.40%),  The study also showed that the 
use of electronic management lead  to increase the effectiveness of decision-
making with high level, but the most electronic management components influence 
on decision-making in The Interior Ministry-The Civilian Sector is the electronic 
knowledge management and electronic services management. 
 
Finally, the study recommended with training the employees to implement 
electronic management, develop an incentive system to encourage most 
distinguished employees in the electronic management, follow up the development 
and modernization of the infrastructure of information technology to ensure the 
validity of the application of  electronic management constantly, and look at the 
successful institutions experiences in this field, develop a clear and specific policy 
to protect the privacy and infringement in electronic dealing, the need for the 
participation of various levels of management in planning, setting goals and 
programs related to policy application and use of electronic management and 
respect their views and opinions, to work on increasing the awareness of top 
management in The Palestinian interior ministry-civilian sector on the importance 
of the adoption of the scientific method in decision-making. 
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مقدمة: 1.1  

المجاالت ، فإدارة أصبحت اإلدارة من أعظم القوى المؤثرة في عالمنا ولها دور حیوي وفعال في كل 

إدارة تغییر وٕابداع وابتكار، حیث یسود عالم اإلدارة في الوقت الحاضر حالة من التغییر المستمر  هي الیوم

 تكنولوجیاوذلك یرجع إلى التطور الكبیر والمتسارع في مجال والتطور الدائم لیشمل كل عناصر اإلدارة، 

المنظمات العامة والخاصة جمیعها لمواجهتها والتكیف جبر ا التطور المتسارع  یواالتصاالت، هذ المعلومات

معها مستخدمة في ذلك اآللیات المالئمة لها، كإعادة رسم السیاسات واالستراتیجیات وٕاعادة التنظیمات 

      وٕاعادة هندسة نظم العملیات اإلداریة. 

بدأت فكرة توظیف تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت في المؤسسات باإلستفادة من المعلومات قد و 

في شكل تقاریر تعبر عن "ما حدث" داخل المؤسسة، ثم تطور األمر إلى تحلیل تلك التقاریر لمعرفة 

ت إلى مرحلة األسباب التي وراء حدوث المتغیرات "لماذا حدث"، وانتلقت التقنیات بعملیة توظیف المعلوما

التنبؤ أي "ماذا سیحدث"، ثم تطورت إلى مرحلة الرؤیة المجمعة للمعلومات والتأثیرات المختلفة للقرارات، ثم 

كثر تقدما وهي توظیف المعلومات والتأثیرات من أجل تحقیق األهداف أو "ماذا نرید أن أانتقلت إلى مرحلة 

لما  دارةاإلحقیقیة في الثورة ال ومات واالتصاالت هي، إلى أن أصبحت تقنیات المعل)2012(علیان،  یحدث"

نتقال من تعني اإل ةاإللكترونی دارةاإلوبالتالي فان أسلوب العمل االداري وفعالیته وأدائه،  من تغییر فيأحدثته 

 لي لربط الوحدات التنظیمیة مع بعضهاوماتیة بما فیها شبكات الحاسب اآلالعمل التقلیدي إلى التطبیقات المعل

نجاز االعمال وتقدیم الخدمات ومات التخاذ القرارات المناسبة وإ لتسهیل الحصول على البیانات والمعل

  .)2008نقال عن الكبیسي،  Yogesh, 2004(كنللمستفیدین بكفاءة وأقل تكلفة وأسرع وقت مم

التغیرات نما حتمیة تفرضها لیس دربا من دروب الرفاهیة وإ  ةاإللكترونی دارةاإلإن التحول إلى 

حت أحد محددات النجاح ألي صبامل والمشاركة وتوظیف المعلومات أالتكنولوجیة، ففكرة التك

  .)2011(الحسنات،مؤسسة

برزت بعد منتصف  ةاإللكترونی دارةاإلالمعرفة كإحدى مكونات  إدارةإن البدایات األولى لظهور 

 إدارةونظم  دارةاإلالت التنظیمیة وعلم القرن الماضي وتضمنت مزیجا من النظریات والممارسات في المجا

داء والكفاءة في األعمال والموارد متطلبات العصر للرفع من مستوى األالمعلومات مع دمج احتیاجات و 

لذا یكمن جوهرها في المتابعة المستمرة للتطورات التقنیة والتقییم للعمل ، البشریة وخلق المیزة التنافسیة

وفیر الوقت والجهد والمال وضمان إستراتیجیة تقود نتائجها في إنجاز األعمال لتوٕامكانیة تطویعها وتوظیفها 

  .)2004 ،نجم(لتنفیذها أو تطبیقها ببساطة ویسرخر التطورات التقنیة إلدراك آ
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 واالستفادةواكب التطور تأن لوزارة الداخلیة بد كان ال التطورات التي یشهدها العالم، وفي ظل هذه 

وتقلیل الجهد والتكالیف  األعمالمن الفوائد التي تقدمها الثورة التكنولوجیة الهائلة والتي تضمن تسهیل 

اهتماما كبیرا في مجال التحول  وزارة الداخلیة الشق المدنيأبدت ، لذلك المبذولة لتنفیذ هذه األعمال

حیث وجود شبكة حاسوب تربط  ةاإللكترونی دارةوجود البنیة التحتیة لإلیظهر هذا االهتمام في و ، اإللكتروني

خدمات متعددة بشكل دارات وزارة الداخلیة الشق المدني ووجود سیرفرات مركزیة للوزارة وقد قدمت كافة إ

للباحث كان من الطبیعي و  ،لوزارةلكتروني رسمي لإموقع  لكتروني یسهل على المواطنین تلقي الخدمة عبرإ

وبخبرته العملیة في مجال هندسة الحاسوب وعمله في برمجة  الشق المدنيوبحكم عمله في وزارة الداخلیة 

على  ةاإللكترونی دارةاإلبمعرفة أثر استخدام مكونات  المهتمینكون من طلیعة ن یقواعد البیانات أ ٕادارةو 

  .قرارات في وزارة الداخلیة الشق المدنيالفاعلیة 

 

:مشكلة الدارسة وأسئلتها 2.1  

الشق المدني من أكبر وزارات السلطة الوطنیة الفلسطینیة وهي من الوزارات - وزارة الداخلیة تعد

حیث أن هذه الوزارة لها مقرات في كل  ،مترامیة األطراف وذلك من أجل تقدیم الخدمة السریعة للمواطنین

 ونتیجة  ثر،لمحافظات مكتب فرعي واحد أو أكوأیضا لها داخل بعض ا من محافظات قطاع غزة محافظة

داریة المختلفة  ومنها مشاكل استخدام الورق لتبادل لما سبق ظهرت بعض المشاكل في إنجاز العملیات اإل

والمعرفة. ولما لهذه المشكلة من آثار سلبیة من حیث البطء ات والوثائق جتماعالمعلومات والمراسالت واإل

یجاد تقنیة تساعد على التخفیف وللمال، كان ال بد من إدار للوقت هجاز المعامالت ومن تكلفة عالیة وإ نفي إ

  .ةاإللكترونی دارةاإلمن هذه المشكلة وهذه التقنیة تسمى 

وبما أن مستوى نجاح منظمات األعمال یقاس بمدى تحقیقها ألهدافها، وأن ذلك یعتمد على فاعلیة 

اسي على المعلومات، وفي ظل إدارتها في صنع القرارات الرشیدة، وعملیة صنع القرار ترتكز بشكل اس

التغییرات التي تزخر بها البیئة الداخلیة والخارجیة لمنظمات األعمال یصبح من الصعب تشخیص التغییرات 

ذات األثر المهم في القرارات الصائبة، ولغرض زیادة فاعلیة القرارات ال بد من نظام یعمل على تجمیع 

اهم في تحدید المشكلة ومعالجة وتحویل البیانات إلى معلومات البیانات عن تلك التغییرات البیئیة بما یس

  مالئمة لصنع القرارات الصائبة.

ففي كثر من األوقات یتم اتخاذ القرارات في ظل غیاب المعلومات الكافیة وذلك ألن جهود الحصول 

ان ال تكون هناك على المعلومات المطلوبة والكافیة إما أن تكون مرهقة أو عالیة التكلفة، وفي بعض األحی
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معرفة كافیة عن المعلومات المتاحة، وغالبا ال تكون هذه المعلومات متاحة بالشكل المطلوب، لذلك فإن 

  ).35: 2010إتاحة المعلومات المطلوبة یقلل من المخاطر الناتجة عن اتخاذ القرار(بسیوني، 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لدراسة مستوى تطبیق مكونات اإلدارة اإللكترونیة(إدارة التخطیط 

اإللكترونیة، إدارة المعرفة اإللكترونیة، إدارة الوثائق اإللكترونیة، إدارة اإلجتماعات اإللكترونیة، إدارة الخدمات 

قرارات الونات اإلدارة اإللكترونیة على فاعلیة قرارات، ودراسة أثر مكالاإللكترونیة)، وكذلك دراسة مدى فاعلیة 

 في وزارة الداخلیة الشق المدني.

 ةاإللكترونی دارةاإلما هو تأثیر مكونات  ویمكن تلخیص مشكلة الدراسة في سؤال رئیس وهو:

  ؟ قرارات في القطاع العامالفاعلیة  ات، الخدمات) علىجتماعالمعرفة، الوثائق، اإلالتخطیط، (

  ثارة األسئلة التالیة:لدراسة بصورة أكثر جالء من خالل إظهار مشكلة اویمكن إ

 في وزارة الداخلیة الشق المدني؟ اإللكترونيالتخطیط  دارةما مستوى التطبیق إل .1

 في وزارة الداخلیة الشق المدني؟ ةاإللكترونیالمعرفة  دارةما مستوى التطبیق إل .2

 في وزارة الداخلیة الشق المدني؟ ةاإللكترونیالوثائق  دارةما مستوى التطبیق إل .3

 في وزارة الداخلیة الشق المدني؟ ةاإللكترونی اتجتماعاإل دارةالتطبیق إلما مستوى  .4

 في وزارة الداخلیة الشق المدني؟ ةاإللكترونیالخدمات  دارةما مستوى التطبیق إل .5

 قرارات في وزارة الداخلیة الشق المدني؟الفاعلیة مدى ما  .6

أهداف الدراسة: 3.1  

في  ةاإللكترونی دارةاإلإن الهدف األساسي لهذه الدراسة یتمثل في محاولة الكشف عن أثر مكونات 

 ضافة إلى األهداف التالیة:وزارة الداخلیة الشق المدني باإل قرارات فيالفاعلیة 

 .في وزارة الداخلیة الشق المدني ةاإللكترونی دارةاإلالتعرف على واقع تطبیق مكونات  .1

 .الشق المدني –دارات وزارة الداخلیة قرارات في إالى مدى فاعلیة التعرف عل .2

 .قرارات)اللیة وفاع ةاإللكترونی دارةاإلمكونات تحدید أثر العالقة االرتباطیة بین متغیرات الدراسة( .3
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  فرضیات الدراسة: 4.1

  الفرضیة الرئیسیة األولى:

قرارات في وزارة الداخلیة الفاعلیة  على ةاإللكترونی دارةاإلمكونات ل  إحصائیةداللة  ذوأثر یوجد 

  ).α≤0.05(عند مستوى الشق المدني

  

  وتتفرع من هذه الفرضیة الفرضیات التالیة: 

  عند مستوى  إحصائیةداللة  أثر ذویوجد)α≤0.05( فاعلیة  على اإللكترونيالتخطیط  دارةإل

 .قراراتال

  عند مستوى  إحصائیةداللة  أثر ذویوجد)α≤0.05( فاعلیة  على ةاإللكترونیالمعرفة  دارةإل

  .قراراتال

  عند مستوى  إحصائیةداللة  أثر ذویوجد)α≤0.05( فاعلیة  على ةاإللكترونیالوثائق  دارةإل

  .قراراتال

  عند مستوى  إحصائیةداللة  أثر ذویوجد)α≤0.05( فاعلیة  على ةاإللكترونیات جتماعاإل دارةإل

  .قراراتال

  عند مستوى  إحصائیةداللة  أثر ذویوجد)α≤0.05( فاعلیة  على ةاإللكترونیالخدمات  دارةإل

 .قراراتال
 

  الفرضیة الرئیسیة الثانیة:

بین متوسطات استجابات المبحوثین  )α≤0.05(عند مستوى  إحصائیةتوجد فروقات ذات داللة 

دراسة حالة وزارة الداخلیة الشق  قرارات في القطاع العامالعلى فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلأثر مكونات حول "

 د سنوات الخبرة، المسمى الوظیفي).العمر، المستوى الدراسي، عدالجنس، الشخصیة( "  تعزى للبیاناتالمدني

  

  نموذج الدراسة  5.1

نموذج الدراسة متغیر رئیس مستقل هو مكونات ) نموذج الدراسة، حیث یتضمن 1یوضح الشكل رقم(

الوثائق  إدارة، ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة، اإللكترونيالتخطیط  إدارةبأبعادها الخمسة( ةاإللكترونی دارةاإل

  ).ةاإللكترونیالخدمات  إدارة، ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة، ةاإللكترونی
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 ةاإللكترونی دارةاإلقرارات، حیث یفترض النموذج وجود أثر لمكونات الأما المتغیر التابع فكان فاعلیة 

  قرارات.العلى فاعلیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

): نموذج الدراسة بجمیع المتغیرات المستقلة مع المتغیر التابع1.1(رقم الشكل  

 ))2004رضوان،   ;2009(أبو حبیب، باالعتماد على  ث(من إعداد الباح

  

  أهمیة الدراسة: 6.1 

تغییرات شكلیة في أسالیب تقدیم الخدمات حداث على إ ةاإللكترونی دارةال یقتصر مفهوم اإل

سة وهیكلة األنشطة والعملیات واإلجراءات لیة وهندلمنافع العامة للمستفیدین بل في إعادة آوالمعامالت وا

داریة وربط الوحدات التنظیمیة بشبكة حاسوب لتسهیل الحصول على البیانات والمعلومات التخاذ القرارات اإل

  ظى بأهمیة الباحثین والمؤسسات البحثیة والعلمیة .المناسبة، وهو موضوع یح

وتأتي أهمیة هذه الدراسة في الوقت الذي تسعى فیه منظمات األعمال إلى االستفادة من المتغیرات 

داریة المزمنة وصوال إلى تخفیض وللتخلص من المشكالت اإل ةاإللكترونیالتكنولوجیة ونظم المعلومات 

  ل .التكالیف وسرعة انجاز األعما

 

لكترونیةاإلدارة اإل مكونات   

لكترونيالتخطیط اإلإدارة   

لكترونیةإدارة المعرفة اإل  

لكترونیةإدارة الوثائق اإل  

ات جتماعاإل إدارة

لكترونیةإدارة الخدمات اإل  

قرارت الفاعلیة   
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  ویمكن تقسیم أهمیة الدراسة إلى قسمین هما:

  األهمیة النظریة:

  یأمل الباحث أن تساهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة الفلسطینیة والعربیة، وأن تشكل مرجعا مهما

 ن والباحثین في مجال اإلدارة اإللكترونیة.یللدارس

  ُبما ستعكسه من ة ُتوسع من قدرات الباحث العلمیة عد هذه الدراسة بمثابة حصیلة علمیة ومعرفیت

 فائدة على مستوى عمله، إضافة إلى زیادة رصیده العلمي والمعرفي ورصیده من البحث العلمي.

  على تطبیق دراسات مشابهة على عینات  وتوصیات الدراسة یساعدهماطالع الباحثین على نتائج

  أخرى.

  األهمیة التطبیقیة:

  رة بكافة مكوناتها في وزا ةاإللكترونی دارةاإلیسعى الباحث ألن تكون هذه الدراسة أساسا لتطبیق

 ،تقدمها للمواطنین وبسرعة إنجازهارتقاء بجودة خدماتها التي الشق المدني وذلك لإل- الداخلیة

 وكذلك االرتقاء بالكوادر البشریة العاملة في الوزارة. ،داري داخل الوزارةواالرتقاء بجودة العمل اإل

 الشق  - ستنعكس أهمیة هذه الدراسة على المواطن المتلقي للخدمات المقدمة من وزارة الداخلیة

وستعمل على االرتقاء بثقافة ووعي المواطنین من خالل تشجیعهم على استخدام وسائل  ،المدني

 التكنولوجیا الحدیثة.

الشق المدني ولكن یمكن االستفادة منها في جمیع - ن كانت تقتصر على وزارة الداخلیةوإ وهذه الدراسة 

  الشق المدني.- المؤسسات الحكومیة والخاصة التي تتشابه بعملها مع وزارة الداخلیة

  :مصطلحات الدراسة 7.1

بشریة ومادیة  هي اإلدارة الشاملة، التي توظف جمیع الطاقات المتاحة من موارد اإلدارة اإللكترونیة:

وتقنیات وبرمجیات حدیثة، من أجل تحقیق األهداف المرسومة لها، وتقدیم خدماتها لجمهورها بفاعلیة أكثر 

وجهود وتكلفة أقل، بما یعزز روح المنافسة لدیها مقارنة بالمؤسسات المماثلة، ویجعل كفة المنافسة راجحة 

بأسباب التطور والنمو المتسارع الذي یشهده العالم من لها، وتحقق رضا الجمهور المتعامل معها، مما یمدها 

  .)YAO, 2011; Sadow, 2002(حولنا
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سهولة تنفیذ  هي مساهمة القرارات المتخذة في انجاز األهداف الموضوعة على نحو یحقق فاعلیة القرارات:

 .)2003(الصیرفي، زمن اتخاذ القرار و قبول القرار من المعنیینالقرار و 

تقدیم خدمات التخطیط والتنمیة  هي عبارة عن استخدام نظم المعلومات في التخطیط اإللكتروني:إدارة 

تاحة الفرصة لجمیع الموظفین للمشاركة في عملیة التخطیط عوضا عن التخطیط التقلیدي والذي یتمثل في وإ 

  .)2012(الجاسم،  العلیا في عملیة التخطیط اإلدارةقیام 

استخدام تكنولوجیا المعلومات في توفیر المعارف لألشخاص من خالل تبادل  هي اإللكترونیة:إدارة المعرفة  

 .)Seimens, 2007(المعرفة مع اآلخرین ومع المنظمة نفسها

الت الداخلیة والخارجیة وكذلك المراسالوثائق حفظ وتخزین كافة هي عبارة عن  إدارة الوثائق اإللكترونیة:

 .)2008(كساب، وسهولة الوصول إلى الوثائق والمراسالت لمؤسسة مما یسمح بسرعةل

هي استخدام تكنولوجیا المعلومات في التحضیر لالجتماع وأثناء االجتماع  إدارة اإلجتماعات اإللكترونیة:

ومتابعة نتائج وتوصیات االجتماع بدال من اإلجتماع وجها لوجه وبالتالي حفظ وقائع اإلجتماعات والوثائق 

  ). Hodges, 2010إلكترونیا وهذا یساعد في تقلیل تكلفة اإلجتماعات(الخاصة بها 

تصال قة معلوماتیة تعتمد على وسائل اإلنجاز الخدمات الحكومیة بطریهي إ الخدمات اإللكترونیة:إدارة 

  . )2011(القحطاني، وفق ضرورات أمنیة تحمي المستفید والجهة صاحبة الخدمة اإللكترونیة

 

  الخاتمة:

تحدید مشكلة الدراسة ووضع  عدة عناوین رئیسیة توضح في مجملها الفصل األول في طیاتهتناول   

، إلى جانب توضیح نموذج الدراسة، كما احتوى تساؤالت، وتحلیل وتوضیح أهمیة الدراسة وأهداف الدراسة

ر النظري یتسنى للباحث اإلنتقال إلى الفصل الثاني بعنوان اإلطاو ، الفصل األول على فرضیات الدراسة

  قرارات.الللدراسة، والذي قسم إلى مبحثین وهما اإلدارة اإللكترونیة وفاعلیة 
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  الفصل الثاني 

  اإلطار النظري

 

 ةاإللكترونی دارةاإلالمبحث األول:  1.2

 قرارات الالمبحث الثاني: فاعلیة  2.2
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  المبحث األول

  ةاإللكترونی دارةاإل

 مقدمة 1.1.2

 ةاإللكترونی دارةاإلمفهوم  2.1.2

 ةاإللكترونی دارةاإل ومكاسب أهداف 3.1.2

 ةاإللكترونی دارةاإلأهمیة  4.1.2

 خصائص اإلدارة اإللكترونیة 5.1.2

 ةاإللكترونی دارةاإلومقومات مشروع  متطلبات 6.1.2

  ةاإللكترونی دارةاإلمكونات  7.1.2
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:مقدمة 1.1.2  

 وال األرض، كوكب ظهر على الحیاة موجودات جمیع على تسري كونیة سنة والتغییر التطور إن

 في اإلدارة مفهوم عرفت البشریة فالحیاة التغییر، هذا من ستثناةم اإلدارة أن تصور األحوال من بحال یمكن

 وكائناتها مخاطرها بین حیاته وٕادارة الطبیعة مع للتكیف الجماعیة اإلنسان محاوالت عبر صورها أبسط

 الرئیسة االرتكاز نقطة یمثل دائًما كان الذي اإلنسان عقل لكن قوة، و حجًما علیه كانت تتفوق التي العمالقة

  .الكوكب مخلوقات على الكاملة السیطرة له وأصبحت أخیًرا، لصالحه األمر كلها، حسم تعامالته في

 من كثیًرا خاللها من اإلنسان وحقق اإلدارة، علم في البیروقراطیة التقلیدیة األنظمة ظهرت

 حدود لطموحه ال الذي المفكر الكائن اإلنسان لكن عامة، اإلداري الفكر دعائم ظلها في وأرسى اإلنجازات،

 جبهة من أكثر على اإلنسان بها قام التي والثورات االنتفاضات تلك قدیم، كل على انتفاضاته یمارس ظلَّ 

 التي المعلوماتیةالثورة  فكانت االتصاالت، أیضا وشملت الصناعیة، والثورة الزراعیة، الثورة منها تنمویة،

 لإلنترنت مما الشبكة العالمیة ثم المحلیة، الشبكات ثم الحاسوب، شبكة ظهور ثم الحاسوب، اختراع أعقبت

 دارتُ  أن من خاللها یمكن تسمى اإلدارة اإللكترونیة والتي جدیدة أداة ظهور إلى اإلدارة علماء انتباه لفت

 البیانات تلك استدعاء تیحوتُ  ومعلوماتها، بیاناتها علیها لحمِ وتُ  واألهلیة الحكومیة المؤسسات والمنظمات

  .فائقتین بسهولة وسرعة

 ةاإللكترونی دارةاإلمفهوم  2.1.2

بمفهومها التقلیدي، والذي یعتمد في  دارةاإلأن نوضح  ال بد ةاإللكترونی دارةاإلقبل الحدیث عن 

ساسي، مما یجعل من المجهود البشري بشكل أورقابة على نجاز وظائفها من تخطیط، تنظیم، توجیه، إ

الفساد اإلداري والمالي في أغلب المؤسسات  الخدمات التي تقدمها بطیئة ومكلفة، األمر الذي سبب بظهور

التي تستخدم األسالیب التقلیدیة في إدارتها، مقارنة مع تلك المؤسسات التي تستخدم التكنولوجیا الحدیثة 

  ).1999(كشك،ةاإللكترونی دارةاإلوالبرمجیات في عملها، والتي یطلق علیها 

الذي یتعلق بتخطیط وتنظیم وقیادة ورقابة بأنها: "ذلك الجهد اإلنساني  دارةاإلدریس فقد عرف إ

  ).:2005161المواردالبشریة والمادیة، لتحقیق أهداف محددة بكفاءة وفعالیة" (ادریس، 
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) بأنها: "فن إنجاز المهام، من خالل القوى البشریة العاملة :200813 ویعرفها (السالمي والسلیطي،

قبل المنظمة، وتكون عملیات التخطیط والتنظیم  في المنظمة، بغیة الوصول إلى األهداف المطلوبة من

  والسیطرة هي الوظائف األساسیة".

من باحث إلى اخر في اللفظ واتفقوا في الجوهر، ورأى الباحث أن التعریف  دارةاإلواختلف تعریف 

في األشمل هو "فن إنجاز المهام واألهداف، من خالل االستغالل األمثل للقوى البشریة والموارد المادیة 

المنظمة، بغیة الوصول إلى أهداف المنظمة، من خالل عملیات التخطیط والتنظیم والتوجیه والرقابة واتخاذ 

  القرارات المناسبة".

للثورة داریة الحدیثة والتي ظهرت نتیجة فهو من المصطلحات اإل ةاإللكترونی دارةاإلأما مصطلح 

حیث عرفها  ةاإللكترونی دارةاإلیر من الباحثین مفهوم تصاالت، ولقد تناول الكثالهائلة في المعلومات واإل

) بأنها: "عبارة عن استخدام نتاج الثورة التكنولوجیة في تحسین مستویات أداء 263:2003 (العوالمة،

  المؤسسات، ورفع كفاءتها، وتعزیز فعالیتها في تحقیق األهداف المرجوة".

نترنت وشبكات األعمال، وتمیل أكثر من أي اإلهي موارد معلوماتیة تعتمد على أما نجم فعرفها: "

معرفي الفكري الوقت مضى إلى تجرید األشیاء وما یرتبط بها، إلى الحد الذي أصبح رأس المال المعلوماتي 

  ). 2004و العامل األكثر فاعلیة في تحقیق أهدافها، األكثر كفاءة في استخدام مواردها"(نجم، ه

بالرؤیة والرسالة ویؤكد قیمة  المنظمات، والتي تبدأ دارةستراتیجي إلفت أیضا بأنها: "النهج اإلوعر 

ج، هذا النهج یركز على الذكاء نتاعلومات، والتي تزید من فاعلیة األداء وجودة اإلستفادة من تكنولوجیا الماإل

  ).YAO, 2011م المنظمة في المستقبل"(األتـمتة والتكامل، مما یمكن ویدعصطناعي و اإل

اعي بأنها منهجیة إداریة جدیدة، تقوم على االستیعاب واالستخدام الو  ةاإللكترونی دارةإلاوقد عرفت 

في منظمات عصر العولمة، وهي  دارةتصال في ممارسة الوظائف األساسیة لإللتطبیقات المعلومات واإل

من أجل تحقیق  عمال في التخطیط والتوجیهالعملیة اإلداریة القائمة على اإلمكانیات المتمیزة لشبكات األ

  ).Sadow, 2002أهداف المنظمة(

 دارةاإلبأن  استخلص الباحث، ةاإللكترونی دارةاإلومن خالل ما ورد في التعاریف أعاله لمفهوم 

دیة وتقنیات الشاملة، التي توظف جمیع الطاقات المتاحة من موارد بشریة وما دارةاإلهي  ةاإللكترونی

ورها بفاعلیة أكثر وجهود األهداف المرسومة لها، وتقدیم خدماتها لجمهجل تحقیق وبرمجیات حدیثة، من أ

، قل، بما یعزز روح المنافسة لدیها مقارنة بالمؤسسات المماثلة، ویجعل كفة المنافسة راجحة لهاوتكلفة أ

  ، مما یمدها بأسباب التطور والنمو المتسارع الذي یشهده العالم.وتحقق رضا الجمهور المتعامل معها
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  :ةاإللكترونی دارةاإل ومكاسب أهداف 3.1.2

إلى توفیر منظومة عمل متكاملة بما یحقق تقدیم أرقى الخدمات  ةاإللكترونی دارةاإلتهدف 

  :)2004(رضوان،  للمستفیدین، إضافة إلى االستغالل األمثل لموارد المنظمة من خالل

 .مركزیة وحدة وكأنها للمؤسسة المختلفة اإلدارات ومتابعة إدارة .1

 .مراقبتها في أكبر دعم إعطاء مع بها الخاصة العمل نقاط في القرار اتخاذ نقطة تركیز .2

 موحدة. بصورة األصلیة مصادرها من البیانات تجمیع .3

 .وربطها البیانات توفیر طریق عن القرار اتخاذ معوقات تقلیص .4

 .المختلفة دارةاإل عملیات متابعة في الصرف أوجه تقلیل .5

 .العاملین كافة لدى إیجابیة مؤسسیة ثقافة وبناء دعم أجل من المعلومات تكنولوجیا توظیف .6

 .فوریة بصورة للمستفیدین والمعلومات البیانات توفیر .7

 .المعرفة وبناء المستمر التعلم .8

 .الموارد كافة ٕادارةو  ومتابعة العلیا دارةاإلو  العاملین بین الترابط زیادة .9

من قبل الباحثین في دراسات أخرى، وقد لخصها هداف والمكاسب وقد تم إضافة مجموعة من األ

  الباحث فیما یلي:

تقدیم خدمات للمستفید وللمؤسسة بمستویات عالیة الجودة والدقة في ظل بنیة أساسیة متطورة من  .1

 ) .25: 2012تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت(علیان، 

 كترونیا.تبسیط اإلجراءات اإلداریة بشكل یسمح بتقدیمها إل .2

تحسین األداء في مرافق اإلدارة بشكل عام، والوصول بالخدمات اإللكترونیة إلى أقصى المواقع  .3

كبر بین إدارات المؤسسة الواحدة لتقدیم خدمات أفضل(بسیسو، الجغرافیة، وتواصل أفضل وارتباط أ

2010.( 

لقضاء على تعقیدات القضاء على البیروقراطیة بمفهومها الجامد وتسهیل العمل والتخصصیة، وا .4

 ).25: 2012العمل الیومیة(علیان، 

تفیدین والموظفین، وتوفیر البیانات والمعلومات ألصحاب القرار فافیة المعلومات وعرضها أمام المسش .5

  بالسرعة وفي الوقت المناسب.
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منها  سفیدها، والتعامل معها كوحدة مركزیة ت) یوضح كیفیة تجمیع البیانات من مصادر 2الشكل رقم(

منها صناع القرار، لما یستقوه منها من حسب صالحیاته واختصاصاته، كما یستفید  جمیع اإلدارت كلٍ 

  .معلومات تفیدهم في صناعة واتخاذ القرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  

  

    

  

  

  

  ))2015(من اعداد الباحث (مصادر البیانات في الوزارة): 1.1.2الشكل رقم(

  

  :ةاإللكترونی دارةاإلأهمیة  4.1.2

 فيالیومیة  حیاتها رةمسیِ  كانت التي الحدیثة مدنیةلا المجتمعات حیاة عصب ةاإللكترونی دارةاإل تعد

 األزمات تجاوز هذه سبیل في الفتة خطوات تخطو أن استطاعت حتى التقلیدیة إداراتها ظل في خانقة أزمات

 . النهائیة مراحله اآلخرون في یتسابق الذي الطریق بدایة في تحبو أخرى مجتمعات تزال ال بینما التقنیة، بفعل

 سطح على اإلنسان اعترى حیاة الذي التطور یواكب عصري بدیل أنها على ةاإللكترونی دارةاإل إلى وُینظر

 حیاته شؤون إدارة في وأیسر قدرات أعلى على الحصول في طموحه رضيویُ  اإلداریة، مطالبه ویلبي األرض،

 حاجة هو ما لتقمصه، بقدر  نسعي شكُال عصرًیا للحیاة لیس اإلدارة في التقنیة تطبیقات تعمیم إن وتفاصیل، 

الوزارةبیانات مالیة   

 بیانات موظفي الوزارة

 بیانات الجوازات

بیانات السجل المدني

 األحوال المدنیة

 الجوازات

 المالیة االداریة

 المواطنون

 التخطیط

 اإلدارة العلیا

 بیانات المعابر

 قاعدة البیانات
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 سریعة بوتیرة الرحبة العالمیة اآلفاق إلى واقعها واالنطالق لتجاوز اإلدارات لتلك ودافًعا لمجتمعنا، ماسة

  .واسعة ومشاركة

 من الحكومي القطاع فلدى إلیها، الخاص القطاع حاجة عن التقنیة إلى الحكومي القطاع حاجة تقل الو 

 نمط إدارته تغییر من حال أنسب ولیس المشكالت، لهذه حلول عن البحث إلى دائًما یدفعه ما اإلداریة المشكالت

 الحكومیة دارةاإلأزمات  من للخروجالمرن  اإللكتروني األسلوب إلى الجامد البیروقراطي التقلیدي األسلوب من

 من ةاإللكترونی دارةاإل أسلوب لتطبیق الحكومي القطاع حاجة تؤكد التي النقاط أهم استعراض ویمكن، التقلیدیة

  :) 2004(غنیم،  اآلتي خالل

 تبسیط إلى الحاجة تستدعي التي الدرجة إلى وتعقیده اإلدارات تلك من كثیر خدمات مستوى تردي .1

 للمواطنین. تقدیمها وتسهیل ومرونة، سالسة أكثر وجعلها إجراءاتها،

 تهیئة أجواء في ورغبتها لها، المراجعین وبین بینها المتبادلة الثقة من مزید إلى الحكومیة دارةاإل حاجة .2

 ةاإللكترونی دارةاإل إلى التوجه إلى اإلدارات تلك یدعو مما الحكومي، العمل دوائر في الشفافیة من

 السائدة النظر وجهة تغییر على یعین ما نضباطواإل والموضوعیة الحیاد من فیه جدیًدا، نمًطا بوصفها

  عقله. في الحكومیة دارةلإل القدیمة الصورة وتعدیل المواطن، لدى

 إدارة في لالعتماد علیها الحدیثة التقنیة بعلوم وتأهیلها  كوادره تنمیة على الحكومیة الجهات حرص  .3

 التنمیة مع خطط المساواة قدم على تقف أن ینبغي التي للدولة المستقبلیة وخططها التنمیة برامج

 شبكات الكوادر من لتلك التقنیة األساسیة البنیة بتوفیر إال ذلك یتم ولن العالم، دول في وبرامجها

 أمام الفرص یتیح  مما التقنیة، في االستثمار خط في یدفع ما كل ودعم معلومات، تكنولوجیاو 

 .الكوادر تلك فیها تنشأ بیئة تكون أن ینبغي التي التقنیة المشروعات

إدارات  بین االتصال وتسهِّل المختلفة، اإلداریة المعامالت تنفیذ وقت ةاإللكترونی دارةاإل تختصر  .4

 في استخدام األوراق درشوتُ  اإلداریة، العملیات في والوضوح الدقة وتوفر ومنظماتها، الحكومیة األجهزة

 العلیا دارةاإل بین الترابط وزیادة كافة لدى العاملین التنظیمیة الثقافة دعم إلى إضافة المعامالت

 معوقات من والحد فوریة، بصورة عامة للمراجعین والمستفیدین البیانات وتوفیر والعاملین، والوسطى

 اتخاذ القرار.

 

  :اإللكترونیة اإلدارة خصائص 5.1.2

 وٕایقاعها السریع، أدائها لسالسة نظًرا التقلیدیة، اإلدارة لوجه مغایًرا آخر وجًها اإللكترونیة اإلدارة تقدم

 اإلداریون یتطلع إلیه وحلًما اإلداریة، دوائرهم في التقنیة بتطبیق بادروا الذین أیدي في فاعلة أداة أصبحت وقد
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 الكافیة الدرجة ولم یبلغوا أنشطتهم، بعض في جزئًیا طبقوها أو اإللكترونیة، اإلدارة إلى باالنتقال یحظوا لم الذین

  تعامالتهم على اإللكترونیة اإلدارة اسم إلطالق

 وكثیًرا من والمستثمرین األعمال وأصحاب المعامالت وأصحاب المراجعین من الكثیر یحدو األمل إن

 شعریُ  مما الزمن، مرور مع األصفر اللون تكتسب التي الورقیة الملفات أكوام تختفي أن إلى اإلدارات، منسوبي

 اإلدارة خصائص بعض استعراض ویمكن .أوراقه ِقَدم قدیم لنظام بخضوعهم ومنسوبیها اإلدارات تلك مراجعي

 :):201014الحسن، (اآلتیة النقاط في اإللكترونیة

 :والوضوح السرعة-أ

 البیروقراطیة یمكن حواجز على لسنوات وبقیت ترسخت التي والعقبات اإلداریة المعوقات من كثیًرا إن

 وظرُوف أعمالها قوانُینها تعطِّل التي اإللكترونیة اإلدارة أسلوب إلى التحول بفعل ماضًیا وتصبح تتالشى أن

 طویل، وقت إنجازها إلى یحتاج التي األوراق تلك تجد لن اإللكترونیة اإلدارة ظل ففي المعامالت،  إنجازَ  الورقیة

 التي الجهة إلى وحفظها وٕارسالها األمر، استلزم إذا نسخة من أكثر نسخها  أیًضا بل فحسب، إنجازها لیس

 المشوار بدء وربما ما، خطأ حال وقوع في ومرات مرات ذلك تكرار وٕامكان عودتها انتظار ثم أمرها، في ستبت

 أن عن فًضال مستحیل، % ١٠٠ منه بنسبة واالحتراز وارد، أمر وهو األوراق، تلك ضیاع حال في جدید من

 هذه، و بمصالحهم وجودها یضر ِممن قد بتوصیة تختفي قد التي المهمة األوراق حال في فاعل بفعل هذا یكون

 اإلدارات ظل في طوًیال البشریة المجتمعات عاشتها واقع ومعاناة هي ما بقدر الخیال نسج من لیست أمور كلها

 اإلمكان في أصبح مشكالت وهي الواقع، هذا من شيء عن تبدیل عاجزة دائًما تقف كانت التي التقلیدیة

 سرعة ضمان وأیًضا ومعامالتها، معلوماتها على التامة اإلدارة اإللكترونیة سیطرة ظل في كلًیا منها االحتراز

  .اواستقباله وٕارسالها الفائقة المعامالت إنجاز

  

 :والمكان بالزمان التقید عدم - ب 

باإلمكان  أنه اإلدارات مختلف في وانتشارها تعمیمها تم ما إذا اإللكترونیة اإلدارة خصائص من

 أو عبر اإلنترنت متاحة اإلدارة هذه فمواقع معین، بزمن عملها في تتقید ال فهي الیوم، ساعات طوال مراجعتها

 في لیست شبكة اإلنترنت وصالت أو الداخلیة شبكاتها وصالت أن كما الشوارع، في المنتشرة أجهزتها عبر

 مكان وٕانما بالملفات واألوراق، المتخمة الكثیرة ودوالیبها ومكاتبها موظفیها الستیعاب ضخمة نٍ مبا إلى حاجة

 في كانت كبیرة إلدارة لیكون مقًرا ویصلح ومتعلقاتها، الحاسوب أجهزة بعض الستیعاب یكفي محدود صغیر

 یجد اإللكترونیة لإلدارة أن المراجع عن فًضال المرات، بعشرات مبناها یفوق ضخم مبنى بها یضیق الماضي

 بشكل اإلدارة منسوبي من األفراد یتقلص عدد حیث موظفین، أمام ولیس إلكترونیة وخیارات قوائم أمام نفسه
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 قائمة عبر بیسر معاملته منه یتلقى وأیًضا راجع المُ  أسئلة عن یجیب حیث محلهم، الحاسوب ویحل كبیر،

  اإللكترونیة. اإلدارة راجعلمُ  یتیحها التي واألوامر الخیارات

  

 :بها االحتفاظ ال المعلومات إدارة -ج

 معامالتها، بقدر إدارة في الیدوي وجهدهم موظفیها من األفراد ممارسات على اإللكترونیة اإلدارة تقوم ال

 یتیح ما تلك البرامج ضمن ومن معینة، برامج حسب دوائرها في بها تحتفظ التي المعلومات إدارة على تقوم ما

 ولیس الملفات بإدارة تهتم بالتعلیمیة كما أشبه بدرجة له وتبسیطها وأزرارها شاشاتها عبر معامالته إنجاز راجعللمُ 

 تحتفظ ال اإللكترونیة اإلدارة أن هذا وال یعني اإلدارة، أرشیف أرفف على بعضها فوق وتكدیسها بها االحتفاظ

 تتحول اإللكترونیة اإلدارة ظل في الملفات لكن تلك األمینة، الحفظ وسائل لها تضمن بل والبیانات، بالمعلومات

 المعلومات تلك صاحب یقوم حین استدعاؤها یتم اإللكترونیة، حیث شبكتها على اإلدارة بها تحتفظ معلومات إلى

 المعلومات تلك تكون وأیًضا رفضها، أو المعاملة تلك منحه على یوافق البرنامج علیها وبناء ما، معاملة بطلب

 حین اإلدارة تفید معرفیة مرجعیة المجتمع داخل الحیاة تفاصیل من وكثیر واألبنیة والمشروعات األشخاص عن

 لتلك استغالل ووسائل ممارسات كلها وهذه ما، شيء عن بیانات أو ما إحصاء طلب في حال إلیها الرجوع

 والمهمة اإلدارة تلك عمل طبیعة حسب ألخرى إدارة من تختلف اإللكترونیة اإلدارة التي تملكها المعلومات

  .بها المنوطة

 

 :المرونة -د

 لألحداث والتجاوب السریعة االستجابة إمكاناتها وبفعل التقنیة بفعل یمكنها مرنة إدارة اإللكترونیة اإلدارة

 الخدمات كثیر من تقدیم على اإلدارة عینیُ  مما االتصال، وصعوبة والمكان الزمان حدود بذلك متعدیة معها،

 .التقلیدیة اإلدارات ظل في العوائق تلك بفعل أبًدا متاحة تكن لم التي

 

 :والصادقة المباشرة الرقابة -ه

عبر  المختلفة عملها مواقع تابعتُ  أن بإمكانها أصبح أنه أیًضا اإللكترونیة اإلدارة خصائص من

 اإلداریة،مواقعها  من بقعة كل على تسلِّطها أن اإللكترونیة اإلدارة وسع في التي الرقمیة والكامیرات الشاشات

 األداة المضمونة تلك اإلدارة لدى یصبح وهكذا الجمهور، معها یتعامل التي وأجهزتها منافذها على وكذلك

 والتقاریر المتابعة بالمذكرات أسلوب عن بعیًدا باطمئنان، مواقعها بها وتتابع أنشطتها، بها قیِّمتُ  التي الصادقة

 في الشفافیة انعدام في مقدمتها یأتي مشكالت من عنها عرفیُ  بما التقلیدیة، اإلدارات في األفراد یرفعها التي
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 إدارتین نتصور حین هذا الفارق كشف بوضوح ویمكن، األسلوب هذا بطء عن فًضال الحاالت، من كثیر

 العمل سیر ویتابعوا ما موقع عن لها تقریًرا لیكتبوا أرسلتهم مراقبین مجموعة أو مراقب انتظار في تجلس إحداهما

  .فیه یدور ما كل أیًضا وتسمع الموقع مباشرة، هذا في العمل حركة تشاهد مكانها في تجلس وأخرى فیه،

  

 :والخصوصیة السریة-و

من  اإلدارة تلك تملكه بما المهمة للمعلومات والخصوصیة السریة اإللكترونیة اإلدارة خصائص من

 یملكون كلمة الذین الصالحیة لذوي إال إتاحتها وعدم المهمة، والبیانات المعلومات حجب من تمكِّنها برامج

 إال اإلدارات اإللكترونیة بهما تتمتع اللذین والشفافیة الوضوح من الرغم فعلى المعلومات، تلك إلى للنفاذ المرور

 اإلدارة على اإلدارة اإللكترونیة تتفوق فهنا المعلومات، أنواع مختلف على الحال بطبیعة ینطبق ال هذا أن

 أسرارها إلى الوصول یجعل االختراق، مما منع أنظمة ولدیها أعلى، والسریة اإلخفاء على قدرتها إن إذ التقلیدیة،

  الصعوبة. بالغ أمًرا المحجوبة وملفاتها

 

  :ةاإللكترونی دارةاإلمتطلبات ومقومات مشروع  6.1.2

تهیئة البیئة المناسبة و  شأنه شأن أي مشروع أو برنامج آخر یحتاج إلى ةاإللكترونی دارةاإلمشروع  إن

 سیكون مصیره ٕاالالتالي یحقق النجاح والتفوق و ب اتیة لطبیعة عمله كي یتمكن من تنفیذ ما هو مطلوب منه وو الم

تها تؤثر وتتأثر بیئ دارةاإلنعود عندها إلى نقطة الصفر، فو  ،والمال والجهد سیسبب ذلك خسارة في الوقتالفشل و 

یة والثقافیة جتماعاإلقتصادیة و اإلتتفاعل مع كافة العناصر السیاسیة و البیئة المحیطة بها و  عناصر بكافة

  :)2008(الكبیسى،  یجب أن یراعي عّدة متطلبات منها ةاإللكترونی دارةاإلالتكنولوجیة لذلك فان مشروع و 

ة من البنیة التحتی ن لم نقل عالٍ إتتطلب وجود مستوى مناسب  ةاإللكترونی دارةاإلأن إذ  :البنیة التحتّیة .1

تصاالت السلكیة والالسلكیة تصاالت والبیانات وبنیة تحتیة متطورة لإلیثة لإلتتضمن شبكة حد التي

نفسها من جهة وبین  تكون قادرة على تأمین التواصل و نقل المعلومات بین المؤسسات اإلداریة

 .ل المنظمةه، وكل هذا یترتب علیه كلفة عالیة تقع على كاأخرى المواطن من جهةالمؤسسات و 

 التيو  ةاإللكترونی دارةاإلستفادة من الخدمات التي تقدمها إلوذلك ل :الالزمة ةاإللكترونی توافر الوسائل .2

ها الشبكي وغیر  ومنها أجهزة الكمبیوتر الشخصیة والمحمولة والهاتف ،نستطیع بواسطتها التواصل معها

البلد وبأسعار معقولة تتیح لمعظم  تصال بالشبكة العالمیة أو الداخلیة فياألجهزة التي تمكننا من اإلمن 

 .الناس الحصول علیها
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من  على أن تكون األسعار معقولة قدر اإلمكان :نترنتي الخدمة باإل بأس به من مزود توافر عدد ال .3

أقل جهد وأقصر  في ةاإللكترونی دارةاإلاجل فتح المجال ألكبر عدد ممكن من المواطنین للتفاعل مع 

 .أقل كلفة ممكنةوقت و 

 ٕادارةى طرق استعمال أجهزة الكمبیوتر و یشمل تدریب كافة الموظفین عل هوو  :التدریب و بناء القدرات  .4

 دارةاإلوتوجیه  إدارةالمعلومات والبیانات و كافة المعلومات الالزمة للعمل على  قواعدالشبكات و 

تابعة للحكومة،  طة معاهد أو مراكز تدریب متخصصةفضل أن یتم ذلك بواسیُ بشكل سلیم و  ةاإللكترونی

سائل استخدامها للمواطنین و و  طرقو  ةاإللكترونی دارةاإلثقافة استخدام أضف إلى هذا أنه یجب نشر 

 .بنفس الطریقة السابقةأیضا و 

 تدریبمن إجراء صیانة دوریة و  يالحكوم ن التمویلكبحیث یمَ  :مناسب من التمویل توافر مستوى .5

في إطار  مواكبة أي تطور یحصللى مستوى عال من تقدیم الخدمات و الحفاظ عللكوادر والموظفین و 

 .على مستوى العالم ةاإللكترونی دارةاإلالتكنولوجیا و 

تشكل قناعة واهتمام اإلدارة العلیا لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المؤسسات أحد  :اإلداري الدعم  .6

 .العوامل الحرجة والمساعدة في تحقیق نجاح اإلدارة اإللكترونیة

وتضفي علیها المشروعیة  ةاإللكترونی دارةاإلالتي تسهل عمل و  :القانونیة وجود التشریعات و النصوص .7

، وإلنجاح اإلدارة اإللكترونیة یتطلب اإلعتراف بها النتائج القانونیة المترتبة علیهاالمصداقیة وكافة و 

 .تشریعیاً 

اعتماد مجموعة من اإلجراءات وهي  :على مستوى عالٍ  ةاإللكترونیوالسریة  اإللكترونيتوفیر األمن  .8

إلى الشبكة من الدخول  بالدخولستخدم لمنع األفراد الغیر مسموح لهم یاسات والمقاییس الفنیة التي تُ والس

و الشخصیة  لحمایة المعلومات الوطنیة وذلك)، Laudon and Laudon, 2004والعبث بها( اهإلی

على  التركیز على هذه النقطة لما لها من أهمیة و خطورةمن أي عبث و  اإللكترونياألرشیف  لصونو 

 .الشخصي للدولة أو األفراداألمن القومي و 

براز محاسنها و ضرورة إل ذلكو  :ةاإللكترونی دارةاإلشاملة للترویج الستخدام  دعائیةخطة تسویقیة  .9

من  یشارك في هذه الحملة جمیع وسائل اإلعالم الوطنیةو  ،یها والتفاعل معهاالمواطنین ف مشاركة جمیع

واستضافة  المؤتمراتوٕاقامة الندوات و  عالميوالحرص على الجانب اإل ،إذاعة وتلفزیون وصحف

  شعبي قادر على التعامل لتهیئة مناخ ،الموظفین في حلقات نقاش حول الموضوعالمسؤولین والوزراء و 

  .ةاإللكترونی دارةاإلمفهوم  مع
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یجب توفیر بعض العناصر الفنیة والتقنیة التي تساعد على تبسیط و  باإلضافة إلى هذه العناصر

المواقع  منها: توحید أشكالثقافة جمیع المواطنین و تناسب مع بما ی ةاإللكترونی دارةاإل تسهیل استخدام

لعناوین جمیع المراكز الحكومیة  ٕانشاء موقع شامل كدلیلالحكومیة واإلداریة وتوحید طرق استخدامها و 

  .اإلداریة في البالد

  :ةاإللكترونی دارةاإلمكونات   7.1.2

  :بالتالي اإللكترونیة) مكونات اإلدارة 2004) و(رضوان، 2009وقد عدد (أبو حبیب، 

ویهــدف إلــى تخطــیط مهــام المؤسســة والتقیــیم الشــامل ألداء المؤسســة وٕاداراتهــا والعــاملین  إدارة التخطــیط: -1

بهــا، علــى أســس علمیــة ســلیمة أهمهــا الدقــة فــى تنفیــذ المطلــوب واالنتهــاء مــن العمــل المحــدد ســلفًا فــى 

عــدل أداء المؤسســة أو اإلدارة أو الفــرد، ویــتم التوقیــت المناســب، بمــا یســاهم فــى تعظــیم العائــد ومراقبــة م

  ذلك بشكل إلكتروني.

وتهـــدف إلــــى التقیــــیم والمتابعـــة اإللكترونیــــة ألداء المؤسســــة مـــن خــــالل متابعــــة تنفیــــذ  إدارة  التكلیفــــات: -2

  التكلیفات.

أو وتهـدف إلــى إدارة المحتــوى المعلومــاتى واألنشـطة الخاصــة بــأى إدارة داخــل المؤسســة  إدارة المعرفــة : -3

  المؤسسة بوجه عام بسرعة وسهولة.

وتهدف إلى الحفاظ على بیانات المتعاملین مع المؤسسـة، وتوطیـد العالقـة معهـم وتـوفیر  إدارة العمالء : -4

  وقت وجهد االتصال بالجهات التى تتعامل معها المؤسسة.

ار مـن األمـان وتهدف إلى توثیق مراسالت المؤسسـة وسـهولة الحفـظ واالسـترجاع فـي إطـ إدارة الوثائق : -5

  والسریة المتعلقة بحفظ وثائق المؤسسة إلكترونیًا.

وتهــدف إلــى التوثیــق اإللكترونــى لالجتماعــات الداخلیــة لســهولة اســترجاعها ومتابعــة  إدارة االجتماعــات : -6

  سیر العمل فى المؤسسة.

ین جمیــع وتهــدف إلــى تحقیــق عناصــر التنظــیم والتعــاون والتنســیق الكامــل بــ إدارة األنشــطة واألحــداث: -7

كیانــات المؤسســة حتــى ال تتعــارض التوقیتــات بــین حــدث وآخــر وذلــك بشــكل إلكترونــي، إضــافة لتفعیــل 

  مشاركة العاملین بالمؤسسة.

وتهدف إلى تیسیر وتبادل الرسائل بین أعضاء المؤسسة بسرعة وسهولة ،  إدارة المراسالت اإللكترونیة: -8

  جانب ترشید استخدام الموارد.وتوفیر أكبر قدر من تأمین سریة المعلومات إلى 
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وتهــدف إلــى تفعیــل التواصــل بــین العــاملین فــى المؤسســة إلكترونیــًا والتغلــب  إدارة الخــدمات اإللكترونیــة: -9

على الحواجز المكانیة والزمنیة داخل المؤسسة وٕایجاد وسیلة سریعة ومبتكرة لمشـاركة العـاملین فـى كافـة 

  األحداث.

ممكن دمج هذه أنه من العمله في وزارة الداخلیة الشق المدني  ویرى الباحث حسب خبرته ومن واقع

  :المكونات في المكونات التالیة

 :اإللكترونيالتخطیط  إدارة .1

تاحة الفرصة لجمیع تقدیم خدمات التخطیط والتنمیة وإ  هي عبارة عن استخدام نظم المعلومات في

العلیا في  دارةاإلعن التخطیط التقلیدي والذي یتمثل في قیام  الموظفین للمشاركة في عملیة التخطیط عوضاً 

  .)2012(الجاسم، عملیة التخطیط

معرفة، في ظل الثورة التكنولوجیة المعاصرة على استخدام نظم جدیدة لل اإللكترونيیعتمد التخطیط و 

حیث تبسیط نظم راتیجیة من ستراتیجي والسعي نحو تحقیق األهداف االستكما یعتمد على التخطیط اإل

ت جراءالشدید، حیث یتم استبدالها بنظم وإ التقلیدیة إلى التعقید ا دارةاإلجراءات العمل التي تتسم في ظل وإ 

، ولذلك نجد التخطیط ةاإللكترونیتصاالت سریعة وحاسمة تعتمد بالدرجة األولى على استخدام شبكات اإل

  :)2004(غنیم،  سمات تتمثل بما یلي لتقلیدي بعدةیتفوق ویتمیز عن التخطیط ا اإللكتروني

  ستكون دینامیكیة مستمرة وقابلة للتجدید، بخالف التخطیط التقلیدي  اإللكترونيإن عملیة التخطیط

 الذي یخطط لمدة قادمة محددة، وهذا مطلوب في البیئة المتغیرة.

 .زیادة تدفق المعلومات مما یسمح بدقة أكبر في عملیة التخطیط 

  تخطط والعاملون ینفذون (التخطیط التقلیدي) فجمیع العاملین في التخطیط  دارةاإلتغییر فكرة أن

ن التخطیط التقلیدي ینعكس على اختالف تقسیم العمل، وأیقومون بعملیة التخطیط، وهذا  اإللكتروني

 هو تخطیط أفقي. اإللكترونيهو تخطیط عمودي في حین أن التخطیط 

 لكترونیا كل مرة.وتعاد كتابتها إ مر على الخططسیكون هناك تغییر مست 

ویرى بعض الباحثین أن التخطیط التقلیدي كان مفیدا في الماضي عندما كانت البیئة االداریة 

مستقرة، أما في ظل الزمن الحاضر والسرعة الفائقة للتغییر، فإن التخطیط التقلیدي یصبح بال جدوى، نظرا 

بة للتكیف مع المتغیرات المتالحقة والسیناریوهات المحتملة لكثرة التغییرات التي تطرأ على الخطة استجا

 ,Gadiesh and Liglbeert( مرشد استراتیجي أو مبدأ أو توجیهوالغیر محتملة، وتجعل الخطة مجرد 

2001(.  



22 
 

 

 ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة .2

المنظمات التي داریة الحدیثة التي تلقى اهتماما متزایدا في المعرفة من المفاهیم اإل إدارةتعد 

  قائمة على المعرفة. تسعى إلى تحویل أعمالها إلى أعمال ونشاطات

عا وان اختلفت الكلمات إال أنها تجتمع في نفس المعرفة ولكنها جمی إدارةوقد تعددت تعریفات 

 ضمون نذكر من هذا التعریفات:الم

 المعرفة والحصول علیها،عبارة عن العملیات التي تساعد المنظمات على تولید فقد عرفت بأنها 

، استخدامها، ونشرها ، وتحویل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المنظمة ااختیارها، تنظیمه

التعلم، والتخطیط  والتي تعتبر ضروریة لألنشطة اإلداریة المختلفة كاتخاذ القرارات، حل المشكالت ،

 .)2007:74، ملكاويالاإلستراتیجي(

بأنها الجهد المنظم الواعي الموجه من قبل منظمة أو مؤسسة ما من أجل وعرفت أیضا 

التقاط وجمع وتصنیف وخزن كافة أنواع المعرفة ذات العالقة بنشاط تلك المؤسسة وجعلها جاهزة 

للتداول والمشاركة بین أفراد وأقسام ووحدات المؤسسة بما یرفع مستوى كفاءة اتخاذ القرارات واألداء 

  .)2008زیادات،التنظیمي(ال

وعرفت بأنها مجموعة من العملیات التي تهدف إلى تحویل الموارد الفكریة إلى قیم ملموسة 

 .)2010،والعارضي س(العباديوذلك بالتركیز على الموجودات غیر الملموسة بالدرجة األسا

ن من الوصول األوسع للمعلومات والمعرفة والخبراء وتحقیق كفاءة وعرفت بأنها التمك

 ,Mason(بمضمونها إلنشاء المضمون الجدید أفضل من إعادة استخدام المعرفة غیر اإللكترونیة

2005(.  

) بأنها استخدام تكنولوجیا Seimens, 2007أما إدارة المعرفة اإللكترونیة فقد عرفتها (

المعلومات في توفیر المعارف لألشخاص من خالل تبادل المعرفة مع اآلخرین ومع المنظمة 

 ا.نفسه

  وهذا التعریف یوضح خصائص المعرفة اإللكترونیة التي یمكن إجمالها باآلتي:

 إن المعرفة اإللكترونیة هي نتاج اإلنترنت، ومعرفة یتم تداولها على الشبكة والوصول إلیها .1

 عن طریق التشبیك الفائق ألي عدد، وفي نفس الوقت.      

 قائمة على النقرات.أعمال المعرفة اإللكترونیة هي نماذج إن نماذج  .2
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 بال حدود وبوصول واسع للناس. عرفة اإللكترونیة تعملإن الم .3

  أن المعرفة اإللكترونیة تعمل على قانون األصول الرقمیة. .4

  

  ةاإللكترونیالوثائق  إدارة .5

لمؤسسة الت الداخلیة والخارجیة لوكذلك المراسالوثائق حفظ وتخزین كافة هي عبارة عن 

 .)2008(كساب، الوصول إلى الوثائق والمراسالت مما یسمح بسرعة وسهولة

وعرفت الوثیقة بأنها أیة معلومات سجلت أو دونت على وسیط وبغض النظر عن شكله، تم إنشاؤه 

تتكون الوثیقة من ثالثة أو تلقته المؤسسة من خالل ممارستها ألنشطتها وحفظته للوفاء بالتزاماتها، و 

  :)2008(كساب،  عناصر هي

 مصدرا للمعرفة بما تتضمنه من معلومات.أن تكون  .1

 أن تمتلك قوة اإلثبات. .2

  أن تكون معلوماتها مصدرا النتفاع الباحث مهما كانت صفته. .3

  

 ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة .6

في االجتماعات التقلیدیة هناك العدید من العقبات التي قد تواجهك، كاألوراق الكثیرة والوجوه 

وٕاذا كان االجتماع بعیدًا عن مقر عملك األساسي ستضطر  ،االجتماعات طاولةغریبة علیك على ال

 ،د تصادف مشكلة عدم توفر اإلنترنتوأثناء التحضیر لالجتماع ق ،إلى السفر بالكثیر من األوراق

لتسجیل مالحظاتك، وفي نهایة كل إجتماع تقع في معاناة  إحضار الكثیر من األوراق كما أنه علیك

ضر، والكثیر من المشاكل والعقبات التي تصادف المسئولین عن اإلعداد لالجتماعات، توقیع المحا

، فكان ال بد من وجود حلول لهذه اإلشكالیات )2015(بن سامي، وكذلك أعضاء المجالس واللجان

فكان الحل في تكنولوجیا المعلومات أو إدارة االجتماعات  ،وذلك من أجل اجتماعات فعالة

، والتي یتم من خاللها تخزین كل الملفات المتعلقة باالجتماع على قاعدة بیانات ویستطیع اإللكترونیة

تتم المناقشات وكتابة التعلیقات األعضاء الدخول إلیها من خالل شبكة الحاسوب، وخالل االجتماع 

  .من خالل جهاز الحاسوب وفي نهایة االجتماع یتم كتابة النتائج والتوصیات وتخزینها حاسوبیا

في استخدام تكنولوجیا المعلومات  تعرف إدارة االجتماعات اإللكترونیة بأنهابالتالي و 

وجها لوجه  جتماعبدال من االالتحضیر لالجتماع وأثناء االجتماع ومتابعة نتائج وتوصیات االجتماع 
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تكلفة وهذا یساعد في تقلیل إلكترونیا ات والوثائق الخاصة بها جتماعوبالتالي حفظ وقائع اال

   .)Hodges, 2010(اتجتماعاال

  رونیة:تفوائد االجتماعات اإللك

جتماعات المؤسسات من خالل تطبیق إدارة االهناك الكثیر من الفوائد التي تعود على 

  اإللكترونیة ومنها:

في قاعدة بیانات واحدة ومن الممكن الرجوع  ئق والمواد الخاصة باالجتماعالوثاتخزین جمیع  .1

 إلیها بسهولة.

 النتائج والتوصیات تكون مسجلة. .2

 الرجوع إلى نتائج أو توصیات االجتماعات السابقة بسهولة. .3

 زیادة المعرفة وعدد األفكار المطروحة لدى المشاركین. .4

 تحسین فاعلیة االجتماع وكفاءته. .5

 توفیر الوقت. .6

 الزمة لالجتماعات العادیة.ر المالي من خالل عدم طبع أوراق التوفی .7

  

 ةاإللكترونیالخدمات  إدارة .7

وفق  ةاإللكترونیتصال قة معلوماتیة تعتمد على وسائل اإلنجاز الخدمات الحكومیة بطریهو إ

 . )2011(القحطاني، ضرورات أمنیة تحمي المستفید والجهة صاحبة الخدمة

بأنها أفعال وُجهود وأداء ُینقل باستخدام تكنولوجیا المعلومات، ویشمل   تعریفها أیضاویمكن    

  ).2011(ویكیبیدیا، خدمات البیع وخدمة العمالء خدمة التوصیل

  :)2011(ویكیبیدیا، وهناك ثالثة عناصر لمفهوم الخدمة اإللكترونیة

 تقدیم الخدمة. -1

 استالم الخدمة. -2

 خدمة التوصیل. -3

م الخدمة، وطریقة توصیل المواطن هو مستلمقدمة الخدمة، و  هي حیث تعتبر المؤسسة الحكومیة

  الخدمة هي الخدمات اإللكترونیة ویعتبر اإلنترنت هو الوسیلة الرئیسیة للتوصیل.
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وهناك بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلیة الشق المدني للمواطنین مثل(موقع وزارة 

  ):2015الداخلیة، 

 لمقدمة وعن مرحلة االنجاز للمعاملة.االستعالم عن المعامالت ا -1

 االستعالم عن البیانات الشخصیة للمواطن والمسجلة في وزارة الداخلیة. -2

 االستعالم عن حركات السفر على المعابر الفلسطینیة. -3

 التسجیل للسفر. -4

 إرسال الشكاوى واالستفسارات. -5

 تسجیل اآلراء والمقترحات. -6

 الشق المدني.دلیل إجراءات معامالت وزارة الداخلیة  -7

 

 الخاتمة:

تناول هذا المبحث اإلدارة اإللكترونیة من عدة جوانب كان أهمها عرض مفهوم اإلدارة اإللكترونیة 

مكاسب الهداف و األوتعریفها وأهم األسباب التي دعت المؤسسات إلى التحول للعمل اإللكتروني، وما هي 

هذا المبحث أهم المتطلبات الالزمة لتطبیق  التي سوف تجنیها من جراء العمل اإللكتروني، كما أضاف

التعرف على فاعلیة وسیتم في المبحث التالي  وكذلك مكونات اإلدارة اإللكترونیة، اإلدارة اإللكترونیة،

  .قراراتال

   



 



26 
 

  

  المبحث الثاني

  قرارات الفاعلیة 
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 مفهوم اتخاذ القرار 2.2.2

 أهمیة اتخاذ القرارات 3.2.2

 االداریةمراحل اتخاذ القرارات  4.2.2

 القراراتأنواع  5.2.2

 الصعوبات التي تواجه متخذ القرار 6.2.2

 الفعال مفهوم القرار 7.2.2

 تكنولوجیا المعلومات واتخاذ القرارات  العالقة بین 8.2.2

 الشق المدني-واقع استخدام تكنولوجیا المعلومات في وزارة الداخلیة 9.2.2
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 مقدمة 1.2.2

استراتیجیة تطویر القرار نحو تطبیق وتقییم تعتبر عملیة اتخاذ القرار عملیة رشیدة تنطلق من 

النتائج، وهي من العملیات األساسیة الضروریة في حیاة األفراد والجماعة سواء أكان على مستوى التنظیمات 

الصغیرة كاألسرة أو التنظیمات الكبیرة، فعملیة صنع القرار تظهر في جمیع المنظمات بغض النظر عن 

اعیة، تعلیمیة، خدماتیة، ولیست هناك طریقة مثلى التخاذ القرار، فالطریقة صن نوعها وطبیعتها، عسكریة،

عملیة إداریة هي عملیة اتخاذ القرار ف، )2015(األلمعي، التي تناسب الظروف وتحقق الهدفاألمثل هي 

ؤثر في العملیات اإلداریة األخرى: كالتخطیط، والتنظیم، یقوم بها صاحب الصالحیة، ولكنها ترتبط وتُ 

  التوجیه، والتدریب، والرقابة.و 

 

 مفهوم اتخاذ القرار 2.2.2

اختیار البدیل األنسب ى تعرف عملیة اتخاذ القرار على أنها نشاط ذهني فكري موضوعي یسعى إل

  .)34 :2011(تعلب، شكلة على أساس مجموعة من الخطواتللم

مواصفات تتناسب مع متعددة ذات في االختیار بین بدائل  وتعرف على أنها عملیة عقالنیة تتبلور

  .)11: 2003(الصیرفي، واألهداف المطلوبةمكانیات المتاحة اإل

وتعرف كذلك على أنها عملیة اختیار بدیل معین من البدائل لمواجهة موقف معین أو لمعالجة 

  .) 15: 2005(یاغي، كلة أو مسألة تنتظر الحل المناسبمش

اختیار ألحد البدائل في ظل ظروف غیر  بأنهااتخاذ القرار لعملیة  ویرى الباحث أن التعریف األشمل

مؤكدة وتعتبر هذه العملیة من المهام الجوهریة للمدیر وتتضح أهمیتها مع وجود العدید من األهداف والبدائل 

 المطلوب المفاضلة بینها.

  :):201399(عواد،  ا التفرقة بین المصطلحات التالیةكما تجدر هن

  :خاص الذین یقومون بتجمیع وتحلیل كافة البیانات والمعلومات المختلفة األشوهم صانعي القرار

واستخراج المؤشرات والحقائق المختلفة منها، ومن خالل ذلك یمكنهم التوصل إلى مشروع أو توصیة 

 بالقرار المطلوب اتخاذه.

  :سالمته أمام وهو الشخص الذي یكون بیده سلطة اتخاذ القرار ومسئول عن مدى متخذ القرار

 العامة والخاصة.

  :وهم األغلبیة الذین یتأثرون ویؤثرون في كافة ما یتخذ من قرارات، فهم المستفیدون من القرار

  أولئك الذین یطبق علیهم القرار.
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  أهمیة اتخاذ القرارات 3.2.2

داري من المهام الجوهریة التي یقوم بها المدیر ولهذا وصفت عملیة اتخاذ اإلیعتبر اتخاذ القرار    

ن قدرة المدیر على اتخاذ القرارات من واقع ا وصف المدیر بأنه متخذ قرارات وأ، كمدارةاإلالقرارات بأنها قلب 

ذا أصبحت داري في المنظمات ولهیزه عن غیره من أعضاء التنظیم اإلهو الذي یم حقه النظامي في اتخاذها

حقق داریة الرئیسیة وأصبح النجاح الذي یتحقق ألي منظمة ویُ خاذ القرارات هي محور العملیة اإلعملیة ات

األهداف المأمولة یتوقف لدرجة كبیرة على قدرة القیادات اإلداریة على اتخاذ القرار الصحیح والمناسب حیث 

ن أي تفكیر في داري، ولذا فإجوانب التنظیم اإل ة العملیة كافةأن عملیة اتخاذ القرارات تشمل من الناحی

إلضافة إلى التركیز على أسس داریة ینبغي أن یرتكز على أسس وأسالیب اتخاذ القرارات باالعملیة اإل

 .)2007(كنعان، جراءات تنفیذ هذه القراراتوإ 

ظیم  والتنسیق داریة، بدءا من التخطیط  ومرورا بالتنلیة اتخاذ القرار بكل المراحل اإلوترتبط عم

إذ ال تخطیط دون اتخاذ قرار بذلك، سواء أكان على المدى البعید أم القصیر،  والتوجیه وانتهاء بالرقابة،

داري أو غیره تتخذ جملة من ففي حیاتنا الیومیة في العمل اإل داریة،األمر بالنسبة لباقي الوظائف اإل وكذلك

داري واب وال تنحصر العملیة في مستوى إسواء أكان خطأ أو ص القرارات تلقائیا أو نتیجة للدراسات المسبقة،

 معین، بل في المستویات كافة، حیث یتم التعامل مع كل موضع حسب ما یقتضیه الحال.

  :وتبرز أهمیة اتخاذ القرار في اإلدارة فیما یلي

اتخاذ القرار هي اتخاذ القرارات من المهام الجوهریة للمدیر بحیث أن قدرة المدیر على عملیة تعتبر  .1

 .)Robbins and Coutler, 2012( التي تمیزه عن غیره من التنظیم االداري

تعدد وتعقد األهداف التي تشهدها التنظیمات اإلداریة الحدیثة مما زاد من المشاكل التي تواجه  .2

 القیادات اإلداریة وهذا یتطلب اتخاذ العدید من القرارات لمواجهة هذه المشاكل.

 اتخاذ القرارات تتوقف العملیة االداریة بل ویتوقف العمل كله. بدون عملیة .3

 

 مراحل اتخاذ القرارات االداریة: 4.2.2

 دارةاإلتحظى عملیة اتخاذ القرارات بأهمیة بالغة في منظمات األعمال، فقد تناولها العدید من علماء  

بالدراسة والتحلیل، والخبراء والمدراء الذین ارتقوا بمنظماتهم من حیث الحجم ورأس المال، واستخدام 

في وقتنا الراهن یتمیز المدیر الناجح عن غیره بقدرته على اتخاذ القرارات ملیات االنتاج، و التكنولوجیا في ع
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ة إلى الفشل وخطر التصفیة، ولكي تتجنب الصائبة، فالقرار الخاطئ تكلفته عالیة، فقد یؤدي بحیاة المنظم

طارا منهجیا لخطوات صنع القرار إ  )Sofo et., 2013:7المؤسسة أي سوء في عملیة اتخاذ القرار وضع(

  على النحو التالي:

 التعرف  على المشكلة وتحدیدها .1

هي عبارة عن انحراف عن الهدف المحدد مسبقا أو هي حالة عدم اتزان بین ما هو كائن المشكلة 

واجه المدیر أو تقف االمو  هیستلزم اتخاذ قرار، هذ وبین ما یجب أن یكون وهذا االنحراف أو عدم االتزان 

 هصفات هذ المسئول اإلداري أثناء قیامه بإتمام األعمال بواسطة مجموعة األفراد العاملین معه، ومن

الغموض أو التعارض بین عدة أمور، لذا المطلوب في هذه المرحلة هو تعریف  اكلقف أو المشاالمو 

  المشكلة بدقة حتى ال تضیف الحلول المقترحة مشاكل أخرى إضافة إلى المشاكل القائمة. 

   تالمشكالجمع البیانات والمعلومات الصحیحة عن  .2

المشاكل والمواقف التي تتطلب منهم اتخاذ قرارات صحیحة وواضحة یواجه المدیرین یومیا العدید من 

تجاهها، ومن أهم محددات نجاح القرار في الوصول إلى هدفه هو مدى وفرة المعلومات ودقتها على 

  اعتبار أن قرارات المدیر تمثل تصرفات مستقبلیة ونتائج متوقعة في المستقبل.

 

 تحلیل الوضع القائم والبیانات .3

تجمیع البیانات التي تخدم موضوع المشكلة القائمة یتم تحلیل هذه البیانات وتحلیل الوضع القائم بعد 

  وذلك بغرض تحدید البدائل الممكنة.

  

 تحدید البدائل أو الحلول الممكنة .4

أي مشكلة البد لها أكثر من حل، وكلما أمكن عرض أكبر عدد من البدائل، بل عرض كافة البدائل 

زادت القدرة على اتخاذ القرار السلیم، وبقدر أهمیة المشكلة بقدر أهمیة التنقیب عن عدد الممكنة، كلما 

أكبر من البدائل، ومن الصعب على المدیر أو صانع القرار أن یكون عالمًا بكل الحلول، فإن اإلداري 

ق إجراء الناجح یعتمد على معلومات اآلخرین وخبراتهم لمعرفة معظم البدائل الممكنة وذلك عن طری

  ات.جتماعالمناقشات وعقد اإل
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  تقییم بدائل الحلول .5

ویمكن أن تدرج المزایا في المقارنة بین البدائل من حیث المزایا والعیوب، واختیار البدیل المناسب، 

جانب والمضار في جانب، فلكل بدیل مزایا وعیوب، وهذه المرحلة شاقة وصعبة، والسبب في صعوبتها 

والعیوب ال تظهر فعًال إال في المستقبل، ومن المحاذیر الخطرة أن یتجه االختیار إلى هو أن المزایا 

بد من تضییق البدائل في  ال، و البد من وزن هذه المزایا بعنایة تامة لبدیل الذي یحقق أكبر مزایا، إذاا

  .ظمةلتي ال تتفق مع إمكانیات المنأقل عدد ممكن، فتحذف البدائل غیر ممكنة التطبیق، أو ا

 اختیار البدیل المناسب .6

  .من بین البدائل المطروحة بعد المقارنة بین البدائل والمفاضلة بینها یتم اختیار البدیل األنسب

 ومتابعته تنفیذ القرار .7

المفروض أن القرار یتخذ لینفذ، لذلك البد أن  یصل القرار إلى اآلخرین المسئولین عن تنفیذه، وأن 

على تطبیقه وتنفیذه، فنجاح القرار ال یعتمد فقط على نوعیته، ولكن یعتمد على یهیئ لهم المناخ لحفزهم 

فعالیة التطبیق، لذلك البد من إقناع اآلخرین بصحة القرار حتى یتفهموا القرار ویقتنعوا به، ألن تطبیق 

موضع بعد أن یوضع القرار ، م الطرف اآلخر الذي علیه التنفیذالقرار ما هو إال  حصیلة تفاعل وتفه

أن تتابع تنفیذ القرار، وذلك للتعرف على نواحي النقص أو الضعف في القرار،  دارةاإلالتنفیذ یجدر ب

فتعمل على تعدیلها بما یتالءم مع الظروف إذا كان التعدیل جائزًا، أو تؤخذ هذه النواحي في االعتبار 

  عند اتخاذ قرارات جدیدة. 

 

 القرارات:أنواع  5.2.2

ز القرارات وفقا اختیار األسس التي بموجبها تقسم القرارات، فهناك من میّ  تتباین وجهات النظر في

  لقانونها أو محتواها أو مضمونها، ومن أهم تصنیفات القرارات:

 :)Bell and Zaric, 2013:22(إلى ثالثة أنواع صنفت القرارات حسب المستویات اإلداریة .1

باألهداف طویلة األمد والسیاسات الخاصة بها هي تلك القرارات المرتبطة  القرارات اإلستراتیجیة:  - أ

مركزها التنافسي،  والمشكالت العامة والتي تحدد ما سوف تكون علیه المنظمة في المستقبل مثل حجمها،

واإلدارة العلیا هي المسئولة عن هذا النوع من القرارات كونها تتعلق بالمنظمة ككل ونادرة  حصتها السوقیة،

 لتكرار.ا
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هي القرارات الداخلیة للمؤسسة، وهي متكررة، تتخذ على اإلدارة الوسطى، تهتم  داریة:القرارات اإل  -  ب

ت قرارات هذا المستوى بفعالیة وكفاءة اإلستخدام والرقابة على الوحدات اإلداریة وأدائها في إطار سیاسا

 وأهداف القرارات اإلستراتیجیة.

مستوى المدى القصیر لتنفیذیة أو المباشرة، تتم على ترتبط هذه القرارات باإلدارة االقرارات العملیة:    - ج

وتتكرر بكثرة فهي تعالج في الغالب األمور الیومیة أو األسبوعیة، تهدف هذه القرارات إلى تحقیق 

ة من طرف المؤسسة وتتضمن توزیع المهام بین مكونات المنظمة، تخطیط العملیات، قرَ األهداف المُ 

 یات الروتینیة.ات، ومراقبة العملتسییر النشاط

  

 :)Robbins and Coutler, 2012:185(إلى نوعینحسب طبیعة المشكلة القرارات  صنفت .2

هي القرارات التي یكون فیها معاییر الحكم واضحة وغالبا ما تتوافر معلومات كافیة  قرارات مبرمجة:  - أ

بها إجراءات و  وتكون المشكلة واضحة ومألوفة وبالتالي تكون القرارات متكررة وروتینیةبشأنها، 

 ل معها.معروفة محددة مسبقا للتعام

عادة ما تظهر الحاجة إلى اتخاذ قرار من هذا النوع من القرارات عندما تواجه  قرارات غیر مبرمجة:  -  ب

المنظمة مشكلة ألول مرة وال توجد خبرات مسبقة بشأن كیفیة حلها، وقد ال تكون احتماالت النجاح 

 لمعلومات ال یكفي لبرمجة القرار.ولهذا فإن قدر اتمام في بدایة األمر  واضحة

 

 : )Bateman and Scott, 2013:110(إلى ثالثة أنواع القرارات حسب ظروف القرار صنفت .3

وتمثل القرارات التي تتسم بدرجة عالیة من التاكید من حیث المعلومات المتوفرة بشانها  القرارات المؤكدة:  - أ

اعتیادي أو طارئ  إجتماعبحیث ال تتضمن أي متغیرات غیر مؤكده الحصول مثل دعوة المدیر لعقد 

  . جتماعلمرؤوسین بعد أن یتاكد من عدم وجود أي ظرف طارئ یحول دون حضور أي منهم لذلك اإل

وتمثل هذه القرارات بتحدید احتمال حصول حاالت معینة في ضوء تحقیق  رارات في ظل المخاطرة:الق   -  ب

  النتائج المرتقبة لكل بدیل واالحتماالت هي النسبة المئویة لعدة مرات حدوث نتیجة معینة.

عة البدائل قا لطبیوتمثل القرارات التي ال یتم تحدید احتماالت حدوثها بنسبة معینة وف حالة عدم التاكد:  -  ج

ذ أن المدیر أو الرئیس ال یستطیع أن إدیدا أو وضوحا في حالة المخاطرة قل تحأولها أالمتاحة لذلك 

ذ أن حاالت إالمتغیرات غیر المحتسبة بشانها  لتحكم العدید من یتخذ القرارات بصورة االحتماالت نظراً 

 بیرة وال تتسم بالدقة الواضحة ولذا غالباً عدم االستقرار أو الثبات في الظروف التي یتخذ بها القرارات ك

أو  ینوالخبراء المتخصص لمستشارینمة لدیه أو االستعانة باالعدید من الخبرة المتراك ما یتم استخدام
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للمستقبل المبهم أو  قدر معین في تقلیص دائرة المجهولات تساهم بحصاءواإل ،بنوك المعلومات

  اتخاذها. مزمعمرئیة بشان القرارات الالظروف والمتغیرات الغیر متحكم بها أو ال
  

 لصعوبات التي تواجه متخذ القرار ا 6.2.2

أمام المدیرین في منظمات  كبیراً  إن عملیة صنع القرار واتخاذه لیست عملیة سهلة وتشكل تحدیاً 

األعمال المختلفة، في بیئة سریعة التغییر ومعقدة، فإن هذه العملیة تحتاج إلى عنایة كبیرة لكي یكون القرار 

  :)2009(وسیلة،  أهمها ، ویأتي هذا التعقید من مصادر عدیدةصائباً 

ما یشكل افتقار المدیر أو الرئیس للبیانات  ذ غالباً ، إعند اتخاذ القرار المتاحةنقص البیانات والمعلومات . 1

  والمعلومات المتوفرة العدید من العقبات في تحقیق القرارات الهادفة في المعالجة المطلوبة .

مختلفة التي . صعوبة تحدید المشكلة المراد معالجتها السیما اذا اتسمت هذه المشكلة بتداخل المتغیرات ال2

  ساسیة التي ساهمت بها .سباب األیتعذر معها تحدید األ

ن إة فذا لم ینسى المدیر توضیح األهداف بدقة وشفافیإاألهداف المراد انجازها السیما  . صعوبة تحدید3

  ة بذلك تعتریها الصعوبه في التحقیق المستهدف .نالقرارات المقتر 

ى تحدید المنافع (المزایا) وكذلك عدم القدرة عل ،. إن عدم القدرة على تحدید البدائل المتاحة بدقة من ناحیة4

  من الصعوبات التي تواجه متخذي القرارات . یضاً أترتبط بكل البدائل المتوفرة یعد أو العیوب التي 

تعرف لن عدم توفر الوقت الالزم لمتخذ القرارات لإة اتخاذ القرارات بالسرعة ولذا فحیانا ترتبط عملیأ. 5

ما یكون الوقت  لومات وتحدید البدائل وجمع القرارات التي غالباً وتحدید المشكلة وكذلك وفرة البیانات والمع

 في اتخاذها . المتاح حاسماً 

 

  مفهوم القرار الفعال 7.2.2

مؤسسة یتوقف إلى  وعلیه فإن نجاح أي ،داريللقائد اإلداریة من المهام الجوهریة اذ القرارات اإلن اتخإ

مدى سالمة هو القرار  ود بفاعلیة اتخاذلیة والمقصقرارات ذات فاعداتها على اتخاذ كبیر على قدرة قیا حدٍ 

دراج مقومات القرار الفعال هداف التي وضعت من أجلها ویمكن إالقرار ونجاحها في تحقیق األ اتخاذ خطوات

  فیما یلي:

 .قدرة القائد على تحدید المشكلة 

 .قدرة القائد على االختیار بین البدائل المتاحة للمشكلة موضوع القرار 

  یوازن القائد بین المخاطر التي قد یسببها القرار والمزایا التي قد یجلبها.أن 
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 لوجهات النظر المختلفة والسماح للمرؤوسین بطرح البدائل المتعددة مما یساعد القائد  مدى تقدیر

لتزام المرؤوسین حقق الهدف المطلوب ومن جهة أخرى إعلى التوصل إلى البدیل األفضل الذي ی

اجة إلیه ویكونون القرار یدركون الح أن العاملین الذین یشاركون في اتخاذلقرار باعتبار بتنفیذ هذا ا

 .)2013 الحسنى،(أقل عرضة لرفضه

مدى قبول القرار من أولئك الذي و ات ) أن فاعلیة القرار هو نتیجة  لنوعیة القرار 2003 ویرى (الصیرفي،

  ینبغي علیهم أن ینفذوه.

فاعلیة عملیة اتخاذ القرار هي مساهمة القرارات المتخذة في انجاز األهداف ) بأن 2005، (یاغيویرى 

  الموضوعة على نحو یحقق ما یلي:

 للتنفیذ دون معوقات. : أن یكون القرار المتخذ قابالً سهولة تنفیذ القرار 

 من قبل العاملین. به ومقبوالً  داري مرحباً اإل قبول القرار من المعنیین: أن یكون القرار 

 اتخاذ القرار: أن یتخذ القرار في الوقت المناسب لحدوث المشكلة. زمن 

 

  ) على ثالثة عناصر أساسیة لفاعلیة اتخاذ القرار وهي:Larson, 2009:5وقد ركز (

 تحدید مجموعة من األهداف للعمل على تحقیقها. .1

 ن كان القرار یتجه نحو تحقیق األهداف.وضع معاییر محددة للقیاس وتحدید إ .2

 المعلومات األساسیة لمتخذي القرار.توفیر  .3

  ) أن هناك أربعة عناصر أساسیة لفاعلیة القرار وهي:Blenko and Manmins, 2012:1فیما یرى (

 جودة القرار: وهي ترتكز على ثالثة عوامل وهي: -1

  المشاركة في اتخاذ القرارات: المشاركة الجماعیة في اتخاذ القرار وسیلة ناجحة وأسلوب لتقبل

عاملین فتنمو قدراتهم ات وزیادة فاعلیتها، وهي تساعد اإلدارة على سد الحاجات النفسیة للالقرار 

 رادتهم.ویتحملون نصیبا من المسئولیة بمحض إ

 مدى تحقیق القرار لألهداف 

 مدى توفر المعلومات المرتبطة باتخاذ القرار 

تنفیذ القرار ألن اتخاذ القرار  ذ القرار أن یراعي إمكانیة وسهولةخسهولة تنفیذ القرار: یجب على مت -2

 بدون تنفیذه كأن لم یكن.
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یعتبر توقیت إعالن القرار على درجة بالغة من األهمیة لنجاح تنفیذ القرار،  وقت اتخاذ القرار: -3

والنقطة الرئیسیة في توقیت إعالن القرار تتمثل في مدى الحساسیة لدرجة األهمیة العاجلة المتضمنة 

 في الموقف.

الموقف من القائد أن یتعجل في اتخاذ القرار دون استشارة اآلخرین، فالقرارات التشاركیة  فقد یتطلب

والقرارات التعاونیة تتطلب الكثیر من الوقت، لذلك یجب على متخذي القرار عمل جدولة زمنیة 

  ).Martin et al., 2012للقرارات التي تتطلب المشاركة(

لین وهو دائما مرغوب فیه یساهم في تنفیذه بفاعلیة، كما أن قبول القرار: إن قبول القرار من العام -4

  زیادة درجة قبول القرار من جمیع المعنیین یؤدي إلى زیادة احتمالیة تحقیق األهداف بكفاءة وفاعلیة.

 

 واتخاذ القرارات تكنولوجیا المعلومات  العالقة بین 8.2.2

من بین عدة بدائل بهدف جعل القرارات  یحدد المفهوم العام لصنع القرارات في اختیار البدیل األمثل

تدفق  فان ،وعقالنیة وكما نعلم بأن المعلومات هي األساس الحقیقي التخاذ القرارات الفعالة أكثر رشداً 

سرعة ودقة وفاعلیة اتخاذ القرار، وفي تحدید داریة المختلفة یساعد بشكل كبیر في البیانات بین المستویات اإل

وقد عملت  إلجراءات، وتحسین اتخاذ القرارات،نولوجیا المعلومات على تبسیط امستوى جودته، وتساعد تك

لمعلومات وذلك تكنولوجیا المعلومات في المنظمات على تزوید المدیرین في مختلف المستویات اإلداریة با

  )2013(البرزنجي وجمعة، .تخاذ القراراتمن أجل دعم عملیة ا

من خالل تقدیم  دارةفي عملیات التغییر التي تطرأ على اإل وتلعب تكنولوجیا المعلومات دورا مهما

  شكالیات.همة والتي تساعد المدیرین لحل اإلدوات والمعلومات الماأل

وتؤثر تكنولوجیا المعلومات بشكل كبیر وواضح في تحسین عملیة صناعة واتخاذ القرار ونستدل على 

  ذلك بما یلي:

 داریة باستخدام تكنولوجیا حدیثة.یات اإلونقل المعلومات بین المستو سهولة تبادل  .1

 سهولة تحلیل ومعالجة البیانات للوصول إلى النتائج. .2

 نيتفادة من المعرفة والخبرات بشكل آاالس .3

 سهولة التشاور والمشاركة في صناعة القرار واتخاذه .4

 

االستفادة من تكنولوجیا ، ویوضح كیفیة ) یوضح العالقة بین تكنولوجیا المعلومات واتخاذ القرار3الشكل رقم(

  المعلومات وتوظیفها في خدمة عملیة اتخاذ القرارات.
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 مع

  القرارالعالقة بین تكنولوجیا المعلومات واتخاذ ): 1.2.2الشكل رقم(

)Hasan et al., 2013(  

  

 الشق المدني-واقع استخدام تكنولوجیا المعلومات في وزارة الداخلیة 9.2.2

، وقد وضعت م1994سنة  نشأت وزارة الداخلیة منذ الیوم األول لقیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة

الطرق إلنجاز المعامالت، حیث االعتبار لمواطنیها من خالل اتباع أقصر وزارة الداخلیة نصب عینیها إعادة 

وضعت لذلك خطة البناء التنظیمي والهیكلي، واستطاعت في زمن قیاسي إیصال أیسر الخدمات المتعلقة 

بالشئون المدنیة التي تقدم الخدمة إلى المواطن الفلسطیني كإصدار الهویة الفلسطینیة وشهادة المیالد 

الل رعایة منظمات اهتمت الوزارة بتنظیم الحیاة المدنیة من خالفلسطینیة، وٕاصدار الجواز الفلسطیني، وكذلك 

تختص  حیة الفنیة فقد أنشأت اإلدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات، والتياالمجتمع المدني، أما من الن

بتقدیم الحلول المتكاملة المحوسبة التي تسهم بشكل فاعل في إیجاد الحلول لكثیر من المشاكل وتوفیر بیئة 

مناسبة من خالل شبكة حاسوب متكاملة تربط جمیع اإلدارات المختلفة، وكذلك إیجاد البدائل المناسبة  عمل

(موقع وزارة الداخلیة، ءات اإلداریة وتقدیم الدعم الفنيوتطویر العمل في الوزارة وتسهیل العملیات واإلجرا

2015(.  

الشق المدني تمتلك مركز حاسوب یحتوي على مجموعة من قواعد  - فقد أصبحت وزارة الداخلیة   

تم تطویر مجموعة من وكذلك  ،افة اإلدارات المختلفة بشبكة حاسوب واحدةكالبیانات المركزیة التي تربط 

والمعلومات التي تخدم  والتي تقدم التقاریر واإلحصائیاتاألنظمة المعلوماتیة التي تخدم اإلدارات المختلفة، 

قدم وكذلك تم تطویر موقع الوزارة اإللكتروني وتقدیم مجموعة من الخدمات اإللكترونیة التي تُ صانع القرار، 

 مواطنین.والمؤسسات واللإلدارات 

  

  

 تكنولوجیا المعلومات

قاعدة  بیانات

 البیانات
 معلومات

 معالجة البیانات

صانعي 

 القرار

 تقاریر
 القرار
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  الملخص:

في هذا المبحث تم تسلیط الضوء على مفهوم اتخاذ القرارات وأنواعه وعناصره ومراحل صناعته، 

بعین اإلعتبار العوامل المختلفة  حیث تم األخذهم األسالیب التي تمارس لصناعة قرارات سلیمة، وتحدید أ

وتم التطرق إلى أهمیة تكنولوجیا  ، وكذلك مفهوم القرار الفعال،التي لها تأثیر مباشر على عملیة صنع القرار

دم االمعلومات في اتخاذ القرارات وواقع تكنولوجیا المعلومات في وزارة الداخلیة الشق المدني، وفي الفصل الق

  ثري هذا البحث.تم عرض أهم الدراسات السابقة سواء الفلسطینیة أو العربیة أو األجنبیة والتي تُ یس
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38 
 

  مقدمة: 1.3

لفیة قام الباحث بجمع الدراسات السابقة التي رأى أنها لها عالقة بمشكلته البحثیة، وذلك لتوفیر الخ

جراء دراسته، حیث ساعدت الدراسات في الكشف عن جذور المشكلة وفهم ما تم العلمیة والمصادر الالزمة إل

بخصوصها في الفترات السابقة، ومن ثم حدد من الدراسات ما یرى أنها ذات عالقة مباشرة مع مشكلته 

البحثیة، وتلك التي ال یرى أن لها عالقة مباشرة، حیث راعى الباحث قدر المستطاع ترابط فقرات الدراسات 

تسق ومنطقي، بحیث أبرز مناهج الباحثین السابقین في مجال البحث والدراسات، فقد عرض لسابقة بشكل مُ ا

الباحث الدراسات السابقة وفق تصنیف مناسب، حیث خصص لكل دراسة الحیز والمكان الذي یتناسب مع 

ختصار في دراسات إلفي عرض بعض الدراسات الممیزة وانوعیتها ومدى ارتباطها بدراسته، فقد تم التوسع 

  خرین، وتم تصنیف الدراسات إلى دراسات فلسطینیة، دراسات عربیة، دراسات أجنبیة.آ

اسبة ، حیث استعرض الباحث كل دراسة بطریقة منإلى األقدم عرضت الدراسات من األحدث

ومجتمع سم الباحث والسنة وعنوان البحث وأهدافه، والمنهج المتبع، إومنهجیة موحدة، حیث تم عرض 

  الدراسة وأداته، وعرض أهم النتائج والتوصیات.

سهام الذي ستقدمه جمالیة للدراسات السابقة، واإلذا الفصل بخالصة تتضمن القیمة اإلوانتهى ه

ختالف عن الدراسات التي تم عرضها من دراسات السابقة، وأوجه الشبه واإلالدراسة، وجوانب تمیزها عن ال

  راسات السابقة. خالل عرض التعلیق على الد

 

  الدراسات الفلسطینیة: 2.3

 ) بعنوان:2015(مكيدراسة  -1

  "دور مشروع تكامل البیانات الحكومیة في صناعة القرارات في المؤسسات الحكومیة"

معرفة دور مشروع تكامل البیانات الحكومیة في صناعة القرارات في هدفت هذه الدراسة إلى 

هدفت إلى معرفة واقع مشروع تكامل البیانات الحكومیة،  المؤسسات الحكومیة الفلسطینیة، كما

والتعرف على العوامل المؤثرة على استفادة صناع القرار من المشروع، ومن ثم قیاس هذه 

العوامل(خصائص المعلومات، الدعم الفني، المنفعة المتوقعة، سهولة االستخدام) وعالقتها وتأثیرها 

لباحثة المنهج الوصفي التحلیلي لوصف موضوع الدراسة، على صناعة القرارات، وقد استخدمت ا

للدراسة  وتحلیل بیاناتها، وٕایجاد العالقة واألثر بین متغیراتها، ولقد تم تصمیم استبانة خاصة
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استبانة  )125واستخدمت الباحثة أسلوب الحصر الشامل نظرا لصغر حجم الدراسة حیث تم توزیع(

  :وأظهرت نتائج الدراسة، سات الحكومیةلجمیع موظفي الفئة العلیا في المؤس

  بدرجة كبیرة إلیهاتوفر معلومات صحیحة ودقیقة عند الحاجة. 

 ت لصانع القرار في الوقت المطلوب والمناسب عند الحاجة لها بدرجة كبیرة.توفر المعلوما 

  یوفر مشروع تكامل تكامل البیانات الحكومیة بوابة الكترونیة تمتاز بسهولة االستخدام

والوصول للبیانات التي یحتاجها صانع القرار من قاعدة البیانات المركزیة للمشروع بدرجة 

 كبیرة.

  توفر البوابة اإللكترونیة لمشروع تكامل البیانات الحكومیة كافة البیانات الحكومیة للمستفیدین

 حسب حاجتهم بدرجة متوسطة.

 بدرجة كبیرة.داریة المختلفة في العمل الحكومي تسهیل اإلجراءات اإل 

  تسهیل مهمة صناعة القرارات وزیادة سرعة اتخاذ القرارات الطارئة التي یتخذها صانع

 القرار.

 للجهات المستفیدة بدرجة كبیرة. تسریع الخدمات الحكومیة المقدمة 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها      

 المركزیة داخل المؤسسات  ضرورة اكتمال التحول اإللكتروني ودعم قواعد البیانات

 الحكومیة.

  ضرورة العمل على تسهیل اإلجراءات الفنیة بما یضمن تقلیل الوقت الالزم إلتمامها

 لالستفادة من مشروع تكامل البیانات الحكومیة من خالل توفیر طلبات إلكترونیة.

 

 ) بعنوان:2014دراسة شعث( -2

  في الحكومة الفلسطینیة" ةاإللكترونی دارةاإل "مقترح تطبیق السحابة الحكومیة لتطویر

الحكومیة،  ةاإللكترونی دارةاإلهدفت هذه الدراسة إلى تقدیم مقترح یساعد في تطبیق 

، ودراسة ةاإللكترونیستفادة من التطور التكنولوجي السریع، ومعرفة الدور الذي تلعبه السحابة واإل

السحابة الحكومیة  ٕادارةالمتطلبات الالزمة لبناء و الفوائد المرجوة من تطبیقها فلسطینیا، ومدى توفر 

ستبانة ج الوصفي التحلیلي معتمدا على اإلإلى المعوقات، وقد استخدم الباحث المنه والتعرف

  :وأظهرت نتائج الدراسةوالمقابلة كأداتین لجمع البیانات، 

 السحابة الحكومیة بدرجة جیدة. توفر المتطلبات الالزمة للبدء ببناء 
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  فوائد اقتصادیة وتقنیة وٕاداریة وتنمویة للسحابة الحكومیة.وجود 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها      

 الحكومیة. ةاإللكترونی دارةضرورة التوجه نحو تبني السحابة الحكومیة كأساس للوصول لإل 

  مشروعا وطنیا بأبعاده التنمویة واالقتصادیة. ةاإللكترونیضرورة اعتبار السحابة 

 التمویل المناسب للمشروع لما لها من إسهامات كبیرة في تحقیق أهداف الحكم  ضرورة توفیر

 الرشید.

 

 ) بعنوان:2013دراسة مطر( -3

: دراسة میدانیة على وزارة األشغال ةاإللكترونی دارةاإل"دور تنمیة الموارد البشریة في تطبیق 

  قطاع غزة"-واإلسكانالعامة 

في وزارة األشغال العامة  ةاإللكترونی دارةاإلهدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات 

في  ةاإللكترونی دارةاإلواإلسكان في قطاع غزة، ودور تنمیة الموارد البشریة في التحول إلى تطبیق 

في الوزارة في سبیل الوصول إلى  سكان، وسبل تنمیة الموارد البشریة العاملةوزارة األشغال العامة واإل

الوصفي التحلیلي، معتمدا على  استخدم الباحث المنهج، وقد ةاإللكترونی دارةتطبیق فعلي لإل

ستبانة كأداة لجمع البیانات، باإلضافة إلى ذلك فقد تم استخدام المقابلة كأداة لتفسیر بعض اإل

  :أظهرت نتائج الدراسةوالنتائج، 

  بالرغم من جودة البرامج التدریبیة التي یقدمها دیوان الموظفین إال أنها ال تمس بشكل مباشر

 .ةاإللكترونی دارةاإلاحتیاجات تنمیة الموارد البشریة في مجال 

  وال تقوم بحصر مهارات الموظفین  ةاإللكترونی دارةاإلیوجد ضعف في اهتمام الوزارة بتطبیق

 لعدم تطبیقه فعلیا. ةاإللكترونی دارةاإلفي مجال 

  ألن أهم متطلبات التأهیل والتدریب ةاإللكترونی دارةاإلضرورة تقییم أداء العاملین في مجال ،

 هو التقییم قبل التدریب.

  في الوزارة. ةاإللكترونی دارةاإلخرجت بوجود نقص في متطلبات تطبیق  

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها    

  الكامل  وٕاعطائها أولویة، وتقدیم الدعم ةاإللكترونی دارةاإلالعلیا تطبیق  دارةاإلضرورة تبني

الضعف في  قاط القوة ومعالجة نقاطلها، واالستفادة من نظام تقییم األداء في تعزیز ن

  .ةاإللكترونی دارةاإلمجاالت 
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 ) بعنوان:2013دراسة شلبي(  -4

  في الجامعة االسالمیة وأثرها على التطویر التنظیمي" ةاإللكترونی دارةاإل"واقع 

في الجامعة اإلسالمیة، وأثرها على  ةاإللكترونی دارةاإلهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع 

التطویر التنظیمي، وذلك من خالل دراسة ثالثة محاور في التطویر التنظیمي: تطویر الهیكل 

، حیث استخدم الباحث تكنولوجیا المعلومات في الجامعة یفتنمیة الموارد البشریة، توظ التنظیمي،

وتم تصمیم استبانة ومن ثم توزیعها على الطبقتین اإلداریتین العلیا المنهج الوصفي التحلیلي، 

وأظهرت والوسطى في الجامعة، وقد استخدمت الباحثة أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة، 

  :نتائج الدراسة

  كما أنهم على ةاإللكترونی دارةاإلدارك لدى مجتمع الدراسة في الجامعة لمزایا إوجود ،

 .اإللكترونيالمتوفرة في الجامعة مثل البرید  ةاإللكترونیمعرفة بالتطبیقات 

 عن بعد،  جتماعلم یكن لدیهم معرفة بتواجد بعض التطبیقات مثل اإل بعض العاملین

 .اإللكترونيراء ، نظام الشاإللكترونيبرنامج التعلیم 

  منها نقص الحوافز التشجیعیة لتطبیق  ةاإللكترونی دارةاإلهناك عقبات حالت دون تطبیق

 ، ونقص اإلمكانات المادیة والفنیة والبشریة.ةاإللكترونی دارةاإلبرامج 

  أدى إلى تطویر الهیكل التنظیمي من خالل التوجه نحو  ةاإللكترونی دارةاإلتطبیق

ك مشاركة من قبل العاملین الالمركزیة لتقلیل عدد المستویات اإلداریة، إال أنه لم تكن هنا

 اتخاذ القرار. مجالفي 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها        

  واستعمال أدواتها  ةاإللكترونی دارةاإلضرورة رفع مستوى التوعیة الثقافیة بأهمیة التحول إلى

في العمل الیومي للموظف، والعمل على تعزیز الهیكل التنظیمي اإلداري بما یتناسب مع 

 .ةاإللكترونی دارةاإلإلى  عملیة التغییر

  تطویر أنظمة المعلومات اإلداریة المحوسبة بحیث تغطي كافة الجوانب اإلداریة، وضرورة

شئون الموظفین لالستفادة من مزایاها  دارةإل ةاإللكترونیماذج التوسع في استخدام الن

 المتعددة كتقلیل النفقات وتخفیض وقت إنجاز المعامالت.
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 ) بعنوان:2013(اشتیويدراسة  -5

دور اإلدارة اإللكترونیة في تفعیل االتصال اإلداري من وجهة نظر العاملین في جامعة "

  "فرع غزة-القدس المفتوحة

الكشف عن دور اإلدارة اإللكترونیة في تفعیل االتصال اإلداري من هدفت هذه الدراسة إلى 

فرع غزة، كما هدفت إلى التعرف على معوقات - وجهة نظر العاملین في جامعة القدس المفتوحة

تطبیق اإلدارة اإللكترونیة بالجامعة، وبیان الفروق في استجابات عینة الدراسة نحو دور اإلدارة 

اإللكتروینة في تفعیل اإلتصال اإلداري تبعا لمتغیر(العمر، النوع، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، 

حیث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیل وطبقت الدراسة على عینة عشوائیة  ،الكادر الوظیفي)

بانة كأداة وقد اعتمد الباحث على االست %) من مجموع العاملین في الجامعة،64.36بسیطة بنسبة(

  :وأظهرت نتائج الدراسة، لجمع البیانات

 قناعة اإلدارة العلیا بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة. 

 .تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یساعد في التغلب على عامل البعد الجغرافي 

 .تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یقلل من تكالیف اإلتصال التقلیدي 

  :صیات من أهمهاوخلصت الدراسة إلى جملة تو         

  العمل على استمراریة تدریب العاملین حتى تتناغم قدراتهم مع استخدام وسائل االتصال

 الحدیثة.

  أن تعمل الجامعة على توضیح وتحدید األنظمة والقوانین الخاصة بالتشبیك واالتصال بین

 العاملین.

 

 ) بعنوان:2012دراسة الرزي( -6

ومعوقات تطبیقها، دراسة تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة في  ةاإللكترونی"الحكومة 

  قطاع غزة"

في مؤسسات  ةاإللكترونیهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمیة تطبیق نظام الحكومة 

السلطة الوطنیة الفلسطینیة في قطاع غزة، ثم معرفة األسباب والمعیقات التي تحد من تطبیق النظام 

، وطبقت الدراسة على جمیع وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي وطرق عالجها،
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)، حیث اعتمدت الباحثة على 36مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة وأخذت عینة عددها (

  :وأظهرت نتائج الدراسة  االستبانة كأداة لجمع البیانات

  د بعضها بنسب مختلفة.مع عدم وجو  ةاإللكترونیوجود بعض المتطلبات لتطبیق الحكومة 

  ةاإللكترونیتوفر البنیة التحتیة الكفیلة بضمان الخصوصیة واألمان لمن یستخدم الحكومة 

 وقدرة المؤسسات على كشف التجاوزات وعالجها.

  أظهرت الدراسة وجود بعض المؤسسات الحكومیة في قطاع غزة التي تعتمد النظام

 لتقدیم الخدمة للمتعاملین. اإللكتروني

  ال تتوفر لدى المؤسسات الحكومیة البنیة التحتیة واإلستراتیجیة الالزمة لبناء الحكومة

 .ةاإللكترونی

 ة العامة والتشریعات وذلك بتحدیث القوانین والتشریعات إلضافة سضرورة ترشید السیا

 .ةاإللكترونیالشرعیة والقبول للمعامالت 

  :أهمهاوخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من         

  العمل على توفیر البنیة التحتیة الالزمة لبناء حكومة إلكترونیة قویة األركان، من خالل

توفیر نظم اتصاالت فعالة لنقل البیانات من وٕالى المؤسسات الحكومیة واألفراد والمجتمع 

 .بأكمله

 

 ) بعنوان:2011(حسناتدراسة ال - 7

  "الفلسطینیةمعوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجامعات "

التعرف على األسس النظریة لمفهوم اإلدارة اإللكترونیة ومتطلبات هدفت هذه الدراسة إلى 

تطبیقها في الجامعات الفلسطینیة، والكشف عن معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في إدارات 

، المالیة)، الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة وتتمثل في (المعوقات التنظیمیة، التقنیة، البشریة

والتعرف على أبرز اآللیات المقترحة للتغلب على تلك المعوقات من وجهة نظر اإلداریین، وقد 

وأظهرت ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البیانات

  :نتائج الدراسة

 قدیم الخدمات إلكترونیا في أي ال یوجد تعریف موحد لإلدارة اإللكترونیة، لكنها تهدف إلى ت

مكان وأي زمان مما یؤدي إلى جودة وتحسین األداء وسرعة التنفیذ وخفض التكلفة، والدقة 
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والسرعة في تقدیم الخدمات، وتطویر التنظیم اإلداري، وتبسیط اإلجراءات وتوفیر المعلومات 

 .ةالصحیحة، وسرعة اتخاذ القرارات المبنیة على معلومات دقیقة ومباشر 

  هناك محاوالت جادة من قبل الجامعات الفلسطینیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة بإداراتها

 المختلفة لتسهیل وتحسین جودة األداء اإلداري.

  وجود معوقات تنظیمیة تتمثل في اإلجراءات الروتینیة التي تؤخر عملیة التحول نحو اإلدارة

والتعلیم والتعلیم العالي لسیاسات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة، وضعف دعم وزارة التربیة 

 اإللكترونیة، ونقص التشریعات الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة.

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها 

  تطویر التشریعات واألنظمة اإلداریة للتتواكب مع التعامالت اإللكترونیة التي تفرضها اإلدارة

 .اإللكترونیة

 ثقافة اإلدارة اإللكترونیة. نشر 

  وضع برامج تدریبیة تعمل على رفع كفاءة اإلداریین للتعامل مغ تطبیقات اإلدارة اإللكترونیة

 المختلفة.

 .العمل على توفیر البنیة التحتیة المالئمة لتطبیقات اإلدارة اإللكترونیة  

   

 ) بعنوان:2010دراسة بسیسو( -8

على كفاءة العملیات اإلداریة في مشروع مسح سجالت  ةاإللكترونی دارةاإل"أثر تطبیق 

  "غزة-الالجئین الفلسطینیین في وكالة الغوث الدولیة

على كفاءة العملیات  ةاإللكترونی دارةاإلهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبیق 

اإلداریة في مشروع مسح سجالت الالجئین الفلسطینیین في وكالة الغوث الدولیة بمكتب غزة 

الخاص بالمشروع، واستخدم  ةاإللكترونی دارةاإلاإلقلیمي من خالل الجوانب اإلیجابیة والسلبیة لنظام 

استخدام المنهج التطبیقي لتحلیل إضافة إلى  الباحث المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج االستنتاجي،

وأظهرت  ،ةاإللكترونی دارةاإلالبیانات التي تم الحصول علیها من قاعدة البیانات الخاصة بنظام 

  :نتائج الدراسة

  في المشروع، ویؤدي تطبیق نظام  من كفاءة عملیة اتخاذ القرار ةاإللكترونی دارةاإلیزید نظام

إلى خلق نظام رقابة إلكترونیة دقیق ومحكم، مما یؤدي بدوره إلى زیادة  ةاإللكترونی دارةاإل

 حجم اإلنتاج وٕالى تحسین جودة اإلنتاج.
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  تطبیق النظام یؤدي إلى تقلیص المصاریف اإلداریة، وأیضا إلى خفض مصاریف الموارد

 البشریة، كما أن تطبیق النظام أدى إلى العدالة في توزیع العمل وتقییم الموظف.

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها        

  في المناطق الخمس التي تتواجد فیها وكالة الغوث وربطها  ةاإللكترونی دارةاإلتطبیق نظام

 ضمن شبكة مركزیة واحدة.

  ةاإللكترونی دارةاإلزمة لتطویر نظام الاء متخصصین لتقدیم االستشارات الاإلستعانة بخبر 

 لیات وٕاجراءات ومعاییر واضحة لعملیة اتخاذ القرار في المشروع.الحالي، ووضع اآل

  ستعانة لرقابة للمدراء والمشرفین، واإلبحیث یتیح إمكانیة ا ةاإللكترونی دارةاإلتطویر نظام

  بتقنیات النظم الخبیرة في تطویر النظام وزیادة كفاءته.

 

  الدراسات العربیة: 3.3

  ) بعنوان:2015(الزغیبيدراسة  -1

  "تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في تحسین القرارات اإلداریةدور "

دارة اإللكترونیة وأهمیتها ومتطلباتها، وبیان المؤشرات توضیح مفهوم اإلهدفت الدراسة إلى 

نحو تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في تحسین القرارات اإلداریة باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول 

األمانة العامة ، حیث طبقت على التحلیلي الوصفيمنهج ال، واستخدمت الدراسة الخلیج العربیة

وأظهرت ، االستبانة كأداة لجمع البیانات، وقد استخدم الباحث لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

   :نتائج الدراسة

  على الوثائق المهمة عبر تطبیقات األرشفة اإللكترونیة.سهولة الحصول 

 رة اإللكترونیة تعطي قرارات إداریة أفضل من اإلدارة التقلیدیة.تطبیقات اإلدا 

  نجاز المعامالتتخفیف الجهد المبذول إلتساهم تطبیقات اإلدارة اإللكترونیة في. 

 .تتوفر كافة المعلومات الالزمة إلدارة القرارات من خالل الربط الشبكي بین األقسام المختلفة 

  لمتابعة القرارات اإلداریة.تساهم في توفیر طرق متنوعة 

 .تساهم في تطویر الكفاءات البتكار القرارات األكثر شموال 

 .تساهم في مواجهة المشكالت الطارئة بقرارات إداریة فوریة 
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  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها

 قرارات ضرورة التأكد من قدرة تطبیقات اإلدارة اإللكترونیة على مواجهة المشكالت الطارئة ب

 إداریة فوریة وفقا للمعلومات المتاحة في األمانة العامة.

 بؤ اإللكتروني للقرارات اإلداریةضرورة التأكد من قدرة تطبیقات اإلدارة اإللكترونیة على التن 

 المتوقعة في المستقبل.

  ضرورة أن تتسم القرارات اإلداریة بالوضوح والشفافیة لكي تحظى بدرجات رضا أعلى من

 الموظفین.قبل 

 

  ) بعنوان:2012دراسة القصیمي، وطوبیا( -2

  المعاصرة" ةاإللكترونی دارةاإل:مدخل لتطبیق اإللكتروني"نظام السجل الطبي 

داخل المستشفیات والمراكز  اإللكترونيهدفت الدراسة إلى اقتراح نموذج للسجل الطبي 

)، واستخدمت الدراسة منهج My sql, PHP,HTMLالطبیة وخارجها، وباعتماد اللغات البرمجیة(

دراسة الحالة، حیث طبقت على مستشفى الحمدانیة العام في الموصل، وقد استخدم الباحث 

   :وأظهرت نتائج الدراسةالمقابالت الشخصیة للوصول للمعلومات، 

  معلومات المریض داخل  إدارةاقتراح نظام برمجي مستند على شبكة االتصاالت، یقوم على

ها بشكل إلكتروني دون استخدام األوراق، إذ كان للنظام المقترح بعد تطبیقه المستشفى وخارج

 تجریبیا مجموعة من المزایا وهي:

أتاح النظام المقترح قاعدة بیانات كبیرة تحتوي على المعلومات الضروریة لكل  .1

مریض، مع الحفاظ على معلومات المریض الطبیة من خالل وجود نظام حمایة 

 صالحیات الدخول.وأمان، مع تحدید 

وفر النظام إمكانیة استخدام أكثر من مستفید في وقت واحد، وخفض النظام  .2

 المقترح من الكلف الورقیة والجهد والوقت.

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها

  استخدام نظم قواعد المعرفة والنظم الخبیرة في مجال صناعة القرارات اإلداریة والطبیة في

 لما لها من أثر في رفع فعالیة القرارات.المستشفى 
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  تقویة الرؤیة االستراتیجیة نحو ضرورة التخطیط الشامل وطویل األجل لبناء منظومة صحیة

من للمعلومات بین المستشفیات من التبادل اآلإلكترونیة متكاملة على مستوى البالد تض

 لصحي الموحد.وشتى المراكز الصحیة والوطنیة والعالمیة واعتماد الرقم ا

  لجمیع الموظفین، ورفع  اإللكترونيعقد دورات تدریبیة في مجال تطبیق نظام السجل الطبي

 مستویاتها بما یتماشى مع التطورات والتغیرات التكنولوجیة المستمرة.

 

 ) بعنوان:2011دراسة الزریقات( - 3

  المعرفة في فاعلیة اتخاذ القرار في الشركات اإلستخراجیة األردنیة" إدارة"أثر 

في الشركات  المعرفة في فاعلیة اتخاذ القرار إدارةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر 

حیث طبقت هذه الدراسة على ، التحلیلي الوصفي، واستخدمت الدراسة منهج  االستخراجیة األردنیة،

االستبانة ، وقد استخدم الباحث )9973اإلستخراجیة األردنیة وعددهم( جمیع العاملین في الشركات

  :وأظهرت نتائج الدراسة ،كأداة لجمع البیانات

  ستخراجیة یة اتخاذ القرارات في الشركات اإلالمعرفة على فاعل إدارةوجود أثر ألبعاد

 األردنیة.

 .تصورات المبحوثین إلدارة المعرفة اإللكترونیة كان مرتفعا 

 .تصورات المبحوثین لفاعلیة اتخاذ القرار كان مرتفعا 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها   

  المعرفة وفاعلیة اتخاذ القرار من خالل ایجاد قاعدة بیانات  إدارةالعمل على تعزیز أبعاد

قت ونظم للمعلومات قادرة على تزوید إدارتها بما تحتاجه من معلومات كمیة ونوعیة في الو 

 المناسب والشكل المناسب.

 .ضرورة أن تتبنى الشركات اإلستخراجیة كثیرًا المفاهیم التي تعكس أبعاد اتخاذ القرار 
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  ) بعنوان:2011دراسة القحطاني( -4

خدمات المدیریة العامة  وانعكاساتها على المستفیدین من ةاإللكترونی دارةاإل"تطبیقات 

  للجوازات بمدینة جدة"

وانعكاساتها على المستفیدین  ةاإللكترونی دارةاإلهدفت الدراسة إلى معرفة ما واقع تطبیقات 

ي من خالل تصمیم من خدمات الجوازات بمدینة جدة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیل

  :سةوأظهرت نتائج الدرا، 2011جراء الدراسة عام إها على عینة الدراسة خالل فترة عاستبانة تم توزی

  بشكل تام أو بصورة شبابیك  ةاإللكترونیتقدم المدیریة العامة للجوازات العدید من الخدمات

لكة، تي: (إثبات القدوم والمغادرة للمسافرین من وٕالى الممتتمثل باآل ةاإللكترونیالخدمة 

لسعودیة، وٕاصدار وتجدید وثائق اإلقامة، ومنح تأشیرات لوٕاصدار وتجدید وثائق السفر 

 السفر، وتحدیث المتغیرات وخدمة االستفسار واالستعالم).

  دارةاإلعینة الدراسة محایدون في مواقفهم على مجمل اإلنعكاسات اإلیجابیة لتطبیقات 

 بالمدیریة العامة للجوازات. ةاإللكترونی

  دارةاإلانقسمت عینة الدراسة بین الحیاد والموافقة على االنعكاسات السلبیة لتطبیقات 

 بالمدیریة العامة للجوازات. ةكترونیاإلل

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها

 في  ةاإللكترونی دارةاإلاإلجراءات المناسبة لمعالجة اإلنعكاسات السلبیة لتطبیقات  تخاذا

المدیریة العامة للجوازات، والقیام بما یلزم للتوسع في تقدیم الخدمة دون التقید بمكان ووقت 

 محدد، وأن یؤخذ بالحسبان أهمیة مراعاة الحاالت الطارئة والظروف اإلنسانیة الحرجة.

 یل مراجعة تكالیف الحصول على الخدمة إلكترونیا، وزیادة تأهیل العاملین بالجوازات فنیا للتقل

 لي، ولتالفي حدوث أخطاء من قبل مدخلي البیانات.من أعطال الحاسب اآل
  

  ) بعنوان:2010دراسة المغیرة( -5

في إجراءات العمل اإلداري من وجهة نظر موظفي دیوان  ةاإللكترونی دارةاإل"معوقات تطبیق 

  وزارة الداخلیة السعودیة"

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التنظیمیة والبشریة والفنیة والمالیة التي تواجه 

نهج الوصفي في إجراءات العمل اإلداري، وقد استخدمت هذه الدراسة الم ةاإللكترونی دارةاإلتطبیق 

  :وأظهرت نتائج الدراسةستبانة كأداة لجمع البیانات، التحلیلي، واعتمدت اإل
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  أهمها تداخل الصالحیات. ةاإللكترونی دارةاإلوجود معوقات تنظیمیة تواجه تطبیق 

  أهمها عدم وجود نظام فعال للصیانة. ةاإللكترونی دارةاإلوجود معوقات فنیة تواجه تطبیق 

  بسبب ارتفاع التكالیف الالزمة لتطویر  ةاإللكترونی دارةاإلوجود معوقات مالیة تواجه تطبیق

 یة التكنولوجیة، وعدم وجود حوافز مادیة للعاملین.البنیة التحت

  دارةاإلوجود معوقات بشریة أهمها ضعف الوعي التقني لدى القیادات التي تملك قرار تطبیق 

 ، باإلضافة إلى عدم تنمیة مهارات الموظفین بشكل مدروس.ةاإللكترونی

  ةاإللكترونی دارةاإلضرورة اإلستعانة بالخبراء في تطبیق. 

 

  :الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها وخلصت

  دارةاإلتعدیل األنظمة اإلداریة، وجعلها أكثر مرونة بما یتواءم مع متطلبات تطبیق 

 .ةاإللكترونی

  محاولة القضاء على المركزیة في العمل لدى بعض الرؤساء والتي تشكل عائقا یحد من

 ، وٕاتاحة الفرصة للمرؤوسین للمشاركة في اتخاذ القرار. ةاإللكترونی دارةاإلتطبیق 

  

 ) بعنوان:2007دراسة األعرجي والشبول( -6

"كفاءة النظم والمعلومات االداریة من وجهة نظر المستفید في اتخاذ القرارات في قطاع 

  االتصاالت"

ا من هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع ومراحل عملیة اتخاذ القرارات ومتطلباته

المعلومات وأنظمة المعلومات االداریة، وتحدید كل من تكنولوجیا المعلومات وأنظمة المعلومات 

اإلداریة المستخدمة في قطاع االتصاالت في األردن، وتحدید مدى فاعلیة القرارات في قطاع 

ستبانة كأداة لجمع نهج الوصفي التحلیلي، واعتمدت اإلوقد استخدمت هذه الدراسة الم االتصاالت،

  :وأظهرت نتائج الدراسةالبیانات، 

 تصاالت، حیث خاذ القرارات المتخذة في قطاع اإلهناك دور إیجابي للمعلومات في فاعلیة ات

أن توفر المعلومات والتكامل من حیث الكم والدقة لعملیة اتخاذ القرار له أثر ایجابي على 

لك لنقص استخدام هذه المعلومات بهذه فاعلیة هذه القرارات ولكن بدرجة متوسطة وذ

 الخصائص في الوقت المناسب التخاذ القرار.
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  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها       

  عتماد على المعلومات الشاملة والجوهریة والدقیقة العلیا في اإل دارةاإلضرورة زیادة اهتمام

 والتكامل للقرار المراد اتخاذه.

   على المعلومات ونظم المعلومات السعي وراء المحافظة على مستوى األمن والرقابة

 داریة الذي توفره أدوات ووسائل األمن والرقابة المستخدمة في القطاع.اإل

  

 ) بعنوان:2006(زیوددراسة ال -7

 -مانة عمان الكبرىعلیة عملیة اتخاذ القرارات حالة أ"دور أنظمة المعلومات في تحسین فا

  األردن"

هذه الدراسة إلى معرفة دور أنظمة المعلومات في عملیة اتخاذ القرارات ومدى فاعلیة  تهدف

القرارات التي یتخذها متخذي القرار في أمانة عمان الكبرى وعالقتها بالمعلومات، وبأنواع نظم 

یر المستقل لي تمثل المتغالمعلومات المبنیة على الحاسب اآلالمعلومات المستخدمة، حیث أن نظم 

تكنولوجیا المعلومات، مستخدمي هذه التكنولوجیا)، ضمن ثالث مؤشرات وهي (المعلومات، والذي یت

أما فاعلیة القرارات فتمثل المتغیر التابع، والذي یتضمن أربع مؤشرات هي(جودة القرارات، زمن اتخاذ 

نهج الوصفي التحلیلي، الدراسة الم وقد استخدمت هذهالقرار، تنفیذ اتخاذ القرار، سهولة تنفیذ القرار)، 

  :وأظهرت نتائج الدراسة ستبانة كأداة لجمع البیانات،واعتمدت اإل

 داریة العلیا في األمانة، وقد یرجع ذلك إلى ثقافة المجتمع تدني نسبة المرأة للمناصب اإل

 األردني التي تتعارض مع ذلك.

 عب وتتقبل وتستو علمة وواعیة تشجع التطور المستمر، متخذو القرارات في األمانة فئة مت

 عتماد علیها في اتخاذ القرارات.فكرة ادخال نظم المعلومات واإل

 م متخذو القرارات في األمانة ذوي خبرة ال بأس بها في قطاع نظم المعلومات وهي تدع

علیة هذه ستفادة من نظم المعلومات وبالتالي زیادة فاعملیه اتخاذ القرارات وتسهل اإل

 القرارات.

  لي في األمانة تساعد في اتخاذ قرارات ذات المعلومات المبنیة على الحاسب اآلأنظمة

فاعلیة عالیة من خالل مجموعة من العناصر أهمها توفیر المعلومات الضروریة والدقیقة 

 لمتخذ القرار، وتوفیر الوقت مما یسمح باتخاذ وتنفیذ القرارات في الوقت المناسب.
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  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها

 عتماد على المعلومات الشاملة والجوهریة العلیا في األمانة في اإل دارةاإلواصلة م ضرورة

والدقیقة والمالئمة للقرار المراد اتخاذه من حیث التكلفة نظرا ألهمیتها البالغة في نجاح 

 وفاعلیة القرار.

  ستخدام المعلومات في الوقت المناسب التخاذ وتنفیذ العلیا في األمانة ال دارةاإلزیادة مراعاة

 القرار.

 العلیا في األمانة لمن یعنیهم القرار في األمانة على اختالف مستویاتهم  دارةاإلشراك ضرورة إ

 بشكل أكبر مما یسهل عملیة تنفیذ القرار وتحقیق األهداف المرجوة منه.

  في نظم المعلومات المستخدمة من خالل نظم دعم القرارات ونظم السعي وراء مواكبة التطور

ضافة إلى تعزیز استخدام تكنولوجیا أكثر تطورا مثل العلیا بشكل أوسع، إ دارةاإلمعلومات 

 ات بواسطة الفیدیو.جتماعاإل

  

 ) بعنوان:2005(محاسنةدراسة ال -8

دراسة میدانیة في دائرة الجمارك "أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلیة عملیة اتخاذ القرارات 

  األردنیة"

 داریة على فاعلیة اتخاذ القرارات فيحلیل أثر كفاءة نظم المعلومات اإلهدفت هذه الدراسة لت

ستبانة نهج الوصفي التحلیلي، واعتمدت اإلوقد استخدمت هذه الدراسة الم ،دائرة الجمارك األردنیة، 

) مفردة، استرجع 250على عینة عشوائیة بسیطة مكونة من (توزیعها حیث تم  كأداة لجمع البیانات،

  :وأظهرت نتائج الدراسة ) استبانة صالحة،230منها (

 )3.69جاءت تصورات المبحوثین لكفاءة نظم المعلومات مرتفعة بمتوسط حسابي.( 

 )3.69جاءت تصورات المبحوثین لكفاءة عملیة اتخاذ القرارات مرتفعة بمتوسط حسابي( 

  لكفاءة نظم المعلومات االداریة في عملیة اتخاذ القرارات. إحصائیةیوجد أثر ذو داللة 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها

 من المشاركة الفعالة بین العاملین على هذه البرامج والمستخدمین لها، وذلك  یجب خلق جو

 من أجل تطویرها ومتابعتها.
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  الدراسات األجنبیة: 4.3

 ) بعنوان:Jervis and Masoodian )2014دراسة جیرفیز وماسودیان  -1

  وراق والوثائق اإللكترونیة""كیفیة الجمع بین األ 

للتعرف على كیفیة الجمع بین األوراق وبین الوثائق اإللكترونیة، ودور هدفت هذه الدراسة   

دارة األوراق أو الوثائق تواجه إتها حالیا، والمشاكل التي األوراق والوثائق اإللكترونیة، وكیفیة إدار 

اإللكترونیة، وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي، بحیث اعتمدت على المقابالت لجمع 

  :وأظهرت نتائج الدراسة، مؤسسات في نیوزالندا 8من ) شخص 14البیانات من عینة مكونة من (

 .یتم أرشفة أغلب األوراق الكترونیا 

 وذلك بسبب عدم وجود وراق الحساسة مثل العقوداالحتفاظ بالنسخة األصلیة من األ میت ،

 .القوانین التي تحكم النظام اإللكتروني

  یتم حفظ األوراق كل عام على حدة في ملف واحد ویتم وضع هذا الملف في صندوق خاص

 عند انتهاء العام.

 لكترونیا.إ ونیة یتم التعامل معها وتصنیفهالكتر أما الوثائق اإل 

  استخدام األوراق یحتاج إلى مجهود ووقت كبیر إلدارته عكس الوثائق اإللكترونیة والتي یتم

 التعامل معها إلكترونیا.

  وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها:

 .یجب العمل على زیادة التكامل بین النظامین الورقي واإللكتروني 

  الوثائق اإللكترونیة تكون أكثر فاعلیة.العمل على تطویر نظم إلكترونیة تدیر  

  

  :بعنوان )Olumoye )2013دراسة ألوموي  -2

  "أثر نظم المعلومات في اتخاذ القرارات اإلداریة في قطاع التأمین في نیجیریا"

إلى التعرف على أثر نظم المعلومات على اتخاذ القرارات في قطاع هدفت هذه الدراسة 

وكذلك معرفة عالقة نظم المعلومات بتوافر المعلومات وسرعة انجاز المعامالت  التأمین في نیجیریا
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مسح وقد استخدم الباحث المنهج التجریبي، وقد تم عمل ، وٕاشراك المرؤوسین في اتخاذ القرارات

  وأظهرت نتائج الدراسة، شركات تأمین في نیجیریا من خمسمدراء میداني لل

  قطاع التأمین في نیجیریا.في هناك أثر لنظم المعلومات على اتخاذ القرارات 

 .نظم المعلومات تمد المدراء بالمعلومات الدقیقة وفي الوقت المناسب التخاذ القرار الفعال 

  نتاجیة عالیة.مما یؤدي إلى إنظم المعلومات تحسن من جودة القرارات 

 في قطاع التأمین. نظم المعلومات تسهل العملیات المختلفة 

 :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها

  یجب على شركات التأمین استخدام وتطویر نظم المعلومات في جمیع أعمالها لمواجهة

 التغیرات في أعمالها المختلفة.

 دخال تحسین االنتاجیة والتي تمكن من إ ستراتیجیاتاحتیاج الشركات إلى تطویر إ

 في عمل شركات التأمین.التكنولوجیا الجدیدة 

  ٍطاء الموظفین الدورات ع، وإ یجب دعم وحدات نظم المعلومات في قطاع التأمین بشكل كاف

  الالزمة.

  

 بعنوان: Ovais, Ahmed(2012) أوفاس وأحمد دراسة -3

  في باكستان" ةاإللكترونیخدمات الحكومة  تبني"العوامل المؤثرة في 

خدمات الحكومة  تبنيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على 

لتقدیم الخدمات  فرصاً  ةاإللكترونیق أن توفر الحكومة لفي باكستان، وذلك من منط ةاإللكترونی

المختلفة بصورة أكثر فعالیة، وتقدیم خدمة أفضل للمواطنین خاصة في البلدان النامیة، كما وهدفت 

من وجهة نظر  ةاإللكترونیإلى استكشاف التحدیات والعوائق التي تواجه تطبیق خدمات الحكومة 

 انة كأداة لجمع البیاناتستبواعتمدت اإل ،حیث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیل ،المستخدم

  :وأظهرت نتائج الدراسة من المواطنین في باكستان،) 115من عینة مكونة من (

  لتقدیم الخدمات التي كانت في السابق صعبة  ةاإللكترونیوجود مبادرات لتطبیق الحكومة

 الوصول للمواطنین.
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  في البلدان النامیة إال أنها ال تزال في مراحلها  ةاإللكترونیبالرغم من مبادرات الحكومة

األولى، حیث تواجه مجموعة كبیرة من المعوقات التي تحد من استخدامها وانتشارها مثل 

 العدید من البلدان النامیة.

  في باكستان. ةاإللكترونیانخفاض مستوى اعتماد الحكومة 

  ىوالعوامل التي تؤثر عل یعتمد على الدعم الحكومي، ةاإللكترونینجاح خدمات الحكومة 

 ستخدام، والفائدة، والتأثیرفي باكستان ترتبط بسهولة اإل ةاإللكترونیاعتماد خدمات الحكومة 

 ي، والقضایا التكنولوجیة، وخصوصیة البیانات، والثقة.جتماعاإل

  وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها:

 وٕاظهار لزیادة وعي المواطنین بالخدمات اإللكترونیة المقدمة یجب عمل حمالت إعالنیة ،

  لفائدة التي ستعود على المواطن من هذه الخدمات.ا

 

 :بعنوان )Berisha)2010دراسة بیریشا  -4

  "دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات اإلداریة"

القرارات اإلداریة، دور تكنولوجیا المعلومات في اتخاذ الدراسة إلى التعرف على هذه هدفت 

حیث استخدم  ،ولتوضیح كیفیه استفادة المدراء من تكنولوجیا المعلومات في اتخاذ القرارات اإلداریة

  :وأظهرت نتائج الدراسة، ستبانة كأداة لجمع البیاناتواعتمدت اإلالباحث المنهج الوصفي التحلیل، 

 دعم إلى والشركات وتهدف الحدیثة المنظمات من یتجزأ ال جزءاً  المعلومات نظم تشكل 

 .اإلدارة وبصفة خاصة اتخاذ القرار أنشطة

 ساهم في نجاح المؤسسة.لمدراء ویاستخدام نظم المعلومات في اتخاذ القرارات یعطي قوة ل 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها

  المعلومات استخدام نظم المعلومات في كل مجاالت العمل في المنظمات،  واالعتماد على

 في اتخاذ القرارات.
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 :بعنوان )Seresht and others)2008ت وآخرون دراسة سیرش -5

  "اإلدارة اإللكترونیة:العوائق والتحدیات في إیران" 

ي هدفت هذه الدراسة إلى عرض وتحلیل أبرز العقبات التي تعترض اإلدارة اإللكترونیة ف

وقد هیئة تضم هیئات عامة وخاصة وهیئات أعمال،  45إیران، وقد طبقت هذه الدراسة على 

وقد تم  ، ستبانة كأداة لجمع البیاناتنهج الوصفي التحلیلي، واعتمدت اإلاستخدمت هذه الدراسة الم

  وأظهرت نتائج الدراسة:، من الخبراء والمدراء  200توزیعها على 

  دارة اإللكترونیة.تطبیق اإلل والثقافیة أكثر العوامل المعیقةالعوامل اإلجتماعیة 

 اإلدارة اإللكترونیة. العوامل الفنیة واإلنسانیة هي أقل العوامل المعیقة لتطبیق 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها

 .العمل على تنمیة الوعي الثقافي لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة 

  المواطنین والمسئولین بمزایا تكنولوجیا المعلومات.العمل على تعزیز وعي 

 .تحفیز وتدریب الموظفین والمدیرین للتطبیق الفَعال لإلدارة اإللكترونیة 

 

 ) بعنوان:Ajayi and others)2007دراسة   -6

  "استخدام نظم المعلومات اإلداریة في اتخاذ القرارات في جامعات جنوب غرب نیجیریا"

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام نظم المعلومات اإلداریة في عملیة صنع القرارات في 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، حیث اعتمدت التخطیط بعید المدى وقصیر المدى، 

من أعضاء الهیئة  400الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البیانات، حیث تم توزیعها على 

  وأظهرت نتائج الدراسة:من كبار الموظفین اإلداریین،  200التدریسیة و

 .ال تستخدم نظم المعلومات اإلداریة في اتخاذ القرارات للتخطیط بعید المدى 

 .ال تستخدم نظم المعلومات اإلداریة في اتخاذ القرارات للتخطیط قریبة المدى 
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  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها

  لوحدات نظم المعلومات اإلداریة والحفاظ علیها لضمان التدفق الحر توفیر الدعم الكافي

 للمعلومات واستخدامها في اتخاذ القرارات.

  توفیر التدریب الكافي لكل الفئات لضمان تبني تطبیق نظم المعلومات اإلداریة مما یسهل

 في عملیة اتخاذ القرارات.

 

 :عنوانب )Supattra Boonmak  )2007دراسة سوباترا بونماك  -7

  "مات االداریة على كفاءة العمل اإلداريأثر نظم المعلو "

الدراسة لقیاس أثر نظم المعلومات االداریة وتكنولوجیا المعلومات على كفاءة هدفت هذه 

 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، حیث ة، وعلى إستراتیجیة األعمال فیها،الشرك إدارة

) مدیر تنفیذي من مؤسسات مختلفة 170راء (اعتمدت الدراسة على أسلوب اإلستبانة الستقصاء آ

  :وأظهرت نتائج الدراسة ،ایالند، في ت

 .نظم المعلومات تزید من فاعلیة المنظمة وكفاءة أداءها وتحسن العمل االستراتیجي بها 

 المعلومات كلما زادت كفاءة  داریة وتكنولوجیاكلما زاد اإلعتماد على نظم المعلومات اإل

داء لعاملین في المؤسسة نحو كفاءة األالمنظمة وزادت فاعلیتها، وكلما زادت ثقافة ا

 وفاعلیته.

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها

 .یجب اإلستفادة من نظم المعلومات في جمیع جوانب العمل في المنظمات 

  اإلداریة في اتخاذ القرارات اإلداریة.یجب اإلعتماد على نظم المعلومات  

 

 :بعنوان )Reid,Thomason, Wallace )2003دراسة رید وتوماسون وواالس  -8

   ”دور المعلومات في عملیة اتخاذ القرارات في القطاع المصرفي البریطاني"

هدفت هذه الدراسة إلى توضیح دور وقیمة المعلومات في عملیة اتخاذ القرارات في القطاع 

لكترونیة في البنك على عملیة اتخاذ ة إلى أثر وجود مكتبة معلوماتیة إالمصرفي البریطاني، إضاف
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تم توزیع استبانات على مجموعتین وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، حیث  القرارات،

معلوماتیة  وك یتوفر لدیها مكتبةلكترونیة وبنالیتوفر لدیها مكتبة معلوماتیة إ من البنوك(بنوك

  :وأظهرت نتائج الدراسةلكترونیة)، إ

  من المدیرین في كال المجموعتین یرون أن المعلومات تؤدي إلى تحسین 94أن ما نسبته %

 القرارات المتخذة.

  من المدیرین یؤكدون أن المكتبة المعلوماتیة توفر لهم الكثیر من الوقت 79أن ما نسبته %

 الالزمة التخاذ القرارات.في سبیل الحصول على المعلومات 

  أن استخدام المكتبة الموجودة في البنك مصدرا للمعلومات التخاذ القرارات یعطي هذه

 المعلومات قیمة كبیرة ویعزز من ثقة متخذي القرارات.

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصیات من أهمها

  لمساعدتهم باتخاذ القرارات یجب العمل مع المدراء والعمل على تزویدهم الدائم بالمعلومات

 اإلبداعیة وتوسیع أفقهم.

 .یجب العمل على التثقیف المستمر وزیادة المعرفة  

  

 :بعنوان )Iulian )2002دراسة إلیان  -9

  الصغیرة والكبیرة" في المشاریع "تطبیق اإلدارة اإللكترونیة

الصغیرة  المشاریعاإلدارة اإللكترونیة في هدفت هذه  الدراسة إلى التعرف على فوائد تطبیق 

وتهدف كذلك إلى معرفة واقع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في هذه المشاریع، وما هي العوامل  والكبیرة،

  وأظهرت نتائج الدراسة:ة، یوهي دراسة تطبیق التي یجب أخذها في الحسبان عند التطبیق،

 في تقلیل الوقت الالزم لتقدیم الخدمات. اإلدارة اإللكترونیة تساهم 

 .قواعد البیانات متاحة للجمیع 

 نترنت وفي أي مكان وأي زمان.تقدیم الخدمات یكون عبر اإل 

 .تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یحتاج إلى بنیة تحتیة عالیة المستوى 

  تدریب الموظفین وتأهیلهم لیكونوا على وعي باإلدارة اإللكترونیة، ولدیهم مهارات التعامل

 معها.
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 :جملة توصیات من أهمهاوخلصت الدراسة إلى 

  یجب اإلهتمام بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في جمیع المشاریع  لما لها من فوائد تعود على

 .، والتي ستصبح في المستقبل ضرورة ملحةالمشاریع
  

  الدراسات السابقة:التعلیق على  5.3

من  زمنیاً  من الدراسات السابقة الفلسطینیة والعربیة واألجنبیة، مرتبة ترتیباً  استعرض الباحث عدداً 

وفاعلیة اتخاذ القرارات، وفیما  اإللكترونیة اإلدارةاألحدث إلى األقدم جمیعها مرتبطة بمجاالت الدراسة من 

  الدراسات السابقة:تعلیق على یلي 

تناولت سبل للدراسات السابقة التي  امتداداً  من حیث األهداف یمكننا القول أن هذه الدراسة جاءت -1

) و 2012) ودراسة(الرزي، 2014مثل دراسة(شعت،  تطبیق اإلدارة اإللكترونیة ومعوقاتها

أما بالنسبة )، 2010) ودراسة (المغیرة، 2011ت، ) ودراسة(الحسنا2012دراسة(القصیمي وطوبیا، 

) 2011) ودراسة (الزریقات، 2015دراسة(مكي،  التخاذ القرارات فهناك دراسات مثل

) ودراسة(رید 2005) ودراسة(المحاسنة، 2006) ودراسة(الزیود، 2007ودراسة(األعرجي والشبول، 

 .)2003اسون وواالس، وتوم

وتوجهات إیجابیة  متزایداً  بقة التي تم عرضها أن هناك اهتماماً حیث یتضح من الدراسات السا 

بالنسبة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة وهذا اإلهتمام ال یقتصر على نوع محدد من المؤسسات بل یشمل 

 المؤسسات الحكومیة والغیر حكومیة والمؤسسات الخدمیة وغیرها.

علیة اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، ألنها تناولت أثر مكونات اإلدارة اإللكترونیة على فا

، في حین تناولت الدراسات السابقة تطبیق اإلدارة مدنيقرارات وطبقت على وزارة الداخلیة الشق الال

اإللكترونیة لتكشف الدور التنظیمي وفاعلیته لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة وعالقتها بتحسین مستوى 

المختلفة خاصة الحكومة  أداء العاملین، وكذلك عالقتها بكفاءة وٕاجراء العمل اإلداري، وتطبیقاتها

اإللكترونیة وٕادارة الموارد البشریة ونظم المعلومات اإلداریة في المؤسسات المختلفة، كما ناقشت 

 الدراسات معوقات تطبیقها وسبل حل هذه المعوقات سواء مادیة أو قانونیة أو تنظیمیة.

فقد اشتركت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة في استخدام  من حیث أدوات الدراسة -2

) ودراسة(شلبي، 2013) ودراسة(مطر، 2015اإلستبانة كأداة لجمع البیانات مثل دراسة(مكي، 

) 2011) ودراسة(القحطان، 2011) ودراسة(الحسنات، 2013) ودراسة(اشتیوي، 2013

)، وهناك بعض 2007) ودراسة(سوباترا، 2005) ودراسة(المحاسنة، 2010ودراسة(المغیرة، 
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) ، وهناك بعض 2014الدراسات استخدمت المقابالت الشخصیة واإلستبانة مثل دراسة(شعث، 

 ).2012الدراسات استخدمت المقابالت الشخصیة فقط مثل دراسة(القصیمي وطوبیا، 

السابقة في استخدامها  من حیث المنهج المستخدم فقد اشتركت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات -3

) 2015المنهج الوصفي التحلیلي باعتباره المنهج المالئم للدراسات اإلنسانیة مثل دراسة(مكي، 

) 2010) ودراسة(بسیسو، 2013) ودراسة(اشتیوي، 2013) ودراسة(مطر، 2014ودراسة(شعث، 

  ).2010) ودراسة(المغیرة، 2011ني، ) ودراسة(القحطا2011ودراسة(الحسنات، 

حیث مجتمع وعینة الدراسة فقد تباین المجتمع والعینات فمن الدراسات السابقة ما تم تطبیقه على  من -4

) 2012) ودراسة(الرزي، 2013) ودراسة(مطر، 2014المؤسسات الحكومیة مثل دراسة(شعث، 

) ودراسة(المحاسنة، 2006) ودراسة(الزیود، 2010) ودراسة(المغیرة، 2011ودراسة(القحطاني، 

) ودراسة(الحسنات، 2013ومنها ما تم تطبیقه على الجامعات مثل دراسة(اشتیوي،  )،2005

) 2011) ودراسة(الزریقات، 2010)، أوالمؤسسات والشركات مثل دراسة(بسیسو، 2011

)، ومنهم ما تم 2007) ودراسة(سوباترا، 2012جا، ) ودراسة(هوان2007ودراسة(األعرجي والشبول، 

)، ومنها ما تم تطبیقه من وجهة نظر 2012ل دراسة(القصیمي وطوبیا، المستشفیات مثتطبیقه على 

  ).2013) و دراسة(شلبي، 2015اإلدارة العلیا مثل دراسة(مكي، 

تمیزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أن جمیع الدراسات السابقة تحدثت عن دور اإلدارة  -5

ه الدراسة هي أول دراسة تتناول مكونات اإللكترونیة ومجاالت ومعوقات تطبیقها، ولكن تعتبر هذ

 حسب علم الباحث.على المستوى الفلسطیني قرارات فاعلیة الاإلدارة اإللكترونیة وأثرها في 

 

  فادة من الدراسات السابقةأوجه االست 6.3

  یمكن تلخیص أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة فیما یلي:

 .تحدید مشكلة الدراسة بشكل واضح 

  الدراسة الحالیة.تحدید خطوات 

 .إثراء اإلطار النظري للدراسة 

 .تحدید المتغیرات الالزمة إلجراء الدراسة 

 .بناء أداة الدراسة 

  عنها الدراسة الحالیة. النتائج التي كشفتالتعلیق على 
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  الخاتمة

حیث تناول الفصل الثالث الدراسات واألبحاث المحلیة والعربیة واألجنبیة التي لها عالقة بالدراسة ، 

وتناولها لموضوعات الدراسة، فقد تناولت بعض الدراسات اإلدارة أهمیة الدراسات من حیث حداثتها  برزت

وعالقتها باتخاذ القرارات، وقد تم عرض الدراسات المحلیة  اإللكترونیة وبعضها تناول تكنولوجیا المعلومات

یل هذه الدراسات وعرض أوجه اإلستفادة من ، ومن ثم تم تحلأوال ومن ثم العربیة ویلیها الدراسات األجنبیة

، وفي الفصل الرابع سیتم الحدیث عن منهجیة ومجتمع هذه الدراسة وكذلك عن األداة التي هذه الدراسات

  استخدمت في الدراسة.
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  مقدمة: 1.4

یتم من خالله إنجاز الجانب التطبیقي من الدراسة،  رئیسیاً  محوراً تعتبر منهجیة الدراسة وٕاجراءاتها 

وعن طریقها یتم الحصول على البیانات المطلوبة إلجراء التحلیل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي یتم 

  تفسیرها في ضوء أدبیات الدراسة المتعلقة بالموضوع لتحقیق األهداف المرجوة.

قرارات في الفي فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مكونات حیث 

بها الباحث، من حیث  قامالتي  جراءاتلإل وصفاً القطاع العام، ولتحقیق هذا الهدف تناول هذا الفصل 

نة والطریقة التي اختیرت بها، وكذلك وصف أدوات الدراسة المنهجیة المتبعة ووصف مجتمع الدراسة والعی

مما یمكن الباحث في نهایة الدراسة  ،ستتبع  للتأكد من صدقها وثباتها جراءات التيواإل حصائیةوالمعالجة اإل

ستنتاجات ووضع د العینة ودالالتها وصوال إلى اإلأفرا جاباتحصائي إلنتائج التحلیل اإل من معرفة

ستفادة منها إلوسع، واأبشكل  ةاإللكترونی دارةاإلي ربما تدفع وزارة الداخلیة الشق المدني لتطبیق التوصیات الت

  في اتخاذ القرارات الفاعلة في تطویر العمل اإلداري في الوزارة.

  

  منهجیة الدراسة: 2.4

الوصفي المنهج ستخدام ف التي تسعى إلى تحقیقها فقد تم اعلى طبیعة الدراسة واألهدا بناءاً 

 ویعبر عنها تعبیراً  دقیقاً  الذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ویهتم بوصفها وصفاً و  ,التحلیلي

، كما ال یكتفى هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وكمیاً  كیفیاً 

ستنتاجات تزید من رصید المعرفة والربط والتفسیر للوصول إلى الیل وعالقاتها المختلفة، بل یتعداها إلى التح

قد استخدم هذا المنهج الستعراض أهم األدبیات ذات العالقة ، و )2005(أبوحطب وصادق، حول الموضوع

 قرارات.الفي فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلبأثر مكونات 

 

  :وعینتها مجتمع الدراسة 3.4

وزارة الداخلیة الشق المدني وقد تم اختیار عینة قصدیة من موظفي تكون مجتمع الدراسة من ی

(وكیل ووكیل مساعد ومدیر عام وزارة الداخلیة الشق المدنيالمتوسطة والعلیا ب دارةاإلثلة بمَ مجتمع الدراسة مُ 

) استبانة أي أن نسبة الردود كانت 95). وتم استرداد (110وعددهم( ونائب مدیر عام ومدیر دائرة)

مثلة لمجتمع الدراسة ویمكن استخدامها في التحلیل والتوصل إلى وبالتالي تعتبر هذه العینة مُ ، )86.4%(

  نتائج الدراسة.
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  الدراسة: أداة 4.4

رة قرارات في القطاع العام في وزاالفي فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلستبانة حول أثر مكونات تم إعداد ا

واالستفادة من الدراسات السابقة واألدبیات المتعلقة بموضوع ، وذلك بعد اإلطالع يالداخلیة الشق المدن

  .الدراسة ومتغیراتها

  :ستبانة الدراسة من قسمینتتكون ا

العمر، المستوى الدراسي، عدد سنوات الخبرة، الجنس، والتي تتمثل في  شخصیةال بیاناتالالقسم األول: 

  المسمى الوظیفي.

(المتغیرات المستقلة)، ةاإللكترونی دارةاإلمكونات  هيمحاور  5محاور منها  6یتكون من  القسم الثاني:

  :محاور 5 ال على فقرة، موزعة 40كون من والتي تت

  :باالعتماد على  )12-1ي یتمثل في الفقرات من (ذ، والةاإللكترونیالتخطیط  إدارةالمحور االول

 .)2013(العزاوي وجاسم، 

 :باالعتماد على (آل  )19- 13ي یتمثل في الفقرات من(ذ، والةاإللكترونیالمعرفة  إدارة المحور الثاني

 .)2013عثمان، 

  :باالعتماد على  )26-20ي یتمثل في الفقرات من(ذوال ،ةاإللكترونیالوثائق  إدارةالمحور الثالث

 .)2008كساب،   ;2013(العزاوي وجاسم، 

  :باالعتماد على  )33- 27ي یتمثل في الفقرات من(ذ، والةاإللكترونیات جتماعاإل إدارةالمحور الرابع

 .)2013(العزاوي وجاسم، 

  :باالعتماد على )40-34ي یتمثل في الفقرات من(ذ، والةاإللكترونیالخدمات  إدارةالمحور الخامس 

 .)2010(اللوزي، 

باالعتماد    )12- 1في الفقرات من(تمثل (المتغیر التابع)، والذي یقرارت الفعالیة  بینما المحور السادس هو

  .)2008مطر،  ; 2013على (الحسني، 

على  جاباتستخدام مقیاس الرتب العشري لقیاس استجابات المبحوثین لفقرات اإلستبیان، وكانت اإلتم اوقد 

  .10 -1كل فقرة من
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  :خطوات بناء أداة الدراسة(اإلستبانة) 5.4

قرارات في القطاع العام في التم إعداد أداة الدراسة لمعرفة أثر مكونات اإلدارة اإللكترونیة في فاعلیة 

  :وزارة الداخلیة الشق المدني قطاع غزة، وتم اتباع الخطوات التالیة لبناء اإلستبانة

 الرجوع إلى أهداف وفرضیات ومتغیرات وأسئلة الدراسة. .1

في  اإللكترونیة اإلدارةاإلطالع على األدب السابق المتعلق بموضوع الدراسة والمختصة بمكونات  .2

 قرارات.الفاعلیة 

 ستبانة بحیث تتماشى وأسئلة الدراسة.بناء محاور وفقرات اإل .3

وٕاجراء التعدیالت محكم،  11والذي یبلغ عددهم تحكیم اإلستبانة من قبل مجموعة من المحكمین  .4

 ي ضوء مالحظاتهم.المقترحة ف

 القیام باإلجراءات الرسمیة التي تتیح للباحث توزیع اإلستبانة على عینة الدراسة. .5

 توزیع إستبانة الدراسة على عینة الدراسة. .6

 جمع اإلستبانات وفرزها ألغراض التحلیل اإلحصائي. .7

وٕاجراء  )SPSSلها باستخدام برنامج( حصائیةإدخال البیانات إلى الحاسوب وٕاجراء المعالجة اإل .8

 المناسبة لإلجابة على أسئلة الدراسة واستخراج النتائج. حصائیةالتحلیالت اإل

 مناقشة النتائج. .9

  :ستبانة)(اإلصدق أداة الدراسة 6.4

قد قام ، و )2010(الجرجاوي، ستبانة ما وضعت لقیاسهیقصد بصدق اإلستبانة أن تقیس أسئلة اإل

 بطریقتین :ستبانة الباحث بالتأكد من صدق اإل

  أوال: الصدق المرتبط بالمحتوى(الصدق الظاهري)

 تم عرض اإلستبانة على عدد من المحكمین من أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات الفلسطینیة 

من  للتحقق ) 1) وأسماء المحكمین بالملحق رقم(11والوكیل المساعد للمعلوماتیة في وزارة الداخلیة، وعددهم(

جراء التعدیالت المطلوبة على نحو إ هم، وٕاعادة صیاغة بعض الفقرات، و رائآصدق فقراتها، وقد تم األخذ ب

  ستبانة في فقراتها، مما یؤكد صدق االستبانة.دقیق یحقق التوازن بین مضامین اإل

  ).2أنظر الملحق رقم ( –ستبیان في صورته النهائیة وبذلك خرج اإل
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  المقیاس: ثانیا: صدق

 :)Internal Validity(تساق الداخليصدق اإل  -1

الذي  قرة من فقرات اإلستبانة مع المحورتساق الداخلي مدى اتساق كل فبصدق اإلیقصد 

ط ستبانة من خالل حساب معامالت اإلرتباي إلیه هذه الفقرة، ویقاس صدق اإلتساق الداخلي لإلتنتم

  الكلیة للمحور نفسه.ستبانة والدرجة بین كل فقرة من فقرات محاور اإل

  

  )اإللكترونيالتخطیط  إدارةاألول( تساق الداخلي للمحور): صدق اإل 1.4جدول(

  مستوى الداللة  رتباطمعامل اإل   الفقرة  م  

  *0.000  0.620  توجد لدي الوزارة رؤیة ورسالة مكتوبة واضحة  1

  *0.000  0.671  شراك الموظفین في وضع الخططإتعتمد  الوزارة سیاسة   2

 دارةاإلتتوفر في الوزارة خطوط اتصال قادرة على تطبیق   3

  ةاإللكترونی

0.673  0.000*  

  *0.000  0.644  تتوفر في الوزارة قاعدة بیانات  4

مكانیات المادیة على تحدید اإل اإللكترونيیساعد التخطیط   5

  الالزمة لتنفیذ األهداف

0.795  0.000*  

مكانیات البشریة على تحدید اإل اإللكترونيیساعد التخطیط   6

  الالزمة لتنفیذ األهداف

0.819  0.000*  

األفراد  في التنسیق والتعاون بین اإللكترونيیساعد التخطیط   7

  داراتمع بعضهم البعض وبین اإل

0.816  0.000*  

وسیلة فعالة في تحقیق الرقابة  اإللكترونيیعتبر التخطیط   8

  الداخلیة والخارجیة على مدى تنفیذ األهداف في الوزارة

0.768  0.000*  

محاولة توقع األحداث والتخطیط  اإللكترونيیدعم التخطیط   9

  لمواجهتها مسبقا

0.758  0.000*  

ستثمار األفضل على تحقیق اإل اإللكترونيیساعد التخطیط   10

والبشریة مما یؤدي إلى التوفیر في الوقت للموارد المادیة 

  والتكالیف.

0.787  0.000*  
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  مستوى الداللة  رتباطمعامل اإل   الفقرة  م  

في تنمیة مهارات وقدرات  اإللكترونيیساعد التخطیط   11

  المدیرین عن طریق ما یقومون به من وضع للخطط والبرامج

0.788  0.000*  

المرونة الالزمة في حدوث أي  اإللكترونيیوفر التخطیط   12

  تعدیالت في المستقبل

0.769  0.000*  

  α≤0.05االرتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة *

رتباط بین كل فقرة من فقرات المحور األول(التخطیط ) معامل اإل1.4الجدول رقم( یوضح

عالیة،  للفقرات بالدرجة الكلیة للمحوراط رتبلمحور، والذي یبین أن معامالت اإل) والدرجة الكلیة لاإللكتروني

) أقل معامل ارتباط من بین الفقرات، 1) أعلى معامل ارتباط، وفقرة رقم(6حیث أن معامل ارتباط الفقرة رقم(

ر إلى وجود ) األمر الذي یشیα≤0.05عند مستوى( إحصائیةوجمیع معامالت ارتباط الفقرات ذات داللة 

  الداخلي لكل فقرة من فقرات المحور األول بالدرجة الكلیة لهذا المحور.تساق درجة عالیة من صدق اإل

  

  )ةاإللكترونیالمعرفة  إدارةتساق الداخلي للمحور الثاني(): صدق اإل 2.4جدول(

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  م

في تبادل الخبرات بین العاملین  ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   1

  في الوزارة

0.850  0.000*  

للحصول على المعلومات من  ةاإللكترونی دارةاإلتستخدم   2

  مصادر متعددة

0.819  0.000*  

عملیة تطویر األفكار الجدیدة  ةاإللكترونی دارةاإلتدعم   3

  المبتكرة

0.881  0.000*  

تولید المعارف المتخصصة  ةاإللكترونی دارةاإلتدعم   4

والمتمیزة من خالل ضبط وتوجیه ومتابعة المشاركین نحو 

  معرفة ابداعیة

0.838  0.000*  

قاعدة المعرفة  ٕادارةعلى تجمیع و  ةاإللكترونیتعمل المعرفة   5

  وتسهیل المشاركة فیها من اجل تطبیقها بفاعلیة في الوزارة 

0.844  0.000*  
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  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  م

في مواجهة التغیرات المحتملة في  ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   6

  نوعیة الخدمات المقدمة واألدوات التكنولوجیة المستخدمة

0.898  0.000*  

في خلق واكتشاف خدمات  ةاإللكترونی دارةاإلتساهم   7

  جدیدة.

0.810  0.000*  

  α≤0.05رتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة اإل *

المعرفة  إدارةرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثاني() معامل اإل2.4الجدول رقم( یوضح

عالیة،  اط للفقرات بالدرجة الكلیة للمحوررتبلمحور، والذي یبین أن معامالت اإل) والدرجة الكلیة لةاإللكترونی

) أقل معامل ارتباط من بین الفقرات، 7) أعلى معامل ارتباط، وفقرة رقم(6حیث أن معامل ارتباط الفقرة رقم(

ر إلى وجود ) األمر الذي یشیα≤0.05عند مستوى( إحصائیةوجمیع معامالت ارتباط الفقرات ذات داللة 

  بالدرجة الكلیة لهذا المحور. الثانيي لكل فقرة من فقرات المحور تساق الداخلدرجة عالیة من صدق اإل

  )ةاإللكترونیالوثائق  إدارةتساق الداخلي للمحور الثالث(): صدق اإل 3.4جدول(

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  م

ي تكوین أرشیف خاص بكل ف ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   1

  داریةجراءات اإلنوع من اإل

0.793  0.000*  

في حفظ كافة الوثائق  ةاإللكترونیالوثائق  إدارةتسهم   2

  والمخاطبات في الوزارة

0.836  0.000*  

بحفظ البیانات وعرضها  ةاإللكترونیالوثائق  إدارةتقوم   3

  بأمان وسریة

0.816  0.000*  

  *0.000  0.909  على وجود قاعدة بیانات شاملة ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   4

  *0.000  0.922  على سهولة تدفق البیانات ةاإللكترونی دارةاإلتعمل   5

من تقلیل ازدحام األوراق في  ةاإللكترونی دارةاإلتساهم   6

  الملفات 

0.902  0.000*  

في تقلیل نسبة ضیاع الوثائق  ةاإللكترونی دارةاإلتساهم   7

  بین الدوائر

0.867  0.000*  

  α≤0.05رتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة اإل *
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الوثائق  إدارة(ن كل فقرة من فقرات المحور الثالثرتباط بی) معامل اإل3.4الجدول رقم( یوضح

عالیة،  اط للفقرات بالدرجة الكلیة للمحوررتبالت اإل) والدرجة الكلیة للمحور، والذي یبین أن معامةاإللكترونی

) أقل معامل ارتباط من بین الفقرات، 1) أعلى معامل ارتباط، وفقرة رقم(5حیث أن معامل ارتباط الفقرة رقم(

) األمر الذي یشیر إلى وجود α≤0.05عند مستوى( إحصائیةوجمیع معامالت ارتباط الفقرات ذات داللة 

 بالدرجة الكلیة لهذا المحور. الثالثي لكل فقرة من فقرات المحور تساق الداخلاإل درجة عالیة من صدق

  )ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارةتساق الداخلي للمحور الرابع(): صدق اإل 4.4جدول(

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  م

  *0.000  0.861  اتجتماععداد لإلعلى اإل ةاإللكترونیة ر داتساعد اإل  1

على إتاحة الفرصة للحوار  ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   2

  اتجتماعوتخزین وقائع اإل

0.896  0.000*  

عمال على على توزیع جدول األ ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   3

  بشكل مسبق. جتماعجمیع المشاركین في اإل

0.933  0.000*  

في التواصل بین العاملین في  ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   4

  أماكن جغرافیة مختلفة.

0.909  0.000*  

من استخدام الوسائط المتعددة  ةاإللكترونی دارةاإلتمكن   5

  اتجتماعاإل إدارةالمختلفة في 

0.926  0.000*  

  *0.000  0.930  جتماعكتابة محضر اإل ةاإللكترونی دارةاإلتسهل   6

ي تنسیق أعمال اللجان ف ةاإللكترونی دارةاإلتساهم   7

  لكترونیاإومتابعتها 

0.893  0.000*  

  α≤0.05رتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة اإل *

ات جتماعاإل إدارة(ن كل فقرة من فقرات المحور الرابعرتباط بی) معامل اإل4.4الجدول رقم( یوضح

عالیة،  اط للفقرات بالدرجة الكلیة للمحوررتبلمحور، والذي یبین أن معامالت اإل) والدرجة الكلیة لةاإللكترونی

) أقل معامل ارتباط من بین الفقرات، 1) أعلى معامل ارتباط، وفقرة رقم(3حیث أن معامل ارتباط الفقرة رقم(

ر إلى وجود ) األمر الذي یشیα≤0.05عند مستوى( إحصائیةوجمیع معامالت ارتباط الفقرات ذات داللة 

  بالدرجة الكلیة لهذا المحور. الرابعي لكل فقرة من فقرات المحور تساق الداخلدرجة عالیة من صدق اإل
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  )ةاإللكترونیالخدمات  إدارةتساق الداخلي للمحور الخامس(): صدق اإل 5.4جدول(

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  م

على التغلب على الحواجز  ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   1

  المكانیة والزمانیة

0.883  0.000*  

راء حول على استقصاء اآل ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   2

  الخدمات المقدمة

0.835  0.000*  

  *0.000  0.894  على تقدیم الخدمة بشكل سریع ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   3

لتفعیل التواصل بین الوزارة  ةاإللكترونی دارةاإلتستخدم   4

  والمواطن

0.918  0.000*  

ستفادة من التغذیة على اإل ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   5

  الراجعة

0.927  0.000*  

عالنات للمواطنین لنشر اإل ةاإللكترونی دارةاإلتستخدم   6

عالم المواطن بالخدمات الجدیدة التي تقدمها إوكذلك 

  الوزارة

0.898  0.000*  

لزیادة  ةاإللكترونیالعروض  ةاإللكترونی دارةاإلتستخدم   7

  الوعي لدى المواطنین

0.870  0.000*  

  α≤0.05رتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة اإل *

الخدمات  إدارة(ن كل فقرة من فقرات المحور الخامسرتباط بی) معامل اإل5.4الجدول رقم( یوضح

عالیة،  اط للفقرات بالدرجة الكلیة للمحوررتبلمحور، والذي یبین أن معامالت اإل) والدرجة الكلیة لةاإللكترونی

) أقل معامل ارتباط من بین الفقرات، 2) أعلى معامل ارتباط، وفقرة رقم(5حیث أن معامل ارتباط الفقرة رقم(

ر إلى وجود ) األمر الذي یشیα≤0.05عند مستوى( إحصائیةوجمیع معامالت ارتباط الفقرات ذات داللة 

  بالدرجة الكلیة لهذا المحور. الخامسي لكل فقرة من فقرات المحور تساق الداخلدرجة عالیة من صدق اإل
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  قرارات)ال علیة(فامحور السادستساق الداخلي للاإل صدق  ):6.4جدول(

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  م

 واضحاً  على تحدید المشكلة تحدیداً  ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   1

  مما یساعد على اتخاذ القرار الصحیح بشأنها.

0.760  0.000*  

تستخدم الوزارة أسلوب المفاضلة بین البدائل المختلفة عند   2

  اتخاذ القرار

0.817  0.000*  

  *0.000  0.908  تستعین الوزارة باألسالیب التقنیة الحدیثة في اتخاذ القرار  3

  *0.000  0.903  یهتم المدیرون في الوزارة باحتیاجات العاملین عند اتخاذ القرار  4

الوزارة المرونة الكافیة لتعدیل القرارات  یتوفر لدى المدراء في  5

  بما یتالءم مع التطورات المختلفة

0.925  0.000*  

املین بأهمیة القرارات یعمل المدیرین في الوزارة على توعیة الع  6

  سباب تبنیها لضمان قبولهم لها.أالمتخذة و 

0.913  0.000*  

ند اتخاذ نسانیة عالعلیا في الوزارة العوامل اإل دارةاإلتراعي   7

  القرارات

0.891  0.000*  

ختصاصات القادرة على اتخاذ تتوفر لدى الوزارة الخبرات واإل  8

  القرارات الفعالة

0.880  0.000*  

تقوم الوزارة بالتدریب المتخصص والمستمر لألفراد على كیفیة   9

  .اإللكترونيالتكیف مع ممارسات العمل 

0.868  0.000*  

  *0.000  0.903  تقوم الوزارة بالمتابعة المستمرة للقرارات المتخذة   10

داریة في على مشاركة المستویات اإل ةاإللكترونی دارةاإلتساعد   11

  الوزارة المختلفة في صنع القرار

0.828  0.000*  

  *0.000  0.893  تستخدم الوزارة المنهج العلمي في صناعة القرارات  12

 α≤0.05رتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة اإل *

قرارات) ال(فعالیة ن كل فقرة من فقرات المحور السادسرتباط بی) معامل اإل6.4الجدول رقم( یوضح

عالیة، حیث أن  اط للفقرات بالدرجة الكلیة للمحوررتب، والذي یبین أن معامالت اإللمحوروالدرجة الكلیة ل

) أقل معامل ارتباط من بین الفقرات، وجمیع 1) أعلى معامل ارتباط، وفقرة رقم(5معامل ارتباط الفقرة رقم(
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) األمر الذي یشیر إلى وجود درجة عالیة α≤0.05عند مستوى( إحصائیةمعامالت ارتباط الفقرات ذات داللة 

  .الكلیة لهذا المحوربالدرجة  السادسي لكل فقرة من فقرات المحور من صدق االتساق الداخل

  

 ):Structure Validity(الصدق الهیكلي(البنائي) -2

یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األهداف التي ترید 

األداة الوصول إلیها، ویبین مدى ارتباط كل محور من محاور الدراسة بالدرجة الكلیة لفقرات 

  )2010(الجرجاوي، ككل.االستبانة 

  

  ): الصدق الهیكلي(البنائي) للمحاور7.4جدول(

معامل   عدد الفقرات   متغیرات الدراسة  المحور

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

 *0.000  0.874  12  ةاإللكترونیالتخطیط  إدارة  المحور األول

 *0.000  0.912  7  ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة  المحور الثاني

 *0.000  0.885  7  ةاإللكترونیالوثائق  إدارة  المحور الثالث

 *0.000  0.868  7  ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة  المحور الرابع

 *0.000  0.881  7  ةاإللكترونیالخدمات  إدارة  المحور الخامس

 *0.000  0.977  40  ةاإللكترونی دارةاإلمكونات   

 *0.000  0.857  12  قرارات الفعالیة   محور السادسال

  α≤0.05رتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة اإل *

 من اإلستبانة ستبانة الستةرتباط بین كل محور من محاور اإل) معامل اإل7.4الجدول رقم( یوضح

ستبانة عالیة، حیث أن ط للمحاور بالدرجة الكلیة لإلرتباتبانة، والذي یبین أن معامالت اإلسوالدرجة الكلیة لإل

) مرتفع جدا، 0.912أعلى معامل ارتباط( ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة) وهو 2معامل ارتباط المحور رقم(

یع معامالت ارتباط المحاور م) مرتفع، وج0.857قرارات أقل معامل ارتباط(ال) وهو فعالیة 6رقم( والمحور

ر إلى وجود درجة عالیة من صدق الذي یشی ) األمرα≤0.05عند مستوى( إحصائیةذات داللة  الستة

  بالدرجة الكلیة لالستبانة. لكل محور تساق البنائياإل
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 :)Reliability(ثبات أداة الدراسة 7.4

ستبانة أكثر من عادة توزیع اإلفس النتیجة لو تم إستبانة نیقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإل

ستبانة أخرى أن ثبات اإلستبانة یعني اإلستقرار في نتائج اإلشروط، أو بعبارة مرة تحت نفس الظروف وال

 عادة توزیعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنیة معینةم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إوعد

  .)2010(الجرجاوي، 

 )Cronbach’s Alpha Coefficientستبانة قام الباحث باستخدام اختبار كرونباخ ألفا (ب ثبات اإللحساو 

   

  ألفا كرونباخ  ): قیم معامالت ثبات أداة الدراسة باستخدام اختبار8.4الجدول(

  قیم معامل الثبات  عدد الفقرات   متغیرات الدراسة  المحور

  0.923  12  ةاإللكترونیالتخطیط  إدارة  المحور األول

  0.935  7  ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة  المحور الثاني

  0.942  7  ةاإللكترونیالوثائق  إدارة  المحور الثالث

  0.964  7  ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة  المحور الرابع

  0.955  7  ةاإللكترونیالخدمات  إدارة  المحور الخامس

  0.981  40  ةاإللكترونی دارةاإلمكونات   

  0.972  12  قرارات الفعالیة   محور السادسال

  0.984  52  ككل ستبانةاإل  

  

بشكل عام لجمیع أبعاد  أن معامالت الثبات بطریقة ألفا كرونباخ مرتفعة) 8.4الجدول(یتضح من    

)، وعلیه 0.984ستبانة()، وكذلك لجمیع فقرات اإل0.923 -  0.972ستبانة حیث تتراوح بین(ومحاور اإل

 اسة،تشیر جمیع النتائج لوجود درجة مرتفعة جدا من الثبات في البیانات التي تم جمعها من أفراد عینة الدر 

  عتماد علیها وتحلیلها وتفسیر نتائجها وتعمیمها على مجتمع الدراسة.مكانیة اإلاألمر الذي یؤكد إ
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  المستخدمة في الدراسة: حصائیةاألسالیب اإل 8.4

   )SPSS v.22نسانیة (اإلللعلوم  حصائیةعلى استخدام الحزم اإلاعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي 

ستبانة) وفیما یلي أهم ل علیها من خالل أداة الدراسة(اإلفي معالجة وتحلیل البیانات التي تم الحصو 

  ستداللیة التي تم استخدامها في معالجة بیانات هذه الدراسة:الوصفیة واإل حصائیةاألسالیب اإل

وقد تم ) لقیاس درجة اإلرتباط، Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بیرسون( .1

 ستبانة والعالقة بین المتغیرات.استخدامه لحساب اإلتساق الداخلي والصدق البنائي لإل

م استخدامه لمعرفة ثبات ، وقد ت)Cronbach’s Alpha Coefficient(كرونباخ امعامل اختبار ألف .2

 ستبانة.فقرات اإل

مفردات الدراسة على : وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات )Meanالوسط الحسابي( .3

 ستبانة.والمحاور الرئیسیة لإل تالفقرا

): للتعرف على مدى انحراف استجابات مفردات Standard Deviationنحراف المعیاري(اإل .4

اقتربت قیمته  الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي، إلى جانب المحاور الرئیسة، فكلما

 تشتتها. ستجابات وانخفضمن الصفر تركزت اإل

لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات  :)Independent Samples T-testفي حالة عینتین( Tاختبار  .5

 بین مجموعتین من البیانات المستقلة. إحصائیةذات داللة 

لمعرفة ما إذا  ):ANOVA)One Way Analysis of Varianceاختبار تحلیل التباین األحادي  .6

 بین ثالث مجموعات أو أكثر من البیانات. یةإحصائكان هناك فروقات ذات داللة 

ض معرفة تكرار فئات متغیر ما النسب المئویة والتكرارات: یستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغرا .7

 الدراسة. ستفادة منها في وصف عینةواإل

): لقیاس أثر مكونات Stepwise Multiple Regressionنحدار المتعدد التدریجي(اختبار اإل .8

، ةاإللكترونیالوثائق  إدارة، ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة، اإللكترونيالتخطیط  إدارة(ةاإللكترونی دارةاإل

قرارات في وزارة الداخلیة ال) على فاعلیة ةاإللكترونیالخدمات  إدارة، ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة

 الشق المدني.

نة الدراسة لفقرات كل محور من محاور استخدام المعادلة التالیة لقیاس مستوى درجة تطبیق أفراد عی .9

 الدراسة المستقلة وهي:

  3=3)/1- 10جابة) مقسومة على عدد المستویات=(الدنیا لبدائل اإل القیمة- (القیمة العلیا

  وهذه القیمة تساوي طول الفئة، وبذلك یعتبر المستوى:
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  4  - 1منخفض من  

  7 -  4متوسط  أكبر من 

  10 -  7مرتفع   أكبر من    

  واعتمادا على ما تقدم فان قیم المتوسطات الحسابیة التي توصلت إلیها الدراسة سیتم التعامل معها            

  التالي: على النحو     

  4  - 1منخفض من . 

  7 – 4متوسط أكبر من . 

  10 -   7مرتفع  أكبر من.  

  

  الخاتمة:

استخدامها لجمع البیانات وهي  تمتناول هذا الفصل منهج ومجتمع وعینة الدراسة، واألداة التي 

حصائیا لقیاس صدق اإلستبانة، واإلتساق الداخلي ستبانة وخطوات بناؤها، كما تم معالجة أداة الدراسة إاإل

، وقد تم تحدید األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة SPSSستبانة، حیث تم استخدام برنامج لإل

  رضیات الدراسة في الفصل الخامس.تمهیدا الستخدامها في تحقیق أهداف وف
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 الفصل الخامس

  تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة

  

  مقدمة 1.5

  حصائي لعینة الدراسة وفق البیانات الشخصیةالوصف اإل 2.5

  نتائج اإلجابة على أسئلة الدراسة 3.5

  العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع 4.5

  الدراسةاختبار فرضیات  5.5
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  مقدمة 1.5

دراسة، من التي تم جمعها من أفراد عینة ال حصائیةیتضمن هذا الفصل نتائج تحلیل البیانات اإل

ى متغیراتها ستبانة والوقوف علة ألفراد العینة وتحلیل فقرات اإلالشخصی بیاناتحصائي للخالل الوصف اإل

 صحة فرضیاتها واستعراض أبرز نتائجها، علماً  جابة على تساؤالت الدراسة واختباروذلك بغرض اختبار اإل

 حصائیاً إ) لتحلیل البیانات SPSSیة(جتماعللدراسات اإل حصائیةبأنه قد تم استخدام برنامج الحزم اإل

  والحصول على نتائج الدراسة.
  

  حصائي لعینة الدراسة وفق البیانات الشخصیةالوصف اإل 2.5

  البیانات الشخصیة:فیما یلي عرض لعینة الدراسة وفق 

 الدراسة حسب الجنس  عینةتوزیع  .1
  

  ): توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس1.5الجدول(

  النسبة المئویة(%)  التكرار  الجنس

  92.6  88  ذكر

  7.4  7  أنثى

  100  95  المجموع

 

كانت نسبة حیث الدراسة حسب متغیر الجنس، ) والمتعلق بتوزیع أفراد عینة 1.5یتضح من الجدول(

%) من توزیع أفراد 7.4نسبته( ناث تمثل ما%)، بینما كانت فئة اإل92.6تمثل( الذكور ألفراد عینة الدراسة

  مما یعني أن وزارة الداخلیة الشق المدني أغلب المدراء من الذكور. ،الدراسةعینة 

المناصب اإلشرافیة أكبر من المنطقي أن تزید نسبة الذكور عن اإلناث بسبب أن عدد الذكور الذي یتولون 

  من أعداد اإلناث.

الباحث ذلك إلى الثقافة السائدة بخصوص عمل المرأة في المجتمع الفلسطیني وطبیعة العمل  أعزىو 

 اإلشرافي في الوزارة والذي یحتاج إلى وقت وجهد غیر مناسبة لطبیعة األنثى.

العلیا في  مرأة للمناصب اإلداریة) التي أظهرت تدني نسبة ال2006وهذا یتفق مع دراسة (الزیود، 

  .مجتمع األردني التي تتعارض مع ذلكإلى ثقافة ال األمانة، وقد أعزى الباحث ذلك
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وذلك للعاملین عند سن  2014ویتفق أیضا مع نسبة توزع الجنس للقوى العاملة في قطاع غزة للعام 

  ).2015المركزي لإلحصاء، % لإلناث(الجهاز 20.0% للذكور و68.2سنة فأكثر والتي بلغت  15

  

 الدراسة حسب العمر عینةتوزیع  .2

 

  ): توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر العمر2.5الجدول(

  (%)النسبة المئویة  التكرار  العمر

  5.3  5  سنة 30أقل من 

  53.7  51  سنة  30-40

  26.3  25  سنة 50- 41من 

  20  19  سنة 50أكثر من 

  100  95  المجموع

  

كانت الفئة حیث عینة الدراسة حسب متغیر العمر،  ) والمتعلق بتوزیع أفراد2.5الجدول(یتضح من 

سنة)  40- 30%) من أفراد عینة الدراسة، وكانت الفئة (5.3سنة) تمثل ما نسبته( 30العمریة (أقل من 

ثل ما سنة) تم 50- 41، فیما كانت الفئة العمریة(%)53.7ي عینة الدراسة والبالغة (تمثل أعلى نسبة ف

سنة) تمثل ما نسبته  50ة العمریة(أكثر من ئاسة، بینما كانت الف%) من أفراد عینة الدر 26.3نسبته(

)20 .(%  

تشیر هذه النتائج أن المدراء في وزارة الداخلیة الشق المدني هم من فئة متوسطي األعمار، مما 

الوزارة، حیث أن لدیهم القدرة على یعني أن هناك نسبة جیدة من الشباب الذین یقودون العمل اإلداري في 

  البحث والتطویر للوصول إلى المعرفة بشكل متمیز من أجل اتخاذ قرارات بشكل أفضل.

ویمكن تفسیر ذلك بأن الوصول إلى المناصب العلیا في الوزارة ال یتم في سن مبكر، وأن الموظف 

قد یكون تجاوز سن الثالثین قبل  یمر بالتدرج الوظیفي الطبیعي حتى یصل إلى منصب قیادي، وبالتالي

الوصول إلى المنصب حیث یمتلك الخبرة الالزمة في هذا السن والتي تؤهله للقیام بالدور القیادي في 

عام وهذا یكون عادة في منصب مدیر  30المؤسسة، إال أن هناك بعض الحاالت یكون المدیر فیها أقل من 
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هؤالء األفراد أو تلقیهم تدریب ممیز في مجال اإلدارة وهذا ما دائرة ویرجع ذلك إلى وجود كفاءة ممیزة لدى 

  % من المدراء ضمن هذه الفئة.5.3یفسر وجود نسبته 

% من موظفي اإلدارة العلیا 66.6) التي أظهرت أن ما نسبة  2015وهذا یتفق مع دراسة (مكي، 

) 10الفئة العمریة خالل ال(، وقد أرجعت ذلك إلى تقاعد عدد كبیر من هذه سنة 50- 30تتراوح أعمارهم 

  .سنوات الماضیة تبعا للتغیرات الحكومیة
 

  الدراسة حسب متغیر المستوى الدراسي عینةتوزیع  .3
  

  ): توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المستوى الدراسي3.5الجدول(

  (%)النسبة المئویة  التكرار  المستوى الدراسي

  8.4  8  دبلوم فما دون

  66.3  63  بكالوریوس

  25.3  24  دراسات علیا

  100  95  المجموع

كانت حیث ة الدراسة حسب المستوى الدراسي، ) والمتعلق بتوزیع أفراد عین3.5یتضح من الجدول(

واحتوت عینة الدراسة للمستوى الدراسي بكالوریوس  %)،8.4نسبة الذین مستوى دراستهم دبلوم فما دون (

  %).25.3الدراسات العلیا على نسبة(%)، فیما احتوت فئة 66.3على أعلى نسبة (

نالحظ منطقیة هذا التوزیع، فمن الطبیعي أن تكون الغالبیة العظمى من حملة شهادة البكالوریوس 

ما تكون  ، حیث أن الدرجة العلمیة المطلوبة غالباً داریة في الوزارةلطبیعة الوصف الوظیفي للوظائف اإل نظراً 

ویعزي % من العاملین یحملون درجة البكالوریوس، 66.3درجة البكالوریوس وهذا یفسر وجود ما نسبته 

، ونالحظ أن هناك % إلى تطویر العاملین أنفسهم ذاتیا وتسهیل الوزارة لهم ذلك25.3الباحث وجود ما نسبته 

من الوظائف اإلداریة ال تشترط درجة  عزى إلى أن هناك مجموعةنسبة قلیلة من حملة الدبلوم فما دون تُ 

  .علمیة معینة مثل الوظائف اإلداریة في اإلدارة العامة لشئون العشائر

القارات في األمانة فئة متعلمة وواعیة  أن متخذيمن  )2006وتتفق هذه النتیجة مع دراسة(الزیود ،

  في اتخاذ القرارات.علیها عتماد واالتشجع التطور المستمر، وتتقبل وتستوعب فكرة إدخال نظم المعلومات 
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 توزیع عینة الدراسة حسب متغیر سنوات الخبرة .4
 

  ): توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر سنوات الخبرة4.5الجدول(

  (%)النسبة المئویة  التكرار  سنوات الخبرة

  42.1  40  سنوات 9- 3

  57.9  55  سنوات فأكثر 10

  100  95  المجموع
  

حیث ) والمتعلق بتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر سنوات الخبرة، 4.5یتضح من الجدول(

 10 تهمخبر نسبة الذین %)، بینما 42.1( سنوات 9- 3برتهم تتراوح بین الذین خنسبة أفراد العینة كانت 

  .سنوات  3، ولم یكن هناك من ضمن أفراد عینة الدراسة أشخاص خبرتهم أقل من %)57.9(سنوات فأكثر 

النتیجة بوضوح إلى أن غالبیة مدراء وزارة الداخلیة الشق المدني من ذوي الخبرات ألنها تدل هذه 

متطلب أساسي للعمل في المنصب اإلشرافي، وهذا ینعكس إیجابا على قدراتهم على أداء أعمالهم بصورة 

  ممیزة. وتعكس النتائج أیضا وجود استقرار وظیفي في وزارة الداخلیة الشق المدني.

القرارات في األمانة ذوي خبرة ال بأس  ) في أن متخذي2006دراسة(الزیود،  هذه النتیجة معوتتفق 

ستفادة من نظم المعلومات، م عملیة إتخاذ القرارات وتسهل اإلبها في قطاع نظام المعلومات وهي تدع

  وبالتالي زیادة فاعلیة هذه القرارات.
  

 توزیع عینة الدراسة حسب المسمى الوظیفي .5
  

  ): توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المسمى الوظیفي5.5الجدول(

  (%)النسبة المئویة  التكرار  المسمى الوظیفي

  17.9  17  فما فوق عام مدیر

  11.6  11  نائب مدیر عام

  70.5  67  دائرة مدیر

  100  95  المجموع



80 
 

الوظیفي، وتمثل عدد ) والمتعلق بتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب المسمى 5.5یتضح من الجدول(

%)، ونائب المدیر العام 17.9في العینة بنسبة( فما فوق من وكیل مساعد ووكیل المدراء العامون

  ).70.5)، ومدیر الدائرة بنسبة(%11.6بنسبة(%

هذه النتائج منطقیة بسبب طبیعة هیكلیة الوزارة التي تحتوى على نسبة أكبر من الدوائر التي تحتاج 

  إلى مدراء دوائر.

 

 نتائج اإلجابة على أسئلة الدراسة 8.3

 في وزارة الداخلیة الشق المدني؟ اإللكترونيالتخطیط  دارةما مستوى التطبیق إل .1

اریة للتعرف ینحرافات المعاستخراج المتوسطات الحسابیة واإل لالجابة عن السؤال األول، تم

في وزارة الداخلیة  اإللكترونيالتخطیط  إدارةعلى استجابات أفراد عینة الدراسة عن مستوى تطبیق 

لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى  )Tوقد تم استخدام اختبار ( الشق المدني،

  ) یوضح ذلك.14والجدول رقم(أم ال،  5.5درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  )اإللكترونيالتخطیط  إدارة): تحلیل فقرات المحور األول(6.5جدول(

الوسط  الفقرة م  

 الحسابي

قیمة 

  االختبار

(T) 

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

  النسبي

(%)  

  المستوى 

  حسب 

  المتوسط

مستوى 

  الداللة

Sig. 

ب
رتی

لت
ا

 

توجد لدي الوزارة رؤیة ورسالة مكتوبة  1

 ضحةووا

 9  0.000*  مرتفع 74.20 2.07  9.04 7.42

شراك الموظفین إتعتمد  الوزارة سیاسة  2

 في وضع الخطط

 12  0.001*  متوسط 62.20 2.12 3.32 6.22

تتوفر في الوزارة خطوط اتصال قادرة  3

 اإللكترونیة اإلدارةعلى تطبیق 

 11  0.000*  متوسط 63.50 2.06  4.01 6.35

 1  0.000*  مرتفع 79.60 1.76  13.59 7.96 تتوفر في الوزارة قاعدة بیانات 4

یساعد التخطیط اإللكتروني على تحدید  5

المادیة الالزمة لتنفیذ مكانیات اإل

 األهداف

 2  0.000*  مرتفع 78.60 1.71  13.46 7.86
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الوسط  الفقرة م  

 الحسابي

قیمة 

  االختبار

(T) 

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

  النسبي

(%)  

  المستوى 

  حسب 

  المتوسط

مستوى 

  الداللة

Sig. 

ب
رتی

لت
ا

 

اإللكتروني على تحدید یساعد التخطیط  6

الالزمة لتنفیذ مكانیات البشریة اإل

 األهداف

 5  0.000*  مرتفع 77.10 1.77  12.12 7.71

في التنسیق  اإللكترونيیساعد التخطیط  7

ألفراد مع بعضهم البعض والتعاون بین ا

 داراتوبین اإل

 3  0.000*  مرتفع  78.00 1.62  13.77 7.80

وسیلة فعالة  اإللكترونيیعتبر التخطیط  8

في تحقیق الرقابة الداخلیة والخارجیة 

 على مدى تنفیذ األهداف في الوزارة

 6  0.000*  مرتفع 76.10 1.68  12.22 7.61

محاولة توقع  اإللكترونيیدعم التخطیط  9

 األحداث والتخطیط لمواجهتها مسبقا

 10  0.000*  مرتفع 72.50 2.00  8.52 7.25

على تحقیق  اإللكترونيیساعد التخطیط  10

ستثمار األفضل للموارد المادیة اإل

والبشریة مما یؤدي إلى التوفیر في 

 الوقت والتكالیف.

 4  0.000*  مرتفع 77.90 1.78  12.52 7.79

في تنمیة  اإللكترونيیساعد التخطیط  11

مهارات وقدرات المدیرین عن طریق ما 

 یقومون به من وضع للخطط والبرامج

 7  0.000*  مرتفع 75.20 1.73  11.35 7.52

المرونة  اإللكترونيیوفر التخطیط  12

الالزمة في حدوث أي تعدیالت في 

 المستقبل

 8  0.000*  مرتفع 74.90 1.79  10.89 7.49

    0.000*  مرتفع  74.10  1.36  13.72  7.41  متوسط فقرات المحور  

  0.05α≥دال إحصائیا عند مستوى داللة المتوسط الحسابي *
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 ،اإللكترونيالتخطیط  إدارة) نتائج التحلیل اإلحصائي لفقرات المحور األول وهو 6.5یوضح الجدول(

نحراف المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور، ومن ثم حیث تم حساب الوسط الحسابي واإل

  .من األعلى إلى األدنى ترتیب الفقرات حسب الوزن النسبي

التخطیط  إدارةول ینة الدراسة على فقرات المحور األع جاباتفنالحظ أن الوسط الحسابي العام إل

)، فیما بلغت قیمة الوزن 1.36) بانحراف معیاري(10من  7.41ككل قد بلغ( اإللكتروني

، أي أن متوسط درجة )α≤0.05(وبمستوى داللة   (13.72))T، وبلغت قیمة اختبار ()%74.10النسبي(

وهذا یشیر بوضوح إلى وجود درجة ، 5.5االستجابة لهذا المحور یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

فراد العینة، األمر الذي یعني ارتفاع مستوى تطبیق أة على فقرات المحور من وجهة نظر مرتفعة من الموافق

  المدني. في وزارة الداخلیة الشق اإللكترونيالتخطیط  إدارة

) التي تنص على "تتوفر في الوزارة قاعدة بیانات" 4أما من حیث الفقرات فقد احتلت الفقرة رقم(

) بانحراف 10من  7.96(حیث حصلت على متوسط حسابي المرتبة األولى من بین باقي فقرات المحور،

وبمستوى داللة ) T( )13.59وبلغت قیمة اختبار ( )،%79.60)، فیما بلغ الوزن النسبي لها(1.76معیاري(

)α≤0.05( 5.5یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة، أي أن ، 

د العینة، وهذا یعكس فاعلیة األمر الذي یشیر بوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفرا

قواعد بیانات  وقد أعزى الباحث ذلك إلى امتالك الوزارة، دة البیانات الموجودة في الوزارةدور قاع ةوجود

، ویتم االستفادة منها سواء داخل الوزارة من خالل تكامل البیانات بین اإلدارات 1998منذ عام مركزیة 

المختلفة، أو خارج الوزارة لالستفادة منها في الوزارات والمؤسسات المختلفة والتي تحتاج إلى بعض البیانات 

  .حتاجهاالتي ت

  وجود قواعد بیانات متاحة للجمیع.) التي أظهرت نتائج دراسته 2002وهذا یتفق مع دراسة (إلیان، 

) التي أظهرت وجود قاعدة بیانات كبیرة تحتوي 2012وتتفق أیضا مع دراسة (القصیمي وطومیا، 

  على المعلومات الضروریة لكل مریض.

تنص على "تعتمد الوزارة سیاسة إشراك الموظفین في  ) والتي2من جانب اخر، فقد احتلت الفقرة رقم(

) ووزن 2.12) بانحراف معیاري(10من  6.22وضع الخطط" المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي(

، أي أن )0.001(تساوي  ).Sigوبمستوى داللة ( ) T( )3.32وبلغت قیمة اختبار ( %)،62.20نسبي(

والذي یشیر بوجود  ، 5.5یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة

متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عینة الدراسة، وهذا یعكس حاجة الوزارة أعلى من الدرجة 
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الباحث ذلك إلى أن منهجیة التخطیط داخل  ، وقد أعزىإلى اشراك الموظفین في وضع الخطط بصورة أكبر

كانت  الوزارة منذ عام ونصف تقریبا، فقدالوزارة ظهرت منذ فترة وجیزة، حیث تم تفعیل وحدة التخطیط داخل 

  .عملیة التخطیط سابقا عشوائیة واجتهادیة

 في وزارة الداخلیة الشق المدني؟ ةاإللكترونیالمعرفة  دارةما مستوى التطبیق إل .2

نحرافات المعیاریة للتعرف على استخراج المتوسطات الحسابیة واإل بة عن السؤال الثاني، تملالجا

 ،في وزارة الداخلیة الشق المدني ةاإللكترونیالمعرفة  إدارةاستجابات أفراد عینة الدراسة عن مستوى تطبیق 

إلى درجة الموافقة لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل  )Tوقد تم استخدام اختبار (

  ) یوضح ذلك.15، والجدول رقم(أم ال 5.5المتوسطة وهي 
  

  )ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة): تحلیل فقرات المحور الثاني(7.5جدول(

الوسط  الفقرة م

 الحسابي

قیمة 

  االختبار

(T)  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

 النسبي

(%) 

المستوى 

حسب 

  المتوسط

مستوى 

  الداللة

Sig. 

ب
رتی

لت
ا

 

في تبادل  اإللكترونیة اإلدارةتساعد  1

 الخبرات بین العاملین في الوزارة

 5  0.000*  مرتفع 71.10 1.92  8.14 7.11

للحصول  اإللكترونیة اإلدارةتستخدم  2

 على المعلومات من مصادر متعددة

 1  0.000*  مرتفع 74.90 1.74 11.15 7.49

عملیة  اإللكترونیة اإلدارةتدعم  3

 تطویر األفكار الجدیدة المبتكرة

 3  0.000*  مرتفع 72.10 1.87 8.90 7.21

تولید  اإللكترونیة اإلدارةتدعم  4

المعارف المتخصصة والمتمیزة من 

یه ومتابعة خالل ضبط وتوج

 بداعیةإالمشاركین نحو معرفة 

 7  0.000*  متوسط 68.50 1.84 7.15 6.85

 على اإللكترونیةتعمل المعرفة  5

لمعرفة وتسهیل قاعدة ا ٕادارةتجمیع و 

جل تطبیقها أ المشاركة فیها من

 بفاعلیة في الوزارة .

 4  0.000*  مرتفع 72.00 1.79 9.26 7.20
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 م

 

الوسط  الفقرة

 الحسابي

قیمة 

  االختبار

(T)  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

 النسبي

(%) 

المستوى 

حسب 

  المتوسط

مستوى 

  الداللة

Sig. 

ب
رتی

لت
ا

 

تساعد اإلدارة اإللكترونیة في مواجهة  6

التغیرات المحتملة في نوعیة الخدمات 

المقدمة واألدوات التكنولوجیة 

 المستخدمة

 6  0.000*  متوسط 70.00 1.87 7.80 7.00

في خلق  اإللكترونیة اإلدارةتساهم  7

 واكتشاف خدمات جدیدة.

 2  0.000*  مرتفع 74.20 1.77 10.60 7.42

    0.000*  مرتفع 71.80 1.55 10.56  7.18  المحورمتوسط فقرات   

  0.05α≥دال إحصائیا عند مستوى داللة المتوسط الحسابي *

، ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة) نتائج التحلیل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني وهو 7.5یوضح الجدول(

من فقرات المحور، ومن ثم نحراف المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة حیث تم حساب الوسط الحسابي واإل

  .من األعلى إلى األدنى ترتیب الفقرات حسب الوزن النسبي

المعرفة  إدارةعینة الدراسة على فقرات المحور الثاني  جاباتفنالحظ أن الوسط الحسابي العام إل

)، فیما بلغت قیمة الوزن 1.55) بانحراف معیاري(10من  7.18بلغ( ككل قد ةاإللكترونی

، أي أن متوسط درجة )α≤0.05(وبمستوى داللة  )T( )10.56وبلغت قیمة اختبار ( )،%71.80النسبي(

وهذا یشیر بوضوح إلى وجود درجة  ، 5.5االستجابة لهذا المحور یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

مرتفعة من الموافقة على فقرات المحور من وجهة نظر افراد العینة، األمر الذي یعني ارتفاع مستوى تطبیق 

  في وزارة الداخلیة الشق المدني. ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة

للحصول  ةاإللكترونی دارةاإل) التي تنص على "تستخدم 2أما من حیث الفقرات فقد احتلت الفقرة رقم(

على المعلومات من مصادر متعددة" المرتبة األولى من بین باقي فقرات المحور،حیث حصلت على متوسط 

وبلغت قیمة  )،%74.90)، فیما بلغ الوزن النسبي لها(1.74) بانحراف معیاري(10من  7.49حسابي(

یختلف عن  االستجابة لهذه الفقرة متوسط درجة، أي أن )α≤0.05(وبمستوى داللة  )T(  )11.15اختبار (

األمر الذي یشیر بوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من  ، 5.5درجة الموافقة المتوسطة وهي 

في  ةاإللكترونی دارةاإلللحصول على المعلومات من ا یعزز وجود مصادر متعددة قبل أفراد العینة، وهذ

الباحث ذلك إلى وجود شبكة واحدة تربط جمیع اإلدارات في الوزارة، مع وجود قاعدة  ، وقد أعزىالوزارة
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من المعلومات یتم الحصول على بیانات مركزیة وبرامج مركزیة تخدم جمیع اإلدارات داخل الوزارة، وبالتالي 

  .مصادرها المختلفة وتتجمع في قاعدة بیانات واحدة

متطلبات الحكومة اإللكترونیة مع في أن هناك وجود بعض   )2012 الرزي،وهذا یتفق مع دراسة (

  عدم وجود بعضها بنسب مختلفة في المؤسسات الحكومیة في قطاع غزة. 

تتوفر إلدارة القرارات من خالل المعلومات كافة  ) في أن2015ویتفق كذلك مع دراسة (الزغیبي،

  الربط الشبكي بین األقسام المختلفة.

تولید المعارف  ةاإللكترونی دارةاإل) والتي تنص على "تدعم 4ت الفقرة رقم(من جانب اخر، فقد احتل

بداعیة" المرتبة األخیرة إكین نحو معرفة المتخصصة والمتمیزة من خالل ضبط وتوجیه ومتابعة المشار 

وبلغت قیمة اختبار  %)،68.50) ووزن نسبي(1.84) بانحراف معیاري(10من   6.85بمتوسط حسابي(

)T( )7.15 ( وبمستوى داللة)α≤0.05( یختلف عن درجة  متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة، أي أن

من الموافقة على هذه الفقرة من  توسطةمأعلى من الوالذي یشیر بوجود درجة ، 5.5الموافقة المتوسطة وهي 

  قبل أفراد عینة الدراسة.

عارف الكافیة إلى البحث وتطویر المالباحث ذلك إلى عدم حث الوزارة الموظفین بالدرجة وقد أعزى 

  مكانات المادیة والبشریة.ونقص الحوافز التشجیعیة واإل

في أن هناك عقبات حالت دون تطبیق اإلدارة اإللكترونیة منها نقص  )2013وهذا یتفق مع دراسة (شلبي،

  ریة في الجامعة اإلسالمیةالحوافز التشجیعیة لتطبیق برامج اإلدارة اإللكترونیة ونقص اإلمكانات المادیة والبش

 في وزارة الداخلیة الشق المدني؟ ةاإللكترونیالوثائق  دارةما مستوى التطبیق إل .3

نحرافات المعیاریة للتعرف على استخراج المتوسطات الحسابیة واإل لالجابة عن السؤال الثالث، تم

وقد  ،في وزارة الداخلیة الشق المدني ةاإللكترونیالوثائق  إدارةاستجابات أفراد عینة الدراسة عن مستوى تطبیق 

لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى درجة الموافقة المتوسطة  )Tتم استخدام اختبار (

  ) یوضح ذلك.16، والجدول رقم(أم ال 5.5وهي 
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  )ةاإللكترونیالوثائق  إدارة): تحلیل فقرات المحور الثالث(8.5جدول(

 الوسط الفقرة م

 الحسابي

قیمة 

  االختبار

(T)  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

 النسبي

(%) 

المستوى 

حسب 

  المتوسط

مستوى 

  الداللة

Sig. 

ب
رتی

لت
ا

 

ي تكوین ف اإللكترونیة اإلدارةتساعد  1

أرشیف خاص بكل نوع من 

 داریةات اإلجراءاإل

 6  0.000*  مرتفع 79.90 1.84  13.21 7.99

في  اإللكترونیةالوثائق  إدارةتسهم  2

حفظ كافة الوثائق والمخاطبات في 

 الوزارة

 2  0.000*  مرتفع 82.70 1.67  16.23 8.27

بحفظ  اإللكترونیةالوثائق  إدارةتقوم  3

 البیانات وعرضها بأمان وسریة

 7  0.000*  مرتفع 76.80 2.03  10.50 7.68

على  اإللكترونیة اإلدارةتساعد  4

 وجود قاعدة بیانات شاملة

 4  0.000*  مرتفع 81.20 1.84  13.82 8.12

على  اإللكترونیة اإلدارةتعمل  5

 سهولة تدفق البیانات

 3  0.000*  مرتفع 81.80 1.68  15.52 8.18

من تقلیل  اإللكترونیة اإلدارةتساهم  6

 ازدحام األوراق في الملفات 

 1  0.000*  مرتفع 84.20 1.93  14.77 8.42

في تقلیل  اإللكترونیة اإلدارةتساهم  7

 نسبة ضیاع الوثائق بین الدوائر

 5  0.000*  مرتفع 80.90 2.01  12.61 8.09

    0.000*  مرتفع  81.10  1.60  15.88  8.11  متوسط فقرات المحور  

  0.05α≥دال إحصائیا عند مستوى داللة المتوسط الحسابي *

 

، ةاإللكترونیالوثائق  إدارة) نتائج التحلیل اإلحصائي لفقرات المحور الثالث وهو 8.5یوضح الجدول(

نحراف المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور، ومن ثم حیث تم حساب الوسط الحسابي واإل

  ترتیب الفقرات حسب الوزن النسبي.
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 وثائقال إدارةعینة الدراسة على فقرات المحور الثالث  جاباتفنالحظ أن الوسط الحسابي العام إل

)، فیما بلغت قیمة الوزن 1.60) بانحراف معیاري(10من  8.11ككل قد بلغ( ةاإللكترونی

، أي أن متوسط درجة )α≤0.05(وبمستوى داللة ) T( )15.88وبلغت قیمة اختبار ( )،%81.10النسبي(

وهذا یشیر بوضوح إلى وجود درجة  ، 5.5االستجابة لهذا المحور یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

فراد العینة، األمر الذي یعني ارتفاع مستوى تطبیق أة على فقرات المحور من وجهة نظر مرتفعة من الموافق

  في وزارة الداخلیة الشق المدني. ةاإللكترونیالوثائق  إدارة

من تقلیل  ةاإللكترونی دارةاإل) التي تنص على "تساهم 6أما من حیث الفقرات فقد احتلت الفقرة رقم(

ازدحام األوراق في الملفات" المرتبة األولى من بین باقي فقرات المحور، حیث حصلت على متوسط 

وبلغت قیمة  )،%84.20)، فیما بلغ الوزن النسبي لها(1.93) بانحراف معیاري(10من  8.42حسابي(

یختلف عن  االستجابة لهذه الفقرةمتوسط درجة ، أي أن )α≤0.05(وبمستوى داللة  ) T( )14.77اختبار (

األمر الذي یشیر بوجود درجة مرتفعة جدا من الموافقة على هذه الفقرة  ، 5.5درجة الموافقة المتوسطة وهي 

ستغناء ل من استخدام األوراق حیث یتم اإلیقل ةاإللكترونی دارةاإلمن قبل أفراد العینة، وهذا أمر منطقي فتوفر 

  ةاإللكترونیت عنها واستبدالها بالملفا

بحفظ  ةاإللكترونی) والتي تنص على "تقوم دائرة الوثائق 3من جانب اخر، فقد احتلت الفقرة رقم(

) 2.03) بانحراف معیاري(10من   7.68البیانات وعرضها بأمان وسریة" المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي(

متوسط ، أي أن )α≤0.05(وبمستوى داللة  ) T( )10.50وبلغت قیمة اختبار ( %)،76.80ووزن نسبي(

والذي یشیر بوجود درجة  ، 5.5یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  درجة االستجابة لهذه الفقرة

تعمل على  ةاإللكترونی دارةاإلمرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عینة الدراسة، وهذا دلیل أن 

  .الحفاظ على الوثائق والسریة واألمان بدرجة أكبر من الحفظ الورقي

ویعزي الباحث ذلك إلى وجود برامج مركزیة داخل الوزارة تعمل على حفظ الوثائق في قاعدة بیانات 

، وبالتالي مركزیة ویتم عرضها بكل أمان وسریة حسب الصالحیات المحددة من طرف الجهة المسئولة عنها

  .لیل ازدحام األوراق داخل الملفاتتق

) في أن استخدام النظام البرمجي اإللكتروني دون 2012وهذا یتفق مع دراسة (القصیمي وطوبیا، 

استخدام األوراق یتیح قاعدة بیانات كبیرة تحتوي على المعلومات الضروریة لكل مریض، مع الحفاظ على 

ة وأمان، مع تحدید صالحیات الدخول، وتخفیض معلومات المریض الطبیة من خالل وجود نظام حمای

  النظام للتكلفة الورقیة والجهد والوقت.
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) في سهولة الحصول على الوثائق المهمة عبر تطبیق 2015ویتفق أیضا مع دراسة(الزغیبي، 

  األرشفة اإللكترونیة.

  

 في وزارة الداخلیة الشق المدني؟ ةاإللكترونیات جتماعاإل دارةما مستوى التطبیق إل .4

نحرافات المعیاریة للتعرف على استخراج المتوسطات الحسابیة واإل لالجابة عن السؤال الرابع، تم

في وزارة الداخلیة الشق  ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارةاستجابات أفراد عینة الدراسة عن مستوى تطبیق 

ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى درجة الموافقة  لمعرفة )Tوقد تم استخدام اختبار ( ،المدني

  ) یوضح ذلك.17، والجدول رقم(أم ال 5.5المتوسطة وهي 

  

 

  )ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة): تحلیل فقرات المحور الرابع(9.5جدول(

الوسط  الفقرة م

 الحسابي

قیمة 

  االختبار

(T)  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

 النسبي

(%) 

المستوى 

حسب 

  المتوسط

مستوى 

  الداللة

Sig. 

ب
رتی

لت
ا

 

اإللكترونیة على ة ر داتساعد اإل 1

 اتجتماععداد لإلاإل

 7  0.000*  متوسط 69.80 2.03  7.10 6.98

على  اإللكترونیة اإلدارةتساعد  2

إتاحة الفرصة للحوار وتخزین 

 اتجتماعوقائع اإل

 6  0.000*  متوسط 69.90 2.28  6.37 6.99

اإللكترونیة على  اإلدارةتساعد  3

عمال على توزیع جدول األ

 جتماعجمیع المشاركین في اإل

 بشكل مسبق.

 3  0.000*  مرتفع 71.60 2.20  7.35 7.16

في  اإللكترونیة اإلدارةتساعد  4

التواصل بین العاملین في أماكن 

 جغرافیة مختلفة.

 1  0.000*  مرتفع 77.40 2.14  10.17 7.74
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الوسط  الفقرة م

 الحسابي

قیمة 

  االختبار

(T)  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

 النسبي

(%) 

المستوى 

حسب 

  المتوسط

مستوى 

  الداللة

Sig. 

ب
رتی

لت
ا

 

من  اإللكترونیة اإلدارةتمكن  5

استخدام الوسائط المتعددة 

 اتجتماعاإل إدارةالمختلفة في 

 2  0.000*  مرتفع 71.80 2.19  7.48 7.18

كتابة  اإللكترونیة اإلدارةتسهل  6

 جتماعمحضر اإل

 4  0.000*  مرتفع 70.70 2.20  6.98 7.07

ي ف اإللكترونیة اإلدارةتساهم  7

تنسیق أعمال اللجان ومتابعتها 

 لكترونیاإ

 5  0.000*  مرتفع 70.60 2.20  6.94 7.06

    0.000*  مرتفع  71.70  1.97  8.23  7.17  متوسط فقرات المحور  

  0.05α≥دال إحصائیا عند مستوى داللة المتوسط الحسابي *

  

ات جتماعاإل إدارة) نتائج التحلیل اإلحصائي لفقرات المحور الرابع وهو 9.5یوضح الجدول(

نحراف المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور، ، حیث تم حساب الوسط الحسابي واإلةاإللكترونی

  .األعلى إلى األدنى من ومن ثم ترتیب الفقرات حسب الوزن النسبي

ات جتماعاإل إدارةعینة الدراسة على فقرات المحور الرابع  جاباتفنالحظ أن الوسط الحسابي العام إل

 )، فیما بلغت قیمة الوزن النسبي1.975) بانحراف معیاري10من   7.17بلغ(ككل قد  ةاإللكترونی

، أي أن متوسط درجة االستجابة )α≤0.05(وبمستوى داللة ) T( )8.23وبلغت قیمة اختبار ( )،071.7%(

وهذا یشیر بوضوح إلى وجود درجة مرتفعة  ، 5.5لهذا المحور یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

 إدارةمن الموافقة على فقرات المحور من وجهة نظر افراد العینة، األمر الذي یعني ارتفاع مستوى تطبیق 

  في وزارة الداخلیة الشق المدني. ةاإللكترونیات جتماعاإل

في التواصل  ةاإللكترونی دارةاإل) التي تنص على "تساعد 4أما من حیث الفقرات فقد احتلت الفقرة رقم(

جغرافیة مختلفة" المرتبة األولى من بین باقي فقرات المحور، حیث حصلت على  بین العاملین في أماكن

  وبلغت  %)،077.4)، فیما بلغ الوزن النسبي لها(2.14() بانحراف معیاري10من  7.74متوسط حسابي(



90 
 

  

 متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة، أي أن )α≤0.05(وبمستوى داللة ) T( )10.17قیمة اختبار (

األمر الذي یشیر بوجود درجة مرتفعة من الموافقة على  ، 5.5یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

تساعد في التواصل بین العاملین في أماكن  ةاإللكترونی دارةاإلهذه الفقرة من قبل أفراد العینة، حیث أن 

 یمیالت أوكالمراسالت عبر اإلمختلفة ال ةاإللكترونیجغرافیة مختلفة في الوزارة أو خارجها من خالل الوسائط 

، وقد أعزى الباحث ذلك إلى وجود إیمیالت حكومیة لكل إدارات الوزارة، شبكة الحاسوب داخل الوزارةعبر 

  .باإلضافة إلى اإلیمیالت الحكومیة للموظفین في الوزارة

عداد اإلعلى  ةاإللكترونی دارةاإل) والتي تنص على "تساعد 1من جانب اخر، فقد احتلت الفقرة رقم(

 ووزن نسبي )2.03) بانحراف معیاري(10من  6.98األخیرة بمتوسط حسابي(ات" المرتبة جتماعلإل

متوسط درجة االستجابة ، أي أن )α≤0.05(وبمستوى داللة ) T( )7.10وبلغت قیمة اختبار ( %)،69.80(

ة توسطمأعلى من الوالذي یشیر بوجود درجة  ، 5.5یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  لهذه الفقرة

  الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عینة الدراسة.من 

) في أن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یتغلب على عامل البعد الجغرافي 2013وهذا یتفق مع دراسة (اشتیوي، 

  عند عملیة اإلتصال اإلداري.

 

 في وزارة الداخلیة الشق المدني؟ ةاإللكترونی خدماتال دارةما مستوى التطبیق إل .5

نحرافات المعیاریة للتعرف على استخراج المتوسطات الحسابیة واإل لالجابة عن السؤال الخامس، تم

 ،في وزارة الداخلیة الشق المدني ةاإللكترونیالخدمات  إدارةاستجابات أفراد عینة الدراسة عن مستوى تطبیق 

وصل إلى درجة الموافقة  لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد )Tوقد تم استخدام اختبار (

  ) یوضح ذلك.18، والجدول رقم(أم ال 5.5المتوسطة وهي 
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  )ةاإللكترونیالخدمات  إدارة): تحلیل فقرات المحور الخامس(10.5جدول(

الوسط  الفقرة م

 الحسابي

قیمة 

  االختبار

(T)  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

 النسبي

(%) 

المستوى 

حسب 

  المتوسط

مستوى 

  الداللة

Sig. 

ب
رتی

لت
ا

 

على  اإللكترونیة اإلدارةتساعد  1

التغلب على الحواجز المكانیة 

 والزمانیة

 1  0.000*  مرتفع 79.40 1.84  12.92 7.94

اإللكترونیة على  اإلدارةتساعد  2

راء حول الخدمات استقصاء اآل

 المقدمة

 7  0.000*  مرتفع 73.20 2.08  8.49 7.32

على  اإللكترونیة اإلدارةتساعد  3

 تقدیم الخدمة بشكل سریع

 2  0.000*  مرتفع 78.60 2.13  10.80 7.86

لتفعیل  اإللكترونیة اإلدارةتستخدم  4

 التواصل بین الوزارة والمواطن

 4  0.000*  مرتفع 74.60 2.22  8.64 7.46

اإللكترونیة على  اإلدارةتساعد  5

 ستفادة من التغذیة الراجعةاإل

 5  0.000*  مرتفع 74.50 2.08  9.14 7.45

اإللكترونیة لنشر  اإلدارةتستخدم  6

عالنات للمواطنین وكذلك اعالم اإل

المواطن بالخدمات الجدیدة التي 

 تقدمها الوزارة

  3  0.000*  مرتفع  78.00 1.84  12.20 7.80

 اإللكترونیة اإلدارةتستخدم  7

لزیادة الوعي  اإللكترونیةالعروض 

 لدى المواطنین

 6  0.000*  مرتفع 73.20 2.10  8.43 7.32

    0.000*  مرتفع  75.90  1.82  11.23  7.59  متوسط فقرات المحور  

  0.05α≥دال إحصائیا عند مستوى داللة المتوسط الحسابي *
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الخدمات  إدارة) نتائج التحلیل اإلحصائي لفقرات المحور الخامس وهو 10.5یوضح الجدول(

المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور، نحراف ، حیث تم حساب الوسط الحسابي واإلةاإللكترونی

  .من األعلى إلى األدنى ومن ثم ترتیب الفقرات حسب الوزن النسبي

 خدماتال إدارة خامسالدراسة على فقرات المحور ال عینة جاباتفنالحظ أن الوسط الحسابي العام إل

فیما بلغت قیمة الوزن )، 1.82) بانحراف معیاري(10من   7.59ككل قد بلغ( ةاإللكترونی

، أي أن متوسط درجة )α≤0.05(وبمستوى داللة  ) T( )11.23وبلغت قیمة اختبار ( )،%75.90النسبي(

وهذا یشیر بوضوح إلى وجود درجة  ، 5.5االستجابة لهذا المحور یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

مرتفعة من الموافقة على فقرات المحور من وجهة نظر افراد العینة، األمر الذي یعني ارتفاع مستوى تطبیق 

  في وزارة الداخلیة الشق المدني. ةاإللكترونیالخدمات  إدارة

على  ةاإللكترونی دارةاإل) التي تنص على "تساعد 1أما من حیث الفقرات فقد احتلت الفقرة رقم(

اجز المكانیة والزمانیة" المرتبة األولى من بین باقي فقرات المحور، حیث حصلت على و التغلب على الح

وبلغت  %)،79.40)، فیما بلغ الوزن النسبي لها(1.84) بانحراف معیاري(10من  7.94متوسط حسابي(

یختلف  درجة االستجابة لهذه الفقرةمتوسط ، أي أن )α≤0.05(وبمستوى داللة ) T( )12.92قیمة اختبار (

األمر الذي یشیر بوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة  ، 5.5عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  من قبل أفراد العینة.

على استقصاء  ةاإللكترونی دارةاإل) والتي تنص على "تساعد 2من جانب اخر، فقد احتلت الفقرة رقم(

) 2.08ي() بانحراف معیار 10من   7.32الخدمات المقدمة" المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي(راء حول اآل

متوسط ، أي أن )α≤0.05(وبمستوى داللة  ) T( )8.49وبلغت قیمة اختبار ( %)،73.20ووزن نسبي(

والذي یشیر بوجود درجة  ، 5.5یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  درجة االستجابة لهذه الفقرة

مرتفعة من الموافقة على كال الفقرتین األولى والثانیة من قبل أفراد عینة الدراسة، فمن خالل الوسائط 

واصل مع نستطیع التغلب على الحواجز المكانیة والزمانیة والت ةاإللكترونی دارةاإلالمتعددة في  ةاإللكترونی

  رائهم.آاالخرین من أجل استقصاء 

أعزى الباحث ذلك إلى تقدیم الوزارة لبعض الخدمات اإللكترونیة والتي تستهدف المواطنین أو وقد 

، باإلضافة إلى وجود خدمة تقدیم الموظفین، وتقوم بین الحین واآلخر بعمل استبانات لتقییم الخدمات

  ر.الشكاوى اإللكترونیة والتي یتم متابعتها من قبل الوزارة ومعالجة الشكاوى بشكل مستم
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) في أن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یتغلب على عامل البعد 2013وهذا یتفق مع دراسة (اشتیوي، 

  الجغرافي عند عملیة اإلتصال اإلداري.

) في أن تكامل البیانات یؤدي إلى تسریع الخدمات اإللكترونیة 2015وتتفق أیضا مع  دراسة (مكي، 

  المقدمة للجهات المستفیدة بدرجة كبیرة.

) في أن اإلدارة اإللكترونیة تهدف إلى تقدیم الخدمات إلكترونیا في أي 2011، الحسنات(وتتفق مع دراسة 

والدقة والسرعة في تقدیم  نفیذ وخفض التكلفة،مكان وأي زمان مما یؤدي إلى جودة وتحسین األداء وسرعة الت

 الخدمات.

 قرارات في وزارة الداخلیة الشق المدني؟الفاعلیة  مدىما  .6

نحرافات المعیاریة للتعرف على استخراج المتوسطات الحسابیة واإل لالجابة عن السؤال السادس، تم

وقد تم استخدام  ،قرارات في وزارة الداخلیة الشق المدنيالفاعلیة  مدىاستجابات أفراد عینة الدراسة عن 

أم  5.5الموافقة المتوسطة وهي لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى درجة  )Tاختبار (

  ) یوضح ذلك.19، والجدول رقم(ال
  

  قرارات)ال اعلیةحلیل فقرات المحور السادس(ف): ت11.5جدول(

الوسط  الفقرة م

 الحسابي

قیمة 

  االختبار

(T)  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

 النسبي

(%) 

المستوى 

حسب 

  المتوسط

مستوى 

  الداللة

Sig. 

ب
رتی

لت
ا

 

على تحدید  اإللكترونیة اإلدارةتساعد  1

المشكلة تحدیدا واضحا مما یساعد 

 على اتخاذ القرار الصحیح بشأنها.

  1  0.000*  مرتفع  75.80 1.92  7.49 7.58

تستخدم الوزارة أسلوب المفاضلة بین  2

 البدائل المختلفة عند اتخاذ القرار

  2  0.001*  مرتفع  73.90 2.18  3.55 7.39

التقنیة تستعین الوزارة باألسالیب  3

 الحدیثة في اتخاذ القرار

  6  0.125  متوسط  64.60 2.26  1.55 6.46

یهتم المدیرون في الوزارة باحتیاجات  4

 العاملین عند اتخاذ القرار

  7  0.129  متوسط  60.60 2.31  1.53 6.06
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الوسط  الفقرة م

 الحسابي

قیمة 

  االختبار

(T)  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

 النسبي

(%) 

المستوى 

حسب 

  المتوسط

مستوى 

  الداللة

Sig. 

ب
رتی

لت
ا

 

یتوفر لدى المدراء في الوزارة المرونة  5

الكافیة لتعدیل القرارات بما یتالءم مع 

 التطورات المختلفة

  9  0.358  متوسط  58.90 2.28  0.92 5.89

یعمل المدیرین في الوزارة على توعیة  6

املین بأهمیة القرارات المتخذة الع

 قبولهم لها. سباب تبنیها لضمانأو 

  11  0.720  متوسط  57.90 2.42  0.36 5.79

اإلدارة العلیا في الوزارة تراعي  7

 نسانیة عند اتخاذ القراراتالعوامل اإل

  8  0.292  متوسط  59.20 2.47  1.06 5.92

تتوفر لدى الوزارة الخبرات  8

ختصاصات القادرة على اتخاذ واإل

 القرارات الفعالة

  3  0.015*  مرتفع  71.80 2.30  2.47 7.18

تقوم الوزارة بالتدریب المتخصص  9

والمستمر لألفراد على كیفیة التكیف 

 .اإللكترونيمع ممارسات العمل 

  4  0.080  متوسط  69.30 2.34  1.77 6.93

تقوم الوزارة بالمتابعة المستمرة  10

 للقرارات المتخذة 

  10  0.424  متوسط  58.10 2.37  0.80 5.81

على  اإللكترونیة اإلدارةتساعد  11

مشاركة المستویات االداریة في 

 الوزارة المختلفة في صنع القرار

  5  0.142  متوسط  66.20 2.46  1.48 6.62

تستخدم الوزارة المنهج العلمي في  12

 صناعة القرارات

  12  0.984  متوسط  55.90 2.56  0.02- 5.59

    0.042*  متوسط  64.40  2.03  2.06  6.44  متوسط فقرات المحور  

 0.05α≥دال إحصائیا عند مستوى داللة المتوسط الحسابي *
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، حیث قراراتال) نتائج التحلیل اإلحصائي لفقرات المحور السادس وهو فاعلیة 11.5یوضح الجدول(

نحراف المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور، ومن ثم ترتیب تم حساب الوسط الحسابي واإل

  .من األعلى إلى األدنى النسبيالفقرات حسب الوزن 

قرارات العینة الدراسة على فقرات المحور السادس فاعلیة  جاباتفنالحظ أن الوسط الحسابي العام إل

وبلغت  )،%64.40)، فیما بلغت قیمة الوزن النسبي(2.03) بانحراف معیاري(10من  6.44ككل قد بلغ(

، أي أن متوسط درجة االستجابة لهذا )0.042(تساوي  ).Sigوبمستوى داللة ( )T( )2.06قیمة اختبار (

قرارات في الفاعلیة مستوى وهذا یدل  على أن  ، 5.5المحور یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

فراد أة على فقرات المحور من وجهة نظر من الموافق بدرجة أعلى من المتوسطةوزارة الداخلیة الشق المدني 

تضاح القرارات في وزارة الداخلیة الشق المدني، ویعزي ذلك المستوى فاعلیة  ارتفاعالعینة، األمر الذي یعني 

  أفراد عینة الدراسة. عند  ةاإللكترونی دارةاإلبعاد رؤیة أ

على تحدید  ةاإللكترونی دارةاإل) التي تنص على "تساعد 1أما من حیث الفقرات فقد احتلت الفقرة رقم(

المشكلة تحدیدا واضحا مما یساعد على اتخاذ القرار الصحیح بشأنها" المرتبة األولى من بین باقي فقرات 

)، فیما بلغ الوزن 1.92) بانحراف معیاري(10من  7.58المحور، حیث حصلت على متوسط حسابي(

متوسط درجة ، أي أن )α≤0.05(وبمستوى داللة ) T( )7.49وبلغت قیمة اختبار ( %)،75.80النسبي لها(

األمر الذي یشیر بوجود درجة مرتفعة  ، 5.5یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  االستجابة لهذه الفقرة

من معرفة مختلفة  ةاإللكترونی دارةاإلمن الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد العینة، وذلك لما توفره 

ومتنوعة من عدة مصادر تساعد على تحدید المشكلة تحدیدا واضحا، الذي یساعد بدوره على اتخاذ القرار 

الباحث ذلك إلى أن مكونات اإلدارة اإللكترونیة تقوم بتزوید المسئولین بالبیانات  ، وقد أعزىالمناسب

تخاذ القرار دید المشكلة بشكل واضح وبالتالي اتحى المطلوبة بالسرعة المطلوبة وبجودة عالیة، مما یؤدي إل

  .الصحیح

) في توفر كافة المعلومات الالزمة إلدارة القرارات من خالل 2015وهذا یتفق مع دراسة(الزغیبي، 

  الربط الشبكي بین األقسام المختلفة.

یقة وفي الوقت ) في أن نظم المعلومات تمد المدراء بالمعلومات الدق2013ویتفق أیضا مع (ألوموي، 

  المناسب التخاذ القرارات، وبالتالي تحسن من جودة القرار.

) في أن توفر المعلومات والتكامل من حیث الكم والدقة 2007ویختلف مع دراسة(األعرجي وشبول، 

  له دور إیجابي بدرجة متوسطة في فاعلیة اتخاذ القرارات.
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على "تستخدم الوزارة المنهج العلمي في صناعة ) والتي تنص 12من جانب اخر، فقد احتلت الفقرة رقم(

 %)،55.90) ووزن نسبي(2.56) بانحراف معیاري(10من  5.59القرارات" المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي(

متوسط درجة ، أي أن )0.984( تساوي ).Sigوبمستوى داللة ( )-T( )0.02وبلغت قیمة اختبار (

 متوسطة درجةوالذي یشیر بوجود  ، 5.5یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ال  االستجابة لهذه الفقرة

الباحث ذلك إلى أن أغلب المدراء  ، وقد أعزىمن الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عینة الدراسة

، وانما یستخدموا القرارات صناعةتخصصاتهم غیر إداریة، ولم یتلقوا دورات في استخدام المنهج العلمي في 

  .القراراتواتخاذ  صناعةخبراتهم اإلداریة والفنیة في 

  

 التحلیل اإلحصائي لمحاور اإلستبانة الستة .7

استجابات أفراد عینة  مستوى اریة للتعرف علىینحرافات المعتم استخراج المتوسطات الحسابیة واإل

لمعرفة ما إذا  )Tوقد تم استخدام اختبار ( في وزارة الداخلیة الشق المدني، المحاور الستة تطبیق فيالدراسة 

) 20والجدول رقم(أم ال،  5.5كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  یوضح ذلك.

  

  محاور اإلستبانة ): تحلیل12.5جدول(

  

 م

  

 محورال

الوسط 

 الحسابي

قیمة 

  االختبار

(T)  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

 النسبي

(%) 

المستوى 

حسب 

  المتوسط

مستوى 

  الداللة

Sig. 

 الترتیب

  3  0.000*  مرتفع  74.10  1.36  13.72  7.41 إدارة التخطیط اإللكتروني 1

  4  0.000*  مرتفع  71.80  1.55  10.56  7.18 إدارة المعرفة اإللكترونیة 2

  1  0.000*  مرتفع  81.10  1.60  15.88  8.11 إدارة الوثائق اإللكترونیة 3

  5  0.000*  مرتفع  71.70  1.97  8.23  7.17 إدارة اإلجتماعات اإللكترونیة 4

  2  0.000*  مرتفع  75.90  1.82  11.23  7.59 إدارة الخدمات اإللكترونیة 5

  6  0.042*  متوسط  64.40  2.03  2.06  6.44 قرارات ال فاعلیة 6

 0.05α≥دال إحصائیا عند مستوى داللة المتوسط الحسابي *
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، حیث تم حساب الوسط الحسابي للمحاور الستة ) نتائج التحلیل اإلحصائي 12.5یوضح الجدول(

من  حسب الوزن النسبي محاورثم ترتیب ال، ومن محور من المحاورنحراف المعیاري والوزن النسبي لكل واإل

  .األعلى إلى األدنى

، حیث حصلت الستة المرتبة األولى من بین المحور إدارة الوثائق اإللكترونیة وهو) 3رقم( محوراحتل ال

 %)،81.10)، فیما بلغ الوزن النسبي لها(1.60) بانحراف معیاري(10من  8.11على متوسط حسابي(

، أي أن متوسط درجة االستجابة لهذا المحور )α≤0.05(وبمستوى داللة  )T( )15.88وبلغت قیمة اختبار (

درجة مرتفعة من الموافقة على  األمر الذي یشیر بوجود ، 5.5یختلف عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

من معرفة مختلفة ومتنوعة من عدة  اإللكترونیة اإلدارةمن قبل أفراد العینة، وذلك لما توفره  ا المحورهذ

  شكلة تحدیدا واضحا، الذي یساعد بدوره على اتخاذ القرار المناسب.مصادر تساعد على تحدید الم

  6.44المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي(قرارات ال وهو فاعلیة) 6رقم( المحور احتلمن جانب اخر، فقد 

وبمستوى  )T ()2.06وبلغت قیمة اختبار ( %)،64.40) ووزن نسبي(2.03) بانحراف معیاري(10من 

)، أي أن متوسط درجة االستجابة لهذا المحور تختلف عن درجة الموافقة 0.042(تساوي  ).Sigداللة (

من قبل ا المحور الموافقة على هذ في على من المتوسطةأ والذي یشیر بوجود درجة ، 5.5المتوسطة وهي 

  أفراد عینة الدراسة.

  

 قرارات الالعالقة بین مكونات اإلدارة اإللكترونیة بفاعلیة  4.5

، اإللكترونيالتخطیط  إدارة(مكونات اإلدارة اإللكترونیة لقیاس عالقة  مل ارتباط (بیرسون)تم استخدام معا

) ةاإللكترونیالخدمات  إدارة، ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة، ةاإللكترونیالوثائق  إدارة، ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة

  )21الموضحة في مصفوفة االرتباط جدول(قرارات، و الفاعلیة ب
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  قرارات ال) عالقة مكونات اإلدارة اإللكترونیة بفاعلیة 13.5جدول(

  .Sig حصائیةاإل مستوى الداللة  (بیرسون)رتباطاإل معامل   المتغیرات المستقلة

  *0.000  0.658 اإللكترونيالتخطیط  إدارة

  *0.000  0.741 ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة

  *0.000  0.655 ةاإللكترونیالوثائق  إدارة

  *0.000  0.598  ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة

    *0.000    0.645  ةاإللكترونیالخدمات  إدارة

    *0.000    0.726  مكونات اإلدارة اإللكترونیة

  0.05α≥رتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة اإل *

، قراراتاللمكونات اإلدارة اإللكترونیة مع فاعلیة ) معامالت ارتباط بیرسون 13.5یوضح الجدول رقم(

) وذات داللة 0.726(قرارات هو النالحظ أن معامل ارتباط مكونات اإلدارة اإللكترونیة بفاعلیة ف

تباط بین حیث أن أعلى معامل ار ، وهي عالقة طردیة قویة، )α≤0.05(داللة  إحصائیة عند مستوى

المعرفة  إدارة) أي أن 0.741بقیمة معامل ارتباط(قرارات الوبین فاعلیة  ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة

التخطیط  إدارةغیر ، یلیه في ذلك المتقراراتالفاعلیة تربطها عالقة طردیة قویة مع  ةاإللكترونی

بقیمة معامل  ةاإللكترونیالوثائق  إدارة، ومن ثم )0.658بقیمة معامل ارتباط( اإللكتروني

ط )، وأقل معامل ارتبا0.645( بقیمة معامل ارتباط ةإللكترونیاالخدمات  إدارة، ومن ثم )0.655ارتباط(

 إدارة) أي أن 0.598بقیمة معامل ارتباط(قرارات الوفاعلیة  ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارةبین المتغیر 

  .قراراتالفاعلیة تربطها عالقة طردیة متوسطة مع  ةاإللكترونیات جتماعاإل
  

  اختبار فرضیات الدراسة: 5.5

  الفرضیة الرئیسیة األولى 1.5.5

قرارات في الفاعلیة  على ةاإللكترونی دارةاإلمكونات ل  إحصائیةداللة  أثر ذویوجد  التي تنص على "

  " والتي یتفرع منها الفرضیات التالیة:)α≤0.05وزارة الداخلیة الشق المدني(

  عند مستوى  إحصائیةداللة  أثر ذویوجد)α≤0.05( فاعلیة  على اإللكترونيالتخطیط  دارةإل

 .قراراتال



99 
 

  عند مستوى  إحصائیةداللة  أثر ذویوجد)α≤0.05( فاعلیة  على ةاإللكترونیالمعرفة  دارةإل

  .قراراتال

  عند مستوى  إحصائیةداللة  أثر ذویوجد)α≤0.05( قراراتالفاعلیة  على ةاإللكترونیالوثائق  دارةإل.  

  عند مستوى  إحصائیةداللة  أثر ذویوجد)α≤0.05( فاعلیة  على ةاإللكترونیات جتماعاإل دارةإل

  .قراراتال

  عند مستوى  إحصائیةداللة  أثر ذویوجد)α≤0.05( فاعلیة  على ةاإللكترونیالخدمات  دارةإل

 .قراراتال

على أثر كل متغیر مستقل على المتغیر التابع،  للتعرف المتعددنحدار الخطي وتم استخدام تحلیل اإل

  التالیة توضح ذلك.والجداول 

  ةاإللكترونی دارةاإلاإلنحدار المتعدد ألثر أبعاد مكونات  ):نتائج تحلیل14.5جدول(

  قرارات في وزارة الداخلیةالعلى فاعلیة 

VIF   مستوى

داللة ال

 حصائیةاإل

Sig. 

  Tقیمة 

  المحسوبة

Beta  الخطأ

  المعیاري

B  ةاإللكترونی دارةاإلمكونات 

  الحد الثابت  1.842-  0.825    2.233-  0.028 

 اإللكترونيالتخطیط  إدارة 0.081 0.197 0.054 0.414 0.680  3.652

 ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة 0.724 0.192 0.553 3.763 *0.000  4.557

 ةاإللكترونیالوثائق  إدارة 0.099 0.177 0.078 0.560 0.577  4.081

4.680  0.286 -1.073 -

0.160 

ات جتماعاإل إدارة 0.165- 0.153

  ةاإللكترونی

  ةاإللكترونیالخدمات  إدارة 0.309  0.173 0.276 1.790 *0.047  4.717

          0.05α≥عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائیة* 

  Sig.=0.000 إحصائیةبداللة  F=24.453واختبار جودة توفیق النموذج   R2=0.579نحدارمعامل تحدید نموذج اإل   

 

 ٕادارةو  ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة) أن المتغیرات المستقلة المتعلقة ب14.5رقم(یتضح من الجدول 

قرارات في اللها تأثیر على فاعلیة  أي أن (α≤0.05)عند مستوى إحصائیةذات داللة  ةاإللكترونیالخدمات 

الوثائق  إدارة، اإللكترونيالتخطیط  إدارةوزارة الداخلیة الشق المدني، ولم یتبین أي تأثیر للمتغیرات المستقلة 
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قرارات في وزارة الداخلیة الشق المدني، وذلك بداللة العلى فاعلیة  ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة، ةاإللكترونی

% من تباین المتغیر 58حیث فسرت المتغیرات المستقلة مجتمعة معا حوالي ،0.05أكبر من  إحصائیة

) لكل متغیر من VIFوأیضا یتضح من خالل قیمة اختبار معامل تضخم التباین( قرارات)، الالتابع (فاعلیة 

أبعاد اإلدارة اإللكترونیة  ینالمتغیرات المستقلة من عدم وجود مشكلة اإلرتباط الخطي المتعدد للبواقي ب

)Multicollinearity)حیث أن قیمة معامل تضخم التباین ،(VIFن ال ) لجمیع المتغیرات المستقلة ال بد أ

قد تراوحت بین(   )VIFأن قیمة معامل تضخم التباین( كما هو موضح في الجدولف  5تتجاوز القیمة 

  .لجمیع أبعاد اإلدارة اإللكترونیة 5، أي أقل من ) 4.717 -  3.652

نحدار الخطي المتعدد بعد استبعاد المتغیرات المستقلة الغیر وبناءا علیه تم إعادة تقدیر نموذج اإل

لتحدید أهمیة كل متغیر مستقل على حدة في المساهمة في  Stepwiseمؤثرة في النموذج باستخدام طریقة 

  .النموذج الریاضي
  

  (Stepwise Multiple Regression)يالتدریج نحدار المتعدد):نتائج تحلیل اإل 15.5جدول(

  ةاإللكترونی دارةاإلقرارات من خالل أبعاد مكونات الللتنبؤ بتوظیف فاعلیة 

VIF   مستوى

داللة ال

 اإلحصائیة

Sig. 

  Tقیمة 

  المحسوبة

Beta  الخطأ

  المعیاري

B  قیمة

معامل 

  التحدید

R2 

مكونات اإلدارة 

حسب  اإللكترونیة

  األهمیة

  الحد الثابت    1.390-  0.676    2.055- *0.043 

المعرفة  إدارة 0.549 0.760 0.132 0.581 5.773 *0.000  2.170

 اإللكترونیة

الخدمات  إدارة 0.571 0.245 0.113 0.219 2.173 *0.032  2.170

  اإللكترونیة

  0.05α≥ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة *

 Sig.=0.000 إحصائیةبداللة  F=61.273اختبار جودة توفیق النموذج 

  

 Stepwise Multipleنحدار المتعدد التدریجي() تحلیل اإل15.5یوضح الجدول رقم(

Regression لتحدید أهمیة كل متغیر مستقل على حدة في المساهمة في النموذج الریاضي الذي یمثل (

على فاعلیة  ةاإللكترونیالخدمات  ٕادارةو  ةاإللكترونیالمعرفة  إدارةبأبعادها  ةاإللكترونی دارةاإلمكونات 

جاء في المرتبة األولى متغیر  نحدار، فقدالمستقلة في معادلة اإلیث یبین ترتیب دخول المتغیرات قرارات، حال
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في  ، ودخلقرارت)ال(فاعلیة متغیر التابعكلي للتباین الال% من 55فسر حوالي ، و ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة

% 57حوالي  ةاإللكترونیالمعرفة  إدارةففسر مع  ،في النموذج ةاإللكترونیالخدمات  إدارةمتغیر  المرتبة الثانیة

الوثائق  ٕادارةو  ةاإللكترونیالتخطیط  إدارة، وقد تم استبعاد قرارات)ال(فاعلیة متغیر التابعكلي للتباین الال من

  قرارات).المن معادلة التنبؤ، لعدم تأثیرها في المتغیر التابع(فاعلیة  ةاإللكترونیات جتماعاإل ٕادارةو  ةاإللكترونی

 ٕادارةو  ةاإللكترونیالمعرفة  إدارةوهذا یدل على عدم رفض الفرضیة الصفریة لكل من األبعاد 

 ٕادارةو  ةاإللكترونیالوثائق  ٕادارةو  ةاإللكترونیالتخطیط  إدارةورفضها لكل من األبعاد  ةاإللكترونیالخدمات 

  .ةاإللكترونیات جتماعاإل

رفة اإللكترونیة بوجود قواعد بیانات مركزیة للوزارة ُتجمع وقد أعزي الباحث وجود أثر إلدارة المع

البیانات من مصادرها المختلفة، مما یساعد في إدارة قاعدة المعرفة، واإلستفادة منها في ابراز المعلومات 

  قرارات.فاعلیة الوالتقاریر والتي تساعد في خلق خدمات مختلفة، والمساعدة في اتخاذ القرارات وخاصة 

إلى وجود وجود موقع إلكتروني للوزارة ومن ى الباحث وجود أثر إلدارة الخدمات اإللكترونیة وقد أعز 

تقدیم الخدمات بشكل سریع، و  من خالله یتم أیضاً مجموعة من الخدمات اإللكترونیة، و خالله یتم تقدیم 

التواصل بین المواطن والوزارة، وأخذ التغذیة الراجعة من المواطنین، واستقصاء اآلراء حول الخدمات المقدمة، 

وكله یتم تخزینه في قاعدة بیانات مركزیة من خاللها یمكن إعداد التقاریر الالزمة وفي الوقت المناسب 

  التخاذ القرارات .

یعزیه الباحث إلى حداثة إدارة التخطیط أثر إلدارة التخطیط اإللكترونیة فعدم وجود أما بالنسبة ل

اإللكتروني في الوزارة، وعدم وجود أثر إلدارة الوثائق اإللكترونیة فیعزیه الباحث إلى وجود اإلدارة الورقیة 

نیة فیعزیه الباحث إلى عدم للوثائق بجانب اإلدارة اإللكترونیة، وعدم وجود أثر إلدارة اإلجتماعات اإللكترو 

 مركزیة العمل في إدارة اإلجتماعات اإللكترونیة.

) في وجود أثر ألبعاد إدارة المعرفة على فاعلیة اتخاذ 2011وهذا یتفق مع دراسة(الزریقات،  

  .القرارات في الشركات االستخراجیة األردنیة

اللة إحصائیة لكفاءة نظم ) في أنه یوجد أثر ذو د2005وتتفق أیضا مع دراسة(المحاسنة، 

  المعلومات اإلداریة في عملیة إتخاذ القرارات.
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  الفرضیة الرئیسیة الثانیة 2.5.5

بین متوسطات استجابات المبحوثین  )α≤0.05(عند مستوى  إحصائیةتوجد فروقات ذات داللة 

خلیة الشق المدني" العام في وزارة الداقرارات في القطاع العلى فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلحول "أثر مكونات 

  العمر، المستوى الدراسي، عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظیفي)الجنس، الشخصیة ( تعزى للبیانات

  ) لمقارنة متوسطات استجابات المبحوثین Tنتائج اختبار():16.5جدول(

  قرارات حسب الجنسالفي فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلحول أثر مكونات 

مستوى    قیمة االختبار  المتوسطات  المحور

الداللة 

 حصائیةاإل

Sig.  

  أنثى  ذكر

  0.170  1.382-   8.10  7.36 اإللكترونيالتخطیط  إدارة

  0.195  1.304-   7.92  7.13 ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة

  0.429  0.794-   8.57  8.07 ةاإللكترونیالوثائق  إدارة

  0.961  0.049-   7.20  7.17  ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة

  0.603  0.522-   7.94  7.56  ةاإللكترونیالخدمات  إدارة

  0.306  1.028-   6.69  5.87  قرارات الفاعلیة 

  0.322  0.996-   7.67  7.08  جمیع المحاور

  

للمقارنة   لعینتین مستقلتین) - Tالمقابلة الختبار( اإلحتمالیة) أن القیمة 16.5یتضح من الجدول رقم(

قرارات تعزى إلى العلى فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلبین متوسطات استجابات المبحوثین حول أثر مكونات 

)  لكل محور ولجمیع المحاور معا، وبذلك یمكن استنتاج أنه ال α≤0.05الجنس أكبر من مستوى الداللة(

 دارةاإلحول أثر مكونات بین متوسطات استجابات المبحوثین  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة 

ات جتماعاإل إدارة، ةاإللكترونیالوثائق  إدارة، ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة، اإللكترونيالتخطیط  إدارة(ةاإللكترونی

  قرارات تعزى إلى الجنس.ال) على فاعلیة ةاإللكترونیالخدمات  إدارة، ةاإللكترونی
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وكذلك یرجع إلى  مجتمع الدراسة %) من7.4(انخفاض مجتمع اإلناث حیث بلغ وقد یعزى ذلك إلى 

أن الجنسین یخضعون لنفس ظروف بیئة العمل ویمارسون نفس المهام واألنشطة الوظیفیة، ویتحملون نفس 

  .األعباء دون النظر إلى نوعهم

  ) لمقارنة متوسطات استجابات المبحوثین ANOVAنتائج اختبار():17.5جدول(

  قرارات حسب العمرالفي فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلحول أثر مكونات 

قیمة   المتوسطات  المحور

   ختباراإل

مستوى 

الداللة 

 حصائیةاإل

Sig.  

أقل من 

30  

أكبر من   41-50  30-40

50  

  0.928  0.151  7.28  7.55  7.39  7.43 اإللكترونيالتخطیط  إدارة

  0.741  0.417  7.16  7.46  7.08  6.83 ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة

  0.699  0.477  7.80  8.26  8.20  7.66 ةاإللكترونیالوثائق  إدارة

  0.498  0.798  7.40  7.14  7.23  5.89  ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة

  0.655  0.542  7.36  7.62  7.76  6.80  ةاإللكترونیالخدمات  إدارة

  0.363  1.077  6.05  6.38  5.76  4.77  قرارات الفاعلیة 

  0.716  0.453  7.08  7.32  7.11  6.47  جمیع المحاور

  

للمقارنة بین   المقابلة الختبار(التباین األحادي) اإلحتمالیة) أن القیمة 17.5یتضح من الجدول رقم(

قرارات تعزى إلى العمر العلى فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلمتوسطات استجابات المبحوثین حول أثر مكونات 

)  لكل محور ولجمیع المحاور معا، وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد α≤0.05أكبر من مستوى الداللة(

 إدارة(ةاإللكترونی دارةاإلبین متوسطات استجابات المبحوثین حول أثر مكونات  إحصائیةفروق ذات داللة 

 إدارة، ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة، ةاإللكترونیالوثائق  إدارة، ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة، اإللكترونيالتخطیط 

  قرارات تعزى إلى العمر.ال) على فاعلیة ةاإللكترونیالخدمات 

سنة فأكثر، وهذه الفئة  30% من أفراد العینة هم من الفئة العمریة 94.7وقد یفسر ذلك إلى أن 

على  ةاإللكترونی دارةاإلتتمیز بالنضج والوعي والخبرة المتراكمة، وبالتالي فإن نظرتهم إلى أثر مكونات 

  قرارات متقاربة.الفاعلیة 
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  ) لمقارنة متوسطات استجابات المبحوثین ANOVAنتائج اختبار():18.5جدول(

  قرارات حسب المستوى الدراسيالفي فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلحول أثر مكونات 

قیمة   المتوسطات  المحور

   ختباراإل

مستوى 

الداللة 

 حصائیةاإل

Sig.  

دبلوم فما 

  دون

  دراسات علیا  بكالوریوس

  0.263  1.356  7.69  7.39  6.79 اإللكترونيالتخطیط  إدارة

  0.595  0.523  7.23  7.23  6.64 ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة

  0.167  1.823  7.99  8.27  7.16 ةاإللكترونیالوثائق  إدارة

  0.606  0.503  7.08  7.28  6.55  ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة

  0.337  1.101  7.35  7.77  6.91  ةاإللكترونیالخدمات  إدارة

  0.373  0.997  5.43  6.08  6.23  قرارات الفاعلیة 

  0.582  0.544  7.02  7.22  6.68  جمیع المحاور

  

للمقارنة بین   المقابلة الختبار(التباین األحادي) اإلحتمالیة) أن القیمة 18.5یتضح من الجدول رقم(

قرارات تعزى إلى المستوى العلى فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلمتوسطات استجابات المبحوثین حول أثر مكونات 

)  لكل محور ولجمیع المحاور معا، وبذلك یمكن استنتاج أنه ال α≤0.05الدراسي أكبر من مستوى الداللة(

 دارةاإلالمبحوثین حول أثر مكونات بین متوسطات استجابات  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة 

ات جتماعاإل إدارة، ةاإللكترونیالوثائق  إدارة، ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة، اإللكترونيالتخطیط  إدارة(ةاإللكترونی

  عزى إلى المستوى الدراسي.قرارات تُ ال) على فاعلیة ةاإللكترونیالخدمات  إدارة، ةاإللكترونی

% من أفراد العینة هم من ذوي المستوى الدراسي 66.3نسبته عزى ذلك إلى أن ما وقد یُ 

براز أنه ال یوجد تأثیر في المستوى بكالوریوس) وهذه الفئة تمیل إلى إظهار قدراتها وخصائصها العملیة وإ (

  الدراسي الذي من شأنه أن یؤثر على اتخاذ القرار. 
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  ) لمقارنة متوسطات استجابات المبحوثین Tنتائج اختبار():19.5جدول(

  قرارات حسب سنوات الخبرةالفي فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلحول أثر مكونات 

   ختبارقیمة اإل  المتوسطات  المحور

  

مستوى الداللة 

 حصائیةاإل

Sig. 

  فأكثر 10  9- 3

  0.510  0.662-  7.49  7.31 اإللكترونيالتخطیط  إدارة

  0.311  1.019-  7.32  6.99 ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة

  0.436  0.783-  8.22  7.96 ةاإللكترونیالوثائق  إدارة

  0.978  0.028  7.16  7.18  ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة

  0.797  0.259-  7.63  7.54  ةاإللكترونیالخدمات  إدارة

  0.133  1.518-  6.20  5.56  قرارات الفاعلیة 

  0.370  0.901-  7.24  6.96  جمیع المحاور
    

للمقارنة   لعینتین مستقلتین) - Tالمقابلة الختبار( اإلحتمالیة) أن القیمة 19.5یتضح من الجدول رقم(

قرارات تعزى إلى عدد العلى فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلبین متوسطات استجابات المبحوثین حول أثر مكونات 

)  لكل محور ولجمیع المحاور معا، وبذلك یمكن استنتاج أنه α≤0.05سنوات الخبرة أكبر من مستوى الداللة(

 دارةاإلبین متوسطات استجابات المبحوثین حول أثر مكونات  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة 

ات جتماعاإل إدارة، ةاإللكترونیالوثائق  إدارة، ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة، اإللكترونيالتخطیط  إدارة(ةاإللكترونی

  قرارات تعزى إلى عدد سنوات الخبرة.ال) على فاعلیة ةاإللكترونیالخدمات  إدارة، ةاإللكترونی

ذلك أن أفراد عینة الدراسة أغلبهم من أصحاب الخبرة وعلى درایة كافیة بأثر  وقد أعزى الباحث

  قرارات. العلى فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلمكونات 
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  ) لمقارنة متوسطات استجابات المبحوثین ANOVAنتائج اختبار():20.5جدول(

  قرارات حسب المسمى الوظیفيالفي فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلحول أثر مكونات 

قیمة   المتوسطات  المحور

  ختباراإل

   

مستوى 

الداللة 

  حصائیةاإل

Sig.  

وكیل   وكیل

  مساعد

نائب مدیر   مدیر عام

  عام

مدیر 

  دائرة

  0.167  1.656  7.19  7.81  8.09  7.88  7.67 اإللكترونيالتخطیط  إدارة

  0.499  0.847  7.03  7.21  7.76  8.14  7.57 ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة

  0.341  1.145  7.90  8.35  8.72  8.93  9.29 ةاإللكترونیالوثائق  إدارة

  0.494  0.855  7.01  7.00  7.97  6.93  8.71  ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة

  0.602  0.688  7.45  7.53  8.08  8.14  9.57  ةاإللكترونیالخدمات  إدارة

  0.117  1.903  5.59  6.33  7.11  6.67  6.33  قرارات الفاعلیة 

  0.218  1.471  6.91  7.31  7.89  7.68  7.96  جمیع المحاور
  

للمقارنة بین   المقابلة الختبار(التباین األحادي) اإلحتمالیة) أن القیمة 20.5یتضح من الجدول رقم(

قرارات تعزى إلى المسمى العلى فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلمتوسطات استجابات المبحوثین حول أثر مكونات 

)  لكل محور ولجمیع المحاور معا، وبذلك یمكن استنتاج أنه ال α≤0.05الوظیفي أكبر من مستوى الداللة(

 دارةاإلبین متوسطات استجابات المبحوثین حول أثر مكونات  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة 

ات جتماعاإل إدارة، ةاإللكترونیالوثائق  إدارة، ةاإللكترونیالمعرفة  إدارة، اإللكترونيالتخطیط  إدارة(ةاإللكترونی

  قرارات تعزى إلى المسمى الوظیفي.ال) على فاعلیة ةاإللكترونیالخدمات  إدارة، ةاإللكترونی

وقد یفسر ذلك إلى خبرة القائمین على وزارة الداخلیة من وكیل، وكیل مساعد، مدیر عام، نائب مدیر عام 

  قرارات. الفي التأثیر على فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلومدیر دائرة بدور مكونات 
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  الخاتمة

، SPSSاستعرض هذا الفصل التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي 

لذوي المناصب اإلشرافیة في وزارة الداخلیة الشق المدني، لیل عینة الدراسة وفق المعلومات حیث تم تح

النتائج وحاول قدر وتحلیل فقرات االستبانة، واختبار فرضیات الدراسة، وقد قام الباحث بالتعلیق على 

المستطاع ربط النتائج بالواقع، كما تم ربط نتائج التحلیل اإلحصائي بنتائج الدراسات السابقة التي تشابهت 

  مع نتائج الدراسة، أو النتائج التي اختلفت وتعارضت مع نتائج الدراسة.

ن خالل التحلیل وفي الفصل السادس واألخیر سیتم عرض أهم النتائج التي حصلت علیها الدراسة م

  اإلحصائي للبیانات، وكذلك سیتم عرض التوصیات والمقترحات.
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  سادسالفصل ال

  لنتائج والتوصیاتا

  

  مقدمة 1.6

 نتائج الدراسة 2.6

 والدراسات المقترحةتوصیات ال 8.4
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  مقدمة 1.6

ألهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل الدراسة، وكذلك التوصیات  یتضمن هذا الفصل ملخصاً 

  قرارات في وزارة الداخلیة الشق المدني.الالمقترحة في ضوء النتائج والتي قد تساعد في فاعلیة 

   

  نتائج الدراسة 2.6

مكن تلخیص جابة عن تساؤالت الدراسة واختبار الفرضیات، یتناد لتفسیر وتحلیل النتائج، واإلسباإل

  نتائج الدراسة على النحو التالي:

  في وزارة الداخلیة الشق المدني اإللكترونيالتخطیط  إدارةأوال: النتائج المتعلقة بتطبیق 

التخطیط  إدارةعینة الدراسة على فقرات المحور األول( إجاباتأن مستوى أظهرت نتائج الدراسة 

توفر البنیة  وهذا یشیر إلى ،%74.10كانت مرتفعة بنسبة ) في وزارة الداخلیة الشق المدني اإللكتروني

یجابي قد لشق المدني بشكل جید، وهذا عنصر إفي وزارة الداخلیة ا اإللكترونيالتخطیط  إدارةالتحتیة لتطبیق 

ستغناء عن األعمال الورقیة واإل اإللكترونيفي المضي قدما في تطویر استخدامات التخطیط  دارةاإلیساعد 

  الجانب.في هذا 

  

  في وزارة الداخلیة الشق المدني ةاإللكترونی المعرفة إدارةئج المتعلقة بتطبیق : النتاثانیا

المعرفة  إدارةعینة الدراسة على فقرات المحور الثاني( إجاباتأن مستوى أظهرت نتائج الدراسة 

مما یعني أن نقل البیانات %، 71.80) في وزارة الداخلیة الشق المدني كانت مرتفعة بنسبة ةاإللكترونی

وتبادل الخبرات والمعلومات یتم بصورة جیدة، مما قد یساعد في توفیر السرعة والكفاءة في تداول المعلومات 

  .والمعرفة

  

  في وزارة الداخلیة الشق المدني ةاإللكترونی الوثائق إدارةئج المتعلقة بتطبیق : النتاثالثا

الوثائق  إدارةعینة الدراسة على فقرات المحور الثالث( إجاباتأن مستوى أظهرت نتائج الدراسة 

وتشیر هذه النتیجة إلى وجود %، 81.10) في وزارة الداخلیة الشق المدني كانت مرتفعة بنسبة ةاإللكترونی

، مما قد یساعد على استرداد لتخزین الوثائق إلكترونیا فعلة) مستخدمة ومُ لكترونیةقاعدة بیانات إبنیة تحتیة(

  البیانات وتحدیثها عند الحاجة.
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  في وزارة الداخلیة الشق المدني ةاإللكترونی اتجتماعاإل إدارةئج المتعلقة بتطبیق : النتارابعا

ات جتماعاإل إدارةعینة الدراسة على فقرات المحور الرابع( إجاباتأن مستوى أظهرت نتائج الدراسة 

عداد وقد یدل ذلك إلى أن اإل %،71.70كانت مرتفعة بنسبة ) في وزارة الداخلیة الشق المدني ةاإللكترونی

نتاجیة المشاركین في یجابیا على إبشكل جید مما ینعكس إیتم  ةاإللكترونیات جتماعوالتحضیر والتخطیط لإل

  ات.جتماعات ویسهل علیهم التوصل إلى حلول للمشكالت التي یدرسونها في اإلجتماعاإل

  

  في وزارة الداخلیة الشق المدني ةاإللكترونی الخدمات إدارةئج المتعلقة بتطبیق : النتاخامسا

الخدمات  إدارةعینة الدراسة على فقرات المحور الخامس( إجاباتأن مستوى أظهرت نتائج الدراسة 

وزارة  مما قد یفسح المجال أمام%، 75.90) في وزارة الداخلیة الشق المدني كانت مرتفعة بنسبة ةاإللكترونی

وفعالة لتقدیم الداخلیة الشق المدني للتغلب على الحواجز والمعوقات المكانیة والزمانیة، وخلق وسائل سریعة 

  .الخدمات سواء للمواطنین أو للموظفین

  

  في وزارة الداخلیة الشق المدنيقرارات الفاعلیة  بمدىئج المتعلقة : النتاسادسا

قرارات) العینة الدراسة على فقرات المحور السادس(فاعلیة  إجاباتأن مستوى أظهرت نتائج الدراسة 

وذلك في ظل استخدام مكونات %، 64.40بنسبة  أعلى من المتوسطةفي وزارة الداخلیة الشق المدني كانت 

بمستوى مرتفع كما هو موضح في النتائج السابقة، وقد تدعم هذه النتیجة جهود التغییر  ةاإللكترونی دارةاإل

یة اخل الوزارة ضمن األطر القانونیة، ودوافع واحتیاجات العاملین في مجاالت التدریب، وأهمالتنظیمي د

نسانیة وغیرها، مما قد یفسح المجال أمام العاملین إلى قبول عملیات التغییر القرارات المتخذة والجوانب اإل

  صناعة القرارات.بدون اعتراض أو شكوى إال أن الوزارة بحاجة إلى استخدام المنهج العلمي في 

  

  نتائج االجابة على الفرضیة الرئیسیة األولى: سابعا

نحدار المتعدد التدریجي تبین أن هناك أثر لكل من أبعاد مكونات من خالل استخدام تحلیل اإل

حیث فسرت حوالي  ةاإللكترونیالمعرفة  إدارةقرارات وهي الالتالیة في التأثیر على فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإل

معا  ةاإللكترونیالمعرفة  ٕادارةو  ةاإللكترونیالخدمات  ٕادارةقرارات)، و ال% من تباین المتغیر التابع(فاعلیة 55
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وهي  ةاإللكترونی دارةاإلقرارات)، وأن باقي مكونات ال% من تباین المتغیر التابع(فاعلیة 57فسرت حوالي 

عدم تأثیرها في المتغیر  ةاإللكترونیات جتماعاإل ٕادارةو  ةاإللكترونیالوثائق  إدارة، ةاإللكترونیالتخطیط  إدارة

  قرارات).الالتابع(فاعلیة 

المعرفة  إدارة، اإللكترونيالتخطیط  إدارة(ةاإللكترونی دارةاإلأظهرت الدراسة أن عالقة جمیع مكونات 

) بفاعلیة ةاإللكترونیالخدمات  إدارة، ةاإللكترونیات جتماعاإل إدارة، ةاإللكترونیالوثائق  إدارة، ةاإللكترونی

حصلت على  ةاإللكترونیالمعرفة  إدارةقرارات في وزارة الداخلیة الشق المدني ذات عالقة طردیة قویة إال أن ال

، وهذا یدل على أهمیة هذه اإللكترونيالتخطیط  إدارةقرارات، یلیها في ذلك الأعلى معامل ارتباط بفاعلیة 

  م بها.وضرورة االهتما ةاإللكترونیالمكونات 

  

  نتائج االجابة على الفرضیة الرئیسیة الثانیة: ثامنا

) بین α≤0.05عند مستوى داللة ( إحصائیةأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروقات ذات داللة 

وزارة الداخلیة  قرارات فيالعلى فاعلیة  ةاإللكترونی دارةاإلمتوسطات استجابات أفراد العینة حول أثر مكونات 

الشخصیة وهي(الجنس، العمر، المستوى الدراسي، عدد سنوات الخبرة،  الشق المدني تعزى إلى البیانات

  المسمى الوظیفي).

  

  الدراسات المقترحةو  التوصیات 3.6

 یقترح عدد من التوصیات والدراسات المقترحةفي ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة فإن الباحث 

   والتي قد تساهم في زیادة مستوى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة وزیادة فاعلیة القرارات:

  أوال: التوصیات

 تم تقسم التوصیات حسب محاور الدراسة كالتالي:

 توصیات متعلقة بإدارة التخطیط اإللكتروني .1

  والمساعدة في إشراك جهات وخبراء ذات عالقة في تطبیق اإلدارة اإللكترونیة وأخذ المشورة

 تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الوزارة.
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  متابعة تطویر وتحدیث البنیة التحتیة من أجهزة وبرامج وشبكات باستمرار لضمان صالحیتها

لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة، وخصوصا في ظل التطور والتغیر السریع لتكنولوجیا المعلومات 

 واالتصاالت في الوقت الحاضر.

 ة مختلف المستویات اإلداریة في التخطیط ووضع األهداف والبرامج المتعلقة ضرورة مشارك

 بسیاسة تطبیق واستخدام اإلدارة اإللكترونیة واحترام وجهات نظرهم وآرائهم.

 .اإلطالع على تجارب مؤسسات ناجحة في تطبیق اإلدارة اإللكترونیة 

 

 توصیات متعلقة بإدارة المعرفة اإللكترونیة .2

  االهتمام من قبل اإلدارة العلیا لتهیئة الموظفین نفسیا ومعنویا على استخدام اإلدارة ضرورة زیادة

اإللكترونیة وذلك بزیادة التدریب والوعي بمزایا اإلدارة اإللكترونیة وتوفیر األمن الوظیفي للعاملین 

ال عن حوال بدیلكترونیة ال یمثل بأي حال من األمن خالل التأكید على أن تطبیق اإلدارة اإل

 داریة بكفاءة عالیة.له في انجاز المعامالت اإل الموظف بل مكمالً 

  اإلدارةلیة هلین لتدریب الموظفین على تطبیق آزیادة الدعم المالي الالزم لالستعانة بمدربین مؤ 

 .اإللكترونیة

 .وضع نظام حوافز جید للمتمیزین في مجال العمل اإللكتروني 

 

 ات اإللكترونیةتوصیات متعلقة بإدارة اإلجتماع .3

  من خالل نشر بكل أجزائها  إدارة اإلجتماعات اإللكترونیةزیادة التزام اإلدارة العلیا بتطبیق ودعم

 ثقافة العمل اإللكتروني ومزایاها والفوائد الناتجة عن تطبیقها بین الموظفین.

 

 قرارات التوصیات متعلقة بفاعلیة  .4

  یساهم في تقبلهم  القرار وتنفیذه، ألن ذلكتفعیل مشاركة المرؤوسین في جمیع مراحل صنع

 ، ویساعدهم على إدراك الحاجة إلیه، وبالتالي یصبحون أقل عرضة لمقاومته.للقرارات

  العمل على زیادة الوعي لدى اإلدارة العلیا في وزارة الداخلیة الشق المدني حول أهمیة تبني

 التقنیة في اتخاذ القرارات.المنهج العلمي في اتخاذ القرارات واالستعانة باألسالیب 

  سباب تبنیها لضمان قبولهم لهاأبأهمیة القرارات المتخذة و ضرورة توعیة الموظفین. 
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 .ضرورة مراعاة العوامل اإلنسانیة واالهتمام باحتیاجات الموظفین عند اتخاذ القرارات 

 .ضرورة المتابعة المستمرة من قبل المسئولین للقرارات المتخذة 

 

  الدراسات المقترحة ثانیا:

 .في مؤسسات الحكومة الفلسطینیة دور النظم الخبیرة في فاعلیة  القرارات اإلداریة -1

 .مدى جودة الخدمات اإللكترونیة التي تقدمها المؤسسات الحكومیة الفلسطینیة -2

 .أثر تطبیق اإلدارة االلكترونیة في تبسیط األعمال االداریة في مؤسسات الحكومة الفلسطینیة -3

 .في مؤسسات الحكومة الفلسطینیة اإلدارة اإللكترونیة في إدارة األزمات دور -4

  

  

 

  الخاتمة

تناول الفصل األخیر أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، ومن ثم قدمت الدراسة عدة توصیات 

استعراض النتائج بناًء على نتائج التحلیالت اإلحصائیة المختلفة والمختارة بناًء على أسس علمیة، حیث تم 

وفقًا لمحاور الدراسة الرئیسیة، ومقسمة بطریقة تسهل على القارئ ربط النتائج مع محاور الدراسة ومع 

التحلیالت اإلحصائیة التي تم استعراضها في الفصل الخامس،  كما أبرزت الدراسة مجموعة من التوصیات 

 والمقترحات بناًء على نتائج التحلیل اإلحصائي.

  

 

  



 



114 
 

اجعالمر   

  أوال: المراجع العربیة

)، المعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار اإلستراتیجي، المجموعة العربیة 2013إبراهیم، السعید، ( .1

 للتدریب والنشر، القاهرة، مصر.

الفوائد والسلبیات، ملتقى -)، اإلدارة اإللكترونیة بین الواقع والتطبیق2009أبوحبیب، محمود، ( .2

 المعلومات، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین.تكنولوجیا 

 النفسیة العلوم في اإلحصائي التحلیل وطرق البحث مناهج)، 2005،(صادق، وأمال فؤاد، أبوحطب .3

 .مصر، القاهرة، المصریة األنجلو مكتبة، واإلجتماعیة والتربویة

اذ القرارات االداریة )، أثر استخدام تكنولوجیا المعلومات على فاعلیة اتخ2007أبوهمیس، محمد،( .4

دراسة تطبیقیة على الصناعات الدوائیة في األردن، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة البلقاء 

 التطبیقیة، عمان، األردن.

كفاءة النظم والمعلومات االداریة من وجهة نظر )، 2007األعرجي، عاصم والشبول، محمد، ( .5

 ، عمان، األردن.تالمستفید في اتخاذ القرارات في قطاع االتصاال

)، اتخاذ القرار الصحیح في المنظمات التعلیمیة والتربویة، 2015األلمعي، علي عبده، ( .6

12.php-2-1-l-http://www.minbr.com/list م.15/09/2015، تم استرجاعه في 

 نظریات ونماذج وتطبیقات، اإلسكندریة، مصر )، إدارة األعمال،2005إدریس، ثابت، ( .7

)، دور اإلدارة اإللكترونیة في تفعیل االتصال اإلداري من وجهة نظر 2013اشتیوي، محمد، ( .8

 .2، العدد 17مجلة جامعة األقصى، المجلد فرع غزة، - العاملین في جامعة القدس المفتوحة

فة في جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، )، واقع تطبیق إدارة المعر 2013آل عثمان، عبدالعزیز، ( .9

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف للعلوم األمنیة، ، الریاض، المملكة العربیة السعدویة.

 )، المفهوم الشامل لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة، مجلة اراء حول الخلیج، العدد 2009باكیر، علي، ( .10

)، تكنولوجیا ونظم المعلومات في المنظمات المعاصرة 2013البرزنجي، حیدر وجمعة، محمود، ( .11

 تكنولوجي.- منظور اداري

على كفاءة العملیات اإلداریة في مشروع   )، أثر تطبیق اإلدارة اإللكترونیة 2010بسیسو، محمد، ( .12

غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، - مسح سجالت الالجئین الفلسطینیین وكالة الغوث الدوالیة

 میة، غزة، فلسطین.الجامعة اإلسال



115 
 

)، المرجع الشامل في نظم المعلومات اإلداریة، دار الكتاب العلمیة 2010بسیوني، عبدالحمید، ( .13

 للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر.

pro-http://iphoneislam.com/2015/06/lijan-)، اجتماعات بال ورق، 2015بن سامي، ( .14

paper/46434-without-meetings م.15/09/2015، تم استرجاعھ في  

 )، نظم ودعم اتخاذ القرارات اإلداریة، دار الفكر والتوزیع، عمان، األردن.2011تعلب، سید، ( .15

رعایة التمریضیة في )، أثر مكونات اإلدارة اإللكترونیة في تحسین جودة ال2011الجاسم، باسمة،( .16

 العراق. مستشفیات بغداد، رسالة ماجستیر غیر منشورة،

، الجراح أبناء مطبعة، الثانیة الطبعة، االستبان لبناء المنهجیة القواعد)، 2010،(زیاد، الجرجاوي .17

 .فلسطین

)، مسح القوى العاملة الفلسطینیة التقریر السنوي 2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، ( .18

2014. 

 )، اتخاذ القرارات اإلداریة، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، األردن.2010حجاحجة، علي،( .19

)، االدارة االلكترونیة بین النظریة والتطبیق، مكتبة الملك عبد العزیز 2009الحسن، حسین، ( .20

 .العامة، الریاض

العناصر، المؤتمر العالمي األول - السمات- اإللكترونیة:المفاهیم)، اإلدارة 2010الحسن، العوض، ( .21

 لإلدارة اإللكترونیة، طرابلس، لیبیا.

رسالة معوقات تطبیق اإلدارة االلكترونیة في الجامعات الفلسطینیة،  ،)2011( ،الحسنات، ساري .22

 ، مصر.. جامعة الدول العربیة، القاهرةماجستیر غیر منشورة، 

، )، األثر بین نظم دعم القرار وجودة المعلومات وفاعلیة اتخاذ القرار2013(الحسني، عبداهللا،  .23

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

)، اإلدارة اإللكترونیة:اإلدارة والمتغیرات العالمیة الجدیدة، سلسلة مفاهیم 2004رضوان، رأفت، ( .24

 لي للدراسات المستقبلیة واالستراتیجیة، القاهرة، مصر.األسس العلمیة للمعرفة، المركز الدو 

)، الحكومة اإللكترونیة ومعوقات تطبیقها على المؤسسات الحكومیة في 2012الرزي، دیاال، ( .25

 .1قطاع غزة، مجلة الجامعة اإلسالمیة،العدد 

تخراجیة )،أثر إدارة المعرفة في فاعلیة اتخاذ القرار في الشركات اإلس2011الزریقات، خالد، ( .26

 .2، العدد 38األردنیة، دراسات، العلوم االداریة، المجلد 



116 
 

رسالة )، دور تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في تحسین القرارات اإلداریة، 2015الزغیبي، سعد، ( .27

 ، الریاض، المملكة العربیة السعدویة.جامعة نایف للعلوم األمنیةماجستیر غیر منشورة، 

أنظمة المعلومات في تحسین فاعلیة عملیة اتخاذ القرارات حالة دور )، 2006الزیود، محمود،( .28

 ، رسالة دكتوراة غیر منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر.األردن - امانة عمان الكبرى

)، اتجاهات معاصرة في عالم المعرفة، دار صفاء للنشر والتوزیع، 2008الزیادات، محمد عواد، ( .29

 عمان، األردن.

 )، اإلدارة اإللكترونیة، عمان ، األردن.2008ازق والسلیطي، خالد ابراهیم،(السالمي، عالء عبد الر  .30

)، المعلومات وأثرها في عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة في دواوین الوزارات 2006السلطان، خالد،( .31

 في الجمهوریة الیمنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة صنعاء، الیمن.

طبیق السحابة اإللكترونیة لتطویر اإلدارة اإللكترونیة في الحكومة )، مقترح ت2014شعت، أحمد، ( .32

الفلسطینیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، البرنامج المشترك بین جامعة األقصى وأكادیمیة اإلدارة 

 والسیاسة العلیا، غزة، فلسطین.

على التطور  )، واقع اإلدارة اإللكترونیة في الجامعة اإلسالمیة وأثرها2013شلبي، جمانة، ( .33

 لجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین.التنظیمي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ا

)، دور نظم وتكنولوجیا المعلومات في اتخاذ القرارات اإلداریة، دار 2011الشوابكة، عدنان عواد، ( .34

 الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن.

ات اإلداریة، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، )، نظم المعلوم2010الصباح، عبدالرحمن، ( .35

 األردن.

 مفاهیم اداریة حدیثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن.، )2003، محمد،(الصیرفي .36

)، مدى إمكانیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المدیریة العامة للجوازات 2008الضافي، محمد،( .37

غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، المملكة العربیة بمدینة الریاض، رسالة ماجستیر 

 السعودیة.

الطراونة، محمد سالم، أثر جودة تكنولوجیا نظم المعلومات اإلداریة المدركة على السلوك اإلبداعي  .38

وفاعلیة عملیة اتخاذالقرارات في سلطة منطقة العقبة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة مؤتة، 

 ك، األردن.الكر 

)، دور الحكومة االلكترونیة في تحدیث منظمات اإلدارة العامة في 2004الطعامنة، محمد، ( .39

 .1، العدد 26جامعة الزقازیق، المجلد - الوطن العربي، مجلة البحوث التجاریة، كلیة التجارة



117 
 

ي، )، نظم دعم القرارات في بیئة العولمة واالنترنت، دار الفكر الجامع2008طه، طارق، ( .40

 اإلسكندریة، مصر.

منظور استراتیجي، - نظم إدارة المعلومات )،2010( العبادي، هاشم فوزي والعارضي، جلیل كاظم، .41

 دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن.

 )، أساسیات علم اإلدارة، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن.2010عباس، علي، ( .42

 .www.book4all.net)، اتجاهات حدیثة في إدارة التغییر، 2012عرفة، سید سالم، ( .43

)، أثر إدارة التخطیط اإللكترونیة في تحسین جودة الرعایة 2013العزاوي، نجم وجاسم، باسمة، ( .44

 سع، جامعة الزرقاء، األردن.التمریضیة في مستشفیات بغداد، المؤتمر العلمي الدولي التا

)، مدخل إلى المنهجیة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة، دار وائل 2010العقیلي، عمر وصفي، ( .45

  للنشر، عمان، األردن.

 )، البیئة اإللكترونیة، دار صفا للطباعة والنشر، عمان، األردن.2012علیان، ربحي، ( .46

االتصاالت االداریة في تحقیق فاعلیة القرارات اإلداریة،رسالة )، أثر 2010العنزي، محمد عبداهللا، ( .47

 ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا، عمان، األردن.

)، إدارة األعمال الحدیثة بین النظریة والتطبیق، دار الصفاء 2013عواد، فتحي أحمد دیاب، ( .48

 للنشر والتوزیع، عمان، األردن.

)، نوعیة اإلدارة والحكومة اإللكترونیة في العالم الرقمي، دراسة استطالعیة، 2003ئل، (العواملة، نا .49

 ، المملكة العربیة السعودیة.15مجلة الملك سعود، عدد

)، نظم المعلومات ودورها في صنع القرار اإلداري، دار الفكر 2011عویس، حمدي أبوالنور، ( .50

 الجامعي، اإلسكندریة، مصر.

)، اإلدارة اإللكترونیة وأفاق تطبیقاتها العربیة، معهد اإلدارة العامة، المملكة 2005غالب، یاسین، ( .51

 العربیة السعودیة.

)،اإلدارة االللكترونیة افاق الحاضر وتطلعات المستقبل، المكتبة المصریة، 2004غنیم، أحمد،( .52

 المنصورة.

ا على المستفیدین من خدمات )، تطبیقات اإلدارة اإللكترونیة وانعكاساته2011القحطاني، سعید، ( .53

المدیریة العامة للجوازات بمدینة جدة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم 

 األمنیة، الریاض، السعودیة.



118 
 

)، نظام السجل الطبي اإللكتروني:مدخل لتطبیق اإلدارة 2012القصیمي، محمد وطوبیا، سهم، ( .54

لعلمي الدولي عولمة اإلدارة في عصر المعرفة، جامعة الجنان، اإللكترونیة المعاصرة، المؤتمر ا

 طرابلس، لبنان.

)، متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في مركز نظم المعلومات التابع 2008الكبیسي، كلثم، ( .55

 الجامعة اإلفتراضیة الدولیة.للحكومة اإللكترونیة في دولة قطر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

)، متطلبات نجاح نظام إدارة الوثائق اإللكترونیة في الهیئة العامة للتأمین 2008( كساب، محمد، .56

 والمعاشات، دراسة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین.

)، المنظمات وأسس إدارتها، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، 1999كشك، محمد بهجت، ( .57

 مصر.

 لقیادة اإلداریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن.)، ا1999( كنعان، نواف، .58

دار الثقافة للنشر )، اتخاذ القرارات التنظیمیة بین النظریة والتطبیق، 2007( كنعان، نواف، .59

 .عمان، األردن والتوزیع،

)، اإلدارة وعملیة اتخاذ القرار، دار الهومة للطباعة والنشر، 2005لعویسات، جمال الدین، ( .60

 وظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.أب

)، التطویر التنظیمي أساسیات ومفاهیم حدیثة، دار وائل للنشر والتوزیع، 2009اللوزي، موسى، ( .61

 عمان، األردن.

)، الصعوبات التي تواجه الخدمات اإللكترونیة كما یراها العاملون في 2010اللوزي، موسى، ( .62

  .1، العدد 6األردنیة في إدارة األعمال، المجلد أجهزة الخدمة المدنیة في األردن، المجلة 

 )، اإلدارة المبادئ والمهارات، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر.2004ماهر، أحمد، ( .63

)، اإلدارة المالیة،مدخل اتخاذ القرارات، 2006المرسي، جمال الدین و اللحلح، أحمد عبداللطیف، ( .64

 اإلسكندریة، مصر.الدار الجامعیة للنشرو التوزیع، 

)، أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلیة عملیة اتخاذ القرارات دراسة 2005المحاسنة، محمد، ( .65

 .1میدانیة في دائة الجمارك األردنیة، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، العدد 



119 
 

بشریة بالقطاع معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في إدارة الموارد ال، )2010(، المسعودي، سمیرة .66

رسالة  الصحي الخاص بمدینة مكة المكرمة من وجهة نظر مدیري وموظفي الموارد البشریة،

 .المملكة المتحدة ،الجامعة االفتراضیة الدولیةماجستیر غیر منشورة، 

  )، اإلدارة الحدیثة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر2004المصري، أحمد، ( .67

تنمیة الموارد البشریة في تطبیق اإلدارة اإللكترونیة دراسة میدانیة )، دور 2013مطر، شادي، ( .68

على وزارة األشغال العامة واإلسكان، رسالة ماجستیر غیر منشورة، البرنامج المشترك بین جامعة 

 األقصى وأكادیمیة اإلدارة والسیاسة العلیا، غزة، فلسطین.

لیة القرارات اإلداریة في المؤسسات األهلیة )، التطویر التنظیمي وأثره في فعا2008مطر، عصام، ( .69

 في قطاع غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین.

معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في إجراءات العمل اإلداري من )، 2010المغیرة، عبدالعزیز، ( .70

ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف ، رسالة وجهة نظر موظفي دیوان وزارة الداخلیة السعودیة

 العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، السعودیة.

)، دور مشروع تكامل البیانات الحكومیة في صناعة القرارات في المؤسسات 2015مكي، نرمین، ( .71

الحكومیة الفلسطینیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، البرنامج المشترك بین جامعة األقصى وأكادیمیة 

 والسیاسة العلیا، غزة، فلسطین.اإلدارة 

)، إدارة المعرفة: الممارسات والمفاهیم، مؤسسة الوراق للنشر 2007الملكاوي، إبراهیم الخلوف، ( .72

 والتوزیع، عمان، األردن.

)، العالقة بین التفویض وفاعلیة اتخاذ القرار من وجهة نظر أعضاء 2006مهنا، إبراهیم عفیف، ( .73

 لفلسطینیة، جامعة النجاح، نابلس، فلسطین.هیئة التدریس في الجامعات ا

، دار الیازوي راتیجیة والوظائف والمشكالت)، اإلدارة اإللكترونیة: االست2004نجم، نجم عبود، ( .74

 العلمیة للنشر، عمان، األردن.

)، أنماط القیادة وفعالیة صنع القرار، بحوث وأوراق 2009وسیلة، واعر وعبدالناصر، موسى، ( .75

 صنع القرار فیالمؤسسة االقتصادیة، جامعة المسیلة، الجزائر.- الملتقى الدولي

)، اتخاذ القرارات التنظیمیة، یاسین للخدمات الطالبیة والمكتبیة، عمان، 2005یاغي، محمد، ( .76

 األردن.

  

 



120 
 

  الدراسات األجنبیة:ثانیا: 

  

1. Ajayi, I. et al.,(2007), The Use of Management Information Systems (MIS) 
In Decision Making In The South-West Nigerian Universities, Educational 
Research and Review, Vol. 2, # 5. 

2. Ashram,H.,(2005), Leadership Decision Making, Harvard Press, USA. 

3. Balogun, J. and Hailey, H., (2004),  Exploring Strategic Change. 
Prentice Hall, London. 

4. Bateman,T.and Scott, S.,(2013),  Management, McGraw-Hill/Irwin, USA. 

5. Bell, P. and Zaric, G., (2013), Analytics of managers with excel, Routledge, 
 London. 

6. Berisha, M., (2010), The role of information system in management 

decision making, Kosovo.  

7. Blenko,M  and   Mankins,M,  (2012) ,  Measuring  decision Effectiveness, 
Bain & Company, Boston, USA. 

8. Dessler, G., (2001), Aframework for Management, Printice Hall, USA. 

9. Hasan,Y. et al., (2013), The Impact of Management Information Systems 
Adoption in Managerial Decision Making, Management Information 
Systems, Vol. 8, # 4. 

10. Ho, j. and Pardo, T., (2004), Toward the Success of eGevenment Initiatives: 
Mapping Known Success Factors to the Design of Practical Tools, 
Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on Systems 
Sciences. 

11. Hodges, L., (2010), Electronic meeting system-what they are and how they 

could benefit Australian government organizations, Master’s thesis, 

Australian National University, Australia. 

12. Gadiesh , O. and Liglbeert, J. ,(2001), Transforming Corne- office Stratgy in 
to Frontiline Action, Harvard Bussiness Review, USA. 

13. Iulian, M., (2002), Implementing E-Management in Small and Medium 
Enterprises, Bucurest Academic, Romania. 

14. Jervis, M. and Masoodian, M., (2014), How do people attempt to integrate 
the management of their paper and electronic documents?, Aslib Journal of 
Information Management, Vol. 66, #2. 



121 
 

15. Larson, B., (2009), Delivering Business Intelligence with Microsoft SQL 
server 2008,  McGraw-Hill, USA. 

16. Lauden, Kenneth and Lauden, Jane , (2004), Management Information 
System Managing the digital Firm, Pearson Prentice-Hall, USA. 

17. Martin,G. et al.,(2012), School Leader Internship, Eye on education, New 
york, USA.  

18. Mason, J., (2005), From e-learning to e-knowledge, Elsevier, London. 

19. OECD, (2003), The E-gevernment Imperative, OECD Journal on Budgeting, 
Vol. 3,# 1, Paris. 

20. Olumoye, M.,(2013), Impact Of Information Systems On Management 
Decision-Making In The Nigerian Insurance Sector, INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, vol. 2,#12. 

21. Ovais  Ahmad,  Muhammad,(2012),  Factors  Influencing  the  Adoption  of  
E-Government Services in Pakistan European, Mediterranean & Middle 
Eastern Conference on Information Systems. 

22. Reid, C., Thomason, J. & Wallace, S., (2003), Impact of information on 
corporate decision making: The UK Banking Sector, Library Management, 
vol. 24, #2  

23. Robbins, S. and Coulter M.,  (2012),  Management, Printice Hall, USA.  

24. Sadow, J., (2002), The Internet as A delivery Platform for Audio 
– (Visual Teaching in) European Political Science, International 
Journal on E-Learning, Turke, Vol. 1, #2. 

25. Seimens, (2007), e-Knowledge: the concept. 

26.  Seresht, H. et al.,(2008), E-management: barriers and challenges, dallameh 
tabatabace university, Iran. 

27. Simon, H.A. and Thompson, B.M., (1998), Strategic determinants: the 
context of management decision making, Journal Of Managerial 
Psychology, vol. 13, no. 2. 

28. Sofo, F. et al., (2013), Adaptive Decision Making and Intellectual Styles, 
Springer, London. 

29. Supattra, Boonmark,(2007), The influence of Management Information 
System andInformation Technolgy on Management Performance and 
Satisfaction, Global Conference on Busniss and Economics. 



122 
 

30. Wegner,C. et al., (2003), Enhancing E-gevernment in Developing Countries: 
Managing Knowledge through Virtual Communities, The Electronic Journal 
on Information System in Developing Countries, Vol.14, #4. 

31. Yao, L, (2011), E-Management Development and Deployment Strategy for 
Future Organization, African Journal of Business Management, Vol. 5, #16. 

32. Yogesh,Malhotra, (2004),  Knowledge Management for E-Business 
Performance : Advancing Information Strategy to  internet 
Time, The Executives Journal, Vol. 16, #4. 

 

  مواقع االنترنت:ثالثا: 

 موقع وزارة الدخلیة الفلسطینیة -1

https://Moi.gov.ps 

 ویكیبیدیا -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8

%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A

%D8%A9 

  

  

  

  

  

 

 

 



 



123 
 

 

 

 

 

 

  

  المالحق
   



 



124 
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 1 أ.د.فارس محمود محمد أبومعمر الجامعة اإلسالمیة
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 األخ الكریم/األخت الكریمة ،،، 

تحیة طیبة وبعد ،،،،   

یسعدني أن أضع بین أیدیكم ھذه االستبانة وھي إحدى المتطلبات الدراسیة للحصول على درجة الماجستیر 

:وھي بعنوانمن الجامعة االسالمیة بغزة في إدارة األعمال   

 أثر مكونات االدارة اإللكترونیة في فاعلیة القرارات في القطاع العام

 دراسة حالة وزارة الداخلیة الشق المدني – قطاع غزة

ھمیة رأیك في موضوع الرسالة فإنني أرجو التكرم باالجابة عن جمیع فقرات ھذه االستبانة بدقة ونظرا أل

  أن یتم االجابة على بنود الفقراتى وعنایة وموضوعیة وأن تكون  االجابات معبرة عن أرائكم عل

 ھامادوسیتم استخھتمام الباحث مع العلم بأن جمیع المعلومات الواردة في ھذا االستبیان ستكون محل ا

 ألغراض البحث العلمي فقط.

"عبارة عن استخدام نتاج الثورة التكنولوجیة في تحسین مستویات أداء المؤسسات، ورفع االدارة االلكترونیة:  

)2003كفاءتها، وتعزیز فعالیتها في تحقیق األهداف المرجوة"(العوالمة ،  

 شاكرا حسن تعاونكم ..

االحترام التقدیروتقبلوا فائق   

ث/ـــــــــالباح  

 یوسف رجب عابد

 غزة –الجامعة االسالمیة 

 ارةـــــــــــة التجــــكلیـــــ

 ات العلیاـــــــــقسم الدراس

  الـــــماجستیر إدارة األعم

)2ملحق رقم(  
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 الجزء األول:البیانات الشخصیة

  

  العمر -1

  سنة 40إلى  30من                       30أقـــــل من            

  سنة 50سنة                      أكثر من  50-41من           

  

  الجنس -2

  ذكـــــر                                            أنثى        

  

  المستوى الدراسي -3

  فما دون                              بكالوریوس دبلوم         

  دراسات علیا        

          

  عدد سنوات الخبرة -4

  سنوات 9 – 3سنوات                           من  3أقل من        

  سنوات فأكثر   10       

  

  المسمى الوظیفي -5

  وكیل                                                وكیل مساعد       

  مدیر عام                                            نائب مدیر عام            

مدیر دائرة                         
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  الجزء الثاني: مكونات االدارة االلكترونیة 

) األقل موافقة 1یرجى التكرم باالجابة على فقرات االستبانة التالیة بوضع الدرجة المناسبة من درجة (

  ) األكثر موافقة على صحة العبارة.10حة العبارة إلى الدرجة (على ص

) 1من(  فقرات االستبانة  م.
  )10إلى (

  
  قطاع غزة –لكتروني في وزارة الداخلیة الشق المدني إدارة التخطیط اإل

  
    توجد لدي الوزارة رؤیة ورسالة مكتوبة واضحة  1

    الخططتعتمد  الوزارة سیاسة اشراك الموظفین في وضع   2

    لكترونیةاإلتتوفر في الوزارة خطوط اتصال قادرة على تطبیق االدارة   3

    تتوفر في الوزارة قاعدة بیانات  4

    لكتروني على تحدید االمكانیات المادیة الالزمة لتنفیذ األھدافیساعد التخطیط اإل  5

    لتنفیذ األھدافلكتروني على تحدید االمكانیات البشریة الالزمة یساعد التخطیط اإل  6

لكتروني في التنسیق والتعاون بین األفراد مع بعضھم البعض وبین یساعد التخطیط اإل  7
  االدارات

  

لكتروني وسیلة فعالة في تحقیق الرقابة الداخلیة والخارجیة على مدى یعتبر التخطیط اإل  8
  تنفیذ األھداف في الوزارة

  

    ألحداث والتخطیط لمواجھتھا مسبقالكتروني محاولة توقع ایدعم التخطیط اإل  9

لكتروني على تحقیق االستثمار األفضل للموارد المادیة والبشریة یساعد التخطیط اإل  10
  مما یؤدي إلى التوفیر في الوقت والتكالیف.

  

لكتروني في تنمیة مھارات وقدرات المدیرین عن طریق ما یقومون یساعد التخطیط اإل  11
  والبرامجبھ من وضع للخطط 

  

    لكتروني المرونة الالزمة في حدوث أي تعدیالت في المستقبلیوفر التخطیط اإل  12

  
  قطاع غزة –في وزارة الداخلیة الشق المدني  لكترونیةإدارة المعرفة اإل

  
    لكترونیة في تبادل الخبرات بین العاملین في الوزارةتساعد اإلدارة اإل  1

    للحصول على المعلومات من مصادر متعددةكترونیة تستخدم اإلدارة اإل  2

    تدعم االدارة االلكترونیة عملیة تطویر األفكار الجدیدة المبتكرة  3

یھ لكترونیة تولید المعارف المتخصصة والمتمیزة من خالل ضبط وتوجتدعم اإلدارة اإل  4
  بداعیةومتابعة المشاركین نحو معرفة إ

  

لمعرفة وتسھیل المشاركة فیھا من دارة قاعدة اتجمیع وإلكترونیة على تعمل المعرفة اإل  5
  جل تطبیقھا بفاعلیة في الوزارة .أ

  

لكترونیة في مواجھة التغیرات المحتملة في نوعیة الخدمات المقدمة تساعد اإلدارة اإل  6
  واألدوات التكنولوجیة المستخدمة
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    لكترونیة في خلق واكتشاف خدمات جدیدة.تساھم اإلدارة اإل  7

  
  قطاع غزة –في وزارة الداخلیة الشق المدني  لكترونیةإدارة الوثائق اإل

  
    في تكوین أرشیف خاص بكل نوع من االجراءات االداریةاإلدارة اإللكترونیة تساعد   1

    في حفظ كافة الوثائق والمخاطبات في الوزارةلكترونیة اإلتسھم إدارة الوثائق   2

    بحفظ البیانات وعرضھا بأمان وسریةلكترونیة اإلدارة الوثائق تقوم إ  3

    على وجود قاعدة بیانات شاملةلكترونیة اإلدارة اإلتساعد   4

    على سھولة تدفق البیاناتلكترونیة اإلدارة اإلتعمل   5

    من تقلیل ازدحام األوراق في الملفات لكترونیة اإلدارة اإلتساھم   6

    تقلیل نسبة ضیاع الوثائق بین الدوائرفي لكترونیة اإلدارة اإلتساھم   7

  
  قطاع غزة –في وزارة الداخلیة الشق المدني  لكترونیةإدارة االجتماعات اإل

  
    على االعداد لالجتماعاتلكترونیة اإلدارة اإلتساعد   1

    على إتاحة الفرصة للحوار وتخزین وقائع االجتماعاتلكترونیة اإلدارة اإلتساعد   2

على توزیع جدول االعمال على جمیع المشاركین في اإلدارة اإللكترونیة تساعد   3
  االجتماع بشكل مسبق.

  

    التواصل بین العاملین في أماكن جغرافیة مختلفة.في   االلكترونیةاإلدارة تساعد   4

    من استخدام الوسائط المتعددة المختلفة في ادارة االجتماعاتلكترونیة اإلدارة اإلتمكن   5

    كتابة محضر االجتماعاإلدارة اإللكترونیة تسھل   6

    لكترونیاي تنسیق أعمال اللجان ومتابعتھا إف لكترونیة اإلدارة اإلتساھم   7
  

  قطاع غزة –في وزارة الداخلیة الشق المدني  لكترونیةإدارة الخدمات اإل
  

    والزمانیةعلى التغلب على الحواجز المكانیة  لكترونیة اإلدارة اإلتساعد   1 

    على استقصاء االراء حول الخدمات المقدمة لكترونیة اإلدارة اإلتساعد   2

    على تقدیم الخدمة بشكل سریع لكترونیة اإلدارة اإلتساعد   3

    لتفعیل التواصل بین الوزارة والمواطن لكترونیة اإلدارة اإلتستخدم   4

    التغذیة الراجعةعلى االستفادة من  لكترونیة اإلدارة اإلتساعد   5

عالم المواطن لنشر اإلعالنات للمواطنین وكذلك إ لكترونیة اإلدارة اإلتستخدم   6
  بالخدمات الجدیدة التي تقدمھا الوزارة

  

    لزیادة الوعي لدى المواطنینلكترونیة اإلالعروض لكترونیة اإلدارة اإلتستخدم   7
  

  قطاع غزة –في وزارة الداخلیة الشق المدني قرارت الفعالیة 
  

االلكترونیة على تحدید المشكلة تحدیدا واضحا مما یساعد على اتخاذ اإلدارة تساعد   1
  القرار الصحیح بشأنھا.
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    تستخدم الوزارة أسلوب المفاضلة بین البدائل المختلفة عند اتخاذ القرار  2

    تستعین الوزارة باألسالیب التقنیة الحدیثة في اتخاذ القرار  3

    المدیرون في الوزارة باحتیاجات العاملین عند اتخاذ القراریھتم   4

یتوفر لدى المدراء في الوزارة المرونة الكافیة لتعدیل القرارات بما یتالءم مع   5
  التطورات المختلفة

  

سباب تبنیھا املین بأھمیة القرارات المتخذة وأیعمل المدیرین في الوزارة على توعیة الع  6
  لضمان قبولھم لھا.

  

    العلیا في الوزارة العوامل االنسانیة عند اتخاذ القراراتاإلدارة تراعي   7

    تتوفر لدى الوزارة الخبرات واالختصاصات القادرة على اتخاذ القرارات الفعالة  8

یفیة التكیف مع ممارسات تقوم الوزارة بالتدریب المتخصص والمستمر لألفراد على ك  9
  لكتروني.العمل اإل

  

    تقوم الوزارة بالمتابعة المستمرة للقرارات المتخذة   10

داریة في الوزارة المختلفة في كترونیة على مشاركة المستویات اإللاإلدارة اإلتساعد   11
  صنع القرار

  

    تستخدم الوزارة المنھج العلمي في صناعة القرارات  12

 




