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الملخص
شهدت اإلدارة تحوالت وتطورات كبيرة نتيجة التقدم التق@@ني في مج@@ال اإلعالم واالتص@@ال،
وأخذت األعمال والنشاطات اإلدارية تتجه بالتدريج من استخدام الطرق تقليدية إلى االس@@تعمال
المتزايد للتكنولوجيا المتطورة عير الكمبيوتر@ واإلن@@ترنت @،ال@@تي تس@@اعد على تبس@@يط اإلج@@راءات
وتوفير في الوقت والجهد والتكاليف.
تهدف هذه الورقة البحثي@@ة إلى التع@@رف على أهم مف@@اهيم اإلدارة اإللكتروني@@ة ال@@تي تتب@@نى
الوسائل التكنولوجي@@ة الحديث@@ة ،وأهميته@@ا ،م@@ع اإلش@@ارة إلى المص@@طلحات المش@@ابهة كالحكوم@@ة
اإللكترونية ،واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها من أجل تنفيذ الوظ@@ائف اإلداري@@ة بس@@رعة عالي@@ة
ودقة متناهية مع االستغناء عن المعامالت الورقية وطول اإلجراءات.

الكلم@@ات المفتاحي@@ة :اإلدارة اإللكتروني@@ة  -المرف@@ق الع@@ام اإللك@@تروني  -اإلط@@ار المف@@اهيمي -
األهداف.
RESUME
L'administration a connu des développements significatifs grâce aux progrès techniques dans le
domaine de l’information et de la communication, ce qui a entraîné des changements majeurs dans la
gestion des affaires et des activités administratives, qui sont passées progressivement des méthodes
traditionnelles à l’utilisation croissante des technologies informatiques et Internet, et c'est ce qui

permet de rationaliser et de simplifier les procédures, et contribuer ainsi à économiser du temps, des
efforts et des coûts.
Ce document vise à identifier les concepts de l'administration électronique les plus importants qui
adoptent des moyens technologiques modernes, en se référant à des termes similaires tels que le
gouvernement électronique, son importance et les objectifs qu’elle cherche à atteindre pour mettre en
œuvre les fonctions administratives avec une rapidité et une précision optimales, en écartant les
transactions sur papier et la durée excessive des procédure.
Mots clés : Administration électronique - service public électronique - cadre conceptuel - objectifs.

مقدمة
تعتمد اإلدارة اإللكترونية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدام الوسائل التقني@@ة
الحديثة@ كأجهزة الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت بغية توفير ال@@وقت والجه@@د والتك@@اليف ألداء مختل@@ف
الوظ@@ائف واألعم@@ال اإلداري@@ة في مج@@ال خ@@دمات األف@@راد واالبتع@@اد عن مس@@اوئ البيروقراطي@@ة
واإلجراءات المعقدة.
ونظرا لألهمية البالغة في تطبيق اإلدارة للتكنولوجيا اإللكترونية في المي@@دان كتوج@@ه إداري
ضروري لعصرنة اإلدارة  ،وكسبب من أسباب البقاء واالستمرار ،فالب@@د من البحث عن مفه@@وم
اإلدارة اإللكترونية ،واإلشارة إلى ما يشابهها من المصطلحات المتداخلة كالحكومة اإللكترونية،
وقصد اإلحاطة بهذا الموضوع ،يمكن طرح التساؤلين التاليين:
 ما هي المفاهيم األساسية لإلدارة اإللكتروني@@ة في ظ@@ل التغ@@ير الج@@ذري ال@@ذي ح@@دث فيممارسة الوظائف اإلدارية
 ما هي األهداف التي تسعى اإلدارة اإللكترونية إلى تحقيقها باس@@تعمالها بتبنيه@@ا الوس@@ائلالتكنولوجية الحديثة
على هذا األساس س@@نتطرق في ه@@ذه الورق@@ة البحثي@@ة إلى مفه@@وم اإلدارة اإللكتروني@@ة في
الفرع األول ،من خالل تعريف@ات الفقه@اء لإلدارة اإللكتروني@ة ،وك@ذا الف@رق بينه@ا وبين الحكوم@ة
اإللكترونية .وفي الفرع الثاني دراسة ومناقشة مختلف أهداف هذا النوع من اإلدارة.

الفرع األول
مفهوم اإلدارة اإللكترونية
يثير مفهوم اإلدارة اإللكترونية ت@@داخال فيم@@ا بين@@ه ومجموع@@ة كب@@يرة من المرادف@@ات ،خاص@@ة
مصطلح الحكومة اإللكترونية ،مما يستدعي تناول مدلولهما كما سيأتي.

أوال :تعريف الفقه لإلدارة اإللكترونية
اختلف الفقهاء في إيجاد تعريف جامع مانع لإلدارة اإللكترونية ،فتناولها كل واح@@د منهم من
وجهة نظر معينة.
  - 1تع@@رف اإلدارة اإللكتروني@@ة بأنه@@ا " منظوم@@ة إلكتروني@@ة متكامل@@ة تعتم@@د على تقني@@اتاالتصاالت والمعلومات لتحويل العمل اإلداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنيات الرقمية
الحديثة@ " (.)1
  - 2جاء في تعريف آخر أن اإلدارة اإللكترونية هي " عملية مكننة جمي@@ع مه@@ام وأنش@@طةالمؤسسة اإلدارية ،باالعتم@@اد على جمي@@ع تقني@@ات المعلوم@@ات الض@@رورية ،للوص@@ول إلى تحقي@@ق
أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل اس@تخدام ال@ورق وتبس@يط اإلج@راءات والقض@اء على ال@روتين
واإلنجاز السريع والدقيق للمهام والمعامالت لتكون كل إدارة جاهزة
لربطها بالحكومة اإللكترونية الحقا " (.)2

 )(1زرزار العياشي :أثر تطبيق@ اإلدارة اإللكترونية على كفاءة العمليات اإلدارية @،مجلة القادس@ية للعل@وم اإلداري@ة@
واالقتصادية @،تصدر عن جامعة القادسية ،العراق ،مجلد  ،15عدد  ،2013 ،1ص.30.

  - 3جاء عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEتعريف اإلدارة اإللكترونية بأنها" االستعمال لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال خصوصا األنترنت كوسيلة تس@@مح بوض@@ع إدارة بأفض@@ل
نوعية " (.)3
  - 4عرفها ج@@انب آخ@@ر من األس@@اتذة بأنه@@ا "اس@@تخدام نت@@اج الق@@درة التقني@@ة في تحس@@ينمستويات أداء األجهزة الحكومية@ ورفع كفاءته@ا وتعزي@@ز فعاليته@ا في تحقي@@ق األه@@داف المرج@@وة
منها " (.)4
ف@@اإلدارة اإللكتروني@@ة إذن تق@@وم على اس@@تخدام تكنولوجي@@ا اإلعالم واالتص@@ال من أجه@@زة
الحاس@@وب وش@@بكة اإلن@@ترنت في إنج@@از األعم@@ال اإلداري@@ة وتق@@ديم الخ@@دمات وف@@ق أط@@ر تتس@@م
بالتخطيط والدقة والسرعة.
ورغم أن مصطلح اإلدارة اإللكترونية يحتوي على كلم@@ة إلك@@تروني ،إال أن@@ه ليس مص@@طلحا
تكنولوجيا فحسب ،إال أن العمل اإلداري يبقى المقصود األساس@@ي من ورائ@@ه لتحقي@@ق الخ@@دمات
الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والتسويقية المختلفة تحديد العالقة بين األفراد والمؤسس@@ات،
والمؤسسات فيما بينها (.)5
على هذا األساس تشمل اإلدارة اإللكترونية جميع األعمال والمه@@ام اإلداري@@ة المتمثل@@ة في
التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم من أجل الوصول إلى األهداف المسطرة،

ثانيا :بين اإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية
يرى بعض الفقهاء أن اإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية مصطلحان مترادف@@ان ،بينم@@ا
يرى البعض اآلخر أنهما مختلفان.
يرى الكثير من الفقهاء أن هناك فرقا كبيرا بين اإلدارة اإللكتروني@@ة والحكوم@@ة اإللكتروني@@ة،
وذلك تبعا الختالفهم حول تعريف كال المصطلحين.
وتع@@رف الحكوم@@ة اإللكتروني@@ة بأنه@@ا " أح@@د المف@@اهيم ال@@تي تعتم@@د على اس@@تخدام تقني@@ة ا
اتصاالت والمعلومات السيما اإلنترنت للوصول إلى استخدام أمث@@ل للم@@وارد الحكومي@@ة ،وك@@ذلك
لض@@مان الج@@ودة@ به@@دف الوص@@ول إلى تس@@هيل وتس@@ريع التع@@امالت بدق@@ة عالي@@ة داخ@@ل الجه@@ات
الحكومية .أو هي مجموعة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة
للمواطنين والمؤسسات ضمن التشريعات المعمول بها في البالد" (..)6
وحسب بعض الباحثين فإن مصطلح الحكوم @ة@ اإللكتروني@@ة ال يتص@@ف بالدق@@ة ،ألن المفه@@وم
الواسع للحكومة يعني السلطات المعروفة في الدولة :التشريعية ،والقض@@ائية ،والتنفيذي@@ة .أم@@ا
المفهوم الضيق للحكومة ،فيقصد به السلطة التنفيذية التي تمثلها الوزارات المختلفة التي تضع
السياسة العامة للدولة وتجعلها موضع التنفيذ (.)7
 )( 2عالء عبد الرزاق السالمي :نظم إدارة المعلومات ،الناشر المنظمة@ العربية للتنمية اإلدارية ،الق@@اهرة ،مص@@ر،
الطبعة الثالثة  ،2013ص.135.
 )( 3نقال عن بوحنية قوي وعبد المجيد رمضان :اإلدارة اإللكترونية كآلية لتطوير أداء الجماعات المحلية ب@@الجزائر،
مجلة العلوم القانونية والسياسية ،تصدر عن جامعة ديالي ،العراق ،مجلد  ،5عدد  ،2016 ،1ص.5.
 )(4حسين بن محمد الحسن @:اإلدارة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق ،المؤتمر@ الدولي للتنمية اإلدارية@ نحو أداء@
متميز في القطاع الحك@@ومي ،الري@@اض ،المملك@@ة العربي@ة@ الس@@عودية ،المنعق@@د في الف@@ترة من ،4/11/2009-1
معهد اإلدارة@ العامة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ص.5.
 )(5حسين بن محمد الحسن ،مرجع سابق ،ص.8.
 )( 6عباس زبون عبيد العبودي :اإلطار القانوني للحكومة اإللكترونية ،مجلة العل@وم القانوني@ة@ والسياس@ية ،تص@در
عن جامعة ديالي ،العراق ،عدد  ،2012 ،1ص.88.
 )(7داود عبد ال@رزاق الب@از :اإلدارة@ العام@ة (الحكوم@ة) اإللكتروني@ة@ وأثره@ا على النظ@ام الق@انوني للمرف@ق الع@ام
وأعمال موظفيه ،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،2007 ،ص 74.و75؛ وانظر :أمل لطفي حس@@ن ج@@اب
الله :أثر الوسائل اإللكترونية@ على مشروعية تصرفات اإلدارة القانونية ،دار الفك الجامعي ،اإلسكندرية،2013 ،
ص.35.

إنما األمر قاصر على قدرة القطاعات الحكومي@@ة المختلف@@ة في توف@@ير الخ@@دمات المختلف@@ة
التقليدية@ للمواطن بوسائل إلكترونية من خالل شبكة اإلن@@ترنت ،وبس@رعة متناهي@ة ودق@ة فائق@@ة،
وبأقل جهد وتكلفة (.)8
ووفق هذا الرأي دائما ،فإن المفه@@وم األدق ه@و أنه@ا إدارة عام@ة إلكتروني@@ة أو مرف@ق ع@ام
إلكتروني ،تقوم فيها اإلدارة باستخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة وتكنولوجي@@ا الرقمي@@ة تحق@@ق
سرعة إنجاز األعمال اإلدارية وتقديم الخدمات العامة ،وقضاء احتياج@@ات المواط@@نين بم@@ا يحق@@ق
رض@@اهم .على ه@@ذا ف@@إن مص@@طلح اإلدارة اإللكتروني@@ة تظه@@ر أك@@ثر دق@@ة من مص@@طلح الحكوم@@ة
اإللكترونية ،فتكون اإلدارة اإللكترونية جزء من الحكومة اإللكترونية (.)9
وهناك من الفقهاء من يرى ،بأن بالحكومة اإللكترونية ،هي تلك الهيئ@ات والمنظم@ات ال@تي
تطبق الوسائل اإللكترونية في اإلدارة ،وهذا يع@@ني أن اإلدارة اإللكتروني@@ة هي الخط@@وة الس@@ابقة
لتط@@بيق مفه@@وم الحكوم@@ة اإللكتروني@@ة" .فمثلم@@ا ال توج@@د حكوم@@ة بغ@@ير إدارة ،فأيض@@ا ال حكوم@@ة
إلكتروني@ة بغ@ير إدارة إلكتروني@ة" ( ،)10وب@ذلك تك@ون الحكوم@ة اإللكتروني@ة المرحل@ة النهائي@ة من
مراح@@ل اس@@تخدام الوس@@ائل المعلوماتي@@ة في عم@@ل الحكوم@@ة ،فهي اإلط@@ار من أج@@ل التط@@بيق
اإللكتروني في المجال اإلداري (.)11
وهناك من يعتبر اإلدارة اإللكترونية كالمظلة الكبرى ال@تي ت@دخل تحته@ا تطبيق@ات مختلف@ة،
مث@@@ل التج@@@ارة اإللكتروني@@@ة (  ،)Commerce électroniqueواألعم@@@ال اإللكتروني@@@ة (Affaires
 ،)électroniquesوالحكوم@@ة اإللكتروني@@ة ( ،)Gouvernement électroniqueوبالت@@الي يع@@د
مصطلح اإلدارة اإللكترونية أوسع معنى ،إذ ،حسب وجهة نظر هذا االتج@اه ،ال حكوم@ة إلكتروني@ة
بغير إدارة إلكترونية (.)12
ويرجع جانب من الفقه أن الس@@بب في الخل@@ط بين مفه@@وم الحكوم@@ة اإللكتروني@@ة ،واإلدارة
اإللكتروني@@ة إلى الترجم@@ة الحرفي@@ة لمص@@طلح ( )E-gouvernementأو ( )E-governmentعن@@د
ترجمت@@ه للعربي@@ة من اللغ@@ات كالفرنس@@ية أو اإلنجليزي@@ة .وك@@ان من األفض@@ل البحث عن روح
االص@@طالح بم@@ا ييبع@@د اللبس في مجتمعن@@ا العربي@@ة ليك@@ون المص@@طلح ه@@و واإلدارة اإللكتروني@@ة (
 ،)Administration électroniqueوباإلنجليزية (.)13( )E-management
يلخص د /زرزار عالقة مصطلح اإلدارة اإللكترونية بالحكومة اإللكترونية كما يلي:

 )(8محمد الصيرفي @:اإلصالح والتطوير اإلداري كمدخل للحكومة اإللكتروني@ة ،دار الكت@اب الق@انوني ،2007 ،ص.
238؛ وانظر @:أمل لطفي حسن جاب الله ،مرجع سابق ،ص.35.
 )(9السيد أحمد محمد مرجان :دور اإلدارة العامة اإللكترونية واإلدارة المحلية في االرتقاء بالخدمات الجماهيرية،
دراس@@ة مقارن@@ة ،بين اإلدارة المحلي@@ة في مص@@ر وبلدي@@ة دبي باإلم@@ارات العربي@@ة المتح@@دة ،دار النهض@@ة العربي@@ة،
القاهرة ،مصر ،2006 ،ص70.؛@ فريجة@ محمد هشام :ض@@رورة التعام@@ل بأس@@لوب اإلدارة بأه@@داف ك@@أداة لإلدارة
اإللكترونية @،مجلة االقتصاد الخليجي ،تصدر عن جامعة البص@@رة  -الع@@راق ،مجل@@د  ،32ع@@دد ،2016 @،28ص84.؛
وانظر @:عبد الرحمن سعد القرني @:تطبيقات اإلدارة@ اإللكترونية@ ف األجهزة األمنية @،دراس@@ة مس@@حية على ض@@باط
شرطة منطقة الرياض ،رس@@الة ماجس@@تير ،جامع@@ة ن@@ايف العربي@@ة للعل@@وم األمني@@ة ،المملك@ة@ العربي@@ة الس@@عودية،
 ،2007ص.8.
 )(10محم@@د بن س@عيد محم@@د العريش@ي @:إمكاني@ة@ تط@بيق@ اإلدارة@ اإللكتروني@@ة في اإلدارة العام@ة للتربي@@ة والتعليم
بالعاصمة المقدسة (بذين) ،رسالة ماجستير ،كلية التربية@ جامعة أم القرى ،المملكة العربي@@ة الس@@عودية،2008 ،
ص.51.
 )(11عالء عبد الرزاق السالمي :اإلدارة اإللكتروني@ة ،دا وائ@ل للطباع@ة والنش@ر والتوزي@ع ،عم@ان ،األردن ،الطبع@ة
الثانية  ،2009ص33.؛ وانظر @:حسين بن محمد الحسن ،مرجع سابق ،ص.15.
 )(12فريجة@ محمد هشام ،مرجع سابق ،ص83.؛ وانظ@ر :ش@ائع بن س@عد مب@ارك القحط@اني @:مج@االت ومتطلب@ات
ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكتروني@@ة في الس@@جون ،دراس@@ة تطبيقي@ة@ على المديري@@ة العام@@ة للس@@جون بالمملك@ة@
العربية السعودية ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية @،المملكة العربية السعودية ،2006 ،ص.
.9
 )(13حسين بن محمد الحسن ،مرجع سابق ،ص13.؛ فريجة@ محمد هشام ،مرجع سابق ،ص.85.

" يرتبط مصطلح الحكومة اإللكترونية في ذهن القاريء بالعم@@ل السياس@@ي وه@@ذا ال يتف@@ق
وشمولية المصطلح ،فالتعبير بكلمة حكومة تعبير محدود ألنه يعبر عن مجموع@@ة من األش@@خاص،
والعالقة ال تكون مع جميع األشخاص وإنما مع مؤسسات وهيئات محدودة@ ومعلومة (.)14
وعلى هذا األساس يحبذ الكثير من الفقهاء أن يكون المص@@طلح ال@@ذي يجب األخ@@ذ ب@@ه ه@@و
اإلدارة اإللكترونية ،إال أن هناك من يري غير ذل@ك ( )15من وج@وب اس@تخدام مص@طلح الحكوم@ة
اإللكتروني@@ة ،لكون@@ه ه@@و الش@@ائع والس@@ائد من حيث االس@@تعمال ،ومن ب@@اب توحي@@د المص@@طلحات
القانونية على مستوى العالم (.)16

ثالثا :مالمح اإلدارة اإللكترونية
يمكن استخراج مالمح اإلدارة اإللكترونية من خالل المف@اهيم الس@@ابقة وال@@تي تتمث@@ل فيم@@ا
يلي (:)17
  - 1اتباع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها كوسائل أساسية في يد المرف@@قالعام لتحقيق وظ@@ائف اإلدارة ،م@@ع اس@@تعمال ش@@بكة األن@@ترنت والكمب@@وتر في جمي@@ع النش@@اطات
واألعمال اإلدارية ،مما سينتج@ عنه تقليل التعامل بالطرق التقليدية والتعامل بالبرامج اإللكترونية
الحديثة.
  - 2تبسيط اإلجراءات وخطوات العمل وتطوير الخ@@دمات المقدم@@ة للجمه@@ور وتحس@@ينهادوما ،وهذا بال شك سيخفف من األعباء البيروقراطية والروتينية الثقيلة عن الموظفين.
  - 3تفعيل النشاطات اإلدارية بالوسائل اإللكترونية بين مختلف اإلدارات وال@@وزارات بم@@ايؤدي إلى تحقيق السرعة والسهولة والمرونة في التعامالت بين األجهزة اإلدارية المختلفة.
  - 4اتباع طرق وتعامالت موح@دة لتب@ادل المعلوم@ات والبيان@ات بين ال@وزارات واألجه@زةالمختلفة.
  - 5تخفيض التكاليف المتعلقة بتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين والدول@@ة بأق@@ل وقتوجهد مع الحفاظ على الجودة@ المطلوبة للخدمات وتطويرها بما ينال رضا الجمهور،
  - 6تحس@@ين أداء األعم@@ال اإلداري@@ة باالعتم@@اد على الش@@فافية واالبتع@@اد عن الفس@@اد،والمحاباة ،والمحسوبية في تقديم الخدمات.

الفرع الثاني
أهداف اإلدارة اإللكترونية
من التعريف@@ات الس@@ابقة لإلدارة اإللكتروني@@ة يتض@@ح لن@@ا أن الفقه@@اء لم يختلف@@وا أنه@@ا ته@@دف
أساسا إلى تلبية حاجيات المواطنين والدولة ،وذلك بتحس@@ين الخ@@دمات العمومي@@ة بأق@@ل تكلف@@ة،
وبأفضل سرعة وأعلى جودة ،وبالنتيجة تسعى اإلدارة اإللكترونية إلى تحقيق عدد من األه@@داف،
وهي تمثل أهم الفروق بينها وبين اإلدارة التقليدية
ويمكن ذكر أهم هذه الفروق فيما يلي (:)18
 )(14زرزار العياشي ،مرجع سابق ،ص.31.
 )(15هش@ام عب@د الس@يد الص@افي محم@د :النظ@ام الق@انوني لتعاق@د اإلدارة@ إلكتروني@ا ،دراس@ة مقارن@ة ،دار الكتب
القانونية  -دار شتات للنشر والبرمجيات ،مصر  -اإلمارات ،ص.31.
 )(16حازم صالح الدين عبد الله :تعاقد جهة اإلدارة@ عبر ش@بكة اإلن@ترنت ،دراس@ة مقارن@ة ،دار الجامع@ة الجدي@دة،
اإلسكندرية ،مصر ،2013 ،ص 56.و.57
 )(17عبد الفت@اح بي@ومي حج@ازي :الحكوم@ة اإللكتروني@ة بين الواق@ع والطم@وح ،دار الفك@ر الج@امعي ،اإلس@كندرية،
مصر ،2008 ،ص 105.وما بعدها؛ محمد@ الصيرفي :مرجع سابق،ى ص251.؛@ حسين بن محمد الحسن ،مرج@@ع
سابق ،ص7.؛@ أمل لطفي حسن جاب الله ،مرجع س@ابق ،ص38.؛@ هش@ام عب@د الس@@يد الص@افي محم@د ،مرج@@ع
سابق ،ص 31.و.32

  - 1الحفظ :يتم تخزين المعلومات والبيانات في اإلدارة اإللكترونية بصورة إلكترونيةعلى وسائل تقنية ،وتسجيلها في أجهزة الكميوتر ،مما ال يعرضها للتلف وال للض@@ياع م@@ع إمكاني@@ة
تصحيح األخطاء الواردة بسرعة ،ونشر المع@@امالت والمعلوم@@ات ألك@@ثر من جه@@ة في أق@@ل وقت
ممكن والرجوع إليها في أي وقت كان (.)19
  - 2االبتعاد عن نظام األرشيف الورقي :أن اس@@تبدال ا أرش@@يف المخ@@زنبالطرق التقليدية بنظام أرشيف إلكتروني يجعل الباحث عن المعلومة يحصل عليه@@ا في ث@@واني،
هذا باإلضافة إلى المرونة التي يحققها في التعامل مع الوثائق ونش@@رها ألك@@ثر من جه@@ة وفي أي
وقت (.)20
  - 3تخفيض التكاليف :إن اإلدارة اإللكترونية ال تحت@@اج عن@@د تخ@@زين الملف@@ات إلىأماكن عديدة وكبيرة ،باإلضافة إلى توفيره@@ا لنفق@@ات إنش@@اء أم@@اكن تق@@ديم الخ@@دمات التقليدي@@ة،
ويمكن التواصل مع جهة اإلدارة عبر شبكة اإلن@@ترنت ،للحص@@ول على خ@@دمات ال@@تي يس@@تطيع أن
تصل إليه عن بعد وهو في منزله .كما أن اإلدارة اإللكترونية تؤدي إلى تقليص في ع@@دد العم@@ال
والموظفين مما يحقق تخفيض في تكاليف األداء (.)21
  - 4الحماية :الشك أنه مع تطور ال@@ثروة التقني@@ة في مج@@ال المعلوم@@ات واالتص@@االتالرقمية ،ازدهرت معها أساليب خرق منظومات الحواسيب بهدف تدمير الملف@@ات والمع@@امالت
أو أعمال القرصنة ،الشيء الذي يؤدي ال محالة إلى انع@@دام األمن المعلوم@@اتي إذا لم يتم توف@@ير
المتطلبات األمنية لإلدارة اإللكترونية بهدف حماية األجهزة من الج@@رائم اإللكتروني@@ة ال@@تي يمكن
أن يقترفها المجرم المعلوماتي (.)22
على كل ،يتوفر لإلدارة اإللكترونية برامج تقنية تهدف إلى تأمين وحماية إلكتروني@@ة ،تض@@من
عدم الدخول إلى الحاسوب والتالعب في البيانات والمعلومات بالحذف واإلضافة.
  - 5التوثي `ق` والض``بط :تس@@مح اإلدارة اإللكتروني@@ة من تس@@جيل ت@@اريخ وت@@وقيتالمع@امالت ال@@تي تتم من خالله@ا بالس@@اعة والثاني@ة مم@ا يعطي لتل@@ك التع@امالت ال@@تي تق@@وم به@ا
اإلدارات أعلى مستوى من الدقة والثقة (.)23
  - 6تبس``يط اإلج``راءات :تس@@اعد اإلدارة اإللكتروني@@ة على تبس@@يط اإلج@@راءاتوالتقليل منها ،دون لقاء مباشر بين طالب المعلومة او الخدمة ومقدمها ،بل يمكن أن يتم تقديم
الخدمة أو المعلومة من خالل تزويد أجهزة جهة اإلدارة ببرامج معينة ،مما يحقق مبدأ الش@@فافية
في التعامالت ،والتخلص من البيروقراطية والروتين ،وهذا ما يزيد من رضا المتعاملين بالعاملين
فيها (.)24
ومثل ما يستطيع الحصول عليه المواطن من خدمات اإلدارة اإللكتروني@@ة :بطاق@@ات اال@@دفع
اإللكترونية  ،بطاقة التعريف الوطنية ،جواز السفر ،رخصة قيادة السيارات ،وغيرها من الوثائق.
لفيزا كارد على عكس اإلدارة التقليدية @،بل وتتميز اإلدارة اإللكترونية بالتفاعل السريع م@@ع
المتعاملين معها فتستطيع استقبال آالف الطلبات والرد عليه@@ا جميع@@ا في وقت واح@@د وبس@@رعة
 )(18أبو سريع أحمد عبد الرحمن @:اإلدارة اإللكترونية ،ماهيتها وتطبيقاتها في وزارة الداخلية ،بحث منشور بمجل@ة
بح@@وث الش@@رطة ،المجل@@د رقم  ،30الص@ادر في يولي@@و  ،2006ص 402.وم@@ا بع@@دها؛ وانظ@@ر :حس@@ين بن محم@@د
الحسن ،مرجع سابق ،ص 8.وما بعدها؛ سميرة مطر المسعودي ،مرجع سابق ،ص 24.و25؛@ حازم صالح الدين
عبد الله ،مرجع سابق ،ص 67.وما بعدها.
 )(19عباس زبون عبيد العبودي ،مرجع سابق ،ص.87.
 )(20هشام عبد السيد الصافي محمد ،مرجع سابق ،ص.33.
 )(21مسير إبراهيم@ أحمد وهدى عبد الرحيم حسين :اشتقاق األبعاد الحاكمة في جودة اإلدارة@ اإللكترونية @،مؤش@ر
مقترح ،مجلة تنمية الرافدين ،جامعة الموصل ،العراق ،مجلد  ،30عدد ،2008 ،90ص.13.
 )(22فريجة محمد هشام ،مرجع سابق ،ص 81.و90؛ بوحنية قوي وعبد المجيد رمضان ،مرجع سابق ،ص.8.
 )(23هشام عبد السيد الصافي محمد ،مرجع سابق ،ص.34.
 )(24مسير إبراهيم@ أحمد وهدى عبد الرحيم حسين ،مرجع سابق ،ص.13.

فائقة مع توافر سرعة التواصل بين الموظفين ورؤسائهم وهو ما ال يمكن أن يت@@وافر م@@ع اإلدارة
التقليدية.
  - 7الدقة والسرعة في تق``دي̀م الخ``دمات :تعم@@ل اإلدارة اإللكتروني@@ة منخالل الترابط اإللكتروني طوال العام دون أي إجازات وعلى مدار الساعة بسرعة عالي@@ة ودق@@ة
كبيرة ،مما يوفر الوقت والجهد والمال ( ،)25وهو ما ال نجده في اإلدارة التقليدية@ بهذه المميزات.
  - 8القدرة على التخطيط :نظرا لسهولة إمكانية الرب@@ط بين األجه@@زة اإلداري@@ةالمختلفة في الدولة ،وسهولة الحصول على المعلومات واسترجاعها يسمح لإلدارة اإللكتروني@@ة
إمكانية التخطيط السليم.
  - 9مبدأ الجودة في األداء :إن من أهداف اإلدارة اإللكترونية تحسين وتطويراألداء المتميز وتقديم الخ@@دمات المتفوق@@ة وإتم@@ام األعم@@ال بش@@كل جي@@د وص@@حيح وفي األوق@@ات
المناسبة وفي أسرع وقت ممكن (.)26
وه@ذه المالمح تمث@@ل س@مات ومم@يزات اإلدارة اإللكتروني@ة في تطبيقه@@ا للوس@@ائل التقني@ة،
وتعتم@@د على الم@@ؤتمرات اإللكتروني@@ة (  ،)Vidéo-conférencesوإدارة بال طواب@@ير وال جم@@ود ،وال
تحديد للوقت ،حيث إن تقديم الخدمة مستمر طوال اليوم وكل أيام السنة (.)27
إن أهداف اإلدارة اإللكترونية تظهر أكثر من خالل ما يميزها عن اإلدارة التقليدية ،وذلك ما
يبينه الجدول التالي المتعلق بأبرز الفوارق بين اإلدارتين (:)28
اإلدارة اإللكترونية

التصنيف

اإلدارة التقليدية@

الميزة

تع@@رض المع@@امالت الورقي@@ة النظ@@ام إللك@@تروني في م@@أمن من
التلف والتق@@ادم ويمكن تأمين@@ه ع@@بر
للتلف مع مرور الوقت.
أكثر من وسيط تخزين إلكتروني.

الحفظ

احتم@@ال ض@@ياع المع@@امالت ص@@@عوبة فق@@@دان أي@@@ة بيان@@@ات أو
مع@@@امالت أو مل@@@ف من الملف@@@ات
وأوراق مهمة.
ال@@@تي تم حفظه@@@ا على الش@@@بكة ا
إلكترونية.

الضياع

صعوبة االسترجاع.

سهولة البحث في أرش@@يف الش@@بكة
عن أي معاملة.

االسترجاع

ارتف@@@@اع تك@@@@اليف حف@@@@ظ تكلف فقط ثمن وسائط التخزين أو
الملف@@@@@@ات والمع@@@@@@امالت الش@@@@@بكة ال@@@@@تي حملت علي@@@@@ه
المعلومات سلفا.
واستخراجها.

التكاليف

تحتاج إلى مخازن ضخمة.

تحت@@@اج األجه@@@زة المحمل@@@ة عليه@@@ا
الملفات إلى غرفة صغيرة

المكان

تتأثر بالعامل البشري.

تضمن برامج الحماية ع@@دم التالعب

 )(25فريجة محمد هشام ،مرجع سابق ،ص.92.
 )(26كلثم محمد الكبيسي ،مرجع سابق ،ص.41.
 )(27عصام عبد الفت@اح مط@ر :الحكومة@ اإللكتروني@ة بين النظري@ة@ والتط@بيق ،دار الجامع@ة الجدي@دة ،اإلس@كندرية،
مصر ،ص39.؛ إبراهيم عب@@د اللطي@@ف الغ@@وطي :متطلب@@ات نج@@اح مش@@روع الحكومة اإللكتروني@@ة من وجه@@ة نظ@@ر
اإلدارة العليا في الوزارات الفلسطينية @،رسالة ماجستير ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،الجامعة اإلسالمية بغ@@زة،
فلسطين ،2006 ،ص.22
 )(28المصدر :حسين بن محمد الحسن ،مرجع سابق.

بالملف@@@@ات والمع@@@@امالت س@@@@واء
بالحذف أو اإلضافة.
الحماية

تتأثر بالعامل البشري

البرامج التقنية تسجل أي إجراء يتم
بالساعة والدقيقة والثانية.

التوثي@@@@@@@@@@ق ض@@@@@رورة التعام@@@@@ل م@@@@@ع يتم التعام@@@@@@ل من خالل ب@@@@@@رامج
الحاس@@@@@@وب ،أو مك@@@@@@ائن اإلدارة
الموظف وجها لوجه.
والضبط
المخصصة لهذا الغرض.
اإلجراءات

خض@@وعها لالرتي@@اح أو التعب لق@@اء افتراض@@ي ،يق@@وم على إج@@راء
أو الوس@@@@@@اطة من أح@@@@@@د معاملة بين ط@@رفين ال يوج@@د س@@وى
أحدهما فقط.
الطرفين.
تتم@@يز بالتفاع@@ل الس@@ريع إذ يمكنه@@ا
استقبال أالف الطلبات أو الرس@@ائل
في زمن قص@@ير ،وإرس@@ال رس@@ائل
لعدد كبير.

طبيعة اللقاء

تحتاج إلى أيام وأشهر.

التفاعل

تحت@@@اج إلى أي@@@ام وأش@@@هر تتفاعل بسرعة فائقة مع مراجعيها.
إلنجاز المعامالت.

السرعة

محدودي@@ة س@@اعات ال@@دوام تقدم خدماتها  24ساعة يوميا.
الرسمي.

مدة الخدمة

صعوبة إنجاز المهام الخاصة سهولة إنجاز المهام الخاص@@ة بيس@@ر
نتيجة اإلجراءات المتداخلة .وسهولة.

المهام

ال يت@@@@وافر له@@@@ا إمكاني@@@@ة تق@@@@@وم على اس@@@@@تثمار الم@@@@@وارد
االس@@@@@تفادة من الم@@@@@وارد المعلوماتية وتخزينها.
المعلوماتية.

الخاتمة
تهدف إلى تحسين أداء خدمة المرفق العام وذلك بتحولها إلى تكنولوحي@@ا اإلعالم واالتص@@ال
وتطبيقاتها الرقمية وأجهزة الحاسوب واألن@ترنت ،وذل@ك من أج@ل تحقيق الس@رعة وربح ال@وقت
والدقة في أداء الوظائف اإلدارية المختلفة.
من هذا المنطلق أصبح التوجه نحو هذا النوع من اإلدارة اإللكترونية ضرورة ملح@ة لبق@اء
اإلدارة في افي خدمة الدولة والمواطن بطريقة تؤدي إلى القيام بأعماله@@ا على نح@@و ي@@ؤدي إلى
القضاء على رواسب البيروقراطية والروتين ،ويؤدي إلى توفير الس@@رعة والدق@@ةفي أداء المه@@ام
والمعامالت والخدمات.
مما تقدم وفي ضوء النتئج التي أسفر عنها البحث ،يمكن تقديم االقتراحات التالية:
 ضرورة وضع برامج تكوين وت@@دريب للم@@وظفين لكس@@ب المه@@ارات التقني@@ة الالزم@@ة فيمجال المعلوماتية وتكنولوجيا الكمبيوتر@ واألنترنت @،ألن عدم تمكين الموظف من ذلك يعتبر من
أبرز المعوقات التي تواجه اإلدارة اإللكترونية.
 س@@ن ق@@وانين وأنظم@@ة وتطويره@@ا لتتالءم م@@ع التع@@امالت اإللكتروني@@ة ال@@تي تس@@تلزمها اإلدارةاإللكترونية ،وسد الفراغ التشريعي السائد في الميدان.

 توفير المتطلب@@ات الفني@@ة والتقني@@ة الالزم@@ة ل@@دعم اس@@تخدام تطبيق@@ات اإلدارة اإللكتروني@@ة فيمختلف الوظائف اإلدارية.

