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 الشكر والتقدير
 
 

م لي ، التي قدّ معاذ الصباغالشكر العميق ألستاذي المشرف الدكتور 
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 ئه البحث وإثرا هذا تاراء محتويلهم الستقتفّض 
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 البحثلّخص م
هذه   راسة  هدفت  أثر    التعرُّفإلى  الد ِّ زمة  اإلداري    المتطل بات على  لتطبيق  الّل  الحكومة ة 

وريَّة  المائيَّةة في وزارة الموارد  ة اليومي  جودة الخدمات واألعمال الروتيني    وأثرها في  رونيَّةلكتاإل من    الس 
ولتحق العاملين،  نظر  أهداف  وجهة  راسةهذه  يق  بنَّ ااالستع تمَّ    الد ِّ الجامعة   استبانَّةة  في  محكمة 

الة بغزَّ اإلسّلمي   الة قصديَّ ئيَّ انة عشو عي ِّ سحب    ، وتمَّ ات بيانَّ ة لغرض جمع  بلغ عددها  (  80افي )صَّ ة 
إلى    ات انَّ يب ( لتحليل الSPSSة )ة للعلوم االجتماعيَّ استخدام الرزمة اإلحصائيَّ تمَّ    فة، وقد فًا وموظ  موظ  

 .(MS Excelبرنامج الـ ) جانَّب 
ل   همي ة األ  لوزارة إلىمستوى إدراك العاملين الكبير في ا  إنَّ ها:  إلى نتائج أهم    الد ِّراسةت  توصَّ

   أهمي ة في اختصار الوقت الجهد في تنفيذ األعمال، إضافًة إلى    اإللكترونيَّة ة  الكبيرة لتطبيق الحكوم
وغيره، إضافًة إلى إدراك العاملين في الوزارة إلى وجود    من بريد داخلي     يَّةاإللكترونتطبيقات الحكومة  

يات  النتيجة    ت كانة، فالمؤه لوالعمالة    االت صاالت ية  ن كب  ةرونيَّ اإللكتة في وجه تطبيق الحكومة  جمَّ   تحد 
املة للبحث في الحاجة إلى التحديث  النهائيَّ    التكنولوجي ة البنية    ة، تطويرة الحاليَّ التنظيمي  للهياكل    الشَّ

 ة. المؤه لواستقدام العمالة  البشري ةتطوير وتأهيل الموارد  جانَّب ة إلى المعلوماتي  
الدراسة الهيكل  ضرورة  على    أوصت  تطوير  وب  التنظيمي  تعزيز  بالوزارة  يتوافق الخاص  ما 

لإلدارة  عملي ة  و  للو وبالتالي  ،  اإللكترونيَّةالتحول  التحتية  البنية  وتجهيزات  من    زارةتطوير  شبكات 
كافة   األعمال  أتمتة  على  العمل  إلى  إضافة  وطرفيات،  مختلف  مستقبًّل  ميمه  تعل واتصاالت  على 

 الجهات التابعة للوزارة. 
بشكل عام    اإللكترونيَّةلى األعمال  ع  ي ةالبشر د  موار التدريب وتطوير  كما أوصت الدراسة باالهتمام ب 

 ألعمال اليومية بشكل خاص. وعلى استخدام البرمجيات المساعدة في ا
على   كانت  المهمة  التوصيات  بومن  الوزارة  في  العاملين  اشراك  القرارات، عملي ة  ضرورة  صناعة 

التواالستفادة من   يقدمها العاملون في المستويات  م أكثر قدرة  نَّهنفيذية اإلدارية الدنيا أل األفكار التي 
أف ابتكار  والمشاكل  على  بما يخص عملهم  الحلو كار جديدة  العمل وطرح  تواجههم في    لتلكل  التي 

 لمشاكل.ا
 

ة للتكنولوجيا،  ، تطوير البنية التحتيَّ نظيمي  الت طوير ، التَّ يَّةاإللكترونمة و كحال مفتاحية:الكلمات ال
 .البشري ةتطوير الموارد 

 



   ج
 

Abstract 
This study aimed to identify the impact of the administrative 

requirements necessary for the applying of e-government and their impact 

on the quality of services and daily routine work in the Ministry of Water 

Resources (Syria) from the workers' point of view. And to achieve this 

purpose, a judged survey was used with a (80) sample, and the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) was used to analyze the data in addition 

to the (MS Excel). 

The most important results of the study was: The level of awareness 

of the employees in the ministry to the importance of applying e-government 

in shortening the time and effort in carrying out work, in addition to the 

importance of e-government applications such as internal mail and others, in 

addition to the awareness of workers in the ministry that there are great 

challenges in the face of The application of e-government as a 

communications structure and qualified manpower, the final result of the 

research was the need for a comprehensive modernization of the current 

organizational structures, the development of the information technology 

infrastructure as well as the development and qualification of human 

resources and the recruitment of qualified labor. 

The study recommended the need to enhance the development of the 

organizational structure of the ministry in line with the transformation 

process to the electronic management, and thus develop the infrastructure of 

the ministry in terms of networks, equipment, communications and 

peripherals, in addition to working on the automation of all work for its 

dissemination in the future to the various agencies affiliated with the 

ministry. 

The study also recommended paying attention to training and 

developing human resources on e-business in general, and on the use of 

auxiliary software in daily business in particular. 

Among the important recommendations was the necessity of 

involving the ministry’s workers in the decision-making process, and 

benefiting from the ideas presented by workers at the lower administrative 

executive levels because they are more able to invent new ideas regarding 

their work and the problems they face at work and to propose solutions to 

those problems. 

 

Keywords: e-government, organizational development, technology 

infrastructure development, human resource development. 
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 مقدمة  .1.1
الحكومات في جميع   الحكومة  نَّ أشرعت  مبادرات  العالم في    10ألكثر من    ة كترونيَّ لاإلحاء 

أكثر فأكثر    اإللكترونيَّةكومة  ائد وقيم الحاالعتراف بفو تمَّ    بناء مجتمعات المعرفة. لقد   وبالتَّاليسنوات  
والمساءلة، توفير خدمات   فافيَّة الش،  مَّةعاالات  بين الحكومات. وتشمل هذه الفوائد تحسين جودة الخدم

التَّ فع ال حيث  من  و ة  االكلفة  وإش  من  لحدُّ تشغيل،  المواطنيالفساد،  الشؤون  راك  في  وتحسين    العامَّةن 
و نتائج    لتحقيق  العامَّة  ياسات الس الحكومة  تعز ِّ   أكثر.متكاملة    حكومي ة  عمليَّات أفضل    اإللكترونيَّة ز 

ال  مبادئ اتطبيق  خّلل    دة منالحوكمة الرشي   منظَّمة تي طرحتها  لحكم الرشيد. مبادئ الحكم الرشيد 
"والتنم  صادي  قتاال  التَّعاون  هي  سيادة  الشرعي ةية  افافيَّةالش،  القانَّون ،  النزاهة،  المساءلة،  ، يَّةالفعل، 

ر  كل كبيائد بشه الفو من هذ تحقيق العديد  تمَّ    وقد والمشاركة والتشاور".    التكيُّفالتماسك، القدرة على  
مة البلدانَّ في   .(Mkude and Wimmer, 2017, P.2ة )النامي  البلدانَّ مقارنة ب  المتقد ِّ

يات من ال  اً د في الوقت الحاضر عد   سات المؤستواجه معظم   ، وتحسين  ثَّفةمكالالعولمة  ك  ،تحد 
وق المنافسة في   السُّ الس  التركيبة  العاملة،يَّ كان ، وتغيير  للقوى  ة بسرعة واألعمال  متغي ر اليا  كنولوجوالت  ة 

الحصراإللكترونيَّة ال  المثال  سبيل  على  بين    .،  ياال  هذهمن  التأثير    كانا  مربَّ   ،ت تحد  للتكنولوجيا 
ب  اً د استناو .  منظَّمات الشطة  أن  ىعل  األكبر أجر إلى   ,Carroll and Wager, 2010)  اه حث 

P.218)  بي التكنولوجيا  قد   أنَّهلخ ص  الشركات    رق طُّ الفي    ثورة  أحدثت  العديد من  بها  تمارس  التي 
سات و  مم    المؤسَّ تحول    أد ىا  أعمالها،  ومبتكرة  اعتماد  إلى    أد ى  ةدار لإلنموذجي  إلى  جديدة  أساليب 

 .المصلحة اآلخرينصحاب ين وأالموظ فلتنفيذ األعمال مع العمّلء و 
في   الرئيسي  هدفه    ليتمثَّ   ال ذي(  HRD)  البشري ةفي مجال تنمية الموارد  و ،  من ناحية أخرى 

التكنولوجيا لها    إنَّ ، فةالفردي ِّ   ات لخبر ة من خّلل تطوير المعرفة والمهارات واالتنظيمي  تحسين الكفاءة  
 أنَّه ، كماالبشري ةلتنمية الموارد  كبيرةفرصة  ف ِّرو ي نَّهإف. عّلوة على ذلك، على هذا التطوير  آثار كبيرة

يات يمث ِّل   وتحسين    التنظيمي  م  علُّ والت  الفردي ِّ في الترويج  ،  البشري ةد  الموار تنمية    لمجافي  صعبة    تحد 
 (.Li, 2013, P.247األداء )

ومات دور المعل  نَّ أ  المتوق عمن    ناك،  نَّ امى سبيل المثال، منذ ما يقرب من عقد من الز لع
وقت مضى.    من أي ِّ   ي ةأهمثر  ح أكب صسي،  البشري ةة بتنمية الموارد  المتعل ِّقارة وتقييم المبادرات  في إد 

بشكل متزايد على    يعتمد   ةالبشري  موارد  وأدوات تنمية ال  تدخُّّلت نتيجة لذلك، أصبح التطبيق الناجح ل و 
هناك    كان،  للمنظَّمات التكنولوجيا    أهمي ةب  حالي اً الكبير  من االعتراف    الرَّغمعلى    ،استخدام التكنولوجيا
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 ,Bennett, 2016)  البشري ةعلى ممارسات تنمية الموارد   رهاأثي ل تحو   ة المنهجيَّ القليل من األبحاث  
P.264). 

التكنولوجيا في تنمية    أهمي ةالمناقشات حول    فيف   بشكل كاالتأكيد    يتم    ، لمومن جهة أخرى 
تزال    ،وبالتَّالي.  البشري ةالموارد   سات دمج    كيفيَّةال  غير    المؤسَّ عملها  إجراءات  في  للتكنولوجيا 

مد ف  حة.واض العقعلى  مث  ى  الماضي،  المحر ِّ   انَّتشارل  د  أحد  المعلومات  ة  الرئيسي  كات  تكنولوجيا 
يات   الت ِّْقني ات اعتماد هذه    عملي ةت  طرحوقد    ،الحكومي ِّ   ّلحإلصل   إنَّ .  العامَّة  منظَّمات الأمام    كبيرة   تحد 

، من أجل العامَّةت  هيئاا البهت رَّ التي م التنظيمي   التَّغيير عملي ةفي  النَّظرهو  البحث  االهدف من هذ 
ة، في  التنظيمي  الخيارات  ، في  ت الت ِّْقني ااد  في اعتم  التَّغييرات ، مثل فهم  تحديد خصائصها األكثر بروزاً 

واإلدار  العمّلء  بين  العّلقة  وفي  المهارات  من  تفتح  العامَّةات  االحتياجات  ناحية،  فمن    منظَّمات ال. 
المؤس   أج  اً تدريجي  ة  سي  حدودها  االسمن  استباقي  ل  بشكل  البيئي    تجابة  أخرى،  و ة.  للتغيرات  ناحية  من 

 تؤث ر مقترحاتهم ومساهماتهم قد  نَّ أ، حيث اإللكترونيَّةة الحكومفي سياق  اً د ايمتز  يلعب المواطنون دوراً 
القرارات  على  كبير  اإلدارات    بشكل  تتخذها   ,Raguseo and Ferro, 2011)  العامَّةالتي 

P.419) . 
يات لأحد ا  لمثَّ يت  ة من أجلالتنظيمي    التَّغييرات في تحقيق    اإللكترونيَّةة للحكومة  الرئيسي    تحد 

 الهيكل إلى إعادة تشكيل إجراءات    العمليَّات لكاملة لتكنولوجيا المعلومات لتعزيز  ات انا كماإل  استغّلل
ور حول الشبكة. تتمح  التي  ت ماظَّ منالالهرمية إلى    منظَّمات الا تتطلب التحول من  نَّهأل   نظراً   تنظيمي  لا
  بشكل  لباتهمط يةمتطلباتهم وتلب لتواصل مع المواطنين من أجل فهم لضرورة  هناكمن ناحية أخرى، و 

هي قضية معقدة للغاية.  و   ،يَّةاإللكترون في تنفيذ الحكومة    التَّغييرإدارة  هناك حاجة لما يسمى بف  .فع ال
الحكومة   خدمات  توزيع  المعلومات   أنَّظمةعلى    رمتكر   بشكل  اإللكترونيَّةيتم  تكنولوجيا  ومؤسسات 

الحكومة    نَّ أ مشكلة أخرى هي    ناكه  .عامَّةلا   يير في اإلدارةتوجد مقاومة هائلة للتغ   أيضاً .  المرتبطة
 ,Nograšek)  ا مهمة تقنية وليست قضية تحول تنظيمي هأنَّ ُينظر إليها في الغالب على   اإللكترونيَّة

2011, P.13.)   
التكلفة  زامي أهم  من    إنَّ  المعلومات في عالم األعمال هو  تكنولوجيا  استخدام  ة  االقتصادي  ت 
ع  المنخفضة اوالقدرة  ك يا لق لى  بأعمال  كل م  في  قليل  وبجهد  قليل  وقت  في  المجاالت  ومتعددة  ثيرة 

عض وهذه فقط ب  ونظم المعلومات المختلفة وباستخدامها لبرامجها المتنوعة.  األوقات من خّلل قواعد 
 .(Nikoloski, 2014, P.303) إللكترونيَّةاتي توفرها الحكومة يا ال المزا من
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 لبحث ات اضيفر وتطوير  لسابقة الدراسات ا. 2.1
زمالتطوير اإلداري    عملي ة  هناك العديد من الدراسات التي اهتمت ب  ناك حول الرقمي لتل  الّل 

لتّلئم هذا التحول الرقمي،  لجتها  جب معالتي يواألتمتة، ويشمل التطوير اإلداري العديد من المحاور ا
العمل  االنَّتقال ليست    اإللكترونيَّة فالحكومة   ا  من  إلتقليالورقي  الكتروني مؤتمت  لعمل بشكل  لى ادي 

الحكومة   مفهوم  يتعدى  بل  التغيرات   اإللكترونيَّةفحسب،  الهياكل  التنظيمي    إلى  وتطوير  ة  التنظيمي  ة 
وغيره من المحاور التي    البشري ةورفع مستوى تأهيل الموارد    جي ةنولو تكالية  الحالية وتطوير البنى التحت

الحكومة  يجب موائمتها وتطبي ياسات و   كالقوانيين  نيَّةكترو اإللق  التي    الس ِّ المحاور  المالية وغيرها من 
 صول إلى هذا التطبيق. يجب دراستها وتطويرها للو 

في جامعة الجبل   اإللكترونيَّةحكومة  يق المعوقات تطب"   بعنوانَّ (  2021دراسة )سالم،    ففي
بالزنت  –الغربي   العلوم  ليبيا  إنَّ كلية  امجت  تكون حيث  "،  /  دراسة  التدر في    لبحث مع  يس  هيئة 

وقد لموظ فاو  الجامعة،  في  و تمَّ    ين  األساتذة  أراء  نتائج    فيها.ين  الموظ فأخذ  راسةأظهرت  وجود   الد ِّ
وزار  دعم  ضعف  في  تمثلت  تنظيمية  التمعوقات  اة  الحكومة  لعالي  عليم  تطبيق  ، اإللكترونيَّةلسياسة 

مشاركة   األهداف  الموظ فوضعف  وضع  في  باإلالمتعل ِّقين  و اإللكترونيَّة  دارة ة  اإلجراءات   إنَّ ،  وبطء 
راسة  ، كما أظهرت  ونيَّةاإللكتر التحول نحو اإلدارة    عملي ةؤخر  ياإلدارية   إلى وجود معوقات بشرية    الد ِّ

 تتمثَّل ين، باإلضافة إلى معوقات تقنية  الموظ فجليزية لدى بعض  نَّ غة اإلاللهارات  مضعف  في    تتمثَّل
زم  لتحتيةبنية امستوى الفي ضعف   في   االت صاالت ، وضعف خدمة  اإللكترونيَّةدارة  ة لتطبيق اإلالّل 

وأخيرًا   الدعم    كان الجامعة.  ضعف  في  تمثلت  مالية  معوقات  ال  الحكومي ِّ هنالك    حكومة لتطبيقات 
 Challenges and ":  بعنوان(  Samsor, 2020دراسة )في    وجد الباحث أن هكما    .ةترونيَّ اإللك

Prospects of e-Government implementation in Afghanistan  تضمنت والتي   "
بشكل مباشر من قبل الخبراء من    ات بيانَّ ة ونوعية لجمع الدراسة نظرية وتجريبية باستخدام طرق كمي

سات  لنَّ ية وذلك عبر شبكة اإل نَّ افغألا  ةالعامَّ   المؤسَّ تحديد  ترنت وتسليم نسخ ورقية والكترونية للخبراء 
وتحليلهاالمعلوما و ت  الح  ت كان،  تطبيق  في  األساسية    التنظيمي  التطوير    اإللكترونيَّةكومة  العقبات 

أشكا ب بكافة  والوعي  قبل    اإللكترونيَّةالحكومة  له  مجاالموظ فمن  في  األمية  ومحو  تكنين    ولوجيا ل 
ر  التعبي تمَّ    أييق، وهذا الر جه هذا التطبو ، لتكون هذه العقبات األساسية في  االت صاالت ومات و المعل
 .  لمعمقةت اأيضًا من قبل المستجيبين للمقابّلعنه 
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 ( Samsor, 2020نموذج بحث ) 1رسم توضيحي 

 

معوقات   "  بعنوانَّ (  2020)عبد الرحمن،  احث  للب  ت كان  دراسة أخرى عنيت بالتطوير اإلداري 
اإلدارة   ال  ةاإللكترونيَّ تطبيق  لتجاوالتطلعات  البلقاز و مستقبلية  جامعة  في  اإلداريين  يراها  كما  ء  ها 

و التطبيقية راسة  هدفـت  "،  عـنالد ِّ الكشـف  تطبيـ  إلى  اإلدارة  معوقـات  والتطلعـات  اإللكترونيَّةق   ،
لتج كـماوزهـالمسـتقبلية  يراها،  اإلداريـون ا  التطبيقيـة  ـا  البلقـاء  جامعـة  ولتحقيـ)األردن(  في  أهـداف ،  ق 

، البشري ةالمعوقـات    مجـاالت؛ هـي(  4)ـى  لـة عفقـرة موزع(  55) مكونـة مـن    استبانَّةد  إعـداتمَّ  راسة  الد ِّ 
ـؤال مفتـوح عـن التطلعـات  ع سوضـ  تمَّ   ماـة، المعوقـات التقنيـة، المعوقـات الماليـة، كـالتنظيمي  وقـات  لمعا

عـ  المسـتقبلية  التلللتغلـب  المعوقـات  ت ى  دون  تحـول  اإلدارة  ـي  البلقـاء   كترونيَّة لاإلطبيـق  جامعـة  في 
االتأكـد م  يـة مـن وجهـة نظـر اإلداريـين، وبعـد التطبيق ـى عينـة  لتطبيقهـا عتمَّ    ألداة وثباتهـا،ـن صـدق 

راسة   العشـوائيةتمَّ    إداريـاً   ( 522)  ة الغـالب  الد ِّ الطبقيـة  بالطريقـة  أ  اختيارهـم  نتائـالبســيطة.   ـج ظهــرت 
راسة بدرجــة   ت كان  كــما يراهــا اإلداريــون   اإللكترونيَّةإلدارة  لمعوقــات التــي تحــول دون تطبيــق اا  نَّ أ  الد ِّ

  ، (رة جــداً يبدرجـة )كبــ  في المرتبــة األولى  ةشري  الب ات  عوقــ(؛ حيــث جـاء مجـال المــرة جــداً يكب  -ــرة  ي)كب
المعّلتـ مجـال  الماله  التقنيـة،    ـة،يـوقــات  )كبالتنظيمي  ثـم  ثـم  وبدرجـة  لـيـة،  أشـارت ـرة(  كـما  منهـم.  كل 

إلى   الت  نَّ أالنتائـج  الأهـم  عطلعـات  للتغلـب  هـذهلمسـتقبلية  البن  ـى  تحسـين  هـو  االمعوقـات  ة  لتحتيـ يـة 
ر لـت  وصَّ . وفي ضـوء تلـك النتائـج تاإللكترونيَّةئمـة لتطبيـق اإلدارة  ّلالم صيـات تو ال  للعديـد مـن  اسةالد ِّ

اإلسـتراتيجيات   وضـع  زمأهمهـا  وتدريـب  الّل  تأهيـل  إلعـادة  لغـرض الموظ فـة  م  ـين  هاراتهـم  تطويـر 
 قبًّل. مـن الدراسـات في هـذا المجـال مسـتـد المزي ءجـرا، وإاإللكترونيَّةاإلدارة  ومعارفهـم في مجـال
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للباحث  كما     اإللكترونيَّة اإلدارة    تطبيق   معوقات"  بعنوان (  2018يفر،  ة )الخنفي دراستبين 
" والتي هدفت  وسبل التغلب عليها  2030بالمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية    بوزارة التعليم

للتعليم بمنطقة    العامَّةفي اإلدارة    اإللكترونيَّةومة  ق الحكتطبي  تحديد أبرز المعوقات التي تواجه  إلى
التعلي  الرياض  رؤية  بوزارة  ضوء  في  و 2030م  اإلحصائية    التعرُّف،  الداللة  ذات  الفروق  من على 

العلمي، سنوات الخدمة،    المؤه لات )متغي ر معوقات وفق  ات اإلداريات حول هذه الالموظ فوجهة نظر  
ة  على عين  انَّةتباساستخدام تمَّ  (، حيث اإللكترونيَّةحضورها في مجال اإلدارة تمَّ  التي البرامج التدريبية

من  عشوائي  )الموظ فة  عددهم  وبلغ  اإلداريات  يشكل  75ات  بما  عينة  مجتمع  12(  من  ،  الد ِّراسة% 
المع  ت كانالمعوقات    نَّ أعلى    راسةالد ِّ نتائج    ت كانو  تليها  األولى،  المرتبة  في  ة  التقني وقات  مالية 

المعوقات  فالم ثم  اإلدارية  المعوقات   البشري ةعوقات  واأل  وأخيرًا  الباحث التشريعية  أبرز  وقد  منية. 
االم على  عوقات  الهياكل  أنَّه إلدارية  ضعف  الحكومة  التنظيمي  ا  تطبيق  متطلبات  مع    ة اإللكترونيَّ ة 

في قلة    ت كان  البشري ةات  وقمعا ال، أمةاإللكترونيَّ وغياب الخطط اإلجرائية للتحول نحو تطبيق اإلدارة  
زمالتحتية  في ضعف البنية    ت كانالتقنية  لنسبة للمعوقات  الحوافز والتدريب والتأهيل، وبا ة لتطبيق  الّل 

المخصصات   ،اإللكترونيَّةالحكومة   محدودية  المالية  المعوقات  لتدريب    ومن  في الموظ فالمالية  ات 
زمين  نَّ اة في عدم كفاية القو تشريعيقات الالمعو مجال نظم المعلومات، كما تمثلت   ة لتطبيق اإلدارة  الّل 

في    لككذ   .كترونيَّةلاإل القادراألمر  )عبد    في   اإللكترونيَّةاإلدارة    تحّديات"  بعنوان (  2016،  دراسة 
دراسة الكسو   الجزائر  ببلدية  العاصمةسيولوجية  هذه  حيث  "،  اليتوس  راسةتنطوي  فرضية    الد ِّ على 

تعكرئيسي اإلجة  ال ابةس  هي  ما  إلشكالية  يات المقترحة  اإلدارة  تحد  تواجهها  في    اإللكترونيَّة  التي 
ا  أنَّه  بافتراض   ،الجزائر ال لعديد هناك  يات من  اإلدارة    تحد  تواجهها  قام    اإللكترونيَّةالتي  الجزائر،  في 

صمة(، ر العاالجزائتوس بالمجتمع اإلحصائي )بلدية الكالي جزءًا من  نَّ عينتين تمثّل  الباحث باختيار
العينة األول للموظفين اإلدامثلت  البلديةى عينة عشوائية  التوزيع  تمَّ    وقد   ريين في  أخذها عن طريق 

راسةالعشوائي ألفراد مجتمع   لعينة  موظف إداري ليتم أخذ حجم ا  (298)وعهم  والمشكلين في مجم  الد ِّ
والمتكون من العينة    (162)  إحصائيًا  بينما  تمثل مجموع    ت كان  ة نَّيالثافرد،  باعتبارها  عينة قصدية 

ر لدية محل  األفراد الذين يقصدون الب ين يتوافدون على  فرد من األشخاص الذ   (32)وتم أخذ    اسةالد ِّ
محل  بلد  راسةية  نتائج    .الد ِّ راسةالمن  ال  نَّ أ تبين    د ِّ من  العديد  يات حتهناك  اإلدارة    د  تواجهها  التي 

الجزائ  اإللكترونيَّة حت في  تساهر  ع  مى  الصر في  ومنها  التقليدية،  اإلدارة  يات نة  ي  والت  البشري ة  تحد 
يات ، والة إلكترونياً المؤه لاليد العاملة  عدم توفر    تخص  ة والتي تخص نقص اإلجراءات التنظيمي    تحد 

والواإل اإلدارية،  يات ستراتيجيات  بالتكنولوجيانَّ اوالتي تخص  ماعية  االجت  تحد  المواطنين    خفاض وعي 
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يات لاو ديثة،  الح   أنَّه من شذي  ل  ابالشكل اليسير    التكنولوجي ةالتقنية والتي تخص عدم توفر األجهزة    تحد 
ي  نَّ ا رة الجزائرية ال زالت تع، ما جعل اإلدااإللكترونيَّةلإلدارة  وبناء بنية تحتية    يساهم في توفير جو  نَّ أ

(  Hidayanto, 2014دراسة )  اأم  ية.قليد فات العمل التقليدي، والزالت رهينة اإلجراءات التمخل  من
 The Obstacles of the E-Government Implementation: A Case of "  بعنوان

Riau Province يات ي درست  الت" و مقاطعة رياو،    في  اإللكترونيَّةوعوائق تطبيق الحكومة    تحد 
والتي    اإللكترونيَّة  لحكومة يق اات رئيسية لعقبات تطبمتغي ر من خمس    الد ِّراسةث تألف  دونيسيا، حيإنَّ 

راسة  ، وقد خلص  البشري ةد  موار وال  ات بيانَّ ة الة، معالجالتنظيمي  أهمها الثقافة    كان تطوير    ةمي  أهإلى  الد ِّ
 . ةاإللكترونيَّ ه تطبيق الحكومة هذه األبعاد الثّلثة بشكل رئيسي والتي تقف في وج

 
 ( Hidayanto, 2014)حث ذج بنمو 2رسم توضيحي 

من   يتضح  راسة  حيث  محاور  الد ِّ تأثير  اأيضاً  وتنظيم  الحكومة  القيادة  تطبيق  على  لمعلومات 

)فيما     .اإللكترونيَّة دراسة  والتي  Raguseo and Ferro, 2011توجهت  -E "  بعنوانَّ   ت كان ( 

Government & Organizational Change: Towards and Extended 

Governance Modelة  دراسمن    ات بيانَّ دام  باستخ  اإللكترونيَّةة للحكومة  التنظيمي  اآلثار    بيانَّ " ل
إدارة عام 1206استقصائية أجريت على )  إيطاليا، وأفضت  (  راسةة في  للتغلب على    أهمي ةإلى    الد ِّ

 التقليدية. ة البيروقراطية التنظيمي  األشكال 
تقال  نَّ لّل  الّلزم  التنظيمي    التَّغييرببداية    هتمها ا معظم  نَّ أمن هذه الدراسات    يّلحظ الباحث 

  الموظ ف نظر كل من  ةه، فبعض الدراسات عنيت بوجاإللكترونيَّةكومة لتقليدية إلى الحمن الحكومة ا
بي لتطبيقها على مختلف  اإليجا   واألثر  اإللكترونيَّةتطبيق الحكومة    أهمي ةبيفضي    والمواطن وهو ما

  لعمل، من توفير وقت المواطن وسهولة حصوله على في ا  ةفد والكللجهاألصعدة من توفير الوقت وا
 .العامَّةمع الجهات ت وتواصل ب من خدماما يرغ
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أخرى  ناحية  ا  من  جميع  الموارد  تطرقت  أو  العاملة  اليد  إلى  الحاجة  إلى    البشري ة لدراسات 
العم في  االخبيرة  استخدام  على  لذلك  ل  أشكالها،  بكافة  الحديثة  على  تواف  هناك  كانلتكنولوجيا  ق 
ين والشروط الواجب توافرها في الموارد  ظ فمو ال ديل طرق تعيين  الخبيرة، أي تع  البشري ةاستقدام الموارد  

لك الخبرة ضرورية والتي تمالمطلوبة، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى تدريب الكوادر الحالية ال  ري ةبشال
التقليدية  الحقي األعمال  طرق  في  الحكومة    االنَّتقال  كيفيَّة  ليوبالتَّاقية  والمشاركة   اإللكترونيَّةإلى 

ابو  المعايير  العمل على أساسها في  لواضع  يفضي  ال ذي    التنظيمي  ري و اإلصّلح اإلدا  عملي ة  جب 
 . يَّةاإللكترون بالنهاية لتذليل معوقات تطبيق الحكومة 

الحكومة    همي ةاأل   نمأيضًا   لتطبيق  نتحسي   اإللكترونيَّة الكبيرة  وشبكات   االت ص ت  االظام  ن 
ستقو ت  ناتر نَّ واإلترنت  نَّ اإل الالتي  بدور  الكم  الدولةوصل  جهات  مختلف  بين  الخاصة    امل  والجهات 

األخرى    ةكنولوجي  الت   نَّظمةإلى األ  االت صاالت نظم  تتعدى هذه المهمة    وبالتَّالي مع المواطنين،  الحقاً 
ا  الحماية وإلى م  أنَّظمة و   ات بيانَّ نية..( كقواعد الفلا  –رية  داها )اإلأنَّواعفي استخدام النظم المعلومات ب

 ككل. ة التحتية ، أي البنيالمعلوماتية البرمجية والتجهيزية ةظمنَّ هنالك من األ
  ت كاني، و القانَّونو العديد من الدراسات تطرقت إلى دراسة المحور المالي    نَّ أ  جد الباحث و كما  

  آال   بحاث الثّلث األساسية في تلك األ حاور  ملكل من اير  هذه المعوقات على تأثير مباشر على تطو 
الهياكل  هو  والموارد  يمي  التنظي  للتكنولوجيا  التحتية  والبنى  أي  ةالبشري  ة  ث  نَّ أ،  المحاور  وية  نَّ ا هذه 

   :حث األولىفرضية الب وعليه يقترح الباحث، ومتضمنة في هذه األبعاد األساسية
H 1  : لجيو إحصائية  داللة  ذو  أثر  اإللتطد  علادوير  الحكو ري  تطبيق    . اإللكترونيَّةمة  ى 

 لفرعية التالية: الفرضيات اتتفرع ومنها 
H 1-1 : اإللكترونيَّةعلى تطبيق الحكومة  التنظيميّ للتطوير  د أثر ذو داللة إحصائيةجيو. 
H 1-2  : إحصائية جيو داللة  ذو  أثر  ال  د  التحتية  لتطوير  تطبيق    التكنولوجّيةبنية  على 

 .ةرونيَّ لكتاإل الحكومة 
H 1-3  : إحصائية  جيو داللة  ذو  أثر  الحكومة    ةالبشريّ رد  الموا  لتطوير د  تطبيق  على 

 .اإللكترونيَّة
ات والدراسات السابقة التي تناولت أثر التطوير اإلداري على  الباحث لألدبيوبعد استعراض  

الحكومة   الباحث    اإللكترونيَّة تطبيق  يجد  تختبرلم  جوه  دراسات  فروق  أرا  ريةوجود    لين العام  ءفي 
الحكومة   تطبيق  ااخ ب  اإللكترونيَّةحول  خصائصهم  عّلقة  لديموغرافيةتّلف  دراسة  سيتم  لذلك   ،

المتغي ر ال الحكومة  رافية  ديموغات  تطبيق  ثم على محور  ومن  اإلداري  التطوير  على كل من محاور 
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مةاإللكترونيَّ  وهذا  أ،  فكرة  سيتناول  حيث  للبحث،  مضافة  قيمة  يعتبر  الصيلا  في  العحبة  ،  لميث 
 : ةثانَّيلاوعليه يفترض الباحث فرضية البحث 

H 2  :ين حول تطبيق الحكومة  جد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في آراء العاملو ي
  –جال العمل  م  –  العلمية  الشهادة  –الجنس    –العمر  )  حسب خصائصهم الديموغرافية  اإللكترونيَّة

 (.البريد االلكتروني المستخدم  –ميًا و يلحاسوب م امعدل استخدا –عدد سنوات الخبرة 

H 2-1:  لحكومة  ائية في آراء العاملين حول تطبيق اة ذات داللة إحصيوجد فروق جوهري
 تبعًا للعمر.  اإللكترونيَّة

H 2-2  :  تطبيق الحكومة    العاملين حوليوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في آراء
 تبعًا للجنس. اإللكترونيَّة

H 2-3  :لحكومة  ملين حول تطبيق اروق جوهرية ذات داللة إحصائية في آراء العاف  ديوج
 تبعًا للشهادة العلمية.  اإللكترونيَّة

H 2-4  :  يوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في آراء العاملين حول تطبيق الحكومة
 ل العمل.تبعًا مجا ةاإللكترونيَّ 

H 2-5  :بيق الحكومة  العاملين حول تطآراء    يصائية ف إح  يوجد فروق جوهرية ذات داللة
 وات الخبرة. نسلعدد تبعًا  ةاإللكترونيَّ 

H 2-6  :تطبيق الحكومة  حصائية في آراء العاملين حول  يوجد فروق جوهرية ذات داللة إ
 يوميًا. معدل استخدام الحاسوب لتبعًا  اإللكترونيَّة

H 2-7  :تطبيق الحكومة  حول    نيالعامل  راءيوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في آ
 لمستخدم.تروني اريد االلكتبعًا للب اإللكترونيَّة

 
 البحث مشكلة . 3.1

راسة  سعت هذه   كمدخل للتطـوير اإلداري مـن وجهة    اإللكترونيَّة ف على واقع اإلدارة  تعر لل  الد ِّ
تفعيـل   هنَّ أ   سيماال،  ةوريَّ السفي الجمهورية العربية    المائيَّةد  وزارة الموار نظر العاملين في   من خّلل 

  تنظيمي  لاودقة وشفافية في العمل، مدخًّل للتطوير    ه من سرعة وما تحقق  ةرونيَّ اإللكتتطبيقـات اإلدارة  
والجهات   الوزارات  الهياكل    العامَّةفي  في  وتعديّلت  تغييرات  إجراء  طريق  وتطظيمي  التنعن  وير  ة، 

م الموجودة  الـسلبيات  مـن  والحـد  خاألداء  زيان  بالّل  ةد ّلل  اإلدارية  المستويات  بين  غرض مركزية 
ااخ اتصار  في  لروتيني  إلجراءات  والجهد  الوقت  من  الكثير  تبدد  التي  في   ي ةعملة  القرارات  اتخاذ 
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ال في  للعاملين  الحرية  من  أكبر  قـدر  إتاحـة  مع  العليا،  الالمستويات  القرار  مستويات  التخاذ  دنيا 
راسةوبهذا تبلورت مشكلة  .مهبـداعاتوإ واالستفادة مـن قـدراتهم  لتالي:في السؤال ا الد ِّ

I.  واق هو  الحكومةما  الموارد    اإللكترونيَّة  ع  وزارة  والتطوير    المائيَّةفي  التحديث  أثر  وما 
 اإلداري في تطبيقها.

 :ة التاليةيتفرع من السؤال السابق األسئلة الفرعي و 
توفير   .1 أثر  هو  تكن ما  وتأمين  التحتية  المولو البنية  الحكومة    وماتلعجيا  تطبيق  على 

 ؟ اإللكترونيَّة
 ؟ يَّة اإللكترون ة الحالية على تطبيق الحكومة التنظيميّ اكل ر تحديث الهيو أثما ه .2
 ؟ اإللكترونيَّة على تطبيق الحكومة ة المؤّهل البشرّيةالموارد هو أثر توفير  .3

II. توج فروق هل  حولجو   د  العاملين  آراء  في  إحصائية  داللة  ذات  الحتط  هرية  مة  و كبيق 
الشهادة    –الجنس    –ية )العمر  ائصهم الديموغرافتعزى الختالف خص  نَّ أيمكن    اإللكترونيَّة

البريد   –معدل استخدام الحاسوب يوميًا    –عدد سنوات الخبرة    –مجال العمل    –العلمية  
 سؤال األسئلة الفرعية التالية: هذا الع من  ويتفر االلكتروني المستخدم(، 

 . يَّةاإللكترونلحكومة تطبيق ا( في آراء العاملين حول العمرفي )غراو مالدي  متغّيرالهل يؤثر  .1
يؤثر   .2 )  متغّيرالهل  آراءالجنسالديموغرافي  في  الحكومة  حول    العاملين  (  تطبيق 

 .اإللكترونيَّة
تطبيق الحكومة  اء العاملين حول  ( في آر لميةالشهادة الع الديموغرافي )  متغّيرالهل يؤثر   .3

 .ةاإللكترونيَّ 
يؤث  .4 )  متغّيرال  رهل  العملالديموغرافي  آراء  مجال  في  ح(  الحكومة  يق  تطب ول  العاملين 

 .اإللكترونيَّة
تطبيق الحكومة  ( في آراء العاملين حول  عدد سنوات الخبرةرافي )الديموغ  متغّير الهل يؤثر   .5

 .اإللكترونيَّة
يؤثر   .6 )الدي  متغّيرالهل  يومياً موغرافي  الحاسوب  استخدام  في  معدل  العامآرا(  حول  لء  ين 

 .اإللكترونيَّة تطبيق الحكومة 
تطبيق  ن حول  ( في آراء العامليالبريد االلكتروني المستخدمغرافي )الديمو   متغّيرال  هل يؤثر .7

 .اإللكترونيَّةالحكومة 
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 البحث ات متغّير  . 4.1
 . اإللكترونيَّةكومة التابع: تطبيق الح متغي رال .1
 :يتم قياسه من خّللال ذي ، و المائيَّة موارد لاوزارة  في المستقل: التطوير اإلداري  متغي رال .2

 . التكنولوجي ةبنية التحتية ال تطوير .أ
 ة. التنظيمي  تحديث الهياكل  .ب 
 ة.المؤه ل البشري ةر الموارد فيتو  .ت 

 البحث نموذج . 5.1
 هي:  ات األساسية في هذا البحث متغي ر ال إنَّ 
 .(2011، وسيتم قياسه بمقياس )شلبي، التنظيمي  ر التطوي .1
 . (2011قياس )شلبي، وسيتم قياسه بم التكنولوجي ةية التحتية البن تطوير .2
 (. 2011ي، ، وسيتم قياسه بمقياس )شلبالبشري ةتطوير الموارد  .3
 (.2011، وسيتم قياسه بمقياس )شلبي، اإللكترونيَّةتطبيق الحكومة  .4

 البحث:  التالي إطارويبين المخطط 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اري التطوير اإلد
ة  زماإلدارية الّل توفر المتطلبات  -

 االلكترونية  يق الحكومة طب لت
يمية  ث ما يلزم في الهياكل التنظتحدي -

 الحالية 
ة في العمل المؤه ل البشري ة توفير الموارد  -

 االلكتروني 

 ق الحكومة االلكترونيةتطبي

 نموذج البحث  3رسم توضيحي 
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 ف البحث داأه .6.1
 

 :ليفيما ي تتمثَّلاف إلى الوصول لمجموعة من األهد  ا البحث يهدف هذ 
في الجمهورية    المائيَّةفي وزارة الموارد    يَّةاإللكترون دراسة واقع ومدى تطبيق مفهوم الحكومة   ➢

وريَّةالعربية   . الس 
ال ➢ تطب  الن اتج ثر  واأل  يَّةالفعدراسة  الحكومة  عن  مفهوم  عال  في  اإللكترونيَّةيق  سير ل وزارة   ى 

 .مالها وبرامجهاعأ 
جوهر و وجمدى   ➢ فروق  داللد  ذات  إحصاية  تطبة  حول  العاملين  آراء  في  الحكومة ئية  يق 

الشهادة   –الجنس    –تعزى الختّلف خصائصهم الديموغرافية )العمر    نَّ أيمكن    ةاإللكترونيَّ 
المجا  –العلمية   سنوات    –عمل  ل  ي  –الخبرة  عدد  الحاسوب  استخدام  ريد بال  –وميًا  معدل 

 روني المستخدم(، لكتاال
عي القرار في الوزارة لّلستفادة من استخدام معايير  نَّ اج البحث على صطرح توصيات ونتائ  ➢

الحكومة  ا مفهوم  تطبيق  في  اإلداري  األ  اإللكترونيَّةلتطوير  لمواكبة   همي ةوإبراز  العالية 
 ذا المجال.في هلتطورات العالمية ا

 
 البحث  أهمّية . 7.1
 ين:جانَّب خّلل   بحث منهذا ال  ةأهمي  تبرز 

 ي:العمل جانَّب الل: األو جانَّبال
ال - فاعليتها على أرض  يئة العمل ومدى  من خّلل تحليل ب عملي ة  يكتسب هذا البحث أهميته 

من   واالستفادة  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  في  االواقع،  أعمال  أتمتة  في  لجهات مزاياها 
الجمهورية  العامَّة لتطوير اإلدار   ةوريَّ س  لاالعربية    في  الماسة  الحاجة  بما  في ظل  الحالية  ات 

فاعل  يت  نموذج  إلى  للوصول  العالمية  العمل  ومعايير  اإلداري  مناسب  التطوير  زم ن    الّل 
املواألتمتة   اإللكترونيَّةلتطبيق الحكومة   .  ؤسسات الدولةة لوزارات ومالشَّ

لك من خّلل التطبيق  ارات وذ اء الوز د ت لتحسين أم تطبيق البحث بتقديم مقترحاكذلك سيسه -
 . يَّةكترونل اإلللحكومة  فع اللح واالناج

ب - التوعية  زيادة  في  عمـل   اإللكترونيَّة ة  دار اإل  أهمي ةالمساهمة  تطوير  في  إسهامها   ومدى 
 في سورية.  العامَّةالجهات 
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راسة  لا  هذهقد تؤدي   - اإلى اعتمادها  د ِّ التطوير  فيما يخص  يشمله    إلداري وماكنموذج عمل 
إجراءم ان  تطبيق  سبيل  في  وتوصيات  مختلف  ةاإللكترونيَّ مة  كو لحات  في  منها  يستفاد   ،

نيتها اإلدارية الختصار الوقت في تطبيق الحكومة على تطوير ب التي تعمل    العامَّةالجهات  
 .اإللكترونيَّة

 
 العلمي: جانَّب ال: يانَّ الث جانَّبال

العليكتس أهميته  البحث  هذا  طبيب  من  موضوع عمية  ومنهج ة  كذلك    ه  د يمث ِّل  تناوله،  راسة  البحث 
جديدة  عل بي مية  العّلقة  دراسة  خّلل  وتأثيره  من  اإلداري  التطوير  الحكومة  ن  تطبيق  في  الواسع 

 .اإللكترونيَّة
 

 البحث حدود . 8.1
الموارد  يا والمتوسطة في وزارة على موظفي اإلدارة العلراسة الد ِّ ية: اقتصرت كانمالحدود ال .1

وريَّةربية )اإلدارة المركزية( في الجمهورية الع ةائيَّ مال  . الس 
راسة الحدود العلمية: اقتصرت  .2 ارة على تطبيق  ير اإلداري في الوز لى دراسة أثر التطو عالد ِّ

 .اإللكترونيَّةالحكومة 
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 لاألو الفصل. ملخص 9.1
لسابقة وأهمية امن الدراسات    ،رض الباحث في هذا الفصل اإلطار العام للبحث استع

و  ومحدداته  متغي ر البحث  وقد  اته  الدراسات استنوأهدافه،  من  البحث  فرضيات  الباحث  تج 
ركات والمؤسسات العامة منها  الشف  نيت بدراسة مختل تنوعة وعُ ت عديدة وموالتي كان  السابقة

 .طور فرضياته بشكل مبني على أسس علمية سليمةاحث قد بال وبذلك يكون والخاصة، 
ال من  النظري  القسم  الباحث  يستعرض  التالي  الفصل  عن في  يتحدث  والذي   بحث 

االلكتروني   الحكومة  بشكل  تطور  ال،  عام  ة  استعرض  مكما  العربية    ةالجمهوري  وقع  باحث 
االلكتروني  السوري   الحكومة  تطور  من  ال  ةة  بمسح  االلكتروني  باالستعانة  في حكومة  المنجر  ة 

المتحدة   عام  األمم  ثمَّ 2020في  ومن  الباح  ،  التنظييستعرض  التطوير  م  عا  حوركم   مي  ث 
اإلدا البحث للتطوير  دراسة  ومحاور  وسُ ري  وأهم  بل  ،  ال  ات النظري    تطبيقه  تنفيذ  تحول في 

 التنظيمي واإلداري.
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 بحثلل ي النَّظر : اإلطار الثانَّيالفصل 

 
 

 ةونيَّ اإللكتر المبحث األول: الحكومة  .1.2
 
 
 

 التنظيميّ التطوير  : الثانَّي المبحث  . 2.2
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 ظيميّ التنالتطوير : الثانَّي حث مبال .1.2
   مقدمة. 1.1.2

لل  وه :  التنظيمي  التطوير   المستمر  األفراد   التَّغييرمن خّلل    منظَّمةالتخطيط  في سلوكيات 
  ي  التنظيم الداخلية والخارجية والهيكل    منظَّمةبيئة ال  التَّغييرالتنظيم كما يشمل  بما يستجيب لمتطلبات  

 م والمؤسسة ككل.حقيق هدف التنظي وت وجيلتكنولـالتطور ا اكبةة لمو ور نولوجيا متطباستخدام تك 
المعرفة السلوكية ويهدف الى   علومتطبيق واسع ومنظم مبني على    التنظيمي  تطوير  ر اليعتب  

االستراتيجيات    التطوير ولتعزيز  و التنظيمي  المخطط  والبنية  ا  العمليَّات ة  فاعلية    منظَّمةللتحسين 
 .( 76 ، ص.2019ر، )مختا

 التنظيمي  وير التط دافه أ. 2.1.2

السلوك  نَّ إ األهداف    موجهاً يكون    التنظيمي    تعديل  لخدمـة  وخدمة التنظيمي  بـاألخص  ة 
فالتطوير   لذلك  باليعتب  التنظيمي  العاملين،  األر  السـلوك    همي ة غ  تسـتهدف  التي  االستراتيجيات  كأحد 

ويلزم لصـحة   لمشكّلت،على حل ا  اعات الجم  رة، بزيادة قد اعلية التنظيم، سعيًا الى زيادة فالتنظيمي  
ال ذي الجسدية، فالتنظيم الناجح هو    جوانَّب ال  جانَّب النفسية للعاملين إلى    جوانَّب الب يم االهتمـام  التنظـ
المتبادلنَّ ابشكل    ت المعلومافيه    تتدفق واالحترام  والثقة  الفريق  روح  فيـه  وتسود  يساعد   ،سيابي  مما 

لق باألفراد في اجراءات تتع  التنظيمي  طوير  ف التأهدا  تتمثَّلو .  قدراتهعلى نمو شخصية الفرد وتطوير  
  التنظيمي  لمناخ  حداث تغيير في اإوهي في مجملها تؤدي الى    منظَّمةرى تتعلق بالجماعة في الوأخ

على ثقافة التنظيم    التنظيمي  لتطـوير  ويركـز ا  المنشآت ة، وفي  التنظيمي  دارية و السائد، وفي النواحي اإل
،  2000  ،)القريوتي  ي داخل التنظيمنَّ ا سنَّ التفاعل اإل  ات عمليَّ ، و التنظيمي  كل  والسلوك والعّلقات والهي

 (.305ص. 
الثالث وتلعب الحكومات دور والتنمية هي مركز السياسة لما يسمى د  العالم  ًا رئيسيًا في  ول 

الوطنية. وتعتبر اإلدا التنمية هذه. تستخدم الحكومة سلطتها  عملي ة  آلية مهمة في    العامَّةرة  التنمية 
صياغة وتنظيم وتنفيذ برامج عمل واسعة النطاق. ية الوطنية من خّلل  ة لتحقيق مهمة التنماإلداري

  تعتبر إدارة التنمية وسيلة   المعقدة للحكومة، يتم استخدام أداة إدارة التنمية.  شطةنَّ األللتعامل مع هذه  و 
فترة    م إدارة التنمية بعد النامية. ظهر مفهو   البلدانَّ داف الوطنية في  ة لتحديد وتوحيد وتنفيذ األهمفيد 

الحر  العالمية  وجيزة من  التنمية في سياقات ةالثانَّيب  إدارة  الحديث عن مجال  مختلفة لكن    . ويمكن 
 )زوليك، نَّظمةثر باألبدورها تتأ  عليه والتي تؤث رالتي  نَّظمةاأل  قابلية تطبيقه تعتمد بشكل أساسي على

 (.1، ص. 2010
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ين لخلق نمو شامل الموظ ف  عمليَّات و  نظم ومنهجي في قيم أهو تغيير م  التنظيمي  التطوير  
العمل من حيث ة وتحسياليومي  العمليَّات يختلف عن    أنَّه  في شركة أو مؤسسة. يتبع    أنَّه  نات سير 

 ين. الموظ فجميع مع  ضح او له بشكل من خّلتتواصل اإلدارة  محدداً  بروتوكوالً 
المؤسسي    التَّغييريكون    نَّ أيمكن   لكن  انَّ األحيفي بعض    طويلة ومرهقةعملي ة  والتطوير   ،

 :(Jalagat, 2016, P.1237) الشركات تبدأ عادًة بعدة أهداف
ة يسمح  تغيير ثقافة الشركة لعرض االستراتيجيات الجديدة كفرصة نمو إيجابي  إنَّ   ن المستمر.التحسيّ 

ة. ر الجديد واألفكا  التَّغييرى  فتاًحا علنَّ ايصبحوا أكثر    نَّ أين على  موظ فالمستمر ويشجع  بالتحسين ال
 التحسين والمراقبة.يتم تقديم استراتيجيات جديدة بشكل منهجي من خّلل التخطيط والتنفيذ والتقييم و 

متزايد. أو  أفضل  زياد ال ذي    التنظيمي  التطوير    تواصل  إلى  والتيؤدي  الراجعة  التغذية  في  ة  فاعل 
يشعر    منظَّمةال الشركة.  رؤية  مع  المزي  نَّ أون  الموظ فينسجم  من  لديهم  الواضحد  مهمة    األثر  في 

 الشركة وقد يكونون أكثر تحفيًزا نتيجة لذلك.
على    ين.الموّظفتطوير   يجب  اليوم،  األعمال  عالم  المنتجات    التكيُّف ين  الموظ ففي  مع  باستمرار 

العمل  سير  لي ة  عمين التدريب وتحسينات  الموظ ف. يشمل تطوير  ةمتغي ر الاألساسية والبيئات    ظمةنَّ واأل
 ة. متغي ر ال المتطل بات ميع على مواكبة تساعد الج التي

يساعد في تحسين    نَّ أيمكن  ال ذي  إلى االبتكار، و   مي  نظيالتيؤدي التطوير    تحسين المنتج والخدمة.
وق اث ألبح  ما يأتي هذا االبتكار نتيجة  المنتجات والخدمات. غالباً   . المكثَّفةوالتحليّلت  الس 

الرب التطوير    ح.زيادة  و   ظيمي  تناليساعد  االتصال  تحسين  خّلل  من  األرباح  زيادة   عمليَّات على 
 ى زيادة أرباح الشركة.مات. يعمل كل منها علين والمنتجات أو الخد الموظ ف

ة على البحث. القائم  المنهجيَّة سلة من الخطوات  لعبارة عن س  التنظيميّ التطوير  عملّية  
م الشائعة  التنفيذ  خطوات  يليتتضمن   ,McFillen, O’Neil, Balzer and Varney)  ا 

2012, P.223-243): 
بتحديد الحاجة التي تتوافق مع أهداف العمل. غالًبا ما    ي  التنظيم  التَّغييريبدأ    تحديد مجال التحسين.

الحاج  هذه  الشركات  تفكر    ةتعرف  قد  لكنها  الفور،  اتبعلى  الفي  على  قائم  نهج  لتحديد   ات بيانَّ اع 
االستطّلعا  المشكّلت  خّلل  والتغذية  من  الرسمية  شمواًل  ت  أكثر  بفهم  النهج  هذا  يسمح  الراجعة. 

ال على  يجب  التحسين.  ما    نَّ أشركات  لمجال  نفسها  هذا  ال ذي  تسأل  ولماذا  تغييره،    التَّغيير تريد 
 ضروري.
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المشكلة.يالتحق في  مجال  ق  تحديد  وجا  بمجرد  سبب  لمعرفة  تحقيًقا  الشركات  تجري  ود لتحسين، 
. يمكن  ون التحسين، وما هي الحلول التي تمت تجربتها سابقاً العوائق التي تحول د المشكلة، وما هي  

 .الفردي ِّةخطوة أيًضا استطّلعات الرأي أو مجموعات التركيز والمشاورات هذه التشمل  نَّ أ
ين المحددة  ظ فالمو شاء خطة بالموارد المخصصة وأدوار  إنَّ ب  تقوم الشركة بعد ذلك   شاء خطة عمل.إنَّ 

الخط بوضوح هذه  ستشمل  دعماً .  هذه   محدداً   ة  خّلل  للقياس.  قابل  هدف  وتحديد  المعنيين  لألفراد 
 ية الراجعة. ذ للموظفين وإدارة التغ التَّغييرات توصيل  كيفيَّةوة، يجب على الشركات التفكير في الخط

والرؤية. الدافع  بوضوح،    نَّ أد  بمجر   خلق  وتبلغها  خطة  الشركة  تحفيتحدد  قادتها  على  ز  يجب 
  بما ومؤثر    متحمس  بشكلفي الرؤية. تتضمن هذه الخطوة القادة الذين يتصرفون  موظفيهم للمشاركة  

املين على فهم أهداف الخطة الموظ ف ساعد ي  والتأثير المطلوب.  ةالشَّ
حين  ف  تنفيذ.ال أثناء  إنَّ ي  ضروري  فالتنفيذ   االستقرار  أثناء  الموظ ف دعم    إنَّ ،  من خّلل   تقالاالنَّ ين 

أمر  التوجي والتدريب  في  جداً مهم  ه  التفكير  اإلدارة  على  يجب  الدعم،  هذا  مثل  في  التفكير  عند   .
الالتي ستكون أكثر    العملون وطرق  الموظ فهارات الجديدة التي سيحتاجها  الم تساعد    نَّ أكن  م. ييَّةفع 

 .التَّغيير عملي ةفي تسهيل  لتواصل المستمروا التغذية الراجعة
األول النتائج  للخطة،    ية.تقييم  الشركة  تنفيذ  اجتماع  قادتها  ل  يمكنبمجرد  المشترك، عقد  للتفكير 

عوموظفا  سألو توي إذا  يهم  بشكل    التَّغيير  كانما  العمل  أهداف  القادة.  فع اليلبي  ييم  قبت  أيضاً   يقوم 
وة. ن التغاضي عن هذه الخطالقيام به بشكل مختلف. ال يمك فيما يمكن    ظرالنَّ و   التَّغييرإدارة  عملي ة  

ال تدخُّّلت ال ت كان ، فلن تعرف ما إذا التَّغييرات بتقييم  إذا لم تقم الشركة  ة. فع 
االستمرار.  فكي  الت الشركة  أو  تختار  قد  األولية،  النتائج  تقييم  على  إذا و تكييف  ال  اعتماًدا  خطتها. 

 التحسن.  تمر مع الخطة الحالية لمواصلة، فقد تسنجاحاً أظهرت النتائج  
 

 التنظيمي   التَّغييرالتي تواجه  ياتتحد  ال. 3.1.2

ا  التنظيمي  والتطوير    التَّغييريعترض    نَّ أ يمكن   مقاومة    لعوائقبعض  نجاحه.  بوجه  تقف 
يج  التَّغيير المقاومة،  ولتقليل  طبيعي،  عأمر  القيادة  ب  طرح    نَّ ألى  في  بطيء    غييرالتَّ تفكر  بشكل 

،  اً ما يكون صعب  غالباً   التَّغيير  نَّ أ  اً واحدة. نظر   ييرات واسعة النطاق دفعةبداًل من إجراء تغ   دريجي  تو 
  نَّ ا عالية المستوى. التعليم واالتصال أمر   غييرات التَّ ة لتنفيذ  يجب على الشركات توظيف خبرات القياد 

اضح لما يحدث لديهم فهم و   كانا  إذ   اً ين كثير الموظ فومة  ؛ تقل احتمالية مقاالتَّغييرنفيذ  ت في    نَّ ا حيوي
اللإلدارة ال ولماذا. يمكن  ين. الموظ فوتوفر الوضوح ألعضاء الفريق وباقي عملي ة توجه ال نَّ أة فع 
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يات ال تشمل  Yılmaz andي )ما يل  التنظيمي  التطوير  عمليَّات الشائعة التي تأتي مع   تحد 
Kılıçoğlu, 2013, P.18-19 :) 

أو يحجمون  الفشل    م يخشون نَّه ذ خطط جديدة ألين تنفيالموظ فض  يخشى بع  الخوف من المجهول.
ات السابقة، أو  المبادر   قد فشلت   ت كانإذا    التَّغييرعن دخول منطقة مجهولة. قد يتجاهلون محاوالت  

ون عن هذا  لموظ فاجة للتغيير. قد يعبر ايس هنالك حلي و على ما يرام كما ه منظَّمةال نَّ أقد يعتقدون 
مباشر بشكل  ا  الخوف  خّلل  الجديدة  من  المبادرات  من  إهمال  لشكوى  خّلل  من  سلبي  بشكل  أو 

إلى اجتماعات تحسين    اً لوصول متأخر الجديدة، على سبيل المثال، تعمد ا  التَّغييرعملي ة  دورهم في  
 ة.  الرئيسي  عملي ة ال

  دور يما    الباً ة حول األهداف النهائية للشركة. غ، يختلف القاد األحيانَّ في بعض    ة.ب متضار األهداف ال
االتمويل  على  هذا الصراع   التواصل بين فروع اإلدارة.    أحيانَّاً   ويأتيلموارد،  وتخصيص  من ضعف 

القض  هذه  معالجة  خّلل  يمكن  من  استباقي  بشكل  في  إنَّ ايا  البدء  قبل  واضحة  اتصال  قنوات  شاء 
 ت جديدة.امبادر 

ى التدافع  ين الباقين علالموظ فا يجبر  ، مممةمنظَّ في الون  الرئيسي  د يغادر القادة  ق  .القيادة فقيرة الخبرة
أو مهارات    فع الال  ء الفجوات. باإلضافة إلى ذلك، قد تفتقر القيادة الحالية إلى مهارات االتصاللمل

 أكثر صعوبة. تنظيمي  لا ييرالتَّغيجعل   نَّ أبناء الفريق. كل سيناريو يمكن 
التنبؤييراون تغ الموظ فيتوقع    المخطط لها.  غييراتالتَّ عدم فهم   التخطيط ويمكن  لذلك   ت جيدة  بها، 

شاء  إنَّ يساعد    نَّ أ  . يمكن عملي ةالثقة في ال  ون الموظ ف يفقد    نَّ أأو أخطاء، يمكن  عند حدوث مفاجآت  
 ي تجنب هذه المشكّلت.فتحدث جدول زمني للتغييرات وتوضيح المشكّلت التي قد 

 نَّ أ ين الموظ فعض ، قد يشعر بالتَّغييرفترات   خّلل .منظَّمةلل العامَّةأو القيم  الرسالة صعوبة تغيير
 .  التَّغييرمهمة الشركة ال تتوافق مع المبادرات الجديدة. مما قد يتسبب في مقاومة 

 
 ي  التنظيمالتطوير  عملي ةالممكنة في  تدخُّالتال. 4.1.2

البرا  التنظيمي  التطوير    ّلت خُّ تد  و هي  معينة.   العمليَّات مج  مشكلة  لحل  المصممة 
الغر ال هذه  من  تح  تدخُّّلتض  كفهو  السين  بشكل    منظَّمة اءة  اإلدارة  على  القادة  ومساعدة 

الأكثر   من  يَّةفع  كثير  في  تصنيف  نَّ األحيا .  يتم  األ  التنظيمي  التطوير    تدخُّّلت ،    نَّواع إلى 
 :(Almasaeid and Anagreh, 2020, P.1745)  ة فيما يليحالموضالثّلثة 
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التتعل  المفردة:  تدخ التال -1 أو    الفردي ِّةة  سؤولي بالم  الفردي ِّة  خُّّلت تد ق  الرؤية  أو  العادات  أو 
شكل التوجيه. على سبيل المثال، قد يتم    دي ِّةفر ال  تدخُّّلت التحسين أو سير العمل.  قد تتخذ ال

اس يتعلم  موظف  و   تخدامتعيين  جديدة  تقنية  يحتاجال ذي  منصة  هذه   قد  عمل  في  لخبير 
األسئ  على  لإلجابة  وتقالمنصة  الفني  لة  الدعم  من    زمالّل  ديم  كثير  في  يتم األحيانَّ لها.    ،

ال أو    الفردي ِّة   تدخُّّلت تقديم  الجدد  الشركة. في  ف الموظ  للموظفين  الذين تتغير مهامهم في  ين 
 تؤث ري األداء أو  ين الذين يظهر لديهم مشكّلت فوظ ف مالمع  أوقات أخرى، يتم استخدامها  

 .ت الفريقمواقفهم سلبًا على معنويا
ال  ة:يّ الجماع  تدخ التال -2 أو    تدخُّّلت تتعلق  العمل(  )قائم في صلب  أساسي  بفريق  الجماعية 

من  جزءًا واحدًا    نَّ الجماعية ضرورية أل   تدخُّّلت ين. قد تكون الالموظ ففرع، ولكن ليس جميع  
يمكن  شال ال تطوي  كيفيَّةيغير    نَّ أركة  هذه  تأخذ  قد  المثال.  ما، على سبيل  منتج   تدخُّّلت ر 

المهنيشكل   أو  التطوير  التدريب  تتضمن    أو  قد  التدريبية.  المجموعة    تدخُّّلت المؤتمرات 
وإ األقسام  هيكلة  للإعادة  الجديدة  الوظائف  مسؤوليات  إذا  يصال  المعنيين.   ت كانموظفين 

شخالمشك الصلة  هذه  تكون  إدارة من على    تدخُّّلت ية،  على  التدريب  أو  الفريق  بناء  شكل 
تقومالصرا  بإجرا  ع. عادة ما  يكون   األحيانَّ جماعية، ولكن في بعض    تدخُّّلت ء  اإلدارة  قد 

 هناك الحاجة إلى مستشار خارجي. 
رية إذا و ون ضر أو على عمل كامل. قد تك  منظَّمةوالتي تتضمن على    ة:التنظيميّ   التتدخ  ال -3

ين.  الموظ فلى جميع  ع  تؤث راتيجيات أو رؤى أو بروتوكوالت جديدة  الشركة تطرح استر   ت كان
الحاال بعض  ينطوي في  قد  رؤية    التنظيمي  التدخل    ت،  لخلق  المعنوية  الروح  رفع  على 

ية  شاء رؤ إنَّ شاء برامج صحية جديدة للموظفين أو  إنَّ   تدخُّّلت ذه المشتركة أقوى. قد تشمل ه
للشركيجد  بالنسبة  بالكامل.  للشركة  فقد تتخد  التي تطرح استراتيجية عمل جديدة،  هذه   ذ ات 

جديدة   أنَّظمة، أو إيجاد  تركيزيكلة، أو تشكيل مجموعة  عادة الهؤوليات إ شكل مس  تدخُّّلت ال
درب  ة من خّلل طرف ثالث، مثل مالتنظيمي    تدخُّّلت ما تتم ال  . غالباً تاج والنجاحنَّ لمراقبة اإل 

خارجي.  وأ هذ   اً بغالو   خبير  تكون  الما  ل  تدخُّّلت ه  نوع  معينة    منظَّمةمحددة  من  عين  مأو 
استراتيجيات    التنظيمي  التطوير    تدخُّّلت مختلفة من    أنَّواعب  تتطلحو،  المشاكل. على هذا الن

 تنفيذ مختلفة.
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 التنظيمي  نماذج التطوير  .5.1.2
مجال   في  والخبراء  الباحثون  نم   التنظيمي  والتطوير    ر غييالتَّ ابتكر  من  التطوير  العديد  اذج 

 :المختلفة. ومنها نذكر التنظيمي  
 نموذج كيرت لوين  .1.5.1.2

المميزة    التَّغييرعلى مراحل    التعرُّف  إنَّ .  التَّغيير جاح  نَّ ك ثّلث خطوات أساسية إلهنان،  وفقًا للوي
-Writh, 2004, P.1)  -صارتباخ  -المنشود   التَّغييرلتنفيذ    فع الالقادة من التخطيط ال  هذه يمك ن

6): 
 لة األولى هي فك التجميد:المرح -

 إلجراءات الحالية استعدادًا للتغيير.اذه المرحلة على تخفيف المعايير و تعمل الشركات في ه
 : الاالنَّتقأو  التَّغييرهي مرحلة   ةالثانَّيالمرحلة  -

ه الخطوة، يعد دعم اإلدارة  ذ ّلل هخو .  في هذه المرحلة  تقدم الشركات استراتيجية جديدة وتنفذها
 ين وتركيزهم. موظ ف الللحفاظ على تحفيز  همي ةبالغ األ  صل أمراً والتوا
 ي إعادة التجميد:ثة ه المرحلة الثال -

الحفاظ على    كيفيَّة ير في  تعمل الخطوة الثالثة على ترسيخ "الوضع الطبيعي الجديد" وتشجع التفك
 . التَّغييرهذا 

 

 
 التنظيمي  ين للتغيير نموذج كيرت لو 4رسم توضيحي 

 



22 
 

لوين يوض ِّ   إنَّ  إذ  التنظيمي    التَّغييرات ظم  ُترافق مع  اً د أساسية جعملي ة  ح  نموذج  الكثير    نَّ أة، 
لون   ث فيها، ويعتادون على الروتين  ويمكن التنبؤ بما سيحد تكون المؤسسة مستقرة    نَّ أ من الناس يفض ِّ

  راءات والممارسات الحالية داخل المؤسسة )عبر ئة العمل، ولذلك ينبغي عرقلة اإلج ياخل بالموجود بد 
جعلها بهدف  جديدة(  عمل  ُأسس  السابقة  فع الغير    وضع  والممارسات  اإلجراءات  تصبح  عندما  ة. 

دون ماً مع الوضع الجديد تلقائي  فالتكيُّ ة، يعمل الناس على  فع الغير   موعة من اإلجراءات ج، ويحد ِّ
 .الوضع الُمستجد في الشركة السلوكية الجديدة التي تناسب  ماطنَّ األو 

لوين،من    الرَّغمعلى   نموذج  افترضنا    الً معقو   ون يك  أنَّهإال     بساطة  تكون    نَّ أإذا  المؤسسة 
هذا النموذج    نَّ أقرار، وذلك يعني  ت لتغيير حالة االستما لم تُتخذ إجراءا  األحيانَّ مستقر ة في معظم  

ُيمكن  ل  سباً يبدو منا التي  في  نَّ أ لمؤسسات  ا  التَّغييرها  يستمر  لفترة طويلة، ولكنَّ  لواقع يشير  المنشود 
 .لة المدى في مجتمعاتنا المعاصرةاستقرار طويإلى ُندرة وجود حالة 
الحقيقة   قالب   إنَّ في  عن  ُيعب ِّر  لوين  في    نموذج  يحدث  للتغيير  سات   أنَّظمةأساسي   المؤسَّ

د الط   نَّ أ إلى  المختلفة، إذ يشير   ُتمه ِّ ريق لحالة عدم االستقرار عندما يطرأ تغيير  حالة االستقرار قد 
ينشأ االم النظام، ومن ثم  للتغيير  ستقرار مرة أخ عين على  النموذج  يمكن استعمال هذا  رى، وهكذا. 

  ط ضعف المؤسسة أو في تعزيز نقاط قوتها، ويمكن تطبيقه أيضاً سواء عند الرغبة في إصّلح نقا
 فل أو من أسفل إلى أعلى.من أعلى إلى أس التَّغييرعملي ة   ءإجرا عند 

 
 تر للتغيير نموذج كو . 2.5.1.2

لل نموذج كوتر  النُيعدُّ  العديد من    ماذج األكثر استخداماً تغيير من  سات في  في وقتنا    المؤسَّ
للمؤسسات ذات    ناسباً يكية، ولذلك قد يكون مكان ة الميالتنظيمي  مع الهياكل   عموماً   الحالي، وهو يتوافق

وهو يعتمد    /،6/موضحة في الشكل  ي خطوات  نَّ اف هذا النموذج من ثم أل ثابتة. يتالهياكل الهرمية ال
 تخاذ القرارات واإلجراءات التي تنتقل من أعلى إلى أسفل عبر المؤسسة إلحداث المركزية في ا  على

 تغيير ُمخطَّط له. 
 يفعل المديرون ذلك عن طريق الحديث و ،  ييرالتَّغخلق شعور بضرورة  الخطوة األولى هي  

ضرورة   أسباب  وغالباً التَّغيير عن  يستخ  ،  التشما  األدوات  بعض  المديرين  كبار  لجمع  دم  خيصية 
ين المؤث ِّرين  الموظ فالقادة و   ، ويعملون جاهدين على إقناعالتَّغييرعملي ة  التي تدعم فكرة إجراء    ات بيانَّ ال

 يير. غ ى للتالقصو  همي ةداخل المؤسسة باأل
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 در جامعة رايس نموذج كوتر للتغيير، المص  5رسم توضيحي 

قي  هي  ةالثانَّي الخطوة   مجموعة  مؤثِّّرةتشكيل  من  ادية  مجموعة  المديرون  ينشئ  إذ   ،
 المخطَّط له.  التَّغييرفي تحديد معالم  األشخاص ذوي النفوذ لمساعدتهم

المجموعة القيادية على وضع ، إذ يعمل المدير مع  رؤية للتغيير  صياغةالخطوة الثالثة هي  
دون نطاق  رؤية للتغيير الم النتائج التي سُيفضي  و   التَّغييرع  وافود   التَّغييرنشود، ويحد ِّ التحسينات أو 

 .إليها
هي   الرابعة  الرؤيةالخطوة  المؤسسة  نشر  المؤسسة عبر  التواصل مع جميع أعضاء  أي  ؛ 

دت في المرحلة ا غييرتَّ الية وإخبارهم برؤ   لسابقة.التي ُحد ِّ
هي   الخامسة  العوائقالخطوة  و إزالة  مقاومة  ،  تقليل  منها هو  الموا  ييرالتَّغالهدف  رد  وتوفير 

زم  . التَّغييرعملي ة جاح نَّ ة والظروف المّلئمة إلالّل 
لى  مساعدة أفراد المؤسسة ع  نَّ أ  في  . ال شكتحقيق نجاحات صغيرةة هي  الخطوة السادس

من  رؤ  هو  النجاح  طريق  جد االطُّرق  ية  دعم    اً لمؤث ِّرة  على  إذ  التَّغييرات لتشجيعهم  النجاحات    إنَّ ، 
بمث الُكبرى ستتحقَّق عندما يكتمل    نَّ أذو جدوى و   لتَّغيير ا  نَّ أ ابة مؤشرات على  الصغيرة هي  المنافع 

 .التَّغيير عملي ةذ تنفي
هي   السابعة  النجاحاتالخطوة  تتراكم  تعزيز  و   غييرات التَّ .  الوقت  مرور  مع  تصبح  الصغيرة 

 . غييرالتَّ عملي ة نفيذها لات التي ُتحق ِّقها المؤسسة أثناء تتغييرات كبيرة، ومن المهم تعزيز النجاح
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هي   األخيرة  الخطالتَّغييراتتثبيت  الخطوة  هذه  في  العمل  يجري  القواعد .  تعميم  على  وة 
  اً تغيير   كان  نَّ أبعد    اً ي  تدريج  تغييراً   التَّغييرويصبح    ا،يحهممارسات الجديدة المصاحبة للتغيير وتنقوال

الهد تحويلياً  تحسين  .  هو  الخطوة  هذه  من  زيادة    ييرغالتَّ   عملي ةف  أجل  جميع من  وتحقيق  فاعليتها 
 .الفوائد المرجوة

كون  ي  لتيالمنشود وا  التَّغييرالحاالت التي يمكن فيها التنبؤ بنتائج  ي  ف  فع االً ُيعدُّ نموذج كوتر  
القادة قادرين على دفع  تنفيذ   يات تحد  إلى أسفل عبر المؤسسة. من ال  التَّغيير  فيها  التي قد تعترض 

إذا لم يساهموا في صياغة خطط    التَّغييرعملي ة  ين قد يقاومون  لموظ فاالعديد من    نَّ أ هو    هذا النموذج
لتي أو الرؤية ا  التَّغييردى ضرورة  م  ًماين تماالموظ ف، ويحدث ذلك بالفعل إذا لم يدرك أولئك  التَّغيير

 نَّ ألمديرون والقادة  ما ُيستخدم هذا النموذج عندما يرى ا  ُوضعت من أجل تنفيذه. في الواقع، غالًبا
لون عمومتغيير من أجل إصّلح نقاط الضعف فيها وعند عملي ة  المؤسسة بحاجة إلى   اتباع    اً ما يفض ِّ

نموذج كوتر    إنَّ إلى ذلك، فن العقلية التقليدية. باإلضافة  لو ويحممن أعلى إلى أسفل    التَّغييرأسلوب  
يكون   قد  المديرون للتغيير  يكون  عندما  كبيرة  فاعلية  إلى  ذا  بحاجة  خطوات    والقادة    التَّغيير تحديد 

 . (Aldemir, 2010, P.4-10) المنشود بوضوح وتنفيذه على نطاق واسع
 

 التحري التقييمي . 3.5.1.2
واإلجراءات خّلله من أسفل    لتَّغييرات اعلى تعزيز نقاط القوة وتنتقل   ميتقيييعتمد التحري ال

أسلوب للتغيير يرك ِّز على طرح    أنَّهب   حري التقييميف التر ِّ عيلى ويستند إلى العقلية اإليجابية.  إلى أع
ُيقد ِّرون مؤسساتهم وكل من يعمل باألسئلة ويتيح مشاركة الجميع   ا  . يقترح هذ داخلهاويجعل األفراد 

رون من حولهم وُيسل ِّطون  ة واالستفسارات ومناقشتها تجعل الناس ُيقد ِّ طرح األسئلعملي ة    نَّ أالنموذج  
قوة في المؤسسة التي يعملون فيها وعلى الفرص المتاحة أمامهم. باإلضافة إلى  قاط الالضوء على ن

ت االجتماعية فيها  عّليادة التفاة في ز اهم المناقشات والمحادثات التي تجري داخل المؤسسذلك، تس
 .درة األفراد على العمل مًعا بفاعليةوفي تحسين ق
الثم   ُطو ِّر في  التقييمي  التحري  من  ن ينَّ انموذج  ديفيد  يات  األستاذ  يد  على  العشرين  القرن 

من  األفراد ُيشك ِّلون مؤسساتهم    نَّ أض هذا النموذج  كوبيريدر في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، ويفتر 
 نتشرة داخل المؤسسة. التي تنشأ نتيجًة للمحادثات المت ل التفاعّلخّل
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سية التي تساهم في تشكيل  ية األساييمي، ُيعدُّ الحوار الجماعي هو اآللفي نموذج التحري التق 
 appreciative) مصطلح المحادثات التقديريةالجديدة لدى األفراد. ُيعدُّ    النَّظرالتفسيرات ووجهات  
conversations)  المص ويشطلمن  النموذج،  بهذا  المرتبطة  التأثير  حات  ذات  المناقشات  إلى  ير 

على صياغة رؤية   أثناء تعاونهم معاً ة بينهم  تساعد األشخاص على إيجاد أمور مشترك  اإليجابي التي
 يها.  إيجابية لمستقبل مثالي للمؤسسة التي يعملون ف

التطوير   استشاريو  ر  طوَّ نمختلف  طرق   التنظيمي  لقد  لتطبيق  والتي  مو ة  التقييمي  التحري  ذج 
ن التي ت "  D-5  دورة"على طريقة ُتسمَّى  ظروف تنظيمية مختلفة، ولكن معظمهم يعتمدون    تناسب    تكوَّ

 ميم، والتص(dream)  والحلم،  (discover)  واالكتشاف،  (define)  التحديد ن خمس مراحل هي:  م
(design)والمصير ، (destiny)( ،Macpherson, 2015, P.3 :) 

هي  حلالمر  األولى  التحديدة  يعممرحلة  تحدي .  على  المرحلة  هذه  في  والقادة  المديرون  د  ل 
من   مجمالتَّغييرالهدف  ويشك ِّلون  إرشا،  التوجيهيوعة  اللجنة  غالًبا  عليها  ُيطلق    نَّ أ ينبغي  ة،  دية 

أفرا المجموعة  الوحد   نَّ أذوي وجهات نظر متنوعة و   داً تتضمَّن هذه  المُيمث ِّلوا  اات  ؤسسة  لمختلفة في 
الهدف بأسلوب يدفع أفراد سيتفق المديرون مع هذه المجموعة على صياغة    .التَّغييرالتي بحاجة إلى  

يتحقَّق،    نَّ أ يمكن  ال ذي  تستطيع المؤسسة القيام به وفي المستقبل المشرق    افيمالتفكير    المؤسسة إلى
يقلبون إ بتفسيرات ووجهات نظر    وجن أجل الخر عقب م  على  المشكّلت رأساً   عملي ةفي هذه ال  ذ قد 

 .اجديدة عنه
لتي تهدف إلى رك ِّز هذه المرحلة على طرح األسئلة ا. تُ مرحلة االكتشافهي    ةالثانَّي المرحلة  

ن استغّللها لرسم صورة  تكشاف نقاط القوة الحالية للمؤسسة ونماذج النجاح القائمة فيها والتي ُيمك اس
 المستقبل المنشود.  

يكون   نَّ أ في هذه المرحلة كيف ُيمكن  . يتخيَّل أفراد المؤسسة ة الحلمحلمر الثة هي لة الثالمرح
جاح التي اكُتشفت في المرحلة السابقة  القوة وعوامل الن  مستقبل المشرق للمؤسسة. ُتشك ِّل نقاطشكل ال

اإلبداعي  تفكير  ون في هذه المرحلة على الالموظ فمشرق، وُيشجَّع  أساًسا لرسم صورة ذلك المستقبل ال
 سة إذا استغلَّت نقاط قوتها. تحق ِّقه المؤس  نَّ أما يمكن  نَّ شأب

همة التي ُطرحت ر الملة بتحديد األفكا. تبدأ هذه المرحمرحلة التصميمعة هي  المرحلة الراب
يعمل   قد  الحلم.  مرحلة  معاً الموظ ففي  قا  ون  وضع  بجميع  على  المحتملة   نَّشطةاألئمة  واإلجراءات 

ق تساعالتي  تح د  على  فيقيدهم  الجميع  يتشارك  ثمَّ  الهدف،  وغالباً   ق  الواعدة،  األفكار  ما    تحديد 
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ل إلى مبادرات عمل    نَّ أفكار التي يرغبون في  ار المديرين والقادة صوتهم لتأييد األيضيف كب  تتحوَّ
 على أرض الواقع.  

 
طط لخفي تنفيذ اون  ظ فالمو   عند قيامهذه المرحلة    تبدأ.  مرحلة المصيري  المرحلة األخيرة ه

رة من الزمن، وسوف  تنفيذ الخطوات واإلجراءات المتفق عليها لفت   التي ُوضعت. تواصل فرق العمل
أخرى  فرق  مع  للحديث عن سالموظ فمن    تجتمع  وتعديل ين  الُمحرز  التقدم  عن  واإلبّلغ  العمل  ير 

 الخطط. 
خ تصبح  التحقد  جزءاً طوات  التقييمي  ا  ري  ثقافة  من  يتجزأ  تُ لمؤسسةال  قد  إذ  بعض نف ِّ ؛  ذ 

سات  سات ولكن قد ُتنف ِّذها    كجزء أساسي من التخطيط االستراتيجي،  سنوياً   هذه الخطوات   المؤسَّ   المؤسَّ
 لرغبة في إحداث تغييرات جذرية.عند الحاجة أو عند اى فقط األخر 

 
 المعقدة كيفيَّة الت نَّظمةاأل . 4.5.1.2

ساجميع    نَّ أنموذج  ال  هذا يفترض   complex adaptive) معقَّدة  ة فيَّ كي ت نَّظمةأهي    ت المؤسَّ
systems)  بذلك هو تت  نَّ أ، والمقصود  بيئة عملها باستمر المؤسسة  ار مثلها مثل  طوَّر وتتكيَّف مع 

على    إلى أعلى(، ويعتمد الطارئ )من أسفل    التَّغييرُيرك ِّز هذا النموذج على أسلوب  الكائنات الحية.  
 مع ظروفهم المحلية.   فالتكيُّ ي و الذات قدرة األفراد على التنظيم

اجت المفتوحُتعدُّ  الفضاء  الشائعة   (Open Space Technology) ماعات  األساليب  من 
إ تستند  األالتي  نموذج  يمكن  ا  كيفيَّةالت  نَّظمة لى  أسلوب  وهي  عشرات    نَّ أ لمعقَّدة،  فيه  ُيشارك 

 .  األشخاص 
ر نموذج األ ر الهياكل  تت   نَّ أمكن  كيف يُ   المعقَّدة  كيفيَّةالت  نَّظمةيفس ِّ ية من  ة العضو التنظيمي  طوَّ

تحدث  التي  الرسمية  غير  التفاعّلت  ف  خّلل  لذلك  المؤسسة،  ب  إنَّ داخل  النموذ اإللمام  د هذا  يزو ِّ ج 
ب والقادة  التأثير في مساالمديرين  تساعدهم على  التي  األساسية  الرسمية،  المعرفة  غير  التفاعّلت  ر 
م بها بال مكانهمبإحتى لو لم يكن   .شكل مباشرتحكُّ

النقاط    نَّ أدة  المعقَّ   كيفيَّةالت   نَّظمةاستخدام نموذج األ ينبغي على من يرغب في   يفهم بعض 
في    التَّغييرين. أواًل، يكون اتجاه  الموظ فأوساط  حدوث التنظيم الذاتي في    كيفيَّةة بعل ِّقمتالاألساسية  

، ولكن عندما يتفاعل هؤالء مع  د من األشخاص العدي  المؤسسة من أسفل إلى أعلى ويتطلَّب مشاركة
معرو غييرالتَّ  غير  الدقيقة  سلوكياتهم  تكون  قد  ع،  السيطرة  أو  بها  التنبؤ  يمكن  وال  غالباً فة  ما    ليها. 
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يقعون ضمن دائرة عّلقاتهم  المؤسسة للتغيير إلى تصوُّرات األفراد الذين    تستند طريقة استجابة أفراد 
يتأثَّر بهم، لذلك يجب في المؤسسة يؤث ِّر على اآلخرين و   كل شخص   نَّ أ  سة، إذ المباشرة داخل المؤس

دة  المعقَّ   كيفيَّةالت  نَّظمة عضهم. يشير نموذج األالعّلقات التي تربط أفراد المؤسسة بب  التَّغييريطال    نَّ أ
طبيعال ذي  التغيُّر    نَّ أإلى   على  أو  يطرأ  س  أنَّماطة  المؤسسة  داخل  الشخصية  إلى    يؤد ِّيالعّلقات 

تغ علىحدوث  ينبغي  لذلك  نتائجها،  في  والقادة    ييرات  المؤ يُ   نَّ أالمديرين  ألفراد  المجال تيحوا  سسة 
بالعمل على    أنَّفسهمقاء  من تل  ين الذين يبادرون دائماً الموظ فيدعموا    نَّ أهم و لتكوين العّلقات فيما بين

زم ييرات غالتَّ إحداث   .ةالّل 
على   إلى  تبا نَّ اال  القادةينبغي  السي  يالرئالظروف  ه  التنظيم  بحدوث  تسمح  التي  غير  ة  ذاتي 

 .بالحسبانَّ ينبغي عليهم أخذها  الرسمي، وهناك ثّلثة أسئلة أساسية 
لون للعمل  أنَّهب  إلى أي درجة يشعر األفرادول:  ل األالسؤا • م وكالء للتغيير  أنَّهعلى  م مخوَّ

هم المؤسسة، وإذا عدَّ  ل من مجموعن تتشكَّ ينشأ التنظيم الذاتي من األفراد الذي  المؤسسة؟في  
ب  فسهمأنَّ هؤالء   وشعروا  للتغيير  حرية    نَّ أوكّلًء  األغلب  لهم  فعلى  سوف أنَّهالتصرُّف،  م 

زما يأ في  خذون  وينخرطون  المبادرة  بالنفع    أنَّشطةم  تعود  موجَّهة  إذا غير  المؤسسة.  على 
لدى أفراد المؤسسة"، دافع الذاتي  ور والاإلجابة عن هذا السؤال هي "ال يوجد هذا الشع  ت كان

 .تهمل لمساعدة الناس على إدراك قدراتهم ومهارافينبغي التدخُّ 
ارتباط  :  الثانَّيالسؤال   • درجة  ب ما  المؤسسة  بعضاً أفراد  الركائز   إنَّ   ؟بعضهم  هي  العّلقات 

لجم الر   نَّشطةاأل يع  األساسية  في  غير  أفراد  سمية  ارتباط  زاد  وكلَّما  ة المؤسسالمؤسسة، 
زا احتمالية  ببعضهم،  اآل  نَّ أ دت  مع  تنفيذ  يتعاونوا  على  هل    أنَّشطةخرين  ذاتية.  ومبادرات 

ب المؤسسة  أفراد  جي ِّ   نَّ أيشعر  زمّلئهعّلقاتهم  مع  مع دة  عادًة  يتواصلون  هل  العمل؟  في  م 
يكونوا   لم  لو  إذا  يعرفونهم جيداً اآلخرين حتى  "،  اإلجابات عن هذه األسئلة هي "ال  ت كان؟ 

 .اخل المؤسسةالتواصل د  عمليَّات ل لتحسين جودة نبغي التدخُّ في
الثالث:   • االسؤال  تدفق  درجة  خالل  ما  من  اإليجابية  والطاقة  التواصل   اتعمليَّ لمعلومات 

م    ُتعدُّ التغذية الراجعة، سواءً   التي تجري بين أفراد المؤسسة؟ غير  م  بطريقة رسمية أالتي ُتقدَّ
اآل من  ارسمية،  أليات  يستطيع  اللتي  تقدُّ فراد  مستوى  معرفة  خّللها  من  في مؤسسة  مهم 

المعلوم على  األفراد  يحصل  هل  الالمتعل ِّقات  العمل.  النجاحات  أو  باإلخفاقات  تحدث  ة  تي 
المؤسسة بسرعة؟ تمدُّ   داخل  المؤسسة  داخل  السائدة  المشاعر  بالطاقة اإلهل  يجابية   األفراد 
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نبغي  جابات عن هذه األسئلة هي "ال"، فياإل  ت كانعمل؟ إذا  في ال  دماجنَّ ى االالتي تدفعهم إل
 .التواصل بين أفراد المؤسسة عمليَّات ة  العمل على تنفيذ مبادرات تزيد من فاعلي

  نَّ أيفترض  المعقَّدة    يفيَّةك الت  نَّظمةنموذج األ  إنَّ فة إلى الشروط األساسية للتنظيم الذاتي، فضاباإل 
الم في  تحدث  نتيجة  مكل  هيؤسسة  لمحإال     ا  لة  من  ص ِّ محدد  غير  و متغي ر العدد  النتيجة    نَّ أات، 

  الواحدة ال تنتج عن سبب واحد فقط.
من   أنَّماطة التي تساعد على وجود  التنظيمي    ل الهياكلعلى تشكي  قد يعمل المديرون والقادة أيضاً 

ة من كل  د المعق  كيفيَّة الت  نَّظمةوفق نموذج األ   التنظيمي  ل الهيكل  المؤسسة. يتشك  التنظيم الذاتي داخل
ة مادية،  التنظيمي  تكون الهياكل    نَّ أ محددة، ويمكن    أنَّشطةخراط في  نَّ ى االما يدفع أفراد المؤسسة إل

  تكون معنوية على شكل افتراضات أو معتقدات منتشرة  نَّ أعمل، ويمكن تي نراها في بيئة المثل تلك ال
البيروقراطنطا  على مثل عناصر  واسع،  يسق  المديرو ية.  والقتطيع  إحداث  ن  طريق    التَّغييرادة  عن 
 .مؤسسةالتنظيم والتفاعّلت القائمة داخل ال نَّماطأ ة التي ُتشك ِّل التنظيمي  ء بتغيير الهياكل البد 

 .  ة التي تتشكل ذاتياً التنظيمي  هناك ثّلث طرق يمكن من خّللها تغيير الهياكل 
التي   (boundary conditons) دةلظروف المقي ِّ على ا  يمكن للمدير أو القائد التأثير  ،الً أو 
قيو  ُيبادر    نَّشطة األ على    داً تفرض  في الموظ فالتي  حر   ون  درجة  المقي ِّدة  الظروف  د  تحد ِّ ية  تنفيذها. 

اإلج اتخاذ  للموظفين  تتيح  التي  تلقاء  التصرُّف  من  التصر ف  أو  ين  لموظ ف ا  منح  إنَّ .  أنَّفسهمراءات 
المسؤوليات، من  اتخاذ وتمكي  المزيد  من  وإعطائهمالقرا  نهم  المحلي،  المستوى  على  من    رات  المزيد 

التصرُّف   ال  بشأنَّ حرية  من  األعمال  واحدة  هي  ونها  يؤد  يمكنالطُّرق  تي  خّلله  التي  تخفيف  من  ا 
 .دوث التنظيم الذاتية حالقيود وتوسيع نطاق الصّلحيات. كلَّما قلَّت القيود، كلما زادت احتمالي

إثا  طريقة  تتغيَّر  نَّ أ يمكن    ،ياً نَّ اث خّلل  من  الذاتي  التنظيم  االضطرابات حدوث   رة 
(disturbances)   طريق مساعدة  ن  ع   األحيانَّ في بعض    سة. قد يكون ذلك بسيطاً نظام المؤس  في

لذاتي الحالية،  التنظيم ا  طأنَّمافي اآلراء داخل المؤسسة حول    هناك تضارباً   نَّ أ ين على إدراك  الموظ ف
غال ا  ما  باً إذ  هناك  وجهات  ختّلفايكون  في  كبيرة  الم  النَّظرت  التي  بين  المختلفة  الفرعية  جموعات 

المؤس في  إجراءالموظ فتشجيع    إنَّ .  مثّلً   ،سةتعمل  مع    ين على  الذين  محادثات  األفراد  غيرهم من 
  شطتهم أنَّ م إلى إعادة تنظيم  إيجابي يدفعهيحملون وجهات نظر مغايرة قد يؤد ِّي إلى نشوء اضطراب  

 .بينهملجسر الهوة 
المؤسسة، إذ من    ين داخلالموظ ف ّلت والعّلقات المتبادلة بين  ينبغي االهتمام بالتفاع  ثالثًا،

نوا من إدراك وجهات نظر  الموظ فبين    تفاهميه مة عّلقات  الضروري إتاحة المجال إلقا  ين حتى يتمكَّ
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ال في  األخرى  ثمَّ األقسام  ومن  ويأمؤسسة،  معها  يتعاطفون  في    عندما  بالحسبانَّ   خذونها  ينخرطون 
 .تفاعّلتهم الخاصة

األ يُ  نموذج  م   جانَّب إلى    التنظيمي    التَّغيير  عملي ة لتفسير    منظوراً   المعقَّدة  كيفيَّةالت  نَّظمة قد ِّ
دة. هناك العديد من المنه جيات التي تعتمد  مجموعة من المبادئ التي يمكن استخدامها بطرق متعد 

تحري التقييمي، واجتماعات  المعقَّدة، ومن هذه المنهجيات: ال  يَّةكيف الت  ظمةنَّ ج األافتراضات نموذ   على
و  المفتوح،  لأل  التَّغيير الفضاء  المستقبلي  Whole Systems Change)  نَّظمةالكلي  والبحث   ،)

(Future Searchوغيرها  ،)  (Principles of Management, Rice University, 
2019, P.329-331). 

 
 التَّغيير  إدارةعملي ة طيط لالتخ. 6.1.2

لديهم    إنَّ ، ف التَّغييردارة  والقادة في الطريقة التي سوف يستخدمونها إل  عندما يفك ِّر المديرون 
جزء يسير من هذه الخيارات. في   هي  المذكورة سابقاً والنماذج  ن الخيارات المتاحة،  الئحة طويلة م

ينبغي  ج معاً هذه النماذ   يمكن استخدام العديد منالواقع،   ا تتعارض مع بعضها  أنَّهب  راض االفت، وال 
استخدام نموذج كو بعضاً  يمكن  المثال،  فعلى سبيل  لتصميم  .  األمد، عملي ة  تر    تغيير شاملة طويلة 

ة من  خدام اجتماعات الفضاء المفتوح أو التحري التقييمي في مراحل معينويمكن في الوقت نفسه است 
للتغيير.    مجموعة م عند تشكيل  ُتستخد   كان،  تغييركوتر لل   عملي ة  خّلصة  إرشادية أو صياغة رؤية 

هي   الممارس  نَّ أالقول  من  العديد  بينهناك  والدمج  استخدامها  يمكن  التي  واألساليب  بطرق  ات  ها 
 تغيير تّلئم احتياجات المؤسسة في ظروف معينة.  عمليَّات متنوعة لتصميم  
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 اإللكترونيَّة  األول: الحكومة  بحثالم .2.2
 مقدمة . 1.2.2

على جدول األعمال    ت كانومرادفاتها العديدة،    اإللكترونيَّةكمة  و ، أو الح اإللكترونيَّةالحكومة  
سنوات.   لعدة  أواخفالدولي  امنذ  الحكر  أطلقت  عللتسعينيات،  جومات  مشاريع  المستوي  عيم ى  ات 

ت  اإللكترونيَّةومة  الحك أجل  والخوفير  من  في   اإللكترونيَّة   دمات المعلومات  والشركات.  للمواطنين 
الحكومة   ُتدرج  الحاضر،  والممارسة،    اإللكترونيَّةالوقت  البحث  من  كل  في  األعمال  جدول  على 

الجديدة   الساحة  هذه  التكنولوجيا    حكومات ال  نم   اً ر كبي   اهتماماً   العامَّةصلحة  للموتجذب  ومقدمي 
 . (305ص.، 2016، )الرفاعي والباحثين

من المؤلفات البحثية. ومع ذلك،   وفيراً   ينتج قدراً   اإللكترونيَّة مجال الحكومة    نَّ أ  من المؤكد 
الحكومة    إنَّ ف في  البحث  حد    اإللكترونيَّةمجال  إلى  في  العويشارك    كبير،واسع  الباحثين  من  ديد 

، عند دراسة المراجع  مجال.ول مواضيع مختلفة في هذا الثية المختلفة حيع البحر اشمال  موعة منمج
اآل حتى  توجد  الحكومة    نَّ ال  لباحثي  المفاهيم  اإللكترونيَّةنواة  مبتكري  بها  أو  ينضج  الخاصة  ولم   ،

 اك هن  كلذل.  الفعلالمجال غير ناضج ب  إنَّ ف  ، وبالتَّالي.  نَّ مجال البحث بأي حال من األحوال حتى اآل
 .(Grönlund, 2004, P.178-185) حاجة لمزيد من البحث في هذا المجال

العقدين الماضيين، واصلت الحكومات في العالم االستثمار واالبتكار في تطوير  مدى  على  
الحكومة   الوال  العامَّةللشفافية    اإللكترونيَّةاستراتيجيات  على  اإلداري  يَّةفع  الخصوص،  ة.   أد ى وجه 

للثورة  نولوجتكل ا  يرالتَّغي األخير  ناعي ِّ ي  والعو الص ِّ الرابعة  اة  مثامل  الخارجية  الفيروس  لبيئية  جائحة  ل 
القطاع تحول  إلى  الرقمنة.    التاجي  إلى  المحلية  الحكومات  وكذلك  المركزية  والحكومة    كاتجاه العام 

العام،   القطاع  ورقمنة  المعلوماتية  عن  الذ   تمَّ   حيث مختلف  المدن  علىتطوير  الطويل    ىد مال  كية 
مس كفاءة  لتصبح  أفضل  معيشية  المفي  احات  ا  شكّلت حل  والشركات   لحكومات واستدامة  المحلية 
  اإللكترونيَّة الهدف من البحث والممارسة في مجال الحكومة    كانف  ،في المناطق الحضريةوالمواطنين  

ا  تكنولوجي مة على  ئاقلت االخدما  الحكومة، وتوفيرفي    الت االت صاهو استغّلل تكنولوجيا المعلومات و 
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و  ا  االت صاالت المعلومات  والمواطنلعمللموظفين  و وميين  الكفاءة ذلك  الشركات،  ين  تحقيق  بهدف 
المعامّلت مع المواطنين والشركات ومن    ،الداخلية  العمليَّات   ،ةالحكومي ِّ في تحسين الهيئات    يَّةفع الوال

  .(Daub and Renz, 2020, P.3) ها ز يز عوت ةفافيَّ الشَّ ذلك زيادة طنين وكثم على مشاركة الموا
 
 

 ةرونيَّ اإللكتالحكومة  من بةالمتعاق جيالاأل .2.2.2

تتغير وتنمو  كون   نظراً  المواطنين والمجتمعات  إلى  ،  بشكل عام  توقعات واحتياجات  إضافًة 
  حوالً حظ تّلننا  إنَّ ف،  مضطرد بشكل    تتطور  االت صاالت القدرات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات و   نَّ أ
ها  إلى تطور ذلك  يؤدي  ، مما  ل أكثر كفاءةشكإلى خدمة المواطنين ب  اإللكترونيَّةتركيز الحكومة  ي  ف

واسع الحكومة  بشكل  تطور  يتأثر  البيئة    ترونيَّة اإللك.  )مثل  الخارجية  ببيئتها  ناحية  ة  االقتصادي  من 
هذه التطورات نمط    عي جم  في   . يوجد ةالتكنولوجي  ا  ى ببيئتهوالسياسية واالجتماعية(، ومن ناحية أخر 

موجودة من خّلل تكنولوجيا المعلومات مات الوالخد   العمليَّات و   ات دعم الممارس  أوتتم أتمتة    :مشترك
المعلومات االت صاالت و  تكنولوجيا  على  القائمة  المتزايدة  االبتكارات  أو  للتحسينات  تخضع  ثم   ،
ا  االت صاالت و  تميل  تبنيها،  لحكومات  التي  خك  لذ إلى  بالفعليل  تحو   ّللمن  موجود  هو  أي   ،ما 

و  تب دمات  لخوا  العمليَّات الممارسات  خّلل  من  و أو  ممارسات  جديدة  عمليَّات ني  )الرفاعي،   وخدمات 
 . (309، ص.2009

الحكومة   موجات  من  العديد  التطورات  هذه  ول دت  مشاكل اإللكترونيَّةوقد  شكلتها  والتي   ،
الموجة األولى من خدمات   ت كان.  التكنولوجي ة  ت ار و لتطانب مع  إلى ج  ا جنباً حتياجاتهالمجتمعات وا

فيتهد   اإللكترونيَّة  الحكومة و   ف  المعلومات  تكنولوجيا  استغّلل  إلى  أجل    االت صاالت البداية  من 
دة، ومن  ها الداخلية المعقعمليَّات، من خّلل أتمتة أو دعم  ةالحكومي ِّ تحسين الكفاءة الداخلية للهيئات  

مع    اإللكترونيَّةّلت  ترنت من أجل إجراء المعامنَّ إلل  الواسعواالستخدام  ميم  تعلافي  ها  ة منثم االستفاد 
الخدمات   تطوير  خّلل  من  الويب،  عبر  والشركات  هذه   ت كانلهم.    العامَّة  اإللكترونيَّةالمواطنين 

ة  ءافكال  ة قضاياومعالج  ها،ى تحويل، ثم إلالعامَّةالموجة تهدف في البداية إلى أتمتة ودعم الخدمات  
الوال الخدمات  المتعل ِّق  يَّةفع  بتقديم  مع  "الدي  أفكار  انَّتشار  ىد  أ.  العامَّةة  بالتزامن  التشاركية"  مقراطية 

ثنَّ اإل  انَّتشار موجة  ظهور  إلى  واستخدامه  الحكومة  نَّ ا ترنت  خدمات  من  للمواطنين    اإللكترونيَّة ية 
دع تتجاوز  والتي  التعامل  والشركات،  وتعزيز  بهمم  الحكومة   معد دف  عهم  وتواصل  عّلقة  وتعزيز 

الموجة   هذه  تحاول  الحكوم  ةنَّي اثلامعهم.  اإل  اإللكترونيَّةة  من  قوة  من  والحقاً نَّ االستفادة  من ترنت،     
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تمَّ    وأقوى مع المجتمع.  تفاعل وتعاون أكثر قرباً   الوصول إلىوسائل التواصل االجتماعي من أجل  
المز  الخد تقديم  من  شبكةالمستندة    اركيةتشلا  ات كانمواالمات  يد  أجل  نَّ اإل  على  من  للمواطنين  ترنت 

ياسات صنع    عملي ةفي    بشكل أكبر  اركةالمش فافيَّةبتعزيز    . ترتبط هذه الموجة أيضاً الس ِّ والمساءلة    الشَّ
 ,Charalabidis, Euripidis)  مهمة للمجتمع  حكومي ة  ات بيانَّ من خّلل تطوير الخدمات التي تفتح  

Loukis, Alexopoulos and Lachana, 2019, P.3). 
إلى تغيير التصورات   اإللكترونيَّةالحكومة  مختلفة من    يالأج  وأ هذا التعاقب لموجات    أد ى

الحكومة   التي تمت صياغتها على مدار    اإللكترونيَّةحول محتوى  التعريفات  العديد من  وأسفر عن 
، ويركز على الخصائص العام لهام و هلمفايتطور ، حيث نيَّةكترو اإللسنوات من أجل وصف الحكومة 

الناشئ لألجيال  منالمختلفة  السبب   .اهة  على  لهذا  مصطلح    الرَّغم،  الستخدام  الهائل  التكرار  من 
الممارسين    نَّ "، ال يوجد حتى اآل اإللكترونيَّة"الحكومة   بين  المفهوم  فهم واضح ومتسق لمحتوى هذا 

التطور في مجال الحكومة    همي ةاأل   نم   مالرَّغ   ة. ومع ذلك، علىواألوساط األكاديمي لهذا  األساسية 
للمج  ةنيَّ اإللكترو  واالقتصاد بالنسبة  فقد تمع  الإجراء  تمَّ    ،  الال ذي  و بحث  هذا  األبحاث  من  عملي ة  عد 

وريَّةفي الجمهورية العربية  اإللكترونيَّةالقليلة في مجال الحكومة   . الس 
الجدول   الفرو وباختصالخ ص  ن  /1/رقم  في  ار  الحكومة سية  ساأل ق  أجيال  أو  موجات  بين 

 .اإللكترونيَّة

 اإللكترونيَّة جيال المتعاقبة للحكومة األ: مقارنة بين 1جدول 

 3 - اإللكترونيَّةالحكومة  2 - اإللكترونيَّةالحكومة  1 - اإللكترونيَّةالحكومة   رقم
حل المشكّلت المجتمعية ورفاهية   ون عاتَّ لاو  فتاحنَّ اال خدمات أفضل  الهدف األساسي  1

 الموارددام استخالمواطن، وتحسين 
الحوكمة الذكية وصنع القرار بوجود  ية المنفتحةالتَّعاونالحوكمة  ية المنفتحةالتَّعاونالحوكمة  المنهج األساسي  2

 ات بيانَّ ال
 ي لى دولمحلي إ وطني ومحلي وطني  مستوى التطبيق  3
 -يقات تطبال -كية األجهزة الذ وسائل التواصل االجتماعي  ةالحكومي ِّ ابة  بو ال ة اسيألساة ااألد 4

 الذكاء االصطناعي 
الصعوبات األساسية /   5

 العوائق 
 العقلية القديمة للقطاع العام  العقلية القديمة للقطاع العام  العقلية القديمة للقطاع العام 

مجال تكنولوجيا   6
 تاالّتصااللومات و المع

 يسيّ الرئ

وسائل التواصل االجتماعي   ة التنظيمي  ية التحتية بنال
 الكبيرة المفتوحة و  اتانَّ يبوال

ناعي ِّ الذكاء   ترنت األشياء إنَّ و  الص ِّ
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الحاجات المعرفية   7
عن   النَّظربغض 

 التكنولوجيا 

مجموعة متنوعة من التخصصات  العلوم االجتماعية والسياسية  اإلدارة
 ،ةمو لحكنشاط ا  ة بمجاالتقتعل ِّ الم
ة والبيئية االقتصادي  ثل العلوم م

 والسلوكية 
 

 .( (Charalabidis, Euripidis, Loukis, Alexopoulos and Lachana, 2019, P.7 المصدر
الجدول    نَّ أيمكننا   في  بالمنظورات  المتعل ِّقة  الرئيسي  النتائج    /1/نرى  ة  الرئيسي  األسئلة  و ة 
المذكور  ألجيال  السبعة  أعّله  لها.   ةرونيَّ كتلاإل  الحكومةة  الداعمة  األدبيات  إلى  باإلضافة  الثّلثة، 

أحيتعل التق  أوجه  التيالرئيسي  شابه  د  بالمنظور  تمَّ    ة  "العقبات    (5السؤال  )تحديدها  بـ  الخاص 
،  ةاإللكترونيَّ مة  ة لجميع األجيال الثّلثة للحكو الرئيسي  تحديد نفس العقبة  تمَّ    أنَّه  ة":الرئيسي  المخاطر  و 

م، والتي ال تحبذ القطاع العاية عقل وهيذات الصلة: البحثية كيد عليها في جميع األوراق التأ مَّ ت يوالت
يبدو   واالبتكار.  التبني  الموظ ف   نَّ أ المخاطرة  في  مترددين  والسياسيين  العموميين  للتطورات    األوليين 

تمَّ    األخرى التية  ئلسأللبة  بالنس ا  أم.  لكل جيل  سي  الرئيالجديدة من أجل تحقيق الهدف    التكنولوجي ة
على    إللكترونيَّةايل قد تطور في الحكومة  ل جلك  الرئيسي  دف  اله  نَّ أفحصها: نجد في السؤال األول  

الحكومة   تسعى  بينما  السنين.  العام    1.0  اإللكترونيَّةمر  القطاع  عبر  أفضل  خدمات  توفير  إلى 
الح تقدم  والمواطنين،  نحار د قال  2.0  ةاإللكترونيَّ كومة  للشركات  مثل  ت  المواطنين،  مشاركة  زيادة  و 

الحكومات  نَّ ا الحكومة    اليوبالتَّ ا،  ءلتهومسافتاح  تأتي  أخيرًا،  الديمقراطية.  نوعية    اإللكترونيَّة تعزيز 
ناحية    3.0 من  منطقية  والاكاستجابة  يات لمشكّلت  يجب    تحد  التي  خّلل    نَّ أالمتزايدة  من  ُتدار 

ة  تج ن الا  ات بيانَّ ديثة، ومن ناحية أخرى إلى وفرة الات الحجتمعالم  ب جانَّ من    ةفع ال  حكومي ة  سياسات 
النصية من مختلف مصادر وسائل التواصل االجتماعي(، وكذلك من   ات بيانَّ لت كبيرة من افيها )كميا

ل  يهدف إلى استغّل   ( ، وما إلى ذلك(؛IoTترنت األشياء ) إنَّ الجديدة )أجهزة االستشعار، و   الت ِّْقني ات 
ياسات صنع  لتوفير الدعم ل   ات انَّ يبالهذه   ية المواطنين   عن رفاهفضّلً   عية،وحل المشكّلت المجتم  الس ِّ

عم القرار على مستوى المواطن، أي العثور على أسرع طريق بالمناطق  )على سبيل المثال لخدمات د 
ال كثيفة  قرارات  واتخاذ  الشديد(  االزدحام  أجل  .السياسة(ماتية  )معلو   ات بيانَّ ذات  هذه    ق يقتح   من 

الحكو  في  ف1.0  اإللكترونيَّةمة  األهداف  األك  اليب األس  إنَّ ،  التواألدوات  قابلية  هي  شيوعًا  شغيل  ثر 
امل"المتاجر  في، وكذلك ةالحكومي ِّ البيني للوكاالت   " المركزية والبوابات الوطنية.اإللكترونيَّةة الشَّ

الحكومة   و ،  2.0  اإللكترونيَّةفي  التو تلعب  االسائل  م  يع اجتم اصل  تطوير دورًا  في    همًا 
بمتتميوالتي  جديدة،    حكومي ةنماذج   المشاركز  من  و زيد  األفراد،    التَّعاون ة  )المواطنين  المجتمع  مع 
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الحكومات   فية(،  الت ِّجاري ِّالمجتمعات ومجموعات أصحاب المصلحة والشركات والجمعيات المهنية و 
ا لتبني هذه  تقدمًا  اركة المواطنين في  فضًّل عن مش   واطنين،مال  مع  للتواصللطريقة الجديدة  األكثر 

ذلةي ِّ الحكومالقرارات   على  عّلوة  الحكوم.  تؤكد  ال  2.0  اإللكترونيَّةة  ك،  وإصدار  فتح    ات بيانَّ على 
فافيَّةوطنية ومحلية مفتوحة، من أجل تعزيز    حكومي ةات  نَّ من خّلل تطوير بوابات بي  ةالحكومي ِّ  .  الشَّ

الضخمة    ات بيانَّ ألجهزة الذكية المنتجة لللسنين  دام المتزايد للماالستخ،  3.0  ةترونيَّ اإللكلحكومة  ي اف
إلى    ءاً بد  البشري  النص  والنمذجة    ات بيانَّ من  التحليّلت  مع  جنب  إلى  جنبًا  مةالمستشعر،  ، المتقد ِّ

  بة ت السحا، وربما في خدمااالصطناعي المتطورة للغاية  والتي تستفيد بشكل متزايد من تقنيات الذكاء
(Cloud) قرار باتخاذ  يسمح  مما  ال،  كثيفة  سياسات  وصنع  على  ائوق(  Big Data)  ات بيانَّ ات  مة 

للمجال    األدلة. و   الرئيسي  بالنسبة  المعلومات  الحكومة    كان ،  االت صاالت لتكنولوجيا    اإللكترونيَّة في 
و   1.0 المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  لحكومة ل  ةبس نبالينما  ب  ة،التنظيمي    ت االت صاالهو 

االجتما فه  2.0  اإللكترونيَّة التواصل  وسائل  لمشي  اعي  ال لمواطناركة  وعلوم  المفتوحة   ات بيانَّ ين، 
للحكومة   بالنسبة  بينما  والذكاء    3.0  اإللكترونيَّةوالضخمة،  والنمذجة  التحليّلت  عن  عبارة  فهي 

األشياء.إنَّ و   الصنعي أجل  ترنت  من  ما    أخيرًا،  كل  فتحقيق  األكثر  نَّ اال   نَّ إسبق،  التكميلي  ضباط 
بخّل الاحتياجًا،  تكنولوجيا  و معلوماف  الحكومة  ت االت صاالت  إدارة  هو  العلوم  اإللكترونيَّة،   ،

اإللكتروني   للبريد  والسياسية  للحكومة   -االجتماعية  التخصصات  من  واسعة  ومجموعة  الحكومة، 
بال3.0  اإللكترونيَّة ة ة والبيئي االقتصادي  ، مثل العلوم  ومي ِّ حكلااط  دة للنشمجاالت المتعد ، فيما يتعلق 
 . (Charalabidis, Euripidis, Loukis, Alexopoulos and Lachana, 2019, P.8) والسلوكية
استنتاج  وبذلك   المعلوماتية ت  1.0  اإللكترونيَّةالحكومة    نَّ أيمكن  الخدمات  تقديم  على    ركز 

ند إلى  ، والتي تست ةالحكومي ِّ الداخلية للوكاالت    ات ليَّ العمل  تاجها من خّلإنَّ والمعامّلت، وكذلك على  
  اإللكترونيَّةالثابتة والويب. على العكس من ذلك، تركز الحكومة    االت ت صاالو   ت معلوماجيا التكنولو 
  اً جنب   2.0المفتوحة، وتستخدم مفاهيم الويب    ات بيانَّ على تقديم خدمات االستشارة والمشاركة وال  2.0

التقنيات تحل  ة الوسائط االجتماعية، فضًّل عنإدار تقنيات  و   ت ا أدو مختلف    إلى جنب مع   ات انَّ يبيل 
فافيَّةو   االنَّفتاحيهدف إلى تحسين  ال ذي  ية؛  النص في الحكومة، وفي نفس الوقت جمع المعلومات   الشَّ

يات والمعارف المفيدة من المواطنين حول المشكّلت وال  كارفلك األ، وكذ ههم تواج  التي االجتماعية تحد 
المقترحلوا مصادر  تطوير  إلى  يؤدي  مما  إلدارتها،  ا .مواطنات  ايركز  من  لجديد  لجيل  الناشئ 

ياسات على دعم وتعزيز وظائف صنع    3.0  اإللكترونيَّةالحكومة   ذات المستوى األعلى للحكومة،   الس ِّ
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 بعض لك  ذ وك  ،2.0  ة اإللكترونيَّ ة  والحكوم  1.0اإلصدار    اإللكترونيَّةولهذا الغرض يستغل الحكومة  
 . ترنت األشياءإنَّ و  الصنعيلذكاء حليّلت واالتة و ضخمال ات بيانَّ المبتكرة الناشئة، مثل ال الت ِّْقني ات 

الحكومة   ألجيال  التالية  التعريفات  تقديم  يمكننا  أعّله،  المذكورة  األدبيات  االعتبار  في  األخذ  مع 
 الثّلثة هذه: ةاإللكترونيَّ 

و   ىلإير  تش  1.0  اإللكترونيَّةالحكومة   • المعلومات  تكنولوجيا    االت صاالت استخدام 
اجياوالتكنولو  الوي  ئمةلقات  كفاعلى  تعزيز  أو  لتحسين  و ب  الخدمات  إنَّ   يَّةفع الءة   العامَّةتاج 

  منظَّمات ال المعلومات الداخلية داخل    أنَّظمة شمل  ت  يوتقديمها للمواطنين والشركات؛ لذلك، فه
كفاءلتحسي  ة ي ِّ كومالحللوكاالت   إلى  اتيَّ لعم  ةن  المستندة  المعلومات  نظم  وكذلك  الداخلية،  ها 

 . ةالحكومي ِّ للمواطنين والشركات مع الوكاالت  اإللكترونيَّةلمعامّلت تي تتيح اال رنت تنَّ اإل
الحكومة   • واألساليب    2.0  اإللكترونيَّةتشير  األدوات  استخدام  للويب  التَّعاون إلى  ،  2.0ية 

للمساءلة   وخضوعاً   فتاحاً نَّ اتحقيق حكومة أكثر    أجل  من  ،ةالعامَّ ت  فتح المعلوما  وكذلك إلى 
 . التَّعاون مة ومشاركة المواطنين و ز شفافية الحكو ابة، وتعزيتجاسثر كأو 

الجديدة )مثل   االت صاالت إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات و   3.0  اإللكترونيَّة تشير الحكومة   •
األشياءر تإنَّ الضخمة،    ات بيانَّ ال اآلليعتال  ت،التحليّل  ،نت  إلى  الصنعيوالذكاء    لم    جانَّب (، 

المع )مثل    ت صاالت االو لومات  تكنولوجيا  ال   الت ِّْقني ات الراسخة  لتخزين  وتقديم    ات بيانَّ الموزعة 
من   واالستفادة  القيمة    آراءالخدمات(،  وخلق  المواطنين  مصادر   / )الحشد  الجماهير 

ياسات ر و المشتركة(، لدعم صنع القرا   والقائمة على األدلة. ات بيانَّ ل ا ىلة عالقائم الس ِّ
،  اإللكترونيَّة من الحكومة    الثانَّياألول و كّل الجيلين    يف  أنَّه  إلى  إلشارةعّلوة على ذلك، تجدر ا
الصلة   ذات  األدبيات  الممارسات  بهما  تميز  دعم  نحو  موجهة  األولى  متميزتين:  مرحلتين  بين 

للوالخدمات    العمليَّات و  تتجه    ،ةومي ِّ الحكات  هيئ الحالية  المعلومات    ة الثانَّيبينما  تكنولوجيا  نحو 
حدوث ي  .صاالت االت  و  أيض  توقع  الثالث  الجيل  مع  مشابه  يبدو    ًا.شيء  عام،  تكنولوجيا    نَّ أبشكل 

و  و االت صاالت المعلومات  الوقت    نَّ إ ،  بعض  مرور  بعد  ولكن  الفور  ذلك على  يكن  زملم  للتعلم،    الّل 
الطر تعمل ع تغيير  التلى  تيقة  المواطنين والشركات،   العامَّةدارات  بها اإل  لمعي   وتقدم   وتتفاعل مع 

 ,Charalabidis, Euripidis, Loukis, Alexopoulos and Lachana, 2019)  جديدةو   قي مة  قدرات 

P.9).   
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 3.0 اإللكترونيَّةالحكومة  .3.2.2

ا  3.0  اإللكترونيَّةالحكومة    كون   نظراً  من  جيل  أحدث  األدبيات   نَّ إف  ،ةرونيَّ اإللكتلحكومة  هي 
 صيل:فزيد من التبم ة  يسي  الرئحولها محدودة، لذلك يجدر تحليل خصائصها 

بشدة عن الجيلين السابقين، فيما يتعلق    متمايزاً و   اإللكترونيَّةفي الحكومة    كبيراً   شكل تقدماً ت •
الوكاالت    باألهداف وظائف  القرار عل  ة الحكومي ِّ )لدعم  عال   العليا: صنع  مستوى  وكذلك ى 

و ات ياسس ِّ لانع  ص المعلوما  الت ِّْقني ات (،  )تكنولوجيا  و المستخدمة  خة، سالرا  االت ت صاالت 
و   انقتر باال المعلومات  تكنولوجيا  ال  االت صاالت مع  مثل  التطور،  عالية   ات بيانَّ الجديدة 

 ى ذلك(. ا إل، ومالصنعيترنت األشياء، والتحليّلت، والتعلم اآللي، والذكاء إنَّ الضخمة، و 
و حت • والا  اهعتدففزها  المشاكل  حدة  )زيادة  االجتماعية  يات لعوامل  وتعقيدها(  ة  عيجتمااال  تحد 

و   التكنولوجي ةامل  والعو  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  إلى  من    المتطورة  االت صاالت )الحاجة 
 (.لكها الحكومةمتالتي جمعها و تمَّ   التي ات بيانَّ أجل استغّلل واستخراج القيمة الكبيرة من ال

استغّلل  الرئيسي  ها  هاتااتجأحد   • هو  الوكإنَّ ة  قبل  من  األشياء  ية حكومي ِّ لااالت  ترنت    سمح . 
ام أجهزة االستشعار على األجهزة المادية والمركبات والبنى التحتية بجمع كميات كبيرة  استخد 
ال وكذل  ات بيانَّ من  والشركات  للمواطنين  القيمة  الخدمات  نشر  من  تمكن  ين  الموظ فك  التي 

االك  مين.  مييلعمو ا إلن  النطاق  الواسع  سياق  نَّ ستخدام  في  األشياء  من  الحديثالمدن  ترنت  ة 
الم يواجهة  المواطنين، من  الن اتجالكبيرة    ات تحد  المستمر، وتحسين نوعية حياة  نموها  ة عن 

 . خّلل تطوير المدن الذكية
والتعلم    يصنع لاء  م الذكااستخدا  ةومي ِّ الحكفي الهيئات    ات بيانَّ يتيح توفر كميات هائلة من ال •

زاآللي لبناء نماذج مفيدة تدعم و  ياسات و لقرار صنع ا تعز ِّ  .الس ِّ
بكفاءة )مبدأ مرة   ات بيانَّ ضرورة التعامل مع كميات هائلة من ال  إنَّ لّلمركزية:  نحو ا  تجاهاال •

من  والتي    ،الموزعة  ي ات الت ِّْقن( يضمن استخدام  نَّ اواحدة فقط( وآمن )مبدأ الجدارة بالثقة واألم
 .ةالحكومي ِّ ستخدم على نطاق واسع للخدمات تُ  نَّ أ وق عمتلا

استخدامه ألول مرة من  تمَّ    " قد 3.0  اإللكترونيَّةلحكومة  مصطلح "ا  نَّ أ   أيضاً الذكر  جدير بومن ال
وهو  ،  قبل كوريا الجنوبية من أجل وصف جهودها بشكل أساسي ضمن "شراكة الحكومة المفتوحة"

  ية:يسمات رئ التزا أربعمن يتض
 ؛ ةالحكومي ِّ  نَّشطةاألدة توافر المعلومات حول يالز  .1
 ؛ كة المدنيةار مشم اللدع  .2
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 ؛نواحي اإلدارةالنزاهة المهنية في جميع  لتطبيق أعلى معايير  .3
 والمساءلة. االنَّفتاحلزيادة الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة من أجل  .4

لهالرئيسي  العناصر    إنَّ لذلك،   اة  الكو لتعذا  لـ  نالجري  ريف  في    هو  "3.0  اإللكترونيَّة الحكومة  "وبي 
لـ التعر نفس  الواقع    ,Charalabidis, Euripidis, Loukis) “   2.0  رونيَّةلكتاإل"الحكومة    يف 

Alexopoulos and Lachana, 2019, P.10).   
 

 الس وريَّةفي الجمهورية العربية  اإللكترونيَّةاستراتيجية الحكومة  .4.2.2

حقام وريَّةبية  ر العية  الجمهور   كومةت  ب الس  اإلالتَّعاون  ،  المتحدة  األمم  برنامج  مائي  نَّ مع 
UNDP  والمعلومات في سورية.   االت صاالت   تقانَّات لراتيجية وطنية  است ه وضعمشروع هدف، بإطّلق

/ رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  بقرار  المكون  الوطني  العمل  فريق  بتاريخ  2690وقام   /2002/5/26  
بلو ة  مز ّل  الراسات  الد داد  بإع الوطنية،  االستراتيجية    UNDP ـالمع مختصين من  التَّعاون  ضع هذه 

 .( 3-2، ص. 2004شق، ، دمتقانَّةوال ت صاالاالت  )وزارة 
 جرى العمل في هذا المشروع وفق المراحل التالية: 

و  .1 االجتماعي  سورية  لواقع  أولي  مسح  إعداد  والتق  االقتصادي  جرى    وتوضيح   ينَّ ا والتعليمي 
ال فيهلوا  قوةنقاط  المسح ورقة    .ضعف  نتج عن هذا  انحو االسترات"  بعنوانَّ وقد   لوطنية يجية 

 2002.ون األول كانفي  "المرحلة األولى –والمعلومات  االت صاالت  ات تقانَّ ل
عرضْت ع .2 الوزراء،  مجلس  رئيس  السيد  برعاية  القرار  ألصحاب  أول  وطني  منتدى  فيه    قد 

راسة التيللمشرو األولية    الد ِّ الوطنية    العامَّةصورات  لت ا  نت يب   ع    تقانَّات للّلستراتيجية 
 .وريةس في تقانَّات لا الوضع الراهن لهذه ضت مات، وعر والمعلو  االت صاالت 

قدت بعد ذلك عدة اجتماعات بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية لمناقشة التصورات  ع .3
ألساسية قطاعات احديد التات  ماعذه االجتخّلل هوقد جرى   تها.وأولويا  لّلستراتيجية  العامَّة

 :في دراسة االستراتيجية وهي
 .ثقافةالو  لتعليمقطاع ا ➢
 .اع االقتصاد واألعمالطق ➢
 ت طاع الخدماق ➢
 .والمعلومات  االت صاالت  تقانَّات ل قطاع البنى التحتية  ➢
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ارات  ثم جرت دراسات ونقاشات بين أعضاء فريق العمل وعدد من أصحاب القرار في تسع وز  .4
 :دفبه ختلفةم
 .معلومات الو  ت صاالاالت   تقانَّات في مجال  تهااحتياجات هذه الوزارات ومؤسسايد تحد  ➢
للوزارا  التعرُّف ➢ المستقبلية  الخطط  استخدام  على  مجال  في         االت صاالت   تقانَّات ت 

 .والمعلومات 
نماذج   تمثل  والتي  المشروع،  أثناء  معها  التفاعل  جرى  التي  الوزارات  احتأما  ياجات  من 

سياحة، وزارة  ال، وزارة الثقافة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة وزارة: ة فهيالمختلف  عات قطاال
 .تقانَّة وال االت صاالت وزارة المالية، وزارة  القتصاد والتجارة،النقل، وزارة الصحة، وزارة ا 

 ت صاال االت    ات تقانَّ ل   ساسيةأعد أعضاء اللجنة عدة تقارير حول الوضع الراهن واالحتياجات األ .5
 :ريره التقابهذ  قطاع، وفيما يلي قائمة والمعلومات في كل

 .صاالت ت  االقطاع  يرتقر  -
 .المعلومات  تقانَّةتقرير قطاع  -
 .قطاع التعليم والثقافةتقرير  -
 .تقرير قطاع الخدمات  -
 .االقتصادي  تقرير القطاع  -

الوط .6 لّلستراتيجية  النهائية  الوثيقة  أخيرًا  والمعلومات   االت صاالت   ات انَّ ق تل  وريَّةس  النية  أُعدت 
 د على: بمشاركة استشاري مختص، باالعتما

الميقة االستثو  - "راتيجية  المركز  Syria – an IT Strategyعلوماتية لسورية  التي أعدها   ،"
 ”  International Centre for Electronic Governance" االلكتروني الدولي للحكم

 رية. لسو ية نَّ اطالبري  بمنحة من الحكومة
برنامج  ار الفي إط  2002آب،  -موزأعد في ت ال ذي  في سورية"،    اإللكترونيَّةتقرير "الجاهزية   -

التنمية    االت صاالت   تقانَّات الستخدام    االستراتيجي في  واالجتماعية االقتصادي  والمعلومات    ة 
ICT4Dev . 

راسة   - وريَّةاألولية لمشروع "االستراتيجية  الد ِّ المرحلة    -معلومات  الو   ت صاالاالت    ات تقانَّ في    الس 
 .2002 األول ون كاناألولى"، 

 ة سابقًا. مذكور ال عيةت القطاالدراسا -
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الوطنية   - االستراتيجيات  مجال  في  أخرى  دول    االت صاالت   تقانَّات لدراسات  في  والمعلومات 
 عربية ونامية. 

العالمية    نَّ إعّل - للقمة  العمللمجالمبادئ  وخطة  المعلومات  بهالم  تمع  األول كان،  رتبطة    ون 
2003. 

الوطنية    .7 االستراتيجية  وريَّةنوقشت  اللجنة    ت صاالاالت    انَّات قتل   الس  قبل  من  والمعلومات 
العليا   والمعلومات في اجتماع موسع يضم خبراء وأصحاب   االت صاالت   تقانَّات ل االستشارية 

 .2004/ 4/1 قرار في
سورية خّلل ورشة عمل   ت فيلومالمعوا  صاالت ت  اال   تقانَّات لرضت االستراتيجية الوطنية  ع .8

 .1/2004/ 15  بتاريخ العامَّة
االستراتيجية  ل إليها في المنتدى الوطني األول لمشروعي جرى التوصُّ ئج التأهم النتا. 5.2.2

 والمعلومات  االت صاالت  تقانَّاتلوطنية ال

  االت صاالت   ت ا نَّ تقا ل لوطنية  ا  ة لإلستراتيجيةالرئيسي  عرضت في المنتدى الوطني األول التصورات  
 كما يلي:  العامَّةوالمعلومات، وحددت أهدافها 

 علومات خّلل الربع األول من هذا القرن.تمع المنحو مج  االنَّتقال .1
والتعليم  وا  االت صاالت   تقانَّات استخدام   .2 والخدمات  األعمال  في  باألداء  لّلرتقاء  لمعلومات 

 .ة ديممستجتماعية ا والتأهيل، بغية تحقيق تنمية اقتصادية
في    االت صاالت   تقانَّات استخدام   .3 أساسية  أداة  الثقافة  والمعلومات  التعلم  والتمكنشر  من  ين 

و  والذاتي  المستمر  والتعلم  أفر الفاعل  لكافة  وذلك  والتدريب.  باختّلف  التأهيل  المجتمع،  اد 
ع ل موالتواص  ينأعمارهم وأماكن إقامتهم، بغية محو األمية ورفع المستوى المعرفي للمواطن

 .مغتربينلا
  فاعًّل.دخوالً  تصاد المعرفةوالمعلومات لدخول اق  االت صاالت  تقانَّات استخدام  .4
ات اإلدارية في والمعلومات لّلرتقاء بمستوى اإلجراءات والخدم  االت صاالت   تقانَّات استخدام   .5

 الدولة. 
 ةيسور في  سات ؤسَّ ملاوالمعلومات لجميع األفراد و  االت صاالت  تقانَّات إتاحة استخدام  .6
 .(3، ص.2004، دمشق، تقانَّةوال االت صاالت )وزارة 

 والمعلومات ومؤشراتها في سورية االت صاالت اتنَّ تقاقع حول وامالمح  .6.2.2
المشر  هذا  خّلل  جرت  التي  القطاعية  الدراسات  الحالي  تبين  الوضع    االت صاالت   تقانَّات ل وع 

 :يةلنوعكمية والت اشرابعض المؤ ي  وفيما يل والمعلومات في القطاعات المختلفة،
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والبنى   االت صاالت   أنَّواع  ن كافةولة حصريًا ع لّلتصاالت هي الجهة المسؤ   العامَّةلمؤسسة  ا •
ونحو    االت صاالت مات  توجهًا نحو تعددية الجهات التي تقدم خد  هناك  نَّ أغير   .التحتية لها

مؤسسة د التعه  نَّ أ  أيضاً   كنويم.  المضافة مشاركة القطاع الخاص في الخدمات ذات القيمة
 .لحهاية لصات االتصالدماالخ لّلتصاالت إلى جهات أخرى تقديم بعض  العامَّة

نفوذية    • بمعدل  ثابت جيدة  (  2003  عام نهاية   في13%  حوالي)  مقبولتتوفر شبكة هاتف 
زالت  ال  حوالي   هناك  ولكن  إلى  النسبة  هذه  لرفع  المرحلة   20%حاجة  في  األقل  على 

والو  إلى  األولى،  تلب   درةالقصول  طلبات على  فترات    ية  خّلل  الجديدة   من )  قصيرةالهاتف 
 .مستوى خدمة الزبائن وتحسين) األسابيعة مرتب

  ل عام، سنوات تقريبًا، وتوسعت بسرعة وبخاصة خّل3دخلت خدمة الهاتف النقال سورية منذ  •
قرابة    حيث   2003 المشتركين  عدد  مع   1,200,000بلغ  عام  نه مشترك    2003اية 

تبطتين  تقدم هذه الخدمة من قبل شركتين مر   2002) عاماية نه فيفقط  تركش م 400.000)
 .لّلتصاالت  العامَّة مع المؤسسة BOTوتشغيل ونقل للملكية  تنفيذ  بعقود 

اإل • خدمة  منذ نَّ دخلت  محدودًا  دخواًل  عامي    4  ترنت  خّلل  استخدامها  وتوسع  سنوات، 
ع  توسعاً (  2003  -2002) بلغ  حيث  المشتكبيرًا  قركيدد  ومع  .مشترك  110,000ابة  ر ن 

منخفضًا   المشتركين  عدد  يبقى  م كب  خفاضاً نَّ اذلك،  معيرًا  الجوار  قارنة  خدمة   .دول  وتقدم 
وريَّة عية العلمية  والجم  لّلتصاالت   العامَّةترنت من قبل مشغلين اثنين هما المؤسسة  نَّ اإل  الس 

 .للمعلوماتية
مالخدمات    انَّتشارمازال   • الخدمات جر مؤ الات  الدار )ة  المتقد ِّ المتكاملة  الرقمية  الشبكة   ة، 

ISDN، داً ج وداً محد ) الخ ..ةالحزم الواسع. 
أسعار االتصال الهاتفي المحلي والقطري منخفضة مقارنة بدول الجوار، تبقى أسعار   نَّ أمع   •

الدو  مرتفعةاالتصال  مقارنة  لي  مبرر  غير  الدول  ارتفاعًا  تلك  إ ،بأسعار  يؤدي  ما  لى  وهذا 
د وال ب قانَّونياً ة  بواسطة أساليب متعددة غير مشروع  إجراء المكالمات الدولية  يف يب تهر وجود  

 .مواجهة هذه الظاهرة عن طريق سياسة تسعير تنافسيةمن 
أسعار انَّخفض • ولكن  النقال،  الهاتف  في  االتصال  أسعار  بدول ت  مقارنة  مرتفعة  مازالت  ه 

 .ريةو سفي رد دخل الف نَّ ا في الحسب جوار، وبخاصة إذا أخذ ال
ال • مجال  في  الحصار  سلبي  تقانَّةيؤثر  تأثيرًا  علىالعالية  حادًا  م  ًا  مشاريع  عدد    تقانَّات ن 

 . (5-4، ص. 2004، دمشق، تقانَّةوال االت صاالت )وزارة  سورية والمعلومات في االت صاالت 
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الساب لوزارة  الرؤية  هي  وريَّة  ت االت صاالقة  ال  ةواستراتيجي  الس  عام    يَّةرونت كلاإلحكومة  تطبيق  في 

الحقبة،    2003 لتلك  تعود  المذكورة  الد واالحصائيات  أحدث    االت صاالت لقطاع  راسات  أما 
كذا احصائيات لم تعد موجودة بسبب هوبعد هذا العام عند البحث عن  2009تعود لعام  وإحصاءاتها

األ وريَّةزمة  بداية  ا  ،الس  بالخساالحالية  حصائيات  الحيث  فقط  الفاد تعنى  قطاع  ها  د تكب  يالت حة  ئر 
 . عرضت للتخريب التي تات الحيوية عا خّلل األزمة مثله مثل باقي القط   االت صاالت 

الباحث    حالي اً  منظور  القليل  ومن  الكب  يوجد   نَّ أفمن  المدن  بش   رى في  متصل  غير  كة  بمنزل 
 . األرياف حون كلما اتجهنا  ترنت والنسبة تقلنَّ إلا

رسمي   احصائيات  يوجد  ذلك  ة  ال  لّلتصال    نَّ أ  على  نستدل  نَّ أالممكن    من  لكنعلى  الحاجة 
وذلك بسبب أتمتة توزيع المواد   همي ةشديد األ  و المهتمين بات أمراً تصين ألغير المخ  تىح   ترنت نَّ باإل 

وريَّةالمدعومة في الجمهورية العربية   .الوقود ووقود التدفئة( –  الغاز –موينية مثل )المواد الت الس 
المّل لهم  أنَّه  يننواطالمحظ عند  ومن  الهامة جدًا  الخدمات  يعي ل طببشك  ،نتيجة استخدام هذه 

استخيتعد  اإلى  التكنولوجيا  نَّ دام  استخدام  من  ذلك  إلى  وما  االجتماعي  التواصل  مواقع  إلى  ترنت 
 . وبشكل رئيسي ألجهزة المحمول الشخصية، خصوصاً 

 .ةفي سوريعالميًا  شهورةمال اقعلمو دام ااستخ إحصائيات لمحة عن مؤخرا ً دم يق /4/الشكل 
 

 
-https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/syrian   ) استخدام المواقع الشهيرة في سورية، المصدر:ئيات حصاإ 6رسم توضيحي 

arab-republic) 
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كثا  مما على  اإل يدل  استخدام  وتطبيقاتهنَّ فة  المشهترنت  و ر مؤخ رة  و ا  الباحث ال ذي  ًا    يّلحظه 
 . مختلف الفئات العمرية لدى

 
 

 ( 2020وتطوره )األمم المتحدة  كترونيَّةل اإل مسح الحكومة. 7.2.2

في عام    اإللكترونيَّةللحكومة    تم إصدار هذه الطبعة الحادية عشرة من دراسة األمم المتحدة
ظروفف  2020 مع  ي  مسبوقة.  لتحق  10تبقي    غير  فقط  أهدافسنوات  المستيتنمال  يق    -  دامةة 

إطّلق عقد  تمَّ    -ومستدام لجميع الناس    م سلميعالاء الفقر وبناء  نَّهالرؤية المشتركة لجميع الدول أل
العمل من  وقد    طموح  المستدامة.  التنمية  أهداف  تأهب   أد ىلتحقيق  إلى  والمجتمع   هذا  الحكومات 

ودعا  دني  الم إلىالوالشركات،  إجراءا  جميع  لتنفيذ اتخاذ  الخاصاهد األ   ت  بهم.ف  الحكومة   ة    تدعم 
خدمات مستدامة وشاملة ومنصفة للجميع    نامي في تقديملمتمن خّلل دورها االرقمية عقد من العمل  

 .عدم إغفال أحد   مع –  كانمفي كل 
على الخدمات الرقمية في    يراً كب  مشجعة، حيث أظهرت إقباالً   2020تعد نتائج دراسات عام  

المناط والمدن.د لوا  فية الجغرا  قمختلف  المشاركة  تمَّ    ول  ترتكز  لنُ وا  اإللكترونيَّة تعزيز  التي  لى  عهج 
على ات بيانَّ ال التركيز  وزاد  التقدم    ،  هذا  يواجه  ذلك،  ومع  الرقمية.  القدرات  يات بناء  ومخاطر    تحد 

ت العتبارا. تعتبر بعض اات بيانَّ ي وخصوصية النَّ ار األمن السيب  موجودة وجديدة على حد سواء، مثل
الناميةبشكل خ  أو مهمة   لحةم اصة. ويشمل  خال  ول ذات األوضاعبما في ذلك الد   اص في الدول 

إل االفتقار  أيًضا  ومنصات ذلك  الرقمية  التحتية  البنية  والموارد    اإللكترونيَّةالحكومة    ى  المستدامة 
ة من  ليعاة  درجإلى    ةاإللكترونيَّ   ية. في حين وصلت الحكومةقمالمحدودة لتنفيذ سياسات الحكومة الر 

مةالتطور في الدول     البرامج الوطنية لبعض الدول  في  نسبياً   يداً د ج يبقىالرقمي  حول  الت  نَّ أإال     ،المتقد ِّ
 (. iv، ص. 2020)األمم المتحدة، 

المسح   هذا  الـ    ت كانفي  )األعلى تصنيفاً   14الدول   VH: Very High  )موعة  جضمن م
القيم  اوح  وتتر عالميًا،    افي التكنولوجيهي الدول الرائدة    اً د ج  عرتف الم  يَّةاإللكترونمؤشر تنمية الحكومة  

التصنيف، وتشمل هذه  تمَّ    ، 0.9758و   0.8989ن  ي ب فئة  إلى األدنى ضمن  تصنيفها من األعلى 
العظمى    اينَّ ا لبريطملكة المتحدة  مالدول الدنمارك، جمهورية كوريا، إستونيا، فنلندا، أستراليا، السويد، ال

األمريكية،  ةيمالالشايرلندا  و  المتحدة  الواليات  وأيسلند وسنغا  هولندا،  نيوزيلندا،  والياب   افورة    نَّ ا والنرويج 
 (. 11، ص. 2020)األمم المتحدة، 
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 جداً  المرتفع والمرتفع اإللكترونيَّة مجموعات مؤشر تنمية الحكومة . 1.7.2.2
  اإللكترونيَّة ومة  كالحية  مؤشر تنم ء في األمم المتحدة في مجموعة  ألعضاارتفع عدد الدول ا

زيادة  يمث ِّل  دولة، وهو ما    57إلى    40من    ( 1.00إلى    0.75ا من  )التي تتراوح قيمه  المرتفع جداً 
 (. 11، ص. 2020)األمم المتحدة،  2020و  2018ن عامي يب  43%بنسبة 

الـ  و  الدول  بين  رتفع لما  اإللكترونيَّةتنمية الحكومة  مؤشر  المصنفة ضمن مجموعة    18من 
ستاريكا( وسبعة في  و تشيلي والبرازيل وكة، هناك أربع دول في األمريكيتين )األرجنتين و ل مر ألو   اً د ج

د( وسبعة في أوروبا  نَّ وتركيا وتايّل  نَّ ا يت وماليزيا وعمآسيا )المملكة العربية السعودية والصين والكو 
دولة من هذه   14 انَّتقلت ث حي( يانَّ اوروم التفيا وكرواتيا والمجرو  اوسلوفاكي )جمهورية التشيك وبلغاريا

تصنيف   إلى  و V1الدول  وتشيفق،  األرجنتين  التشيك  لزت  وجمهورية  السعودية ي  العربية  والمملكة 
ية عشر ذات دخل مرتفع أو من الشريحة العليا من الدول نَّ ا جميع الدول الثمV2. مباشرة إلى تصنيف

 .الدخل متوسطة
ا للدولارتفع  اإلجمالي  تمؤش  وعةمجم  إلى  لعدد  الحكومة  ر  بشكل    اإللكترونيَّة نمية  المرتفع 

من  طفيف   بد   71إلى    69فقط،  عامي  يولة،  الـ    2020و   2018ن  الدول  نصف  ي تال  16تقع 
الحكومة  نَّ ا تنمية  مؤشر  مجموعة  إلى  عام    اإللكترونيَّةضمت  في  أفريقيا    2020المرتفع  قارة  في 
فير ) كابو  الجابون،ناميبيا،  مصر،  في    نياوكي  انَّ ابوتسو   دي،  دول  خمس  وزيمبابوي(  والجزائر 

( وجامانَّ اساألمريكيتين  لوسيا  وغواتيمااليت  ونيكاراغواكا  وسورينام  )بوت  (  آسيا  في    نَّ ا وثّلثة 
حيث وصلت    ،كبيراً   تحسناً -وناميبيا وكابو فيردي    نَّ ا بوت  -سجلت ثّلث دول    .وبنغّلديش وكمبوديا(

 .اإللكترونيَّةمؤشر تنمية الحكومة  جموعةن ممض( H2: High(H1,H2,H3,H4))إلى تصنيف 
ذات األوضاع الخاصة تصنفها األمم المتحدة على   16ول الـ  د ي دول من هذه النَّ ايوجد ثم

نامية؛ وهذا  و/ أو الدول غير الساحلية النامية و/ أو الدول الجزرية الصغيرة ال  ا أقل الدول نمواً أنَّه
دودة. ارتفع في الدول ذات الموارد المح  اإللكترونيَّةكومة  الح  ةنميي تقدم فز ت حراإ  يةكان مإيدل على  

المرتفع والمرتفع    اإللكترونيَّةالحكومة    ذات األوضاع الخاصة في مجموعات مؤشر تنمية  دولعدد ال
هذه الدول هي دول ذات    ؛ تسع من2020دولة في عام    35إلى    2018دولة في عام    27من    جداً 

بو  تعددة القوميات وكاودولة بوليفيا الم  نَّ اة الدخل )بنغّلديش وبوتتوسطمول  الد ا من  دنيال  الشريحة
 (. نَّ ا ومنغوليا وجمهورية مولدوفا وأوزبكست نَّ ا فيردي وكمبوديا وقيرغيزست

تنمية الحكومة في مجموعة مؤشر  43على المستوى اإلقليمي، تقع جميع الدول األوروبية الـ 
 المنطقة   (.VHالـ )  ن الدول الرائدة في تصنيفي ية منها من بنَّ ا، وثماً جد   عرتفوالم  تفعالمر   اإللكترونيَّة
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من الدول تحتل   85%نسبة    نَّ أ، حيث  نَّ ا تين هي األمريك ي المجموعت  نيفي هات   ة األكثر تمثيّلً تاليال
ح في  جًدا،  مرتفعة  أو  مرتفعة  تص  الواليات   نَّ أ ن  يمرتبة  أعلى  من  جزء  تمثل  فقط   نيفالمتحدة 

أخرى مل  وتش (VHالـ) دول  في  المقابلة  و كوريا    جمهورية  :آلسيا  72%  النسب    نَّ ااباليوسنغافورة 
  26؛ و%(VH)  الـ  وسيا: أستراليا ونيوزيلندا ضمن تصنيفنَّ األوقي  36%؛  (VHالـ ) ضمن تصنيف
ة دول  ط فع، فقالمرت  اإللكترونيَّةنمية الحكومة  دولة أفريقية في مجموعة مؤشر ت   14ن  يألفريقيا. من ب 

 ف. ريشيوس هي صاحبة أعلى تصنيو م
 لمتوسط ا ةاإللكترونيَّ حكومة مجموعة مؤشر تنمية ال .2.7.2.2

الحكومة    انَّخفض  تنمية  مؤشر  ذات  المجموعة  في  الدول  )بقيم    اإللكترونيَّةعدد  المتوسط 
؛ يعتبر هذا 2020دولة في    59إلى    2018دولة في عام    66من  (  0.50إلى    0.25تتراوح من  

إينَّ اال ب11%ة  بنسب  ياً جابخفاض  الي  نَّ أإلى    النَّظر،  الدول  من  مجمو   انَّتقلت   العديد  ذات عة  إلى 
ي دول من المجموعة المنخفضة إلى المتوسطة نَّ اثم   انَّتقلت و .  مرتفع  اإللكترونيَّةشر تنمية الحكومة  مؤ 

)جزر أفريقيا  في  دول  سبع  الفترة.  هذه  االستوائية  خّلل  وغينيا  وجيبوتي  لي  وماوغينيا    القمر 
 (.( وواحدة في آسيا )اليمننَّ السود يا وانَّ ا موريتو 

الحص أفريقيا  اتمتلك  الحكومة  ب ألك ة  تنمية  مؤشر  مجموعة  في  الدول  من    اإللكترونيَّة ر 
  9أو   15وسيا )%نَّ ادولة( وأوقي 12أو  20دولة( تليها آسيا )% 33أو ما مجموعه  56المتوسط )%

 (.دول 5أو   9)%  نَّ ا دول( األمريكيت
  48-وسط  تلما  اإللكترونيَّةمة  في مجموعة مؤشر تنمية الحكو ة العظمى من الدول  البي الغ  نَّ إ

و/ أو الدول    هي دول ذات حاالت خاصة )الدول األقل نمواً   81%دولة، أو    59دولة من أصل  
  23هناك    48ومن بين هذه الدول الـ    .نامية(غير الساحلية النامية و/ أو الدول الجزرية الصغيرة ال

منخفض    57%  لةدو  دخل  أفريقيا،  د   18)ذات  في  في    4و ولة  و دول  واحدة  آسيا،  في دولة 
دول في  9)ذات شريحة دنيا من الدول متوسطة الدخل  35%دولة أو  17 إنَّ األمريكيتين( في حين 

يا سو نَّ ايي أوقدول ف  4)ية المتبقية  نَّ ادول الثمدول في آسيا( أما ال   3وسيا و نَّ ا دول في أوقي  5أفريقيا،  
 .دول متوسطة الدخلال منذات شريحة عليا  حدة في آسيا( فهيودولة وا نَّ ا دول في األمريكيت 3و
 

 المنخفض  اإللكترونيَّةمجموعة مؤشر تنمية الحكومة  .3.7.2.2
(  0.25ن  المنخفض )أقل م  يَّةاإللكترونعدد الدول ذات قيم مؤشر تنمية الحكومة    انَّخفض 

النصف،   في  16من    انَّخفض إلى  عام    8إلى    2018م  عا   دولة  في  هذه   2020.دول  من    سبع 
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و/ أو الدول غير الساحلية النامية في أفريقيا )جمهورية أفريقيا    نمواً قل  ية هي الدول األ نَّ االدول الثم
لة واحدة من الدول  ( ودو نَّ ابيساو والنيجر والصومال وجنوب السود -الوسطى وتشاد وإريتريا وغينيا  

 (.ا الشعبية الديمقراطيةكوري ريةمهو يا )جآس في األقل نمواً 
،  اإللكترونيَّةلحكومة  خطوات كبيرة في تنمية ا  قيا، خطت إفريالماضية  القليلة  خّلل السنوات 

  اإللكترونيَّة دولة في المنطقة في مجموعة مؤشر تنمية الحكومة    54دول فقط من بن    7حيث بقيت  
ت الرقمية داخل المناطق وفيما  جواالف  راراستم  2020ومع ذلك، تؤكد نتائج دراسة عام    المنخفض.

ع المثي  غمالرَّ لى  بينها،  التقدم  لمن  الحكومة  ال ذي  إلعجاب  ر  تنمية  مؤشر  في  عام  بشكل  تحقق 
 على مستوى العالم.  اإللكترونيَّة

اس،  ا، هندور نَّ ا ، غواتيماال، غيوتيناإسغوال، بيليز، الكاميرون، الكونغو، كوبا،  نَّ اتتمتع كّل من  
ميكنَّ ابن ل ي،  باتكيري واليات  مارشال،  جزر  مدغشقر،  ليسوتو،  نيبنيرو ،  الموحدة،  نيكاراغوا،    ال،زيا 

سباالو ساموا،  نَّ ا،  غرينادين،  وجزر  فنسنت  العربية  ت  طاجيكستالّسوريَّةالجمهورية  تيمور  نَّ ا ،   ،
مرتفعة    مستويات ب وي  بابمبيا وزموجمهورية فنزويّل البوليفارية وزاواتو  نَّ اليشي، توغو، تونغا، توفالو، ف

  ترنت، نَّ قديم الخدمات عر اإل األداء في تفة  شري ولكنها ضعيالب  المال  من تنمية رأس  أو مرتفعة جداً 
 (. 27-11، ص. 2020)األمم المتحدة،  بسبب البنية التحتية غير المتطورربَّما 

واالخيبين    /2/  جدولال ر التوافق  لمؤشر  الفرعية  المكونات  في  المال تّلف    ي بشر ال  أس 
 : 2020ترنت، نَّ اإل  ربر الخدمة عة لمؤشلّلتصاالت للمجموعة المتوسط البنية التحتيةومؤشر 

 HCحيث نرمز لمؤشر رأس البشري بالرمز 
 CIونرمز لمؤشر البنية التحتية لالتصاالت بالرمز  

 (M -ترنت )متوسط نَّ ت عبر اإلمؤشر الخدما 2جدول 

HC  + مرتفعCI كابو فيردي ،انَّ ابوتسو  البوسنة والهرسك، دومينيكا، الجزائر، ع مرتف، 
 مار،نَّ االمالديف، المغرب، مي جامايكا، األردن، جزر الغابون، ،دياكمبو 

 ورينام س  ت لوسيا،نَّ اناميبيا، س
HC  + مرتفعCI  ًدورا نَّ أ مرتفع جدا 
HC مرتفع جدا  +CI  جزر مارشال  منخفض 
HC ا + ع جدمرتفCI  ا تونغ البوليفارية، كوبا، باالو، جمهورية فنزويّل طمتوس 
HC  + مرتفع جداCI   ت كيتسنَّ امنغوليا، س ، فيجي، غرينادا،وبرمودا تيغوانَّ أالجبل األسود،  مرتفع   
HC  + مرتفع جداCI   ًمارينو  نَّ ا موناكو، س مرتفع جدا 
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HC منخفض + CI النيجر، الصومال  منخفض 
HC فضمنخ + CI  لي ام سطمتو 
HC  + متوسطCI  اليمن  ،نَّ اجزر سليمامبيق، موز  إثيوبيا، مّلوي، ،، بوروندينَّ ا ستنَّ اأفغ منخفض 
HC  + متوسطCI   ساحل العاج، العراق  مرتفع 
HC  + مرتفعCI  ات مدغشقر، والي الكونغو، كيريباتي، غوال، الكاميرون،نَّ أ منخفض 

 ميكرونيسيا المتحدة 
HC   مرتفع +CI  ليسوتو، نيبال، ،نَّ ا هندوراس، لبن ا،نَّ ا غواتيماال، غي يسواتيني،أز، بيلي سط متو 

 وجزر غرينادين، ساموا،  نسنت ت فنَّ اكاراغوا، سني
وريَّة الجمهورية العربية توفالو،    ليشي، توغو،-تيمور  ،نَّ ا ، طاجيكستالس 

 ي زيمبابو  واتو، زامبيا،نَّ اف
 دة م المتحماأل، 2020 يَّةاإللكترونالمصدر: مسح الحكومة 

العربية   الجمهورية  وريَّةتصنف  لدر وفقاً   الس  الم  األمم  الحكومة  تحد اسة  لتطور    اإللكترونيَّة ة 
وريَّةاألزمة    نَّ أ سابقًا    ذكر الباحث عالميًا ضمن المؤشر المتوسط في الخدمات، وقد   التي عصفت    الس 

، بل على العكس تمامًا  يَّةرون تكلاإلحكومة  لها الدور السلبي الكبير في تطبيق ال  كان  2011في عام  
ب التي تعرضت لها معظم  التخري  عمليَّات كبير نتيجة    بشكل  ت المؤتمتة وغيرها  فقد تراجعت الخدما

الجدول   من  سورية،  في  الحيوية  سوريةتُ   /2/القطاعات  مرتفع أنَّهب  صنف  بشري  مال  رأس  تضم   ا 
   ت سابقًا.ذكر  التي ألسباب نية تحتية لّلتصاالت متوسط، وذلك لومؤشر ب

 
 (ةيَّ ورالس  ة العربية مهوري)الج اإللكترونيَّةمعايير الحكومة  .8.2.2

المعايير   والخطط ل ِّقالمتعتساهم  االستراتيجيات  بين  الترابط  تحقيق  في  التخطيط  بمرحلة  ة 
الخطط    ،العامَّة وبين  المشاريع،    العامَّةمن جهة،  ال  نَّ أ من جهة أخرى. كما  وخطط  تقنية  المعايير 
لمشتركة من قبل  ات االخدماستخدام    ضمانَّ في  تساعد    اإللكترونيَّةتطبيقات الحكومة    ة بتنفيذ ل ِّقالمتع

األ   ضمانَّ المختلفة، وفي    ةالحكومي ِّ   التطبيقات  بينها من خّلل مسرى    ةالحكومي ِّ   نَّظمةتخاطب  فيما 
 .الحكومي ِّ  التخاطب 

الجم العربية  وضعت  وريَّةهورية  تالست ذجية  النمو   المعايير  الس  المعلومات خدام  كنولوجيا 
االتحاالتَّعاون  ب األوربيمع  خّلل    د  والمؤسسيمشرو "من  القطاعي  التحديث  التخطيط  بهد "  ع  ف 

للمشاريع المعلوماتية وتحليلها وتنفيذها وأمنها، ولتحقيق مستوى معين من التميز في األداء لما هو  
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 .مطلوب 
المعايير   هذه  الحكومة  اعتمدت  مؤسوقد  الحكومة   ةي ِّ كومالح  ساتهافي  لمشاريع  التخطيط   بهدف 

 يبين أيضاً ال ذي  و ،  /5/في الشكل    معايير المجاالت المبينةت هذه الد شملوتنفيذها. وق  نيَّةاإللكترو 
 .  المراحل المختلفة التي تغطيها المعايير المذكورة

التي المعايير  المجال  ت تمَّ    تتفاوت  حسب  تغ ال ذي  طويرها  بطيته،  تتم  اففي  االت  لمجعض 
األدلة، وفي محاور وير بعض  جاالت أخرى شملت تطمجموعة من القوالب، وفي م  المعايير  غطت 

يبين اإلطار  المعاييرأخرى قدمت   المثال  التوجيه    4  منهجية كاملة مع بعض األمثلة. فعلى سبيل 
:  اإللكترونيَّة  كومة)الح  وماتيةد دراسات الجدوى للمشاريع المعللدى إعدا  يفرض منهجية التباعهاال ذي  

ياسات   (. 62، ص. 2014تطبيقات، االسكوا واالستراتيجيات وال  الس ِّ
 

 
 2014، االسكوا،  ، المصدر)سورية( االت صاالتمجاالت تغطية معايير تكنولوجيا المعلومات و   7رسم توضيحي 

 

 في سورية   لمعلوماتيةيع اوى للمشار الجد اسات داد در لمحة عن معيار إع: 4اإلطار  . 1.8.2.2
 لما يلي: قدم تعريفًا 

 يقوم بتغطيتها(. نَّ ألمشروع اروع )االحتياجات التي ينوي شظيفي للمالبعد الو  •
 (.البعد الفني للمشروع )التكنولوجيات والمنهج المستخدم •
 :رعتبان اال ية بعي األمور التال خذ أ معوالتشغيل.  مرحلتين متمايزتين: التنفيذ هناك 



48 
 

 الزمنية المحددة(. رةل الفتعة خّلفوائد المتوقالبعد المالي )تكاليف التنفيذ، التكاليف وال •
التشغ • المطلوبة، والقلق  البعد  المسبقة  الشروط  أثناء  المتوق ع  يلي )توافر  المؤسسة  على عمل 

 المشروع حتى إدخاله بشكل كامل(.تنفيذ 
 فوائد األتمتة على العمل. •
 بكل مرحلة(.ة الخاصة التنظيمي  اجات حتي)اال ظيمي  التند البع •
زمالمهارات لمعرفة و )األشخاص، ا البشري البعد  •  لكل مرحلة(.ة الّل 
 .فوائد العمل مقابل التكاليف المالية •

  األقل ما   على   االت صاالت ووفقًا لما ذكر أعّله، تحتوي دراسة جدوى تكنولوجيا المعلومات و 
 : (63ص. ، 2014)االسكوا،  يلي

 .شاكللما شفك -
 .المتطل بات ب  بيانَّ   -
 المشروع. توصيف   -
 قل(.على األب تقديم اثنين د خيارات يجحال وجو  بدائل المتاحة )فيلا  -
 تقييم الجدوى.  -
 .ملحق  -

للحكومة   التنفيذي  الفريق  وضع  األكثر    اإللكترونيَّةكما  المعايير  من  مجموعة  سورية  في 
 :( مثل15، ص.2010،  يتروناإللكللدفع تفصيًّل )معيار التخاطب السوري 

 .معايير مراكز خدمة المواطن  •
 كتروني.دفع اإللمعيار التخاطب لل •
 .ةالحكومي ِّ رنت تنَّ ر تصميم مواقع اإل معايي •
 .معايير التشغيل البيني •

 

 وريَّة الس  الجمهورية العربية ار التخاطب للدفع اإللكتروني في معي  . 2.8.2.2
  ات نَّ بياوالترميز والتشفير ولتحديد ال  تبعتحقق والتوال  تخاطب يات الغياب معيار واحد آلل  إنَّ 
الدفع    عملي ة  نَّتشارال   شكل عائقاً ام الخصوصية وقواعد أمن المعلومات،  الحتر وضع أسس  المتبادلة ول

معيار يتضمن  سورية.  في  السوري    اإللكتروني  إ  التخاطب  اإللكتروني  من للدفع  واضح  عمل   جراء 
قطاع   نظر  ومناألعماوجهة  تقنوجه  ل  نظر  وبحيث يةة  الض  ،  الخطوات  تام  بشكل  رورية يوضح 

العنَّ إل وطبيجاز  باإل  ات بيانَّ ال  ةع مل  االستخدام  وحاالت  نماذجالمتبادلة  إلى  رسائل    ضافة  كافة  عن 
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  رسالة طلب الدفع، وهي إحدى   تفاصيل  /6/ويبين الشكل  ،  ات بيانَّ الطلب واالستجابة المرافقة لتبادل ال
 . وفقا للمعيار المذكور ةلباد المت سائللر ا

قيد   المعيار  وضع  تطب قبل  جرى  تجاالستخدام،  بشكل  خّلل    ريبييقه  مع  التَّعاون  من 
جرى إطّلق    شركتي المياه والكهرباء في دمشق وريف دمشق، وقد   ومع  الت ِّجاري ِّ و   المصرفين العقاري 

لت المعيار  من  مبسطة  مع  نسخة  نظ  يةكانمإتّلءم  الجهات   لتقنيةا  يةود محد لل  راً تنفيذه  لدى   المتوفرة 
، 2014)االسكوا، معايير التخاطب البيني،   نفذةالمارب الدفع جلمشروع بعد نجاح تالمذكورة، وأطلق ا

 . (64ص. 

 
 3. النسخة اإللكترونيَّة ي للحكومةنفيذق التالفري ب السوري للدفع اإللكتروني:معيار التخاط: ، المصدرتفاصيل رسالة طلب الدفع  8رسم توضيحي 
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 ةفي سوري عملي ةة ثلأم. 9.2.2
 اكز خدمة المواطن )سورية( مر . 1.9.2.2

خدمة مراكز  المحافظات    تتوزع  معظم  على  وريَّةالمواطن  مجالس    الس  قبل  من  وتدار 
  ة فظة إلضافمحا  ة لكل ح مرونتبنيها( في منتمَّ    ذ )التيساعدت الّلمركزية في التنفي  المحافظات، وقد

لتقديمها  مجموعة مختلفة من وذل  الخدمات  المركز،  المحافظة عك  عبر  المعمع  ير من خّلل  ايلى 
للمعايير   وثيقة  في  نَّ إل   الضروريةإصدار  محافظة  كل  تعرض  المواطن.  خدمة  مراكز  وتشغيل  شاء 

ل  يقدمها ك  التيدمات  ة والخمراكز خدمة المواطن المعتمد   موقعها اإللكتروني معلومات عن عناوين
واجدها في مناطق متعددة تواطن من خّلل  مراكز خدمة الم  ؤمنوتعمل على تحديثها دوريًا. ت  مركز،

مجموعة كبيرة من الخدمات وفق أحدث   ةالحكومي ِّ الجهات    معياري مع عدد منومن خّلل ترابطها ال
  بيانَّ قيد فردي،    بيانَّ ت مثل  خدمامن الايدًا  تؤمن عددًا متز   ا أنَّه  حيث   معايير متوفرة لتقديم الخدمات،

العدلي، خدمة وثيقة غير موظف،    بيانَّ   طّلق،  بيانَّ   وفاة،  بيانَّ دة،  الو   بيانَّ زواج،   عائلي، السجل 
ة، إصدار سجل تجاري، إصدار سجل الت ِّجاري ِّ  بيت وتصديق عقود اآلجار، خدمة التراخيص خدمة تث

طن قيد مركبة. وقد قدمت مراكز خدمة الموا  بيانَّ   بين،لمغتر جية واي، تصديق وثائق وزارة الخار صناع
 .خدمة موزعة في مراكزها السبعة 139230، 2014لعام  ل من اصف األو ّلل النبدمشق، خ

خدمة   أهمي ةرغم   مراكز  إطّلق  من  تتمكن  لكي  الكافية  المرونة  المحافظات  مجالس  منح 
إضافية لتقديم    كمنافذ هذه المراكز ستعمل    نَّ أ د من  التأك  من الضروري   أنَّهإال     بها،  المواطن الخاصة

تتحول إلى نواة لمشاريع تتنافس فيها المحافظات فيما بينها    إال    ويجب لية،  والمح  مات المركزيةالخد 
،  2014  )االسكوا،  تكون مشتركة مما يشكل هدرًا لموارد كل منها  نَّ أيفترض    كرار الخدمات التيلت

 . (68ص. 
 

 تمعية مجالل لتواصاكز ار م. 2.9.2.2
ا في  عليها  المتفق  الدولية  األهداف  لمجتمن  العالمية  المعلومات  لقمة  بالمبدأ مع  الوفاء 

تعتبر   االت صاالت البنية التحتية للمعلومات و  نَّ أبيفيد ال ذي المبادئ في مرحلة جنيف  نَّ إلعّل  "2.20"
تقوم الدول بوصل   نَّ أب   جنيف  طة عمل معلومات جامع، وتفيد كذلك خلقيام مجتمع    أساسًا ضرورياً 

بتكنولوجيا و المعلوما   القرى  تواإنَّ و   االت صاالت ت  نقاط  فيها.  شاء  مجتمعية  مركز    إنَّ صل  نموذج 
للمنازل   االت صاالت من توفير خدمة تكنولوجيا المعلومات و مردودًا للتكاليف    التواصل المجتمعي أكثر
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الر  المناطق  والنائية في  لهذه    .يفية  الريفية  يح  تت   نَّ أة  الطريقويمكن  للمناطق  والمرافق  التحتية  البنية 
 .(68، ص. 2014)االسكوا،  ي المجتمع المحليف ها القاطنون النائية لكي يتقاسمو 
 

وريَّة الشبكة المعرفة الريفية . 3.9.2.2  س 
و   أسست  المحلي  المجتمع  منذ نَّ ابوابة  فيها  العمل  تفعيل  ،  2004العام    طلق  خّللها  من  وجرى 

 :ة، عن طريقاالقتصادي  و  ةتماعياالج جوانَّب الفي تنمية مجتمعاتها المحلية في  دات البل مساهمة
المحتوى إنَّ   • وجود  على  تؤكد  للبلدات  مواقع  وتمث  شاء  كيالمحلي،  من  معترفاً   اً نَّ ا ل    بل ق  به 

 الرسمية وغير الرسمية. الجهات المحلية
تحقيق أهداف تنمية    سهام فيلإل  ليةاعوف  ونةّللية تسمح لها بالتحرك بمر تملك المواقع استق  •

 .المحلي المجتمع
ت  هم سا التوجه في  المجتمعاهذا  المحلمكين  التي ت    انَّتشار في  ي من معدالت منخفضة  نَّ اتع  ية 

 .ترنت نَّ اإل ة بتعزيز إضافتها لمحتوى محلي على شبكةالوسائل الكفيل وفي تقديم ترنت،نَّ اإل
  حالي اً ) v.syww.reefnet.gow:  للبوابة  ي  يس رئالقع  ن المو ألف بوابة المجتمع المحلي متت

الموقع:   محلية(  new.reefnet.syأصبح  بوابات  مجموعة  إلى  مجمو   إضافة  عن  عبارة  عة  وهي 
و  المناطق  يمواقع  ببعض  خاصة  يمب  سورية  في  الالريفية  عبر  إما  إليها  النفاذ    ي  رئيسل اموقع  كن 

ت المحلية بنهاية  غ عدد البوابا منطقة، وقد بل  بكل  الخاص   نَّ ابوابة أو بشكل مباشر عن طريق العنو لل
 بوابة.  97، 2012 شهر آذار لعام

 :تكون  نَّ تهدف البوابة أل 
ع تهمهم في  معلومات تتعلق بمواضي  معات المحلية المختلفة إلىالمجت  كاننقطة دخول لس  •

 ة إضافية.واقتصادي  يات اجتماعيةكانمدة من فرص وإستفااال  نم نهم وتمك  ةحياتهم اليومي
البلدات وال تتوفر بالضرورة في    اساكنو   ف وخدمات يحتاج إليهايضم معلومات ومعار   موقعاً   •

 .بلداتهم
مواقع  إنَّ عملي ة  اقترنت   اإلشاء  بنَّ على  البداية  في  مجتم  شاءإنَّ ترنت  مناطق مراكز  في  محلي  ع 

مراكز   مناطق ال توجد فيهاتعميم تجربة بوابة المجتمع المحلي لتطال    إلى  لعملحول ا، ثم تمختارة
صفة أكثر رسمية وذلك بترشيح المحافظات للبلدات    حالي اً بالضرورة، وأخذت المسألة    مجتمع محلي

وجو   التي بضرورة  اإل تعتقد  على  لها  موقع  محافظةنَّ د  وكل  إل  حالي اً ح  ترش  ترنت،  بلدات  قامة عشر 

http://www.reefnet.gov.sy(حالياً
http://www.reefnet.gov.sy(حالياً
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ا  لها.واقع  م البلدات    بعيد هولوالهدف  وريَّةلاوجود مواقع في كل  ص 2014،  )االسكوا  س   ،  .68-
69) . 

المعايير األساسية في أعمال أتمتة    نَّ أ  ويّلحظ الباحث   2014في عام   كانهذا التقرير   نَّ أ  يذكر
لفته  ا خوم  ةوريَّ س  الد األزمة  اقع، لكن ومع اشتداجاهزة لتنفيذها على أرض الو   ت كان  العامَّةالخدمات  

القطاعا بمختلف  جسيمة  أضرار  سو   ةالعامَّ   ة الحكومي ِّ ت  من  حد  على  تأجيل    أد ىاء  والخاصة  إلى 
 هو مرتبط به. أعمال األتمتة والدفع االلكتروني وما ما

وريَّةزمة أعيد تفعيل  خفاض تأثير األنَّ اومع    2020في عام    أنَّه  إال أيضًا   تمَّ   للمدفوعات، وقد   الس 
العهذ في   الخدمات  (  2021)ام  ا  تقدمه  العامَّةجرد  مستوى التي  على  صياغتها  الحكوم  ا  وإعادة  ة 
توحيد الخدمات التي تقدمها الجهات  تمَّ    من تفعيلها الكترونيًا، فعلى سبيل المثال  يسمحال ذي  كل  بالش

عند طلب هذه   ةزمالّل    اقتوحيد األور توحيد اسم الخدمة و ، ذلك بالمائيَّةة الموارد  التابعة لوزار   العامَّة
  كان مة بمنطقة معينة من  عند طلب خدمة خاص    ي ةهم خطوة في غاية األالخدمة، حيث تعتبر هذه ال 

 .اإللكترونيَّةتعتبر هذه خطوة فاعلة في العمل على تطبيق الحكومة   وبالتَّالي أو محافظة مختلفة، 
أرقام أساسية لكل    طاءبإعة  وليز جهات الد هي ترم   2020لعام  تمت في ا  ى وكخطوة هامة أخر 

حد  على  ذ   ىوزارة  تقوم وبعد  بتر   لك  جهة  لها  كل  التابعة  الجهات  الرقم  بأميز  يكون  فرعية  رقام 
 . العامَّةاالساسي فيها هو رقم الجهة أو الوزارة 

 

-1-2حتى تاريخ    ترونيَّةاإللكالمدفوعات    تطور خدمة  الذي يشير إلىو   ،التقرير التالي  في  النَّظرب
2021: 

تاريخ  الشركة    ت خدماطّلق  إ  من  وريَّةمنظومة  نيس   نيَّةاإللكترو للمدفوعات    الس    نَّ ا في شهر 
تسديدها من خّلل “مدفوعات” تمَّ    بلغ عدد المطالبات المالية التي  2020-12-31ولغاية    2020

وريَّةاة )ليرة سوري ( مليار40,6( بقيمة إجمالية تجاوزت )880,474)  .(2021للمدفوعات،  لس 
عملت   ال  ةوريَّ الس  شركة  الحيث  ربط  على  و للمدفوعات  الخاصة  في   ةالعامَّ بنوك  العاملة 

العربية  الجمهوري وريَّةة  بربط    الس  قامت  أخرى  جهة  ومن  جهة،  سات من    -كهرباء )  ةالحكومي ِّ   المؤسَّ
كمرحاعملي ة  وتفعيل    (مياه االلكتروني،  الحلدفع  حيث  أولى  خاصلة  جهات  ربط  المقرر  من  ة قًا 

 دفع االلكتروني. ب والالطل ات ليَّ عملتأمين 
)المصدر: موقع الشركة  2020/ 6/ 14  للمدفوعات في تاريخ  ةوريَّ الس  تقرير الشركة  كانو 

sep.com.sy): 
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وريَّةبعد مضي شهرين على إطّلق خدمات منظومة الشركة      "مدفوعات"   اإللكترونيَّةللمدفوعات    الس 
ة الشركة ميرة سورية عبر منظو مليارات لخمس  اوزت  تجمة إجمالية  مطالبة بقي  117,795تسديد  تمَّ  

 :فرنسي وبنك البركة موزعة وفق اآلتيسعودي القنوات بنك بيمو المن خّلل 
وريَّةالشركة  •  .عملي ة  7,283لّلتصاالت   الس 
 .عملي ة  2,601شركتي كهرباء دمشق وريفها  •
 .لي ةعم  107,911النقل  مديريات  •

ة على  أكثر قدر   ت كانصة  الخاالمصارف    نَّ أ وجد  ،  يَّةمائلاارد  مو في وزارة الونتيجة عمل الباحث  
وريَّةعمل مع ال  : )المصدر من إعداد الباحث( لمدفوعات، نتيجةل الس 

 أتمتة أعمالها الداخلية بشكل شبه كامل.  -
وريَّةركة  توفر كوادر بشرية مؤهلة عملت على الوصل مع الش - لمدفوعات عن طريق الـ  ل  الس 

(Web, APIب )الع  فع و ل سريشك. 
 بشكل مسبق. ( IOS, Androidبنوك الخاصة )المحمولة من هذه التوفر تطبيقات لألجهزة  -
من   - البنوك  المؤه ّلوالعديد  تملكها  ال  التي  و   ، العامَّةت  اإلداري  الهيكل    التنظيمي  كمرونة 

إضا األعمال،  في  الحوافز  والّلمركزية  إلى  المقفًة  والمعنوية  لموظفيهالمادية  ل وبشك  ا،دمة 
سورية،    سها أو افتتاحها في منذ تأسي  الكتروني  بنهجتعمل  هذه الجهات الخاصة    نَّ أاسي  أس

، ةالحكومي ِّ يطبق في المصارف    نَّ أقبل    لهامطلب خاص    اإللكترونيَّةهذه الخدمات    ت كانف
 . العامَّةعلى عكس الجهات و 

وريَّةمع    الربطر  ، فقد تأخةالمائيَّ زارة الموارد  ى وبما يخص و من ناحية أخر  للمدفوعات حتى    الس 
شق، ذلك بسبب استقّلل مؤسسات المياه لمياه دم  العامَّةعلى المؤسسة    واقتصر  2020ر عام  أخ

وبموجب   ،2012حتى عام    كانتابعة لوزارة االس  ت كانمؤسسات المياه    نَّ أماليًا عن الوزارة، علمًا  
/المر  رقم  لعام  44سوم  وزا  تمَّ   2012/  ال  المائيَّةارد  المو   رةإحداث  وزارة  محل  ربط  لتحل  وتم  ري 

 .حافظات لتصبح تابعة لهاالممياه الشرب وشركات الصرف الصحي في مؤسسات 
وريَّة ما أخر الربط مع  مفكل مؤسسة تملك برنامج خاص بها في أتمتة الفوترة والجباية،     الس 

الح بسبب  العللمدفوعات  إلىالى حد مل مع كل مؤسسة ع اجة مع  التجهيزات  إلى    اجة الح  نَّب اج  ، 
ز و الضرورية  سات ه التي ال تمتلكها معظم هذ لكتروني و ة للربط االمالّل   ... المؤسَّ
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وريَّةالشركة . 4.9.2.2  sep.gov.sy: اإللكترونيَّةللمدفوعات   الس 
الشركة   وريَّةُأحدثت  تا13رقم/  نَّون القاوجب  بم  اإللكترونيَّةللمدفوعات    الس  -03-29ريخ  / 

وت2012 بالنَّ ا لقخضع  ،  الصادر  الشركات  رقمون  التشريعي  لعام  29/  مرسوم  وحددت  2011/   ،
زمشاء البنى التحتية إنَّ غايتها ب  ة لخدمات الدفع اإللكتروني، وتكون مسؤولة بوجه خاص عن تنفيذ  الّل 

دة للدفع اإللكتروني الت  ر  فواتيالرفي بمصدري  تربط القطاع المصي  وتشغيل المنظومة الوطنية الموح 
الوم ومقد مي  تقاضي   التخدما  رسوم  وذ   ةنيَّ ترو اإللكجارة  ت  األخرى،  المعني ة  أسس  والجهات  على  لك 

 .اقتصادية وتنموية
هي المنظومة الوطنية الموحدة للدفع اإللكتروني للفواتير والرسوم وهي بوابة مركزية تربط    :مدفوعات
 .متكاملة تحتية  طني ببنيةالو  مستوى اللعاملة على والمصارف ا واتيرلفالمصدرة لالجهات 

آلية  ف ِّ تو  مدفوعات  جميعر  مع  الفواتي  للتعامل  دفع  التكرارية  حركات  والكهرباء   )للمياهر 
… إلخ( من خّلل  نَّ اوالهاتف الثابت…إلخ( وغير التكرارية )مخالفات المرور والضرائب وتذاكر الطير 

 .المصارف العاملة القنوات المتاحة لدى
 

 الثانَّي المبحث لّخص . م 3.2
الجمهورية العربية    لكترونيَّةاإلمة  تطبيق الحكو   مستوى   إنَّ   وريَّ في  كما توضح في هذا    ةالس 

التسعينيات في القرن الماضي    المبحث يعتبر في قد بدأ العمل   كانالمستوى المتوسط، حيث ومنذ 
البنية تطوير  خّلل  من  التطبيق  هذا  لإل  على  و نَّ التحتية  سوري  االت صاالت ترنت  بدايةفي  و ،  مع  ة 

وريَّة  لعلمية يس الجمعية اتأس ى الوقت الحالي وباعتبار وزارة ( إل1989ام  للمعلوماتية )تأسست ع   الس 
املهي الناظم األكبر لقطاع التطوير  تقانَّةوال الت صاالت ا  . في سورية المعلوماتية جوانَّب لمختلف  الشَّ

ثابتة خّلل العشر    مليَّات ع  ت كانوقد    ت األولى من  نواالسالتطوير والتحديث تسير بخطى 
  يار التخاطب السوري  من مع   حالي اً يتم العمل عليها  لمعايير التي  ا  نَّ أذا القرن، حيث تبين للباحث  ه

الوطنية   االلكتروني واالستراتيجية  تن  االت صاالت   تقانَّات ل للدفع  معايير أخرى  ما هنالك من  ظم  وإلى 
لألزمة   ونتيجة  سورية،  في  االلكتروني  وريَّ العمل  العم  لتأج  ةالس  الوقت   لإعادة  إلى  المعايير  بهذه 

عام  الراهن   ويتبين  (2019)في  بخطىً   نَّ أ ،  يسير  المعايير  العمل  بهذه  العمل  إلعادة  متسارعة   
مة الدفع االلكتروني لعدة  إطّلق خد تمَّ    2021الحديثة الحالية، ففي بداية عام    الت ِّْقني ات وتطويرها مع  
 سيط اإلجراءات ، والعمل قائم أيضًا فيما يخص تبةالعامَّ صة و لخابنوك امع ال   التَّعاون جهات عامة ب
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للوصول إلى   اإللكترونيَّة  ةالحكومي ِّ ية تمهيدًا لطرحها على البوابة الوطنية  واليوم  العامَّةفي المعامّلت  
املاألتمتة   ة. الشَّ

،  التنظيمي    يرلتَّغي اهنالك العديد من النماذج التي تستخدم في    التنظيمي    وفيما يخص التطوير 
الحكومة    إنَّ  تطوير    اإللكترونيَّةتطبيق  ترتبط  يحتاج  التي  المحاور  هذا العديد من  وثيق في  بشكل 

ة وتطوير التنظيمي  ية والتشريعية، المالية، البنية التحتية، تحديث الهياكل  القانَّونالتطبيق، منها النواحي  
 أيضًا. جوانَّب السيعود بالفائدة على هذه   ةاإللكترونيَّ حكومة تطبيق ال نَّ أوغيرها، كما  البشري ةالكوادر 
ة لتطبيق  الاّلزمعريض يشمل النواحي الكاملة    نَّ اكعنو   التنظيميّ التطوير    نَّ أالباحث  وجد   

الحكومة    إنَّ ،  اإللكترونيَّةالحكومة   ال  اإللكترونيَّة هدف  وسرعة  في  األعمال  جميع  تسهيل  نهاية 
لمفتاح في  هو ا  لتنظيميّ االتطوير    وبالتَّاليلمواطنة،  ن واطلخدمة الموا  ية ذلكتنفيذها وبوثوقيه عال

 .ترونيَّة اإللكتطبيق الحكومة 
الباحث   اليستعرض  الفصل  الميدا   ثالث في  الدراسة للدراسةة  ن يالدراسة  أدارة  استخدام   ،

الب ثم  حث ومجتمع  ومن  الب،  التحليل  فرضي ات  الختبار  ومقار يانات  السابقة  بحث  بالدراسات  نتها 
 حات البحث.واستخّلص نتائج ومقتر 
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راسة الثالث: فصل ال  ة الميدانَّيالدِّ

 
 
 

راسةاألول:   ثالمبح .1.3  ةالميدانَّي الدِّ
 

 البحث   اتبيانَّ وصف : الثانَّيالمبحث  .2.1
 

 ات الفرضيالمبحث الثالث: اختبار  .3.3
 

في اآلراء لدى موظفي وزارة  ر الفروقاتا اختبالرابع:  لمبحث ا .4.3
 اإللكترونيَّةفي تطبيق الحكومة  المائيَّة الموارد

 
 المبحث الخامس: النتائج والتوصيات. 5.3
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راسةالمبحث األول: . 31.  ة الميدانَّي الدِّ
 . مجتمع وعينة البحث1.1.3

  يين مستو زية( من ال كاإلدارة المر )  يَّةالمائرة الموارد  يتكون مجتمع البحث من العاملين في وزا
ب أ األوسط واألعلى، حيث   اإلداريين  الري  وزارة  تجميع    عملي ة  ك  1982لعام    61م  رق  القانَّون حدثت 

ووزارة    المائيَّةوالثروة    العامَّة) وزارة األشغال    العامَّةموزعة على عدد من الجهات    ت كانللمهام التي  
الفرات(   بها  أو سد  سالحقت  حو النو   ت المؤسَّ في  اعية  جرى  ض  التي  بعد  لفرات  السد  إنَّ إحداثها  جاز 

المؤسسة   األرا  العامَّةوهي  واالستصّلح  ا  العامَّةلمؤسسة  ضي  حوض  وتنمية  لفرات الستثمار 
 / بالمرسوم  لعام  27المحدثتين  المؤسسة    ،1981/  بها  ألحقت  المحدثة   العامَّةكما  الفرات  لسد 

  المائيَّة للدراسات    العامَّةوالشركة    المائيَّةلمشاريع  ل  ةالعامَّ ة  الشرك  ألحقت و   1961لعام    /92بالمرسوم /
التخطيط    عملي ة  ف تطوير  وبهد   ،2005  / لعام87/ و /84لتشريعيين /مين ابالوزارة بموجب المرسو 

ام  / لع90جب المرسوم /بمو   المائيَّةللموارد    العامَّةاالستراتيجي لقطاع المياه فقد أحدثت مؤخرًا الهيئة  
 2012/ لعام 44وبموجب المرسوم رقم /   ،المائيَّةلألحواض    العامَّةديريات الري  ل ملتحل مح  5200
الموارد  إمَّ  ت وزارة  محل  المائيَّةحداث  وشركات    لتحل  الشرب  مياه  مؤسسات  ربط  وتم  الري  وزارة 

 . الصرف الصحي في المحافظات لتصبح تابعة لها
موظفًا، ونظرًا    350العاملين بـ  عدد  در  يقوزارة،  في ال  البشري ةم الموارد  في قس   وكإحصائيات 

مجتمع    نَّ أ  وجد الباحث ارة العليا والمتوسطة  اإلد   كون البحث المطروح يدرس اهتمامات على صعيد 
معاون    –مدير مركزي    –موظف )معاون وزير    100أي بحوالي   ،350البحث يقل بكثير عن الـ  

مركزي   العينة    دائرة(،  رئيس  –مدير  وبحسة  عشوائي وباعتبار   Krejcie and)جداول  ب  قصدية 
Morgan  يجب العينة  نَّ أ(  حجم  ن80  تكون  عند  وذلك  ث،  الـ  سبة  تساوي  خطأ    %95قة  وهامش 

10 .% 
 (: Smith, 2013, P.6) باستخدام المعادلة المعيارية لحساب حجم العينة  يمكنو 
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  ما عتعبر    Z(،  0.5المعياري )  االنَّحرافتعبر عن    p(،  350تعبر عن مجتمع البحث )  N  نَّ أحيث  
تعبر عن هامش   e(،  %95)  ( عند نسبة ثقة تساوي الـ1.96وقيمتها تساوي )(  Z-scoreيسمى )

 مفردة. 76حجم العينة المطلوبة  نَّ أ %(، مما ينتج 10الخطأ وتساوي الـ )
 بر.مفردة للحصول على دقة أك 80وسيعتمد الباحث على قيمة الـ 

 

 الميدانَّي أداة البحث. 2.1.3

االعتما على  تم  "اس  تبانَّةاسد  البحث  في  اإلدارة  تخدمت  الج  اإللكترونيَّةواقع  امعة في 
التطوير    ةاإلسالميّ  على  وهي  (2011)شبلي،  "  يّ التنظيم وأثرها  الجامعة    استبانَّة،  في  محكمة 

 محتوى هذا البحث. تعديل طفيف ليّلئممع  ستبانَّةوقد استخدمت االالمذكورة، 
على  تمَّ    وقد  للتحليص  بيانَّ است  80الحصول  السابقة  الح  الفقرة  في  الباحث  ذكر  كما   نَّ أ ل 

 عينة. 80هو طلوب العدد الم
 ين رئيسين: من قسم  بيانَّ ويتألف االست

األول: المعين    القسم  الشهادة  الجنس،  العمر،  وهي:  الديموغرافية  المعلومات  على  يحتوي 
أساسها،   استخدام  على  الخبرة، معدل  العمل، عدد سنوات  وأخب  الحاسو طبيعة  البريد يوميًا  نوع  يرًا 

 االلكتروني المستخدم. 
ات البحث وذلك  متغي ر تي تقيس  الو تضمن هذا القسم مجموعة من العبارات  ي  :يالثانَّ م  القس

 : كما يلي ضمن عدة محاور
مدى   • تقيس  أسئلة  وهو  األول  التحتية  المحور  البنية  المعلومات توفر  تكنولوجيا    وتأمين 

 . لكترونيَّةاإل لحكومة ا تطبيق علىة وأثره الاّلزم
تطبيق  على  وأثره  ة الحالية  التنظيميّ الهياكل    تحديثدى  : وهو أسئلة تقيس مالثانَّيالمحور   •

 .اإللكترونيَّةالحكومة 
توفر   • مدى  تقيس  أسئلة  وهو  الثالث:  تطبيق  علوأثره  ة  المؤّهل   البشرّيةالموارد  المحور  ى 

 .اإللكترونيَّةالحكومة 
عن    ةاإللكترونيَّ تطبيق الحكومة  ة تقيس الفهم العام عن  رة عن أسئلبا وهو ع  المحور الرابع: •

الحكومة   مزايا  تطب اإللكترونيَّةطريق:  الحكومة  ،  تواجه    اإللكترونيَّةيقات  التي  والصعوبات 
 . اإللكترونيَّةتطبيق الحكومة 
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ليتمَّ    وقد  مقياس  المبحوثيناستخدام  استجابات  لقياس  االست   كرت  وحبيانَّ لفقرات   سب ، 
 : /3الجدول/

 قياس ليكرت الخماسي حسب م  درجات االستجابة 3جدول 

 المصدر من إعداد الباحث 

لنسبي للعبارة  ون الوزن ايكوبذلك ( لّلستجابة "ال تسهم مطلقًا" 1الباحث القيمة ) وقد اختار  
 %. 20في هذه الحالة 

 

 حصائية المستخدمة في التحليل ب االياألسال  .3.1.3
، ات بيانَّ وذلك لتحليل ال  MS Excel 2016  ،SPSS v.23ث باستخدام برامج:  قام الباح 

 ة التالية: وقد استخدام الباحث األدوات اإلحصائي
 . ستبانَّةبات االلتحقق من ث ل (Cronbach’s Alphaكرونباخ ) –اختبار ألفا   •
( الستكشاف توزيع عناصر Percentages & Frequencies)   والتكرارات   النسب المئوية •

 العينة وفقًا للعوامل الشخصية الديموغرافية. 
• ( الداخلي  االتساق  لحساب  Internally Validityاختبار  وذلك  من    مدى(  فقرة  كل  اتساق 

المجـا  ستبانَّةاالفقرات   إليهي  ال ذ ل  مع  الداخلي ،  تنتمي  االتساق  بحساب  الباحث  قام  وقد 
حـساب خ  من  ةستبانَّ لّل فق  ّلل  كل  بين  االرتباط  مجاالت  معامّلت  فقرات  من    ستبانَّة االرة 

 .والدرجة الكلية للمجال نفسه
 يقيس مدى تحقق األهداف التـي تريـد ل ذي  ا(  Structure Validityاختبار الصدق البنائي ) •

راسة ارتباط كل مجال من مجاالت  ىمد  نوبيإليها، ل الوصو  األداة   ة لفقـرات ليـة الكبالدرجـالد ِّ
 . ستبانَّةاال

  متغي ر الات المستقلة بمتغي ر الالخطي البسيط ومن ثم المتعدد، لمعرفة تأثير    حداراالنَّ اختبار   •
 التابع. 

• ( أحاIndependent Samples T-testاختبار  التباين  تحليل  واختبار  اال(  اه  تجدي 
(One-Way ANOVA لدراسة الداللة اإلحصائية في العوامل الد ) متعددة على افية اليموغر
 التابع.  متغي رال

 

 تسهم بشكل كبير  تسهم  تسهم إلى حد ما ال تسهم  طلقاً ال تسهم م االستجابة 
 5 4 3 2 1 الدرجة 
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 البحث اتبيانَّ وصف : الثانَّيالمبحث  .2.3

 ات الديموغرافيةمتغي ر الوصف  .1.2.3
 :ات الديموغرافية متغي ر اللكل من عبارات  ت كراراالنسب المئوية والت /4الجدول /لخ ص ي

 عينة البحث  يموغرافية فيت الدامتغي ر التكرارات والنسب المئوية لل  4جدول 

 ي بيانَّ التمثيل ال النسبة المئوية  التكرار ابة االستج متغّير ال
 % 36.3 29 سنة  35-26من     العمر

 

 % 17.5 14 سنة  45-36من    
 % 38.8 31 سنة  55-46من    
 % 7.5 6 ة سن  65-56من    

 %100 80 المجموع
 % 51.2 41 ذكر     الجنس

 

 % 48.4 39 ثى نَّ أ    

 % 100 80 المجموع

 % 5 4 دكتوراه      لشهادة العلمية ا

 

 % 12.5 10 ماجستير     
 % 67.5 54 جامعي     
 % 8.8 7 معهد متوسط    
 % 6.8 5 وي نَّ اث    

 % 100 80 المجموع
 ل العمل جام
 
 
 
 
 

 % 50 40 فني    

 

 % 50 40 إداري    

 % 100 80 موعالمج
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 ائج التحليل اإلحصائي المصدر: نت 
 

الجدول   الباحث   يّلحظ العم  نَّ أ  /4/  من  )من  الفئة  الوزارة  في  األكبر  سنة(    55-46رية 
%،  36.3سنة( بنسبة    35  –  26)من  صغيرة السن نسبيًا    ها الفئة التي تعتبري%، تل38.8بنسبة  
في الوزارة،    التنظيمي  هرم  الباحث اتجه في العينة إلى الطبقة اإلدارية الوسطى والعليا في ال  نَّ أحيث  

بالنسبة للجنس ف لفئ، ما يدل على عدم وجود تاث نَّ ربة بين الذكور واإلنتيجة متقاال  ت كانأما  ة  حيز 
 معينة. 

لل بالنسبة  يوأما  التي  اإلجابات  شهادات  المبحوثين فمعظم  أساسها  الشهادة    ت كانعمل على 
بنسبة   بنسبة  67.5الجامعية  الماجستير  شهادة  تليها  الوزارة  %12.5،  افتقار  على  يدل  وهذا   ،%

ية وهي قليلة  و نَّ االث  هناك بعض اإلجابات للشهادة  نَّ أت المختلفة، يذكر  في المجاال ى  األعل  للخبرات 
  معاون المدير يحتاج لشهادة جامعية في هذا المنصب   نَّ أاصة حيث  حاالت خ% وهي  6.8بنسبة  

 .إضافة إلى خبرة ال تقل عن الخمسة سنوات  الوظيفي

 
  عدد سنوات

 الخبرة 
 % 41.25 33 10لـ  5من    

 

 % 23.7 19 20لـ  10من    
 % 35.05 28 فأكثر  20   

 %100 80 المجموع

  المعدل اليومي
الستخدام 
 الحاسوب

 % 20 16 ساعة يومياً    

 

 % 37.5 30 ات يومياً اع س 3   
 % 42.5 34 ساعات فأكثر  5   

 % 100 80 وعالمجم

البريد 
لكتروني  اال 

 المستخدم

Mail.mowr.gov.sy 18 22.5 % 

 

Gmail.com 60 75 % 
Hotmail.com 22 27.5 % 

 % 100 80 المجموع



62 
 

العمل   لمجال  متساوي  ت كانبالنسبة  تمامالنسبة  إلى    عينة(  40)   اً ة  يعزى  هذا  وفنية  إدارية 
 ريات اإلدارية والفنية. ًا من المديوجود نفس العدد تقريب

بال  الخبرة  نسبأما  بنسبة    10-5الفئة األكبر في )   ت كانة لعدد سنوات  %،  41.25سنوات( 
 %. 35.05سنة( بنسبة  20تليها الفئة )أكثر من 

ساعات فأكثر يوميًا(    5هي )  سبة األكبرلنا  ت كانفيما يخص معدل العمل على الحاسوب  
يدل42.5بنسبة   وهذا  االستخدام    %  المجا على  مختلف  في  للحاسوب  خصوصًا  ال الواسع   نَّ أ ت 

ولمختلف   الخاصة في مجال عملها  واألبحاث  المشاريع  إدارة مركزية وهي مسؤولة عن  الوزارة هي 
 ابعة لها. الجهات الت

اال  البريد  يخص  فيما  ف ي  لكترونأخيرًا  الوزارة  المستخدم  البريد    ت كاني  هي  األكثر  اإلجابة 
(gmail.com)  بالوز ام البريد االلكتروني الخاص وقلة استخد( ارةmail.mowr.gov.sy  إلى ) جانَّب  

يُ  الوقت،  نفس  في  معًا  االثنين  استخدام  نَّ أذكر  استخدام  ازدياد  ذكر  قد  المحمولة    الباحث  األجهزة 
ا الوقت  في  تحتاج  او لحالي  الذكية  )لتي  الـ  بريد  إلى  معظمها  حيث  gmail.comفي  لتعمل.  نا  إنَّ ( 

بريد داخلي يستعمل في المهام اليومية من    ي، وليس هناك عن البريد االلكتروني الخارجنتحدث هنا  
 قبل موظفي الوزارة. 

 بيانَّ التحقق من ثبات محاور االست .2.2.3
بثبات  ي  هذه  نَّ أ  ستبانَّة االقصد  ا  نَّةا بست اال  تعطي  لونفس  توزيع  تمَّ    لنتيجة    ستبانَّة االإعادة 

 ي االسـتقرار فـييعنـ  ستبانَّةاالثبات    إنَّ وف والشروط، أو بعبارة أخرى  مرة تحت نفس الظر   من  أكثر
لو  ستبانَّةاالنتائج   فيما  كبير  بشكل  تغييرها  علتمَّ    وعدم  توزيعها  مـرات إعادة  عـدة  العينـة  أفراد   ى 

 .معينة ةيات زمنخّلل فتر 
ين  بات المقاييس المستخدمة، ويب كرونباخ لقياس ث -اتحليل ألف مباستخدا بيانَّ التحقق من ثبات االست  تم

 كرونباخ:  -لقيمة ألفا SPSSى برنامج نتائج التحليل عل /5الجدول /
 ات البحث متغي رنتائج اختبار ثبات  5جدول 

  ةي ر البنتوفي  المدروس  متغّيرال

 يّة التكنولوج
تحديث الهياكل  

 ة التنظيميّ 
تطوير الموارد  

 بشرّيةال
ومة  تطبيق الحك

 اإللكترونيَّة 
 29 13 9 10 رات عدد العبا

ا قيمة معامل ألف
 كرونباخ 

0.949 0.873 0.883 0.932 

 SPSSالمصدر: نتائج التحليل االحصائي  
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من  نَّ أ  /5/  الجدول  يبين بكثير  أكبر  الثبات  باالست الب  نَّ أي  أ  ،0.60  معامل  ثقة  على    بيانَّ احث 
 بحث والتحقق من فرضياته. االحصائي لإلجابة عن أسئلة الالتحليل   عمليَّات ل ات بيانَّ وصّلحية ال

 
راسةاات متغي ر وصف  .3.2.3   لد ِّ

احتساب   طريق  يمكننا احتساب المتوسطات الحسابية الخاصة بمقياس ليكرت الخماسي عن
 :فيكون المدى 1 ر رقم وهووأصغ 5وهو  ت س ليكر المدى بين أكبر رقم بمقيا

 اإلجابة ة اإلجابة الدنيا( / عدد فئات درج –جابة العليا المعيار = )درجة اإل
 

 

 
راسةات  متغي ر ابات حسب الوسط الحسابي ليكون اتجاه اإلج  وبالتَّالي في    حاً الكمية كما هو موض  الد ِّ
   /6/ الجدول

 
راسةات  متغي رالوسط الحسابي لجابات حسب التجاه ا ا 6جدول   الكمية الد ِّ

 وى المست اإلجابة وسطمت
 منخفض  ال تسهم أبدأ 1.8 - 1

 ال تسهم  2.6 – 1.81
 متوسط  م إىل حد ما تسه 3.4 – 2.61
 مرتفع  تسهم  4.2 – 3.41
 تسهم بشكل كبت   5 - 4.21

 من إعداد الباحث  –ر المصد 
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 بحث:ات المتغّير من   متغّيرئج التحليل وفقًا لكل ، نبين نتايلفيما يو 
 الت صاالتالتحتية للتكنولوجيا وتطوير البنية ا . 1.3.2.3

 ت تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوما المعياري واتجاه إجابات أفراد العينة لمحور االنَّحرافالوسط الحسابي و 7 جدول 

حسب  االتجاه  ى و تالمس
 المتوسط

  االنَّحراف المرتبة 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

 التكنولوجّيةتحتية تطوير البنية ال

 سائل التقنية المختلفة بشكل دوري:تحديث و  4.38 0.718 3 يسهم بشكل كبير  رتفع م
ة  اآللي اتبيانَّ االستخدام األمثل لقواعد ال 4.51 0.656 6 يسهم بشكل كبير  مرتفع 

 ها:ث يوتحد
  اتبيانَّ ب االتصال ونقل التحسين أسالي 4.56 0.633 8 يسهم بشكل كبير  مرتفع 

 لمختلفة: ا  معلومات بين الدوائروال
شاء قواعد  إنَّ تطوير نظم المعلومات الحالية و  4.44 0.726 5 يسهم بشكل كبير  مرتفع 

 : التنظيمي  جال التطوير إضافية في م اتبيانَّ 
 :يادة فاعلية نظم الحفظ واألرشفة للمستنداتز  4.54 0.693 7 بير يسهم بشكل ك  مرتفع 
 لومات متكامل: توفير نظام مع 4.54 0.635 7 يسهم بشكل كبير  مرتفع 
سرعة وصول المعلومات والتوجيهات من  4.59 0.63 9 يسهم بشكل كبير  مرتفع 

 الرؤساء للمرؤوسين: 
 الرؤساء:  رؤوسين إلىملت من انقل المعلوما 4.27 0.811 1 يسهم بشكل كبير  مرتفع 
مال والمهام توفير المعلومات حول األع 4.37 0.718 2 يسهم بشكل كبير  مرتفع 

 الوظيفية:
 ف المعلومات وتشويهها: الحد من تحري 4.43 0.742 4 يسهم بشكل كبير  مرتفع 
 ككل تغّيرمال 4.46 0.696  بشكل كبير يسهم مرتفع

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 
تطوير البنية      أهمي ةحول  المتوسط العام إلجابات عينة البحث    نَّ أ  /7الجدول /  نم يظهر  

  كان ( و 0.696)  ة معياري بقيم  وبانَّحراف(  4.46والمعلومات قد بلغ )  االت االت صتية لتكنولوجيا  التح
م )يسهم(  بـ  البعد  هذا  على  اإلجابات  اإلسهام  اتجاه  على  العينة  أفراد  موافقة  يدل  لبنية  ا  لتطويرما 

الحكومة  التح تطبيق  في  للتكنولوجيا  الموارد    ونيَّة اإللكتر تية  وزارة  النتيةالمائيَّ في  هذه  وتتفق  جة  ، 
( من:  كل  اSamsor, 2020و)  (2021سالم،  ودراسات  و)عبد  و)الخنيفر، 2020لرحمن،  (   )

التعبير    تمَّ   قد   هأنَّ   حظة ذكرهم في الدراسات السابقة، مع المّلتمَّ    ( وغيرهم من الباحثين الذين2020
الحظ الباحث    . بالتاليات بيانَّ الات بالوعي التكنولوجي أو معالجة  عن البنية التحتية في بعض الدراس

هذه النتيجة  دل  ت، وعمليًا  اإللكترونيَّةتطبيق الحكومة  هذا البعد في أغلب الدراسات الخاصة ب  أهمي ة
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 ية الشاملة في إدارة الوزارة المركزية تمهيداً اسة إلى تطوير البنية التحتلمنطقية على حاجة الوزارة الما
    ة.حكومة االلكتروني  لود الفقري لمثل العمت، فهي لربطها وجهاتها التابعة

 
 ة الحالية التنظيمي  تحديث الهياكل   .2.3.2.3
 ة التنظيمي  تحديث الهياكل  المعياري واتجاه إجابات أفراد العينة لمحور حرافاالنَّ و سط الحسابيلو ا  8 جدول 

االتجاه حسب   المستوى 
 وسطالمت

  االنَّحدار الرتبة
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

 ةالتنظيميّ الهياكل  حديثت

 داريةإلويات ابتقليل عدد المست التنظيمي  تبسيط الهيكل  3.97 9810. 1 يسهم  مرتفع 

 التوجه نحو الّلمركزية اإلدارية في اتخاذ القرارات:  4.09 9440. 2 يسهم  فع مرت
ات اإلدارية صّلحيات إلى العاملين في المستويتفويض ال 3.98 8860. 1 يسهم  مرتفع 

 نيا:الد
ي  لتارات اإعادة توزيع المهام وفقًا للمؤهّلت والقدرات والمه 4.37 8020. 7 يسهم بشكل كبير  مرتفع 

 :الموظ فيمتلكها 
شطتها نَّ أدمج وتجميع الوحدات اإلدارية المتشابهة في  4.19 8130. 5 يسهم  مرتفع 

 ة:ومهامها بإدارة واحد
 واألدوار المطلوبة من كل وحدة إدارية:  امتوضيح المه 4.36 7990. 6 يسهم بشكل كبير  مرتفع 

 بين الوحدات اإلدارية: المهام لتكرار في واواجية  إلغاء االزد 4.39 8030. 8 يسهم بشكل كبير  مرتفع 

 اتخاذ القرارات:عملي ة مشاركة المرؤوسين في   4.10 8660. 3 يسهم  مرتفع 
 عدام المرونة في تنفيذها:نَّ اين و نَّ ائح والقو التمسك باللوا 4.15 1.045 4 يسهم  مرتفع 

 ككل متغّيرال 4.18 0.882  يسهم مرتفع
 ئي صال اإلح المصدر: نتائج التحلي 

تحديث الهياكل   أهمي ةالمتوسط العام إلجابات عينة البحث حول    نَّ أ  /8/  الجدول  يظهر من
ابات على ه اإلجاتجا  كان( و 0.882)  معياري بقيمة  وبانَّحراف(  4.18)قد بلغ  في الوزارة    ةالتنظيمي  

في    ةمي  التنظيكل  ا هيديث الهذا البعد بـ )يسهم( مما يدل موافقة أفراد العينة على اإلسهام لمحور تح
الحكومة  تط الموارد    اإللكترونيَّة بيق  وزارة  )سالم، المائيَّةفي  من  كل  ودراسة  تتفق  النتيجة  وهذه   ،

و)2021  )Hiadayanto, 2014(و  )Raguseo and Ferro, 2011  )كبيرة  وغيرهم وبنسبة   ،
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  . ةاإللكترونيَّ ة  يق الحكومب تطرة في  هذا المحور األهم في مختلف الدراسات السابقة ألهميته الكبي  كان
لها من    هياكل والبنى التنظيمي ة في الوزارة لمافي تحديث ال  ة بالغةيجد الباحث أن هناك أهمي  عمليًا  

كبيرةأهمي   وت  في  ة  األاألع  إجراءات يط  بس اختصار  الخطوة  تمثل  وهي  اليومية،  طرح  مال  في  ولى 
اإلدارية لوضع  ةمي  زارة التنلي يتم العمل مع و ، وفي الوقت الحاةعلى البوابة الحكومي   هاالخدمات وأتمت

 هيكل تنظيمي جديد لمختلف وزارات الدولة.
 
 بشري ة ال تطوير الموارد . 3.3.2.3

 شري ة الب تطوير الموارد  المعياري واتجاه إجابات أفراد العينة لمحور االنَّحرافي والوسط الحساب   9جدول 

الوسط  البشرّيةتطوير الموارد 
 بي الحسا

  االنَّحراف
 المعياري 

  بحستجاه اال  المرتبة 
 المتوسط

 المستوى 

 مرتفع  يسهم  3 0.854 4.08 اء:االرتقاء بالمهارات اإلدارية للرؤس
 مرتفع  يسهم  2 0.919 4.06 بين الرؤساء والمرؤوسين:  الثقة المتبادلةتنمية 

 مرتفع  يسهم  7 0.828 4.19 ء والمرؤوسين:رفع الروح المعنوية للرؤسا
 مرتفع  هم سي 6 0.792 4.18 تدعيم الثقة في المرؤوسين: 
 مرتفع  يسهم بشكل كبير  8 0.849 4.25 تنمية روح اإلبداع واالبتكار: 

جل االستفادة من البرامج  رامج متقنة من أإعداد خطط وب
 التطويرية واالبتعاث للعاملين فيها:

 مرتفع  هم بشكل كبير يس 11 0.695 4.35

 مرتفع  بير ك ل هم بشكيس 10 0.689 4.33 أداء المرؤوسين: توفير المعلومات عن
 مرتفع  ير يسهم بشكل كب 12 0.648 4.40 مرؤوسين: توفير المعلومات عن المشاكل التي تواجه ال

 مرتفع  يسهم  4 0.930 4.09 العّلقات الودية وتخفيف حدة التوترات: إقامة
زم البشري ةات يكانمنقص اإل ة لتطبيق اإلدارة  الّل 

 : لكترونيَّةاإل
 مرتفع  يسهم  5 1.126 4.15

م بتدريب العاملين في الوزارة على تطبيقات  م االهتمادع
 : اإللكترونيَّةإلدارة ا

 مرتفع  هم بشكل كبير يس 9 0.936 4.31

مقاومة بعض العاملين للتغيير وخوفهم من تهديده 
 لمصالحهم: 

 مرتفع  هم يس 1 1.108 3.99

في  اإللكترونيَّةقات اإلدارة غياب الخبراء والمختصين بتطبي 
 وزارة:ال

 مرتفع  يسهم  6 1.041 4.18

 مرتفع يسهم  0.878 4.19 البشرّية موارد ال متغّيرالنتيجة اإلجمالية ل
 ج التحليل اإلحصائي المصدر: نتائ
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الموارد  تطوير    أهمي ة  المتوسط العام إلجابات عينة البحث حول  نَّ أ  /9يظهر من الجدول /
تجاه اإلجابات على هذا البعد بـ  ا  كانو   (0.878)  ةمعياري بقيم  وبانَّحراف(  4.19لغ ) قد ب  البشري ة

مما  لت   )يسهم(  اإلسهام  على  العينة  أفراد  موافقة  الموارد يدل  الحكومة    البشري ة  طوير  تطبيق  في 
الموارد    اإللكترونيَّة وزارة  النت   .المائيَّةفي  هذه  )سالم،  تتفق  من  كل  ودراسة  و)عب2021يجة  د  ( 
وغيرهم. 2020الرحمن،   ماسَّ ليًا  عم  (  حاجة  هنالك  أن  الباحث  البشرية يّلحظ  الموارد  لتطوير  ة 

يتضح  ، حيث  ات ختصاصفي مختلف اال  ةخبر ذو  رد بشرية  ة في الوزارة إلى جانب استقدام موالحالي  ا
 اص. ي بشكل خات بشكل عام، وفي المجال المعلومات  هناك نقص حاد في الكثير من االختصاص  أنَّ 

 

  نيَّة اإللكترو  ةومق الحكتطبي  .4.3.2.3
 اإللكترونيَّةالحكومة تطبيق  لمحورالمعياري واتجاه إجابات أفراد العينة  افاالنَّحرالوسط الحسابي و 10 جدول 

حسب  المستوى  االتجاه 
 المتوسط 

  االنَّحراف الرتبة 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

  ة اإللكترونيَّ تطبيق الحكومة 

للمعلومات   3.45 0.992 1 يسهم  مرتفع زمتوفير  المستويات  الّل  لجميع  إلكترونيًا  ة 
 في الوزارة: اإلدارية

مة 
حكو

ا ال
مزاي

رونيَّ 
لكت

اإل
 ة 

 مرتفع
األتمتة   4.34 0.635 22 م بشكل كبير يسه تطبيق  يؤدي  املهل  السر الشَّ إلى  والدقة  ة  عة 

 لوزارة:جاز العمل وتوفير الوقت في أعمال ا إنَّ في 
 جاز العمل في الوزارة:إنَّ الوضوح في   4.07 0.792 11 م هيس مرتفع
 :حاولة تخطيهاالوزارة وم أنَّظمةتقليل مخالفة  4.05 0.87 10 يسهم  مرتفع
 مرتفع

في   3.88 0.891 5 يسهم  العاملين  بين  والصراعات  المنازعات  من  الحد 
 الوزارة:

 : داريةمركزية اإلتحقيق الّل 3.98 0.886 7 يسهم  مرتفع
 لوزارة اليومية:توفير في الجهد والتكلفة في أعمال ا 4.33 0.776 21 هم بشكل كبير يس مرتفع
 مرتفع

زيادة كفاءة العمل اإلداري وتقليل األخطاء في أعمال   4.29 0.679 20 يسهم بشكل كبير 
 الوزارة:

 : ةار ي الوز اإلداري ف زيادة فاعلية العمل 4.21 0.758 16 م بشكل كبير يسه مرتفع
مات الخاصة  والمعلو   اتبيانَّ توفير نظام أمني لحماية ال 4.17 0.823 13 يسهم  مرتفع

 بالوزارة: 
 التوافق مع مستجدات التكنولوجيا: 4.34 0.655 22 كبير يسهم بشكل  مرتفع
 ة: تقليل استخدام األوراق في األعمال اإلداري 4.51 0.811 23 يسهم بشكل كبير  مرتفع
 توفير نظام رقابة قوي على سير أعمال الوزارة:  4.19 0.797 14 يسهم  مرتفع

 المجموع 4.14 0.797  يسهم مرتفع
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 البريد اإللكتروني الداخلي:  4.26 0.807 19 يسهم بشكل كبير  مرتفع

مة 
حكو

ت ال
بيقا

تط
ة ونيَّ

كتر
اإلل

 

 عن بعد نظام االجتماع (Videoconference) 3.74 0.938 3 يسهم  مرتفع
 : اإللكترونيَّةتقنية التوقيع اإللكتروني في المراسّلت  4 0.914 8 م هيس مرتفع

 برامج الدعم الفني:  4.05 0.81 10 يسهم  فعمرت
 الخاصة بالوزارة وطبيعة أعمالها: اإللكترونيَّةالمكتبة  3.81 0.873 4 م يسه مرتفع

 ة(: ات التابعهلج)في ا  وجد إنَّ ي نظام الشراء اإللكترون 3.56 0.953 2 يسهم  فعمرت
 برنامج الحضور والغياب: 4.04 0.906 9 يسهم  مرتفع
 ن اإلدارية: برامج الشؤو  4.24 0.83 17 يسهم بشكل كبير  مرتفع
 برامج الدرجات )التقييم(: 4.19 0.748 14 يسهم  مرتفع
 : اإللكترونيَّةبرامج األرشفة  4.58 0.632 24 يسهم بشكل كبير  مرتفع

 لمجموعا 4.04 0.841  يسهم مرتفع
 مرتفع

زملّلتصاالت  ضعف البنية التحتية 4.25 0.987 18 يسهم بشكل كبير  ة لتطبيق الّل 
 : كترونيَّةاإللاإلدارة 

ص
مة 

حكو
ق ال

طبي
ت ت

وبا
ع

ة ونيَّ
كتر

اإلل
 

زمدية نقص الحوافز الما 4.12 1.084 12 يسهم  مرتفع ة لتشجيع تطبيق برامج  الّل 
 : ةاإللكترونيَّ اإلدارة 

 تفعر م
إلدارة  عدم دعم اإلدارة العليا لسياسة تطبيق ا 4.29 0.944 20 بشكل كبير يسهم 

 : اإللكترونيَّة
 مرتفع

زميات المادية كانمنقص اإل 4.21 1.04 16 كبير  يسهم بشكل ة لتطبيق اإلدارة  الّل 
 : يَّةاإللكترون

  ق اإلدارةيطبة لت زمالّل   يات الفنيةكانمنقص اإل 4.2 1.011 15 يسهم  مرتفع
 : اإللكترونيَّة

 مرتفع
المعمول بها )الحالية( مع  نَّظمةعدم توافق األ 3.97 1.031 6 يسهم 

 :يَّةإللكترون اتطبيقات اإلدارة 
 المجموع 4.17 1.016  يسهم مرتفع
  الكلية النتيجة  4.11 0.857  يسهم مرتفع 

 مصدر: نتائج التحليل اإلحصائي ال
نتائج   و لا  الوسط  اختبارمن  العينة  نَّحرافاال حسابي  أفراد  إجابات  واتجاه  تبين  المعياري   ،

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا    روسة وهيالكبيرة والواضحة للمحاور الثّلث المد    همي ةاأل  للباحث 
املاألتمتة    ات عمليَّ كبيرة في      أهمي ةلما لها    االت صاالت المعلومات و  مختلف  روني لة والربط االلكتالشَّ

التابجال الوزار هات  ستقوم  المثال  سبيل  فعلى  المركزية،  اإلدارة  مع  للوزارة  الشركة عة  مع  بالتوقيع  ة 
وريَّة األسابف  ت لّلتصاال  الس  خدمة ي  مركز  في  الوزارة  خدمات  لتفعيل  عقد  على  القادمة  القليلة  يع 
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رة مركزية  زارة كإداو الترتبط  جهة، و دارة المركزية بمركز خدمة المواطن من  ، وبشكل يربط اإلالمواطن
هذا الربط يتعدى    إنَّ ف  وبالتَّالي تابعة،    جهة  29من جهة أخرى مع جهاتها التابعة والتي تتكون من  

امللى تقديم الخدمات المتنوعة في الوزارة إلى ربط شبكي حقيقي لألتمتة  تخدامه عاس ة والحكومة الشَّ
ودراسةالحقاً   اإللكترونيَّة يتفق  هذا  اف(  2021،  )سالم  ،  ليبيا  األي  إلى  أشارت  الكبيرة      همي ةلتي 

املفي إطار األتمتة  وجي ةالتكنوللتطوير البنية التحتية   ة.الشَّ
لكما   الهياكل  ال  لباحث تبين  للوزارة وجهاتها من  التنظيمي  موافقة على إسهام تحديث    عملي ة ة 

ياكل إلى ط هذه الهيبسصار وتاخت عملي ة  في    ، وذلكاإللكترونيَّةالحكومة  التحليل السابق على تطبيق  
ي  اءات بحذف الحركات الغير ضرورية أو المكررة ف الشكل األمثل وبالتدريج وبما يؤمن تبسيط اإلجر 

أ  الوزارةمجمل  ودراسة  عمال  يتفق  وهذا   ،(Samsor, 2020  في سات (  وقد  نَّ ااألفغ  العامَّة  المؤسَّ ية 
األ  راسةالد ِّ أشارت   مختالبالغ  همي ة إلى  تطوير  في  الهة  هذه  ي  التنظيمل  كيالف  في  سات ة  في   المؤسَّ

 . يَّةاإللكترونسبيل تطبيق الحكومة 
الباحث أيضًا   المو   أنَّه  وجد  تطوير  على    ري ةالبشارد  يجب  كبير  أثر  له  بما  التحليل  حسب 

الحكومة   وتشجيعاإللكترونيَّة تطبيق  للمواهب  دعم  من  وذلك  والمبادرات    ،  وتدريب   ةالفردي ِّ االبتكار 
الالمو  أجمو ارد  على  و ودة  اإلدارية  المعايير  وتطوير  التكنولوجي ةحدث  يتناسب  التحتية    بما  البنية 

التقنية الرقمية بحاجة   نَّ أ (2018دراسة )الخنيفر، في  ث الباحوجد حيث ،  ةالتنظيمي  وتحديث الهياكل 
فافعلى زيادة    إلى عمالة مؤهلة وخبيرة والتي تنعكس إيجاباً  دريب تال طريق    ، عنوكفاءة العمل  يَّةالشَّ

 . أهيلوالت

 اختبار االتساق الداخلي .4.2.3
 متغي ر المع البعد أو    ةستبانَّ االتساق الداخلي بمدى اتساق كل عبارة من عبارات  يقصد باال 

وقد ال ذي   العبارة.  هذه  له  االتمَّ    تنتمي  لعبارات  الداخلي  االتساق  البحث  عل  ستبانَّةحساب  عينة  ى 
 رتباط بيرسون، كما يلي: عامّلت االمب ك بحساعينة، وذل 80مؤلفة من ال
 

 بع البحث نتائج اختبار االتساق الداخلي لتوا 11جدول 

 قيمة الداللة  معامل االرتباط )بيرسون(  اإللكترونيَّة المستقل وأثره على تطبيق الحكومة  متغّيرال
 0.000 0.656 ولوجيا ة التحتية للتكن تحديث البني 

 0.000 0.709 ة يميّ التنظاكل يلهحديث ات
 0.000 0.589 البشرّية تطوير الموارد 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 
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 اختبار الفرضيات: لثالثابحث الم .3.3

 :األولىالفرضية 
H 1-   اإلداري للتطوير  إحصائية  داللة  ذو  أثر  الحكومة  على    يوجد  وز   اإللكترونيَّة تطبيق  ارة  في 

 منها الفرضيات التالية:، وتتفرع ةري في سو  المائيَّةالموارد 
H 1-1-  ترونيَّةاإللكمة تطبيق الحكو   على التنظيمي  للتطوير ة إحصائية يوجد أثر ذو دالل . 
H 1-2-    إحصائية داللة  ذو  أثر  التحتية    لتطويريوجد  الحكومة    على   التكنولوجي ةالبنية  تطبيق 

 .اإللكترونيَّة
H 1-3-  اإللكترونيَّةفي تطبيق الحكومة  البشري ةالموارد  رويتطلية جد أثر ذو داللة إحصائ يو . 

 
 الخطي البسيط: االنَّحدار. تحليل 1.3.3

وت التلتحديد  بين  وضيح  و متغي ر الأثيرات  المستقلة  إلى    متغي رالات  الباحث  لجأ  تحليل  التابع 
بقيال ذي    الخطي  االنَّحدار للتنبؤ  اإلد   متغي رالمة  يستخدم  )التطوير  ب التابع  ات  متغي ر اللة  دالاري( 

التحتية  البنية  )تحديث  اله  -المستقلة  الموارد    –ة  التنظيمي  ياكل  تحديث  و البشري ةتطوير  بعد (  ذلك 
 الخطية وهي من الشكل:  االنَّحدارإيجاد معادلة 

 

 
 اإللكترونيَّة تطبيق الحكومة يمثِّّل   Xالتطوير اإلداري، و محوريمثِّّل   Yحيث 

 
 ة اإللكترونيَّ على تطبيق الحكومة  التكنولوجي ة تية بنية التحلا تحديث   اختبار أثر. 1.1.3.3

تحديث البنية التحتية للتكنولوجيا  ل  نَّ أالبسيط    الخطي  االنَّحدارأظهرت نتيجة تطبيق نموذج  
معنوي   الحكومة  على  أثر  حيث  اإللكترونيَّةتطبيق   = F = 58.817, r = 0.656, P)  نَّ أ، 

األ(  0.05 > 0.000 إيج وهذا  ا  يابثر  بحيث  ومتوسط  التحتية    زيادة  نَّ ألشدة،  البنية  تحديث 
و لتك المعلومات  المو   االّتصاالتنولوجيا  وزارة  الحكومة    ئيَّةالماارد  في  تطبيق  في  معنوي  أثر 

 .(2021)سالم، ، وهذا ما يتفق ودراسة اإللكترونيَّة
 

 طي لهذا المحور:خال االنَّحدارتكون معادلة   وبالتَّالي 
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 ر تطوير البنية التحتيةالبسيط لمحو  االنَّحدارنتائج تحليل  12دول ج

 المستقل متغّيرال

-Pة قيم
value 

لمعامل 
 B1 الميل

-Pقيمة 
value 

الختبار  
ANOVA 

في حال وجود   االنَّحدارمعادلة 
النسبة المئوية للقوة   R 2R أثر

 ذجالتفسيرية للنمو 

حديث  ت
 % 43 0.43 0.656  0.000 0.000 التكنولوجيا 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 
تعني  و   التكنولوجيا(    Xزيادة    نَّ أالتي  زيادة    1بمقدار  )تحديث  الحكومة   Yتواكبه  )تطبيق 

 .0.604( بمقدار اإللكترونيَّة

 
، المصدر من إعداد  اإللكترونيَّةلحكومة ى تطبيق الع ولوجياديث بنية التكن تحأثر  مخطط تبعثري يوضح 9رسم توضيحي 

 عتمادًا على نتائج التحليل االحصائي الباحث ا
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 اإللكترونيَّة على تطبيق الحكومة  ة الحالية التنظيمي  الهياكل أثر تحديث اختبار  .2.1.3.3
نموذج   تطبيق  نتيجة  البسيط    االنَّحدارأظهرت  الل  نَّ أالخطي  ر  ثأ  ةظيمي  التنهياكل  تحديث 

 > F =78.869, r = 0.709, P = 0.000)  نَّ أ، حيث  اإللكترونيَّةتطبيق الحكومة  لى  عمعنوي  
األ (  0.05 إيجاوهذا  بحيث  ثر  الشدة،  في وزارة   الحالية  ةالتنظيميّ الهياكل  تحديث    نَّ أبي ومتوسط 

الحكومة    المائيَّةالموارد   تطبيق  في  معنوي  ارونيَّةتاإللك أثر  وهذه  ، )سالماسة  ر ودتتفق    لنتيجة ، 
 (. 2020( ودراسة )عبد الرحمن، 2021

 الخطي لهذا المحور: االنَّحدارتكون معادلة   وبالتَّالي 
 

 
 ةالتنظيمي حديث الهياكل البسيط لمحور ت  االنَّحدارنتائج تحليل  13جدول 

 المستقل متغّيرال

-Pقيمة 
value 

امل لمع
 B1 الميل

-Pقيمة 
value 

بار  تخال
ANOVA 

في حال وجود   االنَّحدارمعادلة 
المئوية للقوة   النسبة R 2R أثر

 التفسيرية للنموذج

ياكل تحديث اله
 % 50 0.50 0.709  0.000 0.000 ةنظيميّ الت

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 
تعني    بمقدار  Xزيادة    نَّ أوالتي  التكنولوجيا(  زيادة    1  )تحديث  البي)تط  Yتواكبه  مة و حكق 

 .0.575ر ( بمقدارونيَّةاإللكت
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، المصدر من إعداد اإللكترونيَّةعلى تطبيق الحكومة    التنظيمي  هيكل ال تحديثمخطط تبعثري يوضح أثر  10رسم توضيحي 

 الباحث اعتمادًا على نتائج التحليل االحصائي 
 اإللكترونيَّة ق الحكومة على تطبي  ةي  لبشر ا تطوير الموارد بار أثر  اخت  .3.1.3.3

نموذ  تطبيق  نتيجة  البسيط    االنَّحدارج  أظهرت  الهيال  نَّ أالخطي  أثر  يمي  التنظكل  تحديث  ة 
 > F =41.366, r = 0.589, P = 0.000)  نَّ أ، حيث  اإللكترونيَّةتطبيق الحكومة  على  معنوي  
ومت(  0.05 إيجابي  األثر  بحيث  وهذا  الشدة،  الموارد   رّيةالبشارد  و م التطوير    نَّ أوسط  وزارة  في 
(  2021)سالم،  راسة  تتفق ود  ، وهذه النتيجةاإللكترونيَّةي تطبيق الحكومة  أثر معنوي ف  له  المائيَّة

 (.2016و)عبد القادر، 
 الخطي لهذا المحور: االنَّحدارتكون معادلة   وبالتَّالي 
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 ات المدروسة متغي رالللعالقة بين  بسيطال اردحاالنَّ  نتائج تحليل 14جدول 

-Pقيمة  تقلالمس متغّيرال
value 

 لمعامل الميل
B1 

-Pقيمة 
value ار  الختب

ANOVA 

في حال وجود   االنَّحدارمعادلة 
 أثر

R 2R   النسبة المئوية للقوة
 التفسيرية للنموذج

 % 35 0.35 0.589  0.000 0.000 البشرّيةتطوير الموارد 
 ليل اإلحصائي تحتائج الن: المصدر

(  إللكترونيَّة الحكومة  )تطبيق ا  Yتواكبه زيادة    1تكنولوجيا( بمقدار  )تحديث ال  Xزيادة    نَّ أوالتي تعني  
 .0.520بمقدار 

 
إعداد   المصدر من ،ةرونيَّ اإللكت تطبيق الحكومة  على البشري ةتطوير الموارد مخطط تبعثري يوضح أثر  11رسم توضيحي 

 ائي الباحث اعتمادًا على نتائج التحليل االحص
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الجد  الميل  p-valueقيمة    نَّ أنستنتج    /14  –  13  –  12/ول  امن  في جميع  B1 لمعلمة 
( والفرضيات التي تتفرع  H 1الفرضية األولى )  إنَّ فلذلك    0.05ات المستقلة هي أصغر من  متغي ر ال

الهياكل   –المعلومات    لة )البنية التحتية لتكنولوجيامستقات المتغّير لا  ؤّثرت  وبالتَّالي،  صحيحة  اعنه
، كما  كبير( بشكل  اإللكترونيَّةتطبيق الحكومة  التابع )  متغّيرال  ( علىالبشرّيةالموارد    –ة   التنظيميّ 

مما يعني    0.05من  ات المذكورة أصغر  متغي ر الفي جميع     ANOVAالختبار   P-Value قيمة  نَّ أ
نموذج    وبالتَّاليمعنوي   ارد حاالنَّ   نَّ أ استخدام  بالم  االنَّحدارنستطيع  )متغي ر تمثل  التحتية  ات  البنية 

 . التابع متغي ر ال( لشرح تغيرات البشرّيةالموارد  –  ةالتنظيميّ الهياكل  –لمعلومات ا لتكنولوجيا
مما   1  أقل منات موجب و متغّير الهذه    حدار البسيط فينَّ معامل ارتباط بيرسون لال   نَّ أكما  

ع ار  لىيدل  عالقة  طردية  وجود  المذكورة  امتغّير البين    قويةتباط  المستقلة  الحكومة  ت  وتطبيق 
المستقلة وفقًا لمعامل التحديد  متغّير ال  شرح، وتنيَّةاإللكترو  الجدول    حكما هو واض-ات  ُبعد  -من 

التحتية  الهياكل  43  البنية  بـالتنظيميّ %،  والموارد  %50  ة  ف ان  م%  35  بـ   البشرّية ،  ي  لتغيرات 
( من  2020(، )عبد الرحمن،  2021)سالم،  دراسة  ، وهذا ما يتفق و اإللكترونيَّة تطبيق الحكومة  

المحاو ح الحكومة  يث  تطبيق  في  المؤثرة  راسة  وتتفق    اإللكترونيَّةر  دراسة   الدِّ مع  أيضًا 
(Hidayanto, 2014من حيث ترتيب تأثير المحاور ا ) ونيَّةر كتاإللة لثالثة في تطبيق الحكوم . 

 الخطي المتعدد  االنَّحدارتحليل  .2.3.3
،  اإللكترونيَّةلحكومة  اعلى    وسةالتطوير اإلداري المدر ل من عناصر  كعلى تأثير  وللوقوف  

نموذج   تطبيق  نتائج  المتعدد   االنَّحدارتوضح  عناصر    نَّ أ(  Stepwise)  تدريجي  ال  الخطي  لجميع 
الموارد التطوير اإل إيجا  ةي  البشر   داري عدا تطوير  تطبيق الحكومة  لى  إحصائية ع  داللة  ووذ   ي ب أثر 

التحليل  رونيَّةاإللكت من  تبين  حيث  عّلق  نَّ أ،  بي هناك  قوية  التطوير  ة  محور  وتطبيق    التنظيمي  ن 
  يمي  التنظ%(، وأيضًا هناك عّلقة قوية بين محوري التطوير  50)تأثير بقيمة    اإللكترونيَّةالحكومة  

 :  النتائج: %(59)تأثير بقيمة   اإللكترونيَّةلى تطبيق الحكومة مترابط ع ل شكحتية بوتطوير البنية الت 
 وكل من عناصر التطوير اإلداري  اإللكترونيَّةالخطي المتعدد بين تطبيق الحكومة  االنَّحدارنموذج لخ ص م 15جدول 

معامل االرتباط   متغّير ال
(R) 

معامل التحديد  
(2R) 

بار تخصاء االإح
(F ) 

ستوى الداللة  م
(P) 

 0.000 78.869 0.503 0.709 التنظيميّ التطوير 
 0.000 55.490 0.590 0.768 حتية لبنية التوتطوير ا التنظيميّ التطوير 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 
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 داري وكل من عناصر التطوير اإل يَّةاإللكترون  مة الحكو لخطي المتعدد بين تطبيقا االنَّحدار نموذج  معامالت 16جدول 

  االنَّحدارمعامل  حد ال متغّير ال
(B) 

الخطأ المعياري  
(SE) 

ختبار إحصاء اال
(t) 

مستوى الداللة  
(P) 

 التنظيميّ التطوير 
 0.000 8.881 0.065 0.575 متغي ر الأمثال 

 0.000 6.249 0.274 1.710 الحد الثابت 

  يّ التنظيم التطوير 
  ير البنيةو تطوال

 التحتية 

ات متغي ر الأمثال 
 الترتيب على 

0.401 0.073 5.493 0.000 

0.337 0.083 4.058 0.000 

 0.004 2.969 0.315 0.934 لثابت الحد ا
 ات المستبعدة متغّير ال

تطوير الموارد  
 البشرّية

 
0.045 - 0.406 0.686 

 اإلحصائي  المصدر: نتائج التحليل
 

 على الشكل التالي:  حداراالنَّ لة د عاتكون م  وبالتَّالي

 
  متغي ر تعبر عن    2X  و  لتنظيمي  االتطوير    متغي رتعبر عن    1Xالتابع،    متغي رلاتعبر عن    Y  نَّ أحيث  

 تطوير البنية التحتية. 
عليه   الباحث وبناًء  الحكومة    يالحظ  تطبيق  التطوير    اإللكترونيَّةارتباط    نظيميّ التبمحور 

تأثيرًا، كما ل  أقأساسي أيضًا ولكن بشكل    حتية بشكلالت  وجّيةلنو التكة  بشكل أساسي وبتطوير البني 
استبعد محور  نَّ أ  يالحظ المو   التحليل  الحكومة    البشرّيةارد  تطوير  بتطبيق  تأثيره    اإللكترونيَّة لقلة 

السابقين بالمحورين  )مقارنًة  ودراسة  تتفق  النتيجة  هذه   ،Samsor, 2020  حيث من    أهمّية ( 
 . اإللكترونيَّةية في تطبيق الحكومة بنى التحتلواة يميّ التنظالهياكل 

 
المبحث   تطبي  نَّ أوخالصة هذا  الكبير في  الحكومة  األثر  لتطوير    إللكترونيَّةاق  أواًل  يعزى 

والتطوير  التنظيميّ الهياكل   للتكنولوجيا   التنظيميّ ة  التحتية  البنية  تطوير  ثم  ومن  عام    بشكل 
ابقًا  عما ذكر س  أهمّية مهم ولكن بدرجة أقل    فهو محور  ة يّ البشر   ، أما تطوير الموارداالّتصاالتو 

 تة الحالي فيها.تطبيق األتم ذلك نتيجة طبيعة أعمال الوزارة ومستوى 



77 
 

في تطبيق  المائيَّةاختبار الفروقات في اآلراء لدى موظفي وزارة الموارد : الرابع المبحث  .4.3

 يَّةاإللكترون الحكومة 

من األخير  القسم  هذا  تطمتغي ر العّلقة    يلالتحل  يتناول  على  وتأثيرها  الديموغرافية  بيق  ات 
 ل التالي:على الشك النتائج ت كان، حيث  اإللكترونيَّةالحكومة 

 الجنس  متغي ر. 1.4.3
  متغي ر عدم وجود فروق جوهرية بين    Independent T-testالختبار    / 17/يبين الجدول   

 (:P>0.05) نَّ أ، حيث اإللكترونيَّةالحكومة  الجنس وتطبيق
 اإللكترونيَّة  طبيق الحكومةالجنس وت  متغي رلعالقة  Independent T-testبار نتائج اخت  17جدول 

المتوسط   عدد المفردات النوع
 الحسابي

  االنَّحراف
 المعياري 

قيمة اختبار  
T 

مستوى  
 Pالداللة 

 0.54 4.18 41 ذكر
1.299 0.198 

 0.46 4.03 39 ثىنَّ أُ 
 ج التحليل اإلحصائي مصدر: نتائال

المؤ   اإللكترونيَّة الحكومة    تطبيق  نَّ أأي   المدروسة  توالمحاور  بها ال  بشكل معنوي  ثرة  تعلق 
راسةات متغي ر ب متغي رالالجنس، وهذه النتيجة منطقية فّل عّلقة لهذا  متغي رب  .الد ِّ

 العمرية الفئة  متغي ر. 2.4.3
ة  الفئ   متغي رد فروق جوهرية بين  عدم وجو   One-way Anovaالختبار   /18/يبين الجدول  

وتطبيق   حيث  اإللكترونيَّةالحكومة  العمرية  الباحث  با،  (P>0.05)  نَّ أ،  يّلحظ  تطبيق    نَّ ألتالي 
تيمثل    اإللكترونيَّةالحكومة   لما  العمرية  الفئات  النطاق لمختلف  به  حاجة ماسة ومطلب واسع  تمتع 

 جازها. إنَّ ها والدقة في مال وتبسيطعاأل  هيلمن ميزات كتس اإللكترونيَّةاإلدارة 
 اإللكترونيَّة القة الفئة العمرية وتطبيق الحكومة لع One-way Anovaنتائج اختبار  18جدول 

عدد  الفئة العمرية 
 المفردات 

المتوسط  
 الحسابي

  االنَّحراف
 مستوى الداللة  Fيمة اختبار ق المعياري 

 0.430 4.17 29 سنة  35 -  26من 

1.404 0.248 
 0.624 3.91 14 ة سن  45 -  36من 
 0.528 4.09 31 سنة  55 -  46من 
 0.342 4.36 6 سنة  65 -  56من 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 
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 الشهادة العلمية. 3.4.3
الجدول   بين    One-way Anovaالختبار    /19/يبين  جوهرية  فروق  وجود    متغي ر عدم 

  نَّ أالسابقة    كر في الفقرةكما ذُ ،  (P>0.05)  نَّ أ  ، حيث اإللكترونيَّةومة  تطبيق الحكو   ميةلعلالشهادة ا
يكون هناك عّلقة بين الشهادة    ال أن     هو مطلب عام لذلك من المنطقي   اإللكترونيَّة تطبيق الحكومة  

اسة  در ند  ة عيكون هنالك عّلقة إحصائي  نَّ أ، لكن من الممكن  ةاإللكترونيَّ العلمية وتطبيق الحكومة  
  جانَّب إلى    ريعة للتغينَّ ا مم  الكهن  نَّ أ)كالشهادة االبتدائية( فمن المعروف    يات اإلدارية األدنىالمستو 

 عدم إدراك المزايا العديدة لهذا لتطبيق في المستويات اإلدارية األدنى. 
 لكترونيَّة اإلالحكومة ق تطبي و الشهادة متغي ر لعالقة One-way Anovaنتائج اختبار  19جدول 

عدد  دة العلمية الشها
 المفردات 

المتوسط  
 الحسابي

  حرافاالنَّ 
 مستوى الداللة  Fة اختبار قيم  المعياري 

 0.519 3.84 4 دكتوراه

0.427 0.789 
 0.627 4.04 10 ماجستير 
 0.500 4.15 54 جامعي 

 0.236 4.07 7 هد متوسط مع
 0.687 4.09 5 وي نَّ اث

 حليل اإلحصائي نتائج الت ر:لمصد ا

 العمل . طبيعة4.4.3
  متغي ر وجود فروق جوهرية بين    عدم  Independent T-testالختبار    /18/يبين الجدول  

يق الحكومة  تطب   نَّ أ، يستنتج الباحث  (P>0.05)  نَّ أ، حيث  اإللكترونيَّةفئة العمل وتطبيق الحكومة  
ع  اإللكترونيَّة ضرورة  له  المبحوثين  اإلدار عيالص  لىحسب  حد  دين  على  والفني  أي  ي   نَّ أسواء، 

تساهم في   يَّةاإللكترونالحكومة    نَّ أا يستدعي  ق، ممية بهذا التطبيالمديريات الفنية ليست فقط المعن
 : و عليه في نظيراتها الفنيةيكون أكبر مما ه  نَّ أتبسيط أعمال األقسام اإلدارية بشكل من الممكن 

 اإللكترونيَّة ومة وتطبيق الحك طبيعة العمل متغي رلعالقة  Independent T-testتبار نتائج اخ  20جدول 

المتوسط   عدد المفردات العمل  يعةبط
 الحسابي

  االنَّحراف
 المعياري 

قيمة اختبار  
T 

مستوى الداللة  
P 

 0.484 4.16 40 فني 
0.946 0.347 

 0.528 4.06 40 إداري 
 اإلحصائي ل تحلي الالمصدر: نتائج 
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دارية التي  اإلية كما في المديريات  مديريات الفنية ال تتصف أعمالها اليومية بالنمط ال  نَّ ألك بسبب  ذ 
امل( وهذا النظام هو من أساسيات األتمتة Workflowتحتاج طبيعة أعمالها ما يسمى بـ )  ة. الشَّ

 عدد سنوات الخبرة . 5.4.3
عدد سنوات   غي رمت ق جوهرية بين  م وجود فرو عد   One-way Anovaالختبار    /19/يبين الجدول  

عدد سنوات الخبرة   متغي ريمكن مقارنة  ،  (P>0.05)  نَّ أ، حيث  نيَّةاإللكترو الخبرة وتطبيق الحكومة  
د سنوات الخبرة المرتفعة كما  هذه النتيجة منطقية حتى في عد  نَّ أالعمر، لذلك يّلحظ الباحث    متغي رب

الكبيرة من جميع وجهات نظر العاملين    همي ةإلى األ عزى أيضًا  ي  هذا  ع،هو في معدل األعمار المرتف 
 . اإللكترونيَّةالحكومة  على تطبيق

 اإللكترونيَّة وتطبيق الحكومة عدد سنوات الخبرة  متغي رلعالقة  One-way Anovaنتائج اختبار  21جدول 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

 يومي الستخدام الحاسوب المعدل ال. 6.4.3
الجدول   فر ع  One-way Anovaالختبار    /20/يبين  وجود  ب دم  جوهرية    متغي ر ين  وق 

يومياً  الحاسوب  استخدام  حياإللكترونيَّةالحكومة  وتطبيق    معدل  وجد  (P>0.05)  نَّ أ ث  ،  كما   ،
سابقًا   الحكومة    نَّ أ الباحث  فالحكوم  أهمي ةله    اإللكترونيَّةتطبيق  وإدارية،  ليست    اإللكترونيَّةة  فنية 

 اليومية. لف األعماليدة في مختجد يقة طر باستخدام الحاسوب بشكل منفصل بل هي 
 اإللكترونيَّةوتطبيق الحكومة  معدل استخدام الحاسب  متغي رالقة لع One-way Anovaج اختبار نتائ  22جدول 

 ائج التحليل اإلحصائي المصدر: نت

عدد  عدد السنوات
 المفردات 

المتوسط  
 مستوى الداللة  Fبار قيمة اخت ري المعيا رافحالنَّ ا الحسابي

 0.148 4.41 33 سنوات  10  – 5من 
 0.499 4.07 19 ة سن  20 –  10من  0.590 0.531

 0.532 4.14 28 سنة فأكثر  20

عدد  عدد الساعات
 المفردات 

المتوسط  
 الحسابي

  النَّحرافا
 مستوى الداللة  Fقيمة اختبار  المعياري 

 0.291 4.33 16 ياً ساعة يوم
 0.505 4.02 30 ساعات يومياً  3 0.144 1.987

 0.566 4.09 34 وميًا فأكثر ساعات ي 5
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 نوع البريد االلكتروني المستخدم . 7.4.3
نوع   متغي رعدم وجود فروق جوهرية بين    One-way Anovaالختبار    /21/يبين الجدول  

االلك الحكوتط  مستخدم الوني  تر البريد  حيث  اإللكترونيَّةومة  بيق  استخدام قل  نَّ إ،  (P>0.05)  نَّ أ ،  ة 
االلكتروني و   البريد  بالوزارة  بتطبيق  الخاص  عّلقة  له  ليس  التحليل  هذا  من  للباحث  اتضح  كما 

لاإللكترونيَّةالحكومة   يعزى  ذلك  األعمال  ،  بتنظيم  يقوم  الوزارة  في  ومؤتمت  كامل  نظام  وجود  عدم 
استخدام البريد االلكتروني    يؤثر  وبالتَّالي)البريد الداخلي(،    األحيانَّ ض  مى في بعوهو كما يسة  يوميال

ستأخذ هذه    اإللكترونيَّةعند تطبيق الحكومة    أنَّه   المراسّلت خارج الوزارة، علماً   على  متغي رالفي هذا  
 . لةالدو ت النظام المطبق يشمل جميع جها نَّ أاحية في عين االعتبار على الن

 اإللكترونيَّةالحكومة وتطبيق  روني المستخدمنوع البريد االلكت  متغي رقة لعال One-way Anovaنتائج اختبار  23جدول 

 ي حصائإلالمصدر: نتائج التحليل ا
 

ات الديموغرافية على تطبيق  متغّير ال يوجد عالقة ذات تأثير معنوي لل  أنَّه  المبحث  خالصة هذا
ولماإللكترونيَّةكومة  الح هذه    ،  مقارنة  السابقة  الدراسات  في  الباحث  تطبيق متغّير اليجد  في  ات 

 ، مما يعد هذا قيمة مضافة لهذا البحث.ترونيَّةاإللكالحكومة 
 

عدد  نوع البريد
 المفردات 

المتوسط  
 الحسابي

  االنَّحراف
 مستوى الداللة  Fقيمة اختبار  ري المعيا

Mowr.gov.sy 10 4.06 0.543 

0.750 0.589 

Gmail.com 45 4.09 0.521 
Hotmail.com 10 4.10 0.575 
Mowr.gov.sy, 

gmail.com 3 4.43 0.162 

Mowr.gov.sy, 
hotmail.com 0 - - 

Gmail.com, 
Hotmail.com 7 3.95 0.489 

Mowr.gov.sy, 
gmail.com, 

Hotmail.com 
5 4.41 0.232   
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 ت ج والتوصياائالنت: الخامسالمبحث  .5.3

 ج البحث نتائ .1.5.2
راسة بناًء على مخرجات   التالية:  ل الباحث إلى النتائج ة، توصَّ الميدانَّيالد ِّ

من    أنَّه  ، حيث اإللكترونيَّةبشكل عميق مزايا اإلدارة    المائيَّةفي وزارة الموارد    يدرك العاملون  -
ا  أنَّه رة، كما  ل الوزاجاز أعماإنَّ في    وحالسرعة والدقة والوض  اإللكترونيَّةأهداف ومزايا اإلدارة  

 لى الوزارة.  خفيض التكاليف والعبء المالي عتعمل على توفير الوقت والجهد وت
مؤت - برامج  الشؤون  هناك  كبرامج  اليومية(،  األعمال  يخص  )بما  بالوزارة  متوفرة  قليلة  متة 

 (.Video Conferenceاالجتماع عن بعد )رية، مراقبة الدوام، اإلدا
الالهن - العقكثك  التير من  اإلدارة  بات  تقف في وجه تطبيق  في جمود   مثَّلتتـ،  اإللكترونيَّةي 

العمل على  لمتعل ِّقاللوزارة، كثرة االجراءات    التنظيمي  الهيكل   اليومية والبطء في  باألعمال  ة 
ته إلى قرارات رسمية للبت فيه، إضافة أعباء أعمال متعددة محور تبسيط اإلجراءات وحاج

أا  ختلفم  على المديريات  المفترض  ي بعض  بأعمال من  تقوم  ولية ا من مسؤ أنَّهلمديريات 
إلى  إضافًة  أخرى،  بعض    مديريات  بالبنية  مديريات،  عدة    في   العمليَّات تكرار  كبير  نقص 

نفيذ هذه البنية وتطويرها بشكل دائم إضافًة إلى ونقص الموارد المالية لت  التكنولوجي ةالتحتية  
الحديثة    ات الت ِّْقني  ة للعمل على  المؤه ل  البشري ةلموارد  كادر وانقص في ال  ي،دور   كلتها بشنَّ ا صي

 من الناحية الفنية والعددية. تقانَّةفي كادر مديرية النظم وال إضافًة إلى نقص حاد 
التطوير   - الوزارة  التنظيمي  يؤدي  هيكل  تسهيل    التنظيمي    في  االلكتروني  عملي ة  إلى  التحول 

أساسي،   يؤثرأقشكل  وببشكل  منه  الموارد  التطوي  ل  وتطوير  التحتية  للبنية  التكنولوجي  ر 
توصَّ   بشري ةال حيث  التحول،  هذا  األفي  إلى  الباحث  التحول   الكبيرة  همي ةل  إلى  للوصول 

الهياكل   وتطوير  تعديل  هو  الحالتنظيمي  االلكتروني  اإلدارية، ة  المستويات  عدد  بتقليل  الية، 
يح المهام واألدوار المطلوبة من كل وحدة ت، وتوضاذ القراراتخفي اة  والتوجه نحو الّلمركزي

 ذية.  اإلدارية التنفي ت ين في المستويا ، وتفويض الصّلحيات إلى العاملإدارية
او  - تحقيق  التحتية  البنية  وتطوير  التكنلوجي  التطوير  يسهم  أقل  من    اإللكترونيَّةإلدارة  بشكل 

لهذه   األمثل  االستخدام  توحي  عن  ات ني  الت ِّقْ خّلل  البراطريق  الجهات  د  في  المستخدمة  مج 
واالست للوزارة  األمثل  التابعة  ال  أ ألكفاو خدام  شبكات    ات بيانَّ لقواعد  بشكل    االت صاالت ولبنية 

 كامل.
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بشكل أقل تأثيرًا مما    اإللكترونيَّةدارة  يسهم أيضًا في تطبيق اإل   البشري ةتطوير الموارد    نَّ أكما   -
المحوري  في  عليه  ع بق السان  هو  وذلك  طريق  ين،  الموارد  ن  بالقيام    البشري ةتطوير  الحالية 

التكنو   بدورات  باستخدام  خاصة  طو تدريبية  في  والخاصة  المفيدة  الحديثة  تطبيق  لوجيا  ر 
متع بخبرات متعددة لرفد الوزارة بما  استقدام عمالة مؤهلة تت   جانَّب ، إلى  ترونيَّةاإللكالحكومة  

 ينقصها في هذه المجاالت.
  اإللكترونيَّة مة  تطبيق الحكو   أهمي ةأي العاملين في الوزارة حول  ية في ر فروق جوهر   جد  يو ال -

عدد سنوات   -ستوى الشهادة العلمية  م  –الجنس    –الديموغرافية )العمر    ات انَّ بيواختّلف ال
العمل    –الخبرة   من  معدل    –طبيعة  تام  إجماع  هنالك  وبذلك  يوميًا(،  الحاسوب  استخدام 

 . ةاإللكترونيَّ الكبيرة لتطبيق الحكومة  همي ةلى األ وزارة عاملة في ال لعاات فئمختلف ال
 

 توصيات البحث:. 2.5.3
 يلي:  نتائج البحث، يوصي الباحث بما ىناًء علب 
الهيكل    ملالع - تطوير  تعزيز  وب  التنظيمي  على  بالوزارة  و الخاص  يتوافق  التحول عملي ة  ما 

 ول.ذا التح كبر على هاألدور اللما األثر و  اإللكترونيَّةلإلدارة 
الوزارة  لعا - برامج  تحديث  على  الوزارة    ماواستكمال  مل  البرامج  ينقص  هذه  تكون من  بشكل 

 ّلستفادة من مخرجات هذه البرامج مع بعضها البعض. لملة امتوافقة ومتك
زارة من شبكات وتجهيزات واتصاالت وطرفيات، إضافة إلى العمل تطوير البنية التحتية للو  -

 ة. على مختلف الجهات التابعة للوزار مستقبًّل  ميمه تع ل على أتمتة األعمال كافة 
وتطوير   - األعمال  ع  ي ةالبشر د  موار التدريب  استخدام    اإللكترونيَّةلى  وعلى  عام  بشكل 

 البرمجيات المساعدة في األعمال اليومية بشكل خاص. 
وزارة   - مع  على    الت االت صا العمل  ممنهج  الحكومة    كيفيَّةبشكل  تها وأدوا  اإللكترونيَّة تطبيق 

لجمهورية العربية  في ا  ةاملشَّ الة  متتي تعمل على األتا الجهة النَّهواالسترشاد بخبراتها، ذلك أل
وريَّة  .الس 

، ةم  رت الدولة وجهاتها العافي وزا  اإللكترونيَّةين الناظمة لإلدارة  نَّ االعمل على استصدار القو  -
 .ة إللكترونيَّ ا دارةإللما له األثر الكبير في التحول الكامل ل
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ب - الوزارة  في  العاملين  اشراك  من  ص عملي ة  ضرورة  واالستفادة  القرارات،  التي ناعة  األفكار 
الت المستويات  في  العاملون  الدنيا أليقدمها  اإلدارية  أفنَّه نفيذية  ابتكار  قدرة على  أكثر  كار م 

 لمشاكل.ا لتلكل جديدة بما يخص عملهم والمشاكل التي تواجههم في العمل وطرح الحلو 
ة يؤدي الغاييم، بالتالي لر الحديثة في التقي تقييم الموظفين وبما يتناسب والمعاييل طريقة  ديعت -

 . ، كرفع سوية العمل والعمالالمرجوة منه
بنى    –ة  هياكل تنظيمي نظيمي  على أنها )  من أهم نتائج البحث ترتيب محاور التطوير الت إنَّ  -

ب النقص في هذه  جوانمعالجة    عمل على، وبالتالي يوصي الباحث بال(بشريةموارد    –تحتية  
مي  تطوير الهيكل التنظيهذا البحث، أي   م التوصل إليها في  ب األهمية التي تالمحاور وحس

ل تية والموارد البشرية كخطوة أقللوزارة كخطوة أولى بالغة األهمية ومن ثم تطوير البنية التح
الأهمية يمكن  هذه  ،  المحاور  تطوير  على  التوازي  عمل  الكبير  تخصيمع  على  الجهد  ص 

 .اإلجراءات مع الجهة المسؤولة في الدولة على تبسيط للهيكل التنظيمي والعمل 
 المقترحات . 3.5.3

الباحث   تط إنَّ يقترح  في  مختلفة  مستقلة  عوامل  تدرس  أخرى  أبحاث  الحكومة جاز  بيق 
 : لمث اإللكترونيَّة

 . رونيَّةاإللكتوأثرها في تطبيق الحكومة ية الالمالعوامل دراسة  -
 . ونيَّةتر إللك ا وأثره في تطبيق الحكومة كومي كاملتوجه ح أنَّه دراسة أمن المعلومات على -
 . اإللكترونيَّةي والتشريعي وأثره في تطبيق الحكومة القانَّون جانَّب اسة الدر  -
ا وطنيًا وبشكل كامل خصوصًا  ا المتوفرة إلى تصنيعهالتحول من استخدام التكنولوجيدراسة   -

 لق بالبرمجيات المستخدمة.بما يتع
األبحاث في القطاع ارنتها مع  مقاص و لخجراء مثل هذه األبحاث في القطاع اأيضًا يقترح الباحث إ

 العام لّلستفادة من نتائجها وتجاربها. 
ب  بعمل  الباحث  يقترح  وزارة  كما  في  مشابه  الجهة  أنَّهعلى    االت صاالت حث   ةمي ِّ الحكو ا 

والحكو  األتمتة  عم  الوطنية  المسؤولة  الت  اإللكترونيَّةمة  والبنية  عام  سورية،  بشكل  للتكنولوجيا  حتية 
في الدولة أبسط وخصوصًا    العامَّةفي باقي الجهات    اإللكترونيَّةالحكومة  قال تطبيق  تنَّ ا  ون وبذلك يك

 ة. في هذه الوزار  لكترونيَّةاإلة األبحاث الخاصة بالحكومة عند شمولي
لة لتتمكن من  ق التقييم للموظفين في الوزارة وجميع جهات الدو ومن المهم إعادة صياغة طرائ 

 والعمل على معالجتها وقياسها في كل دورة تقييمية.  البشري ة في الموارد ة يسي  رئالإيجاد نقاط الخلل 
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 المراجع العربية 
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 األولية للبحث اتبيانَّ جمع الالمستخدم في  بيانَّ الملحق األول: االست
واألتمتة   اإللكترونيَّةوأثره على تطبيق الحكومة اري ر اإلدويالتط :انَّ بعنو في سوريا  المائيَّةرة الموارد ية في وزاإنَّ دراسة ميد

ن ، فضاًل أجب عالّسوريَّةلنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال في الجامعة االفتراضية  ، وهي دراسة أعدت ةاملالشَّ 
 زارة، ولكم الشكر الجزيل. األسئلة التالية التي تنطبق على بيئة عمل الو 

 ام غنحمد أ سنَّ أالباحث: 
 األول: األسئلة الديموغرافية الشخصية: قسم ال
 A سنة  65-56سنة   من   55-46سنة   من   45-36سنة    من   35-26لعمر: من ا 
 B ثىنَّ ألجنس: ذكر           ا 
 C وي نَّ اث دكتوراه   ماجستير   جامعي   معهد متوسط   لشهادة العلمية:ا 
 D  مجال العمل: فني    إداري 
 E نةس  20سنة   أكثر من  20لـ   10سنين   من  10لـ  5رة: من  الخب سنوات د عد 
 F  الحاسوب يوميًا: ساعة يوميًا   ثّلث ساعات يوميًا   خمس ساعات فأكثر يومياً معدل استخدام 
 G تروني المستخدم:البريد االلك 

Mail.mowr.gov.sy 
Gmail.com 
Hotmail.com 

ضمن بيئة   برأيك التاليةرات العبا اماسه دمأو ع اسهامما مدى  م. 
 عملك؟ 

أبداً  
هم 

يس
ال 

 

سهم 
ال ي

 

حد 
ى 

م إل
سه

ي سهم  ما
ي

 

كل  
بش

هم 
يس بير 

ك
 

 توفير البنية التحتية وتأمين تكنولوجيا المعلومات : الثانَّيالقسم 
 

 الب
يث

حد
ت

تية 
لتح

ة ا
ني

 
      ختلفة بشكل دوري: تحديث وسائل التقنية الم 1
      اآللية وتحديثها:  ات بيانَّ اعد القو ثل لماالستخدام األ 2
علومات بين الدوائر  والم ات بيانَّ ونقل التحسين أساليب االتصال  3

 المختلفة: 
     

     مجال   إضافية في ات بيانَّ شاء قواعد إنَّ تطوير نظم المعلومات الحالية و  4
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 : التنظيمي  التطوير 
      :ات ستند لمزيادة فاعلية نظم الحفظ واألرشفة ل 5
      توفير نظام معلومات متكامل: 6
      لرؤساء للمرؤوسين: ومات والتوجيهات من اسرعة وصول المعل 7
      نقل المعلومات من المرؤوسين إلى الرؤساء: 8
      عمال والمهام الوظيفية: توفير المعلومات حول األ 9

      الحد من تحريف المعلومات وتشويهها:  10
 ة الحالية التنظيميّ تحديث الهياكل : ثالثقسم الال

ير 
طو

الت
مي  

نظي
الت

 

      بتقليل عدد المستويات اإلدارية: تنظيمي  التبسيط الهيكل  11
      التوجه نحو الّلمركزية اإلدارية في اتخاذ القرارات: 12
      : العاملين في المستويات اإلدارية الدنيا تفويض الصّلحيات إلى 13
يمتلكها  توزيع المهام وفقًا للمؤهّلت والقدرات والمهارات التي ادة إع 14

 : الموظ ف
     

شطتها ومهامها بإدارة  نَّ أدمج وتجميع الوحدات اإلدارية المتشابهة في  15
 واحدة: 

     

      حدة إدارية:م واألدوار المطلوبة من كل و توضيح المها 16
      م بين الوحدات اإلدارية:لمهار في اراالتكو  إلغاء االزدواجية 17
      رات: اتخاذ القرا عملي ةي  مشاركة المرؤوسين ف 18
      عدام المرونة في تنفيذها: نَّ اين و نَّ االتمسك باللوائح والقو  19

 ة المؤّهل البشرّيةرد  توفير المواالقسم الرابع: 

تط
رد 

موا
ر ال

وي
ة شري 

الب
 

      ساء:للرؤ دارية إلات اار االرتقاء بالمه 20
      مرؤوسين: تنمية الثقة المتبادلة بين الرؤساء وال 21
      فع الروح المعنوية للرؤساء والمرؤوسين:ر  22
      تدعيم الثقة في المرؤوسين:  23
      البتكار: تنمية روح اإلبداع وا 24
رية  التطويج برام ال خطط وبرامج متقنة من أجل االستفادة من  إعداد  25

 واالبتعاث للعاملين فيها:
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      ن أداء المرؤوسين: توفير المعلومات ع 26
      توفير المعلومات عن المشاكل التي تواجه المرؤوسين:  27
      ترات:إقامة العّلقات الودية وتخفيف حدة التو  28
زم البشري ةيات كانمنقص اإل 29       : ةكترونيَّ لاإلة ار ة لتطبيق اإلد الّل 
لى تطبيقات اإلدارة  عدم االهتمام بتدريب العاملين في الوزارة ع 30

 :لكترونيَّةاإل
     

      مقاومة بعض العاملين للتغيير وخوفهم من تهديده لمصالحهم:  31
      في الوزارة:  إللكترونيَّةاختصين بتطبيقات اإلدارة غياب الخبراء والم 32

   اإللكترونيَّةكومة الح  تطبيق س:لخاما القسم

مة 
حكو

ا ال
مزاي

ة  ونيَّ
كتر

اإلل
 

ز توفير للمعلومات  33 ة إلكترونيًا لجميع المستويات اإلدارية في مالّل 
 الوزارة: 

     

املهل يؤدي تطبيق األتمتة  34 جاز العمل إنَّ والدقة في ة إلى السرعة الشَّ
 وتوفير الوقت في أعمال الوزارة:

     

      جاز العمل في الوزارة: إنَّ  ضوح فيلو ا 35
      ها: الوزارة ومحاولة تخطي ةأنَّظم تقليل مخالفة  36
      الحد من المنازعات والصراعات بين العاملين في الوزارة: 37
      تحقيق الّلمركزية اإلدارية: 38
      والتكلفة في أعمال الوزارة اليومية:  توفير في الجهد  39
      اءة العمل اإلداري وتقليل األخطاء في أعمال الوزارة: ة كفزياد  40
      العمل اإلداري في الوزارة: زيادة فاعلية  41
      والمعلومات الخاصة بالوزارة:  ات بيانَّ توفير نظام أمني لحماية ال 42
      لتكنولوجيا: افق مع مستجدات االتو  43
      اإلدارية: عمالفي األق ورااأل تقليل استخدام  44
 مال الوزارة: توفير نظام رقابة قوي على سير أع 45

 
     

تط
ت  

بيقا
مة 

حكو
ال

رو 
لكت

اإل
ة   نيَّ

      البريد اإللكتروني الداخلي:  46
47 (Videoconference نظام االجتماع عن بعد )      
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      : ةيَّ اإللكترونيع اإللكتروني في المراسّلت تقنية التوق  48
      امج الدعم الفني: بر  49
      مالها: اصة بالوزارة وطبيعة أعالخ اإللكترونيَّةالمكتبة  50
      وجد )في الجهات التابعة(: إنَّ نظام الشراء اإللكتروني  51
      برنامج الحضور والغياب: 52
      دارية: رامج الشؤون اإلب 53
      يم(:قيبرامج الدرجات )الت 54
      : اإللكترونيَّةرامج األرشفة ب 55

حكو 
ق ال

طبي
ت ت

وبا
صع

مة 
ة  ونيَّ

كتر
اإلل

 

زمف البنية التحتية لّلتصاالت ضع 56       : اإللكترونيَّةة لتطبيق اإلدارة الّل 
زم نقص الحوافز المادية  57 ارة بيق برامج اإلد ة لتشجيع تط الّل 

 :اإللكترونيَّة
     

      : اإللكترونيَّةياسة تطبيق اإلدارة ا لس العلي رةإلداا عدم دعم 58
زميات المادية كانمنقص اإل 59       : اإللكترونيَّةة لتطبيق اإلدارة الّل 
زميات الفنية كانمنقص اإل 60       :اإللكترونيَّةة لتطبيق اإلدارة الّل 
دارة  اإلقات بيالمعمول بها )الحالية( مع تط  ظمةنَّ دم توافق األ ع 61

 :كترونيَّةاإلل
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 SPSSفي برنامج  ةالن اتجالتحليل االحصائي  : أهم جداولالثانَّيالملحق 

نموذج   • الحكومة    االنَّحدارمخرجات  تطبيق  المتعدد:  التابع(،   متغي ر ال)  اإللكترونيَّة الخطي 
 ات المستقلة(:تغي ر مالاري )عناصر التطوير اإلد 

 

ANOVAc 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 10.202 1 10.202 78.869 .000a 

Residual 10.090 78 .129   

Total 20.292 79    

2 Regression 11.980 2 5.990 55.490 .000b 

Residual 8.312 77 .108   

Total 20.292 79    

a. Predictors: (Constant), Organizational_Development 

b. Predictors: (Constant), Organizational_Development, Infrastrucutre_Development 

c. Dependent Variable: EGOV 

 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.710 .274  6.249 .000 

Organizational_Developm

ent 

.575 .065 .709 8.881 .000 

2 (Constant) .934 .315  2.969 .004 

Organizational_Developm

ent 

.401 .073 .495 5.493 .000 

Infrastrucutre_Developme

nt 

.337 .083 .365 4.058 .000 

a Dependent Variable: EGOV  
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Excluded Variablesc 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 Infrastrucutre_Developme

nt 

.365a 4.058 .000 .420 .656 

HR_Development .232a 2.312 .023 .255 .598 

2 HR_Development .045b .406 .686 .047 .435 

a. Predictors in the Model: (Constant), Organizational_Development 

b. Predictors in the Model: (Constant), Organizational_Development, Infrastrucutre_Development 

c. Dependent Variable: EGOV 

 

 :لكترونيَّةاإلكومة الجنس وتطبيق الح متغي رعّلقة  •

 

 اإللكترونيَّة الفئة العمرية وتطبيق الحكومة  متغي رعّلقة  •
ANOVA 

Egov 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

1.066 3 .355 1.404 .248 

Within 
Groups 

19.227 76 .253     

Total 20.292 79       

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

egov Equal 
variances 
assumed 

.481 .490 1.299 78 .198 .14665 .11287 -
.07807 

.37136 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1.304 77.215 .196 .14665 .11244 -
.07724 

.37054 
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 : اإللكترونيَّةالعلمية وتطبيق الحكومة  مستوى الشهادة  متغي رعّلقة  •
ANOVA 

Egov 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

.451 4 .113 .427 .789 

Within 
Groups 

19.841 75 .265     

Total 20.292 79       

 
 : لكترونيَّةاإلطبيعة العمل وتطبيق الحكومة  متغي رعّلقة  •

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

egov Equal 
variances 
assumed 

.542 .464 .946 78 .347 .10725 .11340 -.11852 .33302 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .946 77.420 .347 .10725 .11340 -.11855 .33305 

 
 : كترونيَّةاإللحكومة البيق تط البريد االلكتروني المستخدم و  متغي رة عّلق •

ANOVA 

Egov 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

.979 5 .196 .750 .589 

Within 
Groups 

19.314 74 .261     

Total 20.292 79       
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 :اإللكترونيَّةسوب وتطبيق الحكومة حامعدل االستخدام اليومي لل متغي رعّلقة  •
ANOVA 

Egov 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

.996 2 .498 1.987 .144 

Within 
Groups 

19.297 77 .251     

Total 20.292 79       

 
 : اإللكترونيَّةعدد سنوات الخبرة وتطبيق الحكومة  متغي رعّلقة  •

 

ANOVA 

Egov 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups .276 2 .138 .531 .590 

Within Groups 20.017 77 .260   

Total 20.292 79    
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 الث: أوراق ثبوتيةالثالملحق 

 


