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ييدف البحث الى تسميط الضوء عمى واقع عممية تأىيل الموارد البشرية لتطبيق االدارة االلكترونية المتبع

في الوزارة ومدى توفر متطمبات تطبيق االدارة االلكترونية وتشخيص اىم المراحل والخطوات التي يمكن اتباعيا
في عممية التحول نحو االدارة االلكترونية لمواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا المعمومات ,وتم تطبيق ىذا
البحث في وزارة العموم والتكنولوجيا عمى مجموعة من رؤساء اقسام ومديري شعب في دوائر الوزارة من خالل
استعمال منيج دراسة الحالة الذي يتضمن المعايشة الميدانية والمقابالت الشخصية وجمع المعمومات عن

طريق عرض التساؤالت عمى المسؤولين والموظفين في دوائر الوزارة ,واالطالع عمى الوثائق والسجالت

الرسمية واالفادة منيا ,واستعممت قائمة الفحص كأداة رئيسة تم االعتماد عمييا في جمع المعمومات والتي

قسمت عمى محورين رئيسين محور تضمن االدارة االلكترونية ومتطمبات تطبيقيا (دعم االدارة العميا ,الموارد

المالية ,الموارد التقنية ,التنظيم االداري ,المعرفة والمعمومات)اما المحور الرئيس الثاني فتضمن تساؤالت عن

تأىيل الموارد البشرية واساليبيا (التعميم ,التدريب ,التمكين ,الوصف الوظيفي والخبرات العممية ,التطوير

االداري ) ,ومن خالل ج مع البيانات وتحميميا تم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات التي كانت
من اىميا ان الوزارة تتوفر لدييا متطمبات تطبيق االدارة االلكترونية بصورة جيدة ولكنيا تعاني ضعفا فيما

يخص اساليبيا المستخدمة لتأىيل مواردىا البشرية لتطبيق االدارة االلكترونية ,وعمى الوزارة استمرار االىتمام
بتوفير متطمبات االدارة االلكترونية مع اىتمام اكبر بتأىيل مواردىا البشرية وذلك الىمية ىذا الموضوع في

الوقت الحاضر.
املصطلحاث الرئيست للبحث /تأىيل الموارد البشرية  -اإلدارة اإللكترونية .
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املقذهت

تسارعت التطورات الفكرية والعممية في مختمف حقول االدارة فضالً عن ظيور اتجاىات حديثة

لتطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في بيئة االعمال وبما ان بيئة االعمال تتسم بالتغير السريع

والمستمر ادى ذلك الى ضرورة قيام المنظمات والحكومات بالتحول من االنماط التقميدية في اعماليا الى

انماط حديثة تواكب التطورات التكنولوجية حيث دخل العالم مرحمة متطورة من افاق عصر المعمومات بيدف
االستفادة من التقنيات الحديثة المتاحة في مجال نظم المعمومات واالتصاالت وبدء العالم يدرك اىمية التحول
من االنماط االدارية التقميدية الى انماط االدارة الحديثة.

ومع ىذا التقدم اليائل في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ظيرت الضرورة لتطبيق احدث المفاىيم

االدارية التي تستند الى التقنية الرقمية وثورة االتصاالت وتتمثل اىم ىذه المفاىيم باالدارة االلكترونية التي
ىي منظومة متكاممة وبنية وظيفية وتقنية مفتوحة وىي اطار يشمل كل من الحكومة االلكترونية التي تشير

الى ادارة انشطة القطاع العام وتقديم الخدمات الحكومية التي يتم تنفيذىا الكترونيا الى الجميور العام ,

واالعمال االلكترونية والتي تشير الى ادارة االعمال عمى مستوى المشاريع او المنظمات الخاصة الكترونيا.

باتت قضية تأىيل الموارد البشرية تمثل احد اىم القضايا في القرن الحادي والعشرين حيث ان المورد

البشري ىو احد اىم الموارد التي تتممكيا المنظمة حيث اذ يعد العنصر الجوىري في نجاح اية منظمة ولم تعد

ادارة الموارد البشرية تقتصر عمى الوظائف التقميدية المتمثمة باالختيار والتعيين والصيانة الدورية من خالل

البرامج التدريبية وغيرىا بل امتدت الى التطوير والنمو الذاتي والتدريب وتنمية الميارات المعرفية لمعاممين
لجعميم قادرين عمى العمل في بيئات متطورة وييدف ىذا البحث الى التعرف عمى االساليب والمتطمبات التي
تحتاج الييا المنظمات المختمفة لتنمية الميارات الحركية والمعرفية واعداد الموارد البشرية وتدريبيا وجعميا

قادرة عمى تطبيق برامج االدارة االلكترونية بنجاح لمواكبة التطورات في منظمات العالم.

هنهجيت البحث

من اجل تحديد مسار البحث سيتم عرض منيجية البحث كاالتي:

 -1هشكلت البحث

تعد االدارة االلكترونية من ابرز التطبيقات االدارية الحديثة والتي ظيرت وىي مرتبطة بثورة المعمومات

والتكنولوجيا الحديثة ,وفي ضوء التقدم المتزايد في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الحاسوبية اصبح
دور استخدام االدارة االلكترونية احد المطالب الضرورية الدارة الموارد البشرية لما تحققو من نتائج ايجابية
نحو تحسين االداء فييا ورفع كفاءاتيا ,اذ ان االدارة االلكترونية تتطمب التقييم الصحيح ومن ثم توفر البنية

التحتية لتقانة المعمومات واالتصاالت الالزمة وتطويرىا ,اال ان ىناك تباينا في مستوى الجاىزية بين بعض
المنظمات من حيث ما تمتمكو من تقانات متطورة وموارد بشرية فاعمة ومؤىمة.
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وفي ظل ىذه التحديات تبرز مشكمة امام المنظمات تتمثل بضعف امتالكيا لموارد بشرية قابمة عمى

التكيف واستخدام التطبيقات الحديثة  ,ومما تقدم فأنو يمكن اثارة التساؤالت البحثية االتية :

 ىل يمتمك الموظفون تصو ار اساسيا عن المبادئ االساسية لتطبيق االدارة االلكترونية ومفيوميا وعناصرىا
وفوائدىا ومتطمبات تنفيذىا والسيما بما يتعمق بالموارد البشرية؟

 ماىي االساليب المختمفة في تأىيل الموارد البشرية لجعميا قادرة عمى تطبيق االدارة االلكترونية؟

 ماىي المتطمبات التي تحتاج الييا الموارد البشرية في المنظمة المبحوثة من اجل تنفيذ االدارة االلكترونية

بنجاح؟

 -2اهويت البحث

يتميز ىذا البحث بأىمية عالية بسبب:

 يعد موضوع االدارة االلكترونية من الموضوعات الميمة والحيوية بوصفو مرحمة متقدمة في تطور الفكر
االداري وتقنياتو التطبيقية ومياراتو الفنية والمينية .

 وتبرز اىمية ىذا البحث ايضا في بوصفو يفتح االفاق امام االداريين والميتمين بتطوير العمل االداري ونشر
الوعي بمفيوم االدارة االلكترونية ومدى تأثيرىا في ادارة الموارد البشرية .

 يسيم ىذه البحث بوضع مقترحات وتوصيات لممسؤولين وصناع القرار لمواجية المشكالت التي تعيق
تطبيق االدارة االلكترونية .

 كما وتبرز اىمية ىذا البحث من خالل تطبيقو في قطاع ميم والتعرف عمى واقع عممية تأىيل الموارد
البشرية والتعرف عمى اىم االساليب لمتأىيل المستخدمة لتطبيق االدارة االلكترونية.

-3اهذاف البحث

من خالل تحديد مشكمة البحث واىميتو يمكن تحديد االىداف التي يسعى البحث الى تحقيقيا:

 المساىمة في تسميط الضوء عمى واقع عممية تأىيل الموارد البشرية الفاعمة المتبع في المنظمة المبحوثة
فيما يتعمق بتطبيق االدارة االلكترونية بشكل خاص.

 تحديد مدى امكانية تطبيق االدارة االلكترونية بشكل ينسجم مع البيئة العراقية وتشخيص اىم المراحل
والخطوات التي يمكن اتباعيا في عممية التحول لمواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا المعمومات.

 وضع التوصيات والمقترحات لصناع القرار في الوزارة استنادا لما ظير عند البحث من نتائج .
 -4هنهج البحث

يعتمد البحث منيج دراسة الحالة ) (Case Studyالنو يجمع بين اكثر من اسموب بحثي في آن واحد,

فيو يستخدم المعايشة الميدانية واجراء المقابالت الشخصية وطرح التساؤالت عمى المسؤولين والعاممين في
دوائر الوزارة التي جرت عمييا دراسة الحالة.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد  )68لسهة 3121

471

 -5اساليب حتليل البياناث

من اجل تحميل وتقييم اداء وزارة العموم والتكنولوجيا والوقوف عمى نقاط القوة والضعف لدراسة تأىيل

الموارد البشرية لتطبيق االدارة االلكترونية تم استخدام الوسط الحسابي المرجح ,النسبة المئوية ,معامل
االختالف ,االختبار التائي لعينة واحدة ,اختبار  Zذو اتجاىين .

االطار النظري للبحث

يتضمن ىذا الجانب عرض لمحاور البحث المتمثمة بتأىيل الموارد البشرية واساليب التأىيل واالدارة االلكترونية

ومتطمبات تطبيقيا كاالتي:
ً
أوال :هفهىم تأهيل املىارد البشريت

لقد توسع مفيوم االمية ليتدرج من مستوى الفرد الى مستوى المنظمات والشركات ,فأصبح باالمكان اليوم

التحدث عن االمية المعموماتية لممنظمات والتي تجعميا عاجزة عن التفاعل مع العالم الحديث والمتطور الذي

نستخدم فيو تقانات المعمومات واالتصاالت الجراء العمميات وتداول المعمومات ,وىذا يتطمب تعديالت وتغييرات

عمى مستوى القوانين واالنظمة وعمى مستوى البنى التحتية وعمى مستوى الموارد البشرية لذلك نتساءل عن
مفيوم تأىيل الموارد البشرية (عمرو وعبد المطيف , ) 422 :4002 ,وان المكاسب المتولدة عن تواجد
الموارد البشرية المؤىمة او الصعوبات الناتجة عن النقص فييا اليمكن تحديده بدقة وان التطورات التكنولوجية

ا لتي شيدتيا المنظمات خالل العقدين االخيرين اصبحت تتطمب اكثر من اي وقت مضى المورد البشري
المدرب والمؤىل والقادر عمى تأدية دوره بأحسن وجو وان تواجد مثل ىذه العمالة الماىرة والمؤىمة وبأعداد

ميمة تؤثر في كفاءة وفاعمية المنظمة (التومي .)3 :4002,

وسيتم عرض بعض اراء الباحثين عن مفيوم تأىيل الموارد البشرية حيث يرى (محمد ونعيمة 4002,

) 4:ان التأىيل ىو تخصص فرعي من تخصصات حقل الموارد البشرية الذي ييتم بتجديد وتطوير الكفاءات
الرئيسة لمقوى البشرية بالمعارف واالتجاىات والميارات من خالل التأىيل مما يساعد االفراد عمى اداء

وظائفيم الحالية والمستقبمية.

ويرى ) (Goetsch & Davis ,1997:174ان التأىيل ىو تمكين االفراد و تطوير مياراتيم المينية

لتعزيز اسياماتيم في تطوير العمل ,ويعرفو (محمد )33 :4002,ان التأىيل ىو عبارة عن مجموعة الجيود
واألنشطة وبرامج المنظمة المنسقة والمتصمة والتي تقدم لالفراد بقصد تدريبيم او اعادة تدريبيم لمساعدتيم

عمى مواجية مشاكميم الجسمية او المينية او االجتماعية او التعميمية وتوظيفيا بيدف مساعدتيم في

توافقيم وتكيفيم الوظيفي واالقتصادي باستقاللية .ويرى )(Ivanceveich, et. al., 1997, 273ان التأىيل

ىو نشاط تعميم الفرد ميارات ومعارف ويحدث ذلك في تغيرات مستمرة نسبيا .

اما (عمي  )62 :4002,فقد قارن بين مفيوم التأىيل مع التعميم والتدريب حيث عرف التعميم عمى انو

اكساب المعرفة لمشخص اما التدريب فيو المقدرة عمى االستفاده مما تعممو االنسان  ,وعميو فأن المراد
بالتأىيل ىو جعل الشخص اىال لمزاولة ما تعممو.
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وترى الباحثة ان تأىيل الموارد البشرية ىي عممية تيدف الى تنمية واكساب الفرد ميارات وخبرات

عممية بيدف زيادة كفاءة الفرد لمقيام بعممو ورفع مستواه الثقافي وجعمو اكثر مرونة مع ظروف العمل التي

تتسم بالتغي ارت والتطورات المتسارعة والمستمرة .
ً
ثانيا :اهويت تأهيل املىارد البشريت

تحظى ادارة الموارد البشرية بأىمية قصوى ,لم تشيد ليا منظمات االعمال مثيال كما ىي اليوم ,حيث

اصبحت ادارة الموارد البشرية جزءا او نسقا داخميا من تأىيل الموارد البشرية داخل المنظمة ,فيي تتعمق
باالفراد الذين يؤدون اعماليم بصورة نظامية في منظمة او شركة او جمعية تعاونية او اي مجال من مجاالت

الحياة المؤسسية ,يجتمع فييا عدد من االفراد ,إلنجاز اعمال ووظائف محددة ,يقتضي وضعيم كأفراد او

جماعات مينية متخصصة ومنسقة وجود مؤىمين متخصصين في تسيير او تخطيط العمل ,بصفتيم ميارات
وظيفية مينية ,وعالقات اجتماعية ,بما يحقق الفعالية المطموبة في المنظمة(.فرحاتي )374 :4064,

ان االىمية االستراتيجية التي اصبح يكتسبيا التأىيل المستمر كعامل لتحسين القدرة التنافسية لممنظمات

والسيما تمك التي تعتمد اساسا عمى النشاط الذىني وجعل المنظمة قادرة عمى التأقمم مع تغيرات محيطيا بل
واستباق ىذه التغيرات ,كل ىذا زاد من ارتفاع عدد وحجم العمميات التأىيمية التي يتم تنظيميا من قبل

المنظمات وكذلك الميزانية التي ترصد التأىيل المستمر بوصف التأىيل استثما ار في المورد البشري .وكل ىذه
العوامل مجتمعة جعمت عممية التأىيل مينة قائمة بحد ذاتيا تعتمد اساليب واليات متطورة وسيتم التطرق
لبعض اساليب التأىيل الحقا (المؤتمر الثامن لرؤساء ىيئات وادارات قضايا الدولة في الدول العربية :4066,

. )2

ويعد التاىيل عماد التغيير الحديث في المنشآت واالفراد اذ نستطيع أن نحصل من خاللو عمى نتائج جيدة

تتوافق مع ما استجد من تغيرات لتفي واالحتياجات الجديدة .وعميو فان اعداد برامج خاصة وباشراف مختصين
وتقديميا لالفراد من خالل دورات وضعت مناىجيا بعناية فائقة لترتقي بقدراتيم العقمية والبدنية واستعداداتيم

النفسية ولتطوير قابمياتيم لتعمم مينة ما أو االرتقاء بدرجات الميارة يعد تأىيالً ليم

(عمي

 .) 66 :4007,و ان تأىيل وتدريب االفراد في منظمات الدول العربية الذين لم يتمكنوا من معرفة الوسائل
الحديثة في العمل نتيجة لقصور في المناىج التدريسية ,يوجب عمى المنظمة ادخاليم دورات تأىيمية وتدريبية
في مجاالت تكنولوجيا المعمومات واالستخدامات الحديثة لمحاسبات االلكترونية في المجاالت كافة .ومما الشك

فيو ان اليدف االساسي من اخضاع االفراد في المنظمات الى البرامج والدورات التدريبية ىو تأىيل ىؤالء

االفراد لمواكبة التطورات في العمل والحيمولة دون تخمفيم عن خريجي تكنولوجيا المعمومات

(الدليمي

.)472 :4007,
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ً
ثالثا :اساليب تأهيل املىارد البشريت

ترى منظمات اليوم ان امتالك تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المنظمة امر ميم جدا وذلك لمتغمب

عمى الصعوبات التي تواجو المنظمة والسيما فيما يتعمق بأداء االعمال االدارية بمختمف اشكاليا سواء كانت
تتعمق باالتصاالت او انتقال المعمومات داخل المنظمة او خارجيا ,لذا فأن امتالك ىذه التكنولوجيا يتطمب
وجود موارد بشرية مؤىمة الستخدام ىذه التكنولوجيا .حيث ان الغاية من تأىيل الموارد البشرية ىي تعظيم

المنفعة لممنظمة واالفراد من خالل استخدام االساليب التكنولوجية الحديثة في العمل  ,ويمكن تأىيل الموارد

البشرية بأساليب التأىيل التي تتمثل ب (التعميم  ,التدريب  ,التمكين ,الوصف الوظيفي  ,الخبرة العممية ,

التطوير االداري ) .

 -1التعلين

الكثر من عقدين من الزمن قدمت البمدان النامية استثمارات كبيرة نسبيا في التعميم والتدريب استجابة

الحتياجات التوسع االقتصادي السريع ولتصعيد الطموحات جعمت الحكومات بناء المدارس وتوفير المعممين

كأولوية من اولوياتيا ) (herschbach ,1997: 90وان تطوير بيئة التعميم اصبحت مسألة تحظى
ب أىتمام بالغ من جميع دول العالم وحتى الدول المتقدمة عمى مستوى المؤسسات التعميمية ,واصبح التعميم
وتطويره الشغل الشاغل لمعديد من البمدان المتقدمة كالواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا التي ترفع شعار

اصالح وتطوير التعميم وكذلك الحال في المانيا واليابان  ,والشك اننا في عالمنا العربي بحاجة الصالح انظمة

التعميم وتطويرىا والتحدي الراىن والمستقبمي الصالح وتطوير التعميم في العالم العربي يتطمب قدرة غير

مسبوقة لمتعامل معو ويتطمب ذلك دراسة وضع اعضاء ىيئة التدريس وامكانية تطوير مياراتيم ومعموماتيم

,ووضع المناىج ,ومدى منا سبتيا مع االتجاىات الحديثة والحقول المعرفية التي تنتمي الييا ىذه المناىج
وحاجة سوق العمل وكذلك دراسة وضع الطالب ومدى تفاعميم مع التطورات الحادثة مياريا ومعرفيا (الصراف

. )83 :4003,

ان التعميم ىو الممارسة العممية اليادفة الى مساعدة االفراد عمى اكتساب المعرفة  .وىذه الممارسة ىي

مجموعة من النشاطات والخبرات الموجية او المخطط ليا .فالتعميم ىو نشاط المعمم ,وسابقا كان التركيز عمى

تمقين المعمومات اما االن فالتعميم ىو بأتجاه ايجاد فرص وظروف تحمل المتعمم عمى اكتساب الخبرات العممية
والعممية مدفوعا بدوافع ذاتية (العاني. )22 :4007 ,ويتم توفير التعميم لغرض تأىيل االفراد لتوسيع قدراتيم

عمى التعمم وتحقيق األداء المستقبمي ,إن التعميم ىو الطريقة األساسية لتطوير الميارات واإلمكانيات

والقابميات عند االفراد ,وىو وسيمة اتصال أساسية تسيطر عمييا اإلدارات ). (welker,1992: 212
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-2التذريب

تعددت التعاريف المعطاة لمفيوم التدريب وتباينت المفاىيم الفكرية والفمسفية بشأن تحديد مفيوم واضح

ودقيق يمكن ان يتفق عميو معظم المفكرين والباحثين والمختصين حيث ان ىذا التنوع والتباين في المفاىيم لم

يكن ليمتد الى المضمون الحقيقي لمفيوم التدريب وانما اقتصر ىذا التباين عمى النواحي الشكمية لممفيوم
وىنا سنتناول البعض من مفاىيم التدريب وبحسب وجيات نظر بعض الكتاب .حيث عرفو
) (denisi & griffin ,2001: 266بأنو جيود مخططة من قبل المنظمة لزيادة اكتساب االفراد

لممعرفة والميارات المرتبطة بالعمل .وان التدريب ىو أحد االساليب األكثر انتشا ارً والمستخدم في المنظمات ,

وتقدم المنظمة التدريب لتجعل االفراد عمى معرفة ببعض الموضوعات مثل فرق العمل  ,والتنوع  ,والذكاء

وكيفية اإلحاطة بالجودة  ,وميارات االتصال  ,واإلدارة بالمشاركة  ,وتيدف برامج التدريب إلى تغيير سموك

االفراد ومياراتيم من خالل المتخصصين في مراكز التدريب ) , (Daft ,2003: 392ويرى (bernardin

) ,2003:164ان التدريب ىو محاولة تحسين اداء االفراد في الوظيفة الحالية التي يؤدوىا او بأحدى
الوظائف المرتبطة بيا وىذا يعني اجراء تغي ارت في معارف او ميارات او مواقف او سموكيات معينة ,اما

) (schermerhorn ,2000:123فيذكر بأنو النشاط الذي يوفر لالفراد الفرصة الكتساب المعرفة

والميارات المتصمة بالعمل وتحسينيا .ويرى ) (griffin ,1999:266بان التدريب يشير الى تعميم االفراد

المستقمين او الفنيين كيفية القيام بالعمل الذي يستخدمون من اجمو .
 -3التوكني

تعددت الرؤى واالساليب التي توضح مفيوم التمكين في القرن الراىن ,حيث ان التمكين اصبح في نظر

المديرين في بيئة المنظمات المعاصرة احد معايير القدرة التنافسية الى جانب امكانية تمك المنظمات في
الحصول عمى الموارد المختمفة والسيما البشر والذين يحممون دافعية عالية نحو العمل ويتمتعون بتمكن الى
درجات تحقق لممنظمة اىدافيا (شريف  .)43 :4004,واوردت )(Debali,2012 :84

ان التمكين ىو

اعادة توزيع السمطة داخل المنظمات وتوفير الحصانة لمموظفين وجعل الموظفين اكثر حرية لمقيام بعمميم

وذلك من خالل السماح لمموظفين في االسيام في عممية صنع القرار ,حيث اتفق العديد من الباحثين عمى ان
التمكين يساعد المنظمة في تحسين ادائيا وتوفير المزيد من الفرص لتطوير انفسيم ,اما & (Krajewski

) Ritzam ,2004: 200فيعرف التمكين عمى انو مدخل لفريق العمل الذي يحول مسؤولية صنع القرار الى
المستويات األدنى في المنظمة  ,ويعرفو (النوري  )23 :4008,بأنو عممية تأىيل العاممين في تحديد أىداف
عمميم الشخصي ومسؤولية إنجازه واتخاذ القرارات في مجالو ومعالجة المشكالت التي تواجييم وحميا في

إطار المسؤولية المناطة بيم والسمطة الممنوحة ليم من قبل المستويات اإلدارية العميا فضال عن حرية
التصرف التي يتمقونيا لمواجية الحالة في ضوء المواقف المختمفة في العمل .اما )(Daft ,2003: 501

يعرف التمكين بانو منح االفراد العاممين القوة والحرية والمعمومات لصنع الق اررات والمشاركة في اتخاذىا .
 -4الىصف الىظيفي
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ان وصف الوظيفة ىو تعريف الوظيفة في ضوء محتوياتيا ونطاقيا وبرغم تعدد اشكال وصف الوظيفة,
فأن وصف الوظيفة يمكن ان يتضمن معمومات عن االعباء والمسؤوليات الوظيفية  ,وتحديد االدوات والمعدات
المستخدمة في اداء الوظيفة ,وظروف العمل ,والعالقات مع الزمالء ونطاق االشراف المطموب  ,اي ان وصف

الوظيفة ىو عبارة عن وصف متكامل لموظيفة يتضمن تعريف الوظيفة  ,وممخص عن الوظيفة  ,االعباء

الوظيفية ,المسؤليات  ,ومتطمبات شاغل الوظيفة  .اما بالنسبة لمواصفات الوظيفة فتعني بأنيا وصف

المتطمبات الشخصية الالزمة لشغل الوظيفة وتتضمن تحديد المعارف والميارات والقدرات الشخصية الالزمة

الداء الوظيفة بشكل متميز ,وتمثل مواصفات الوظيفة الحد االدنى من المواصفات الواجب توفرىا فيمن يشغل
الوظيفة ,وغالبا ما تمثل االساس الذي يتم في ضوئو استبعاد المتقدمين لشغل الوظيفة اذا لم تتوفر فييم تمك

المواصفات (زايد .)628 :4003,اما )  (farajpahlou & danesh ,2009 :58ان الوصف الوظيفي ىو
عبارة عن تقديم بيان بالمسؤوليات والميارات والمميزات الوظيفية وعوامل وادوات العمل ,وظروف بيئة العمل

والقدرات الفكرية المطموبة والتكنولوجيا المستخدمة في ىذه الوظيفة .ويرى (السالم وصالح )26 :4004,ان

الوصف الوظيفي ىو عبارة عن وصف مكتوب عن متطمبات الوظيفة كالواجبات والمسؤوليات وظروف العمل

واالدوات المستخدمة ويعد الوصف الوظيفي احد جوانب تحميل الوظائف الذي ىو اسموب عممي من شأنو

تجميع حقائق محددة عن متطمبات كل وظيفة عن طريق تفتيتيا الى عناصرىا االولية ,وتحديد طبيعة وميام
كل عنصر بالشكل الذي يمكن معو التعرف عمى متطمباتيا الكمية والميارات والمؤىالت التي يجب توفرىا فيمن

يشغميا ,اي مواصفات شاغل الوظيفة الذي يعتبر الجانب الثاني لمتحميل الوظيفي .اذ يالحظ انو بقدر ما تعد

عممية وصف الوظيفة معيا ار لمعمل تعد استمارات التوصيف معيا ار لالفراد بوصفيا تقوم بتحديد الميارات
والقدرات والمؤىالت المطموب توفرىا في الموظف لكي يتمكن من تحديد اعمى واكفأ مستوى اداء ممكن.

 -5اخلرباث العوليت

ان الخبرات العممية تعرف عمى انيا مجيدات ايجابية تحث الفرد عمى تحفيز التعمم ,أما تحديات العمل

فتعد مجيدات سمبية تولد مستويات عالية من اإلجياد غير المضر لمفرد الذي يتعرض ليا ,وىناك بحوث
حديثة تقترح نتائجيا بان جميع متطمبات الوظيفة ما عدا المعوقات مرتبطة بالتعمم ,ورغم ان التركيز عمى

التطوير من خالل الخبرات الوظيف ة تتركز عمى المدراء إال ان االفراد أيضا قد يتعممون من الخبرات العممية ,و

من اجل إكساب الفرد خبرة أوسع في مجال عممو فقد تستند إليو واجبات إضافية وحرية اكبر في اتخاذ

الق اررات وغالباً ما تم استخدام ىذه الطريقة مع ذوي المين الرفيعة أو العاممين الميرة في مجال معين (نوري

 ,) 23 :4060,وتشير الخبرات إلى العالقات والمشاكل والمتطمبات والميام أو سمات أخرى يواجييا الفرد في
عممو ,و تستخدم الخبرات العممية في تطوير الفرد ولمنجاح في العمل يجب ان يوسع الموظفين من مياراتيم,

أي يجب ان يجبروا عمى تعمم ميارات جديدة ). (Noe, et. al., 2004, 285
 -6التطىير االداري
التطوير االداري ىو النيج الذي يتم من خاللو احداث تغيرات مخططة في مجموعة من المعالجات
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السموكية واالساليب االدارية والفنية الفاعمة في المنظمات .وتعبئة كل االمكانيات المادية واالمكانيات البشرية
لمواجية التحديات والمواقف المعقدة التي تتسم بيا تأدية ىذه المنظمات لوظائفيا المتطورة

(عبد العال  )78 :4002,ويعرف التطوير االداري من قبل (ارمسترونج  )248 :4007,عمى انو عممية

نظامية تيدف الى ضمان امتالك المنظمة تمتمك المديرين االكفاء الذين تحتاجيم لتمبية االحتياجات الحالية

والمستقبمية ,وتيتم بتحسين اداء المديرين الحاليين ,ومنحيم الفرص لمنمو والتطوير ,وضمان توفير التعاقب

االداري داخل التنظيم بقدر االمكان ,ويرى ) (jansen &velde,2001 :106ان التطوير االداري يعرف عمى
انو نظام ممارسات االفراد الذي تحاول المنظمات بواسطتو ضمان توفير الموظفين المؤىمين والمحفزين في

مواقف معينة وفي الوقت المناسب.

رابعا :هفهىم االدارة االلكرتونيت

تعد االدارة االلكترونية نتاجا لثورة المعمومات واالتصاالت والتقنيات الحديثة واصبحت تمثل االتجاه

الجديد في االدارة المعاصرة حيث يسود عالم اليوم حركة نشطة الستثمار كل التقنيات الحديثة لتطوير اعمال

المنظمات وتحويميا الى منظمات الكترونية تستخدم شبكة االنترنت والتطبيقات المتطورة لمحاسبات اآللية في
انجاز جميع اعماليا ومعامالتيا االدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة وانجاز كل وظائفيا ,من تسويق

وتمويل واستثمار واعمال مكتبي ة بسرعة ودقة فائقة .لذا نجد التوجو العالمي نحو تطبيق االدارة االلكترونية
في المنظمات بشقييا العام والخاص لتحقيق السبق والريادة في استثمار التقنية االلكترونية (المجالي وعبد

المنعم )22 :4063,وقد تناول الكثير من الباحثين مفيوم االدارة االلكترونية وعرفت بالعديد من التعاريف
ومنيا عمى سبيل المثال ال الحصر عرف ) (yao,et.al ,2011:658االدارة االلكترونية بأنيا المنيج
االستراتيجي ألدارة المنظمات الديناميكية ومنظمات المستقبل من خالل تنفيذ نظام عالي االداء والقائم عمى

التكنولوجيا  ,فيو يركز عمى االتمتة والتكامل والذكاء االصطناعي بأستخدام التنمية السريعة والممنيجة نحو
خمق بيئة المعرفة لتحقيق رؤية المنظمة.

ويعرفيا (السالمي  ) 34: 4002,عمى انيا االستغناء عن المعامالت الورقية واحالل المكتب

االلكتروني عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعمومات وتحويل الخدمات العامة الى اجراءات مكتبية ثم

معالجتيا حسب خطوات متسمسمة منفذة مسبقا .

ويرى )(Turner &Weickgenannt ,2009 :15ان االدارة االلكترونية ىي مفيوم يشير الى

استخدام الوسائل االلكترونية في تحسين عمل االدارة وتشمل جميع اشكال التبادالت التجارية االلكترونية مع

الزبائن والمنظمات االخرى فضال عن االستخدام الداخمي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بيدف تحقيق
التكامل الداخمي والخارجي لعمل المنظمة الكترونيا .

واشار (باكير ) 3: 4002,الى ان االدارة االلكترونية ىي االنتقال من انجاز المعامالت وتقديم

الخدمات العامة من الطريقة التقميدية اليدوية الى الشكل االلكتروني من اجل استخدام االمثل لموقت والجيد
والمال .ويرى ) (Hoffer , et.al ,2005 :400ان االدارة االلكترونية ىي التي تستخدم تكنولوجيا المعمومات
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واالتصاالت وشبكة االنترنت لتسييل انجاز الوظائف االدارية وتطوير عالقات اكثر تكامال مع الزبائن
والمجيزين.

خاهسا :اهويت االدارة االلكرتونيت

اصبحت االدارة االلكترونية ضرورة وركيزة اساسية لمنظمات العصر النيا من اىم متطمبات ىذا العصر

المتجدد والمتغير (المجالي وعبد المنعم )22 :4063,حيث تمثل االدارة االلكترونية نوعا من االستجابة

القوية لتحديات القرن الواحد والعشرين الذي يختصر العولمة والفضاء الرقمي واقتصاديات المعمومات والمعرفة
وثورة االنترنت وشبكة المعمومات العالمية كل متغيراتة وحركة اتجاىاتو(ياسين )38: 4060,وتنبع اىمية

االدارة االلكترونية من كونيا تعكس اىم وظيفة في اية منظمة من شأنيا المحافظة عمييا متوازنة مستقرة امام
جممة من التغيرات المتسارعة كل يوم ,اال وىي االدارة تمك الوظيفة التي تتميز عن بقية وظائف المنظمة من

انيا

تخطط

وتوجو

وتنظم

وتحفز

وتراقب

الوظائف

االخرى

(محمد وفتحي  )27 :4066,وفيما يمي اىمية االدارة االلكترونية بحسب رأى بعض الباحثين

جميعيا

.

حيث اشار ) (forman,2002:2الى ان اىمية االدارة االلكترونية تتمثل باالتي:

 -6ازالة روتين االدارة وتحقيق التفاعل المباشر بين المواطنين ومنظمات االعمال من جية مع الحكومة
االلكترونية من جية اخرى.

 -4رفع كفاءة وفاعمية الحكومة االلكترونية من خالل تبسيط االجراءات وتخفيض التكاليف.
سادسا:اهذاف االدارة االلكرتونيت

مما الشك فيو ان تحول المنظمات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص الى نظام االدارة االلكترونية

يعكس رغبة صادقة لدى ىذه الجيات بتحقيق اىداف عظيمة تتفق وثورة المعمومات واالتصاالت  ,وىو ما

ينعكس عمى اداء الوظيفة العامة او الخاصة ومن ثم تقديم الخدمات لمجميور بسيولة وييسر وتكمفة اقل.كما
وان تطبيق االدارة االلكترونية في المنظمات بشكل عام ييدف الى تحقيق الغرض من وجود االجيزة االدارية
الحكومية وىو تأدية الخدمات الالزمة لتحقيق احتياجات المواطنين والدولة في آن واحد (القحطاني:4002 ,

)62

ترى (الكبيسي )32: 4003,ان لالدارة االلكترونية اىداف كثيره تسعى الى تحقيقيا منيا:

 -6تقميل كمفة االجراءات االدارية وما يتعمق بيا .

 -4زيادة كفاءة عمل االدارة من خالل تعامميا مع المواطنين والشركات والمؤسسات.
 -3استيعاب عدد اكبر من العمالء في وقت واحد اذا ان قدرة االدارة التقميدية بالنسبة الى انجاز معامالت
العمالء تبقى محدودة وتضطرىم في كثير من االحيان الى االنتظار في صفوف طويمة.

 -2الغاء عامل العالقات المباشرة بين طرفي المعاممة او التخفيف منو الى حد ممكن مما يؤدي الى الحد من
تأثير العالقات الشخصية والنفوذ في انياء المعامالت المتعمقة باحد العمالء.
-8الغاء نظام االرشيف الوطني الورقي واستبدالة بنظام ارشفة الكتروني .
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سابعأ :هبادئ تطبيك االدارة االلكرتونيت

اشار اغمب الباحثين في مجال االدارة االلكترونية الى ان ىناك مجموعة من المبادئ التي ينبغي التعرف

عمييا عند تطبيق االدارة االلكترونية حيث اشار (المفرجي واخرون )47 :4007 ,الى ان ىذه المبادئ ىي :

 -6خمق المناخ التشريعي القانوني المالئم الذي يؤمن تأسيس منظومة االدارة االلكترونية وىذا بدوره يسيل
اتمام االعمال االلكترونية عمى نحو امن ومضمون

 -4االرتقاء بالبنى التحتية االلكترونية من جوانبيا المختمفة التي تشمل :

 البنية المادية :عبر توفير االجيزة والمعدات المستعممة من حواسيب وتوفير قواعد منطقية ومسيرة لتوثيقالبيانات والمعمومات وتداوليا  ,فضالً عن شبكات االتصاالت ,كاإلنترنيت والشبكات االخرى.

 -البنية البشرية :ع بر االرتقاء بالكفاءات البشرية الالزمة لعممية القيادة االلكترونية وتنفيذىا ,اذ يعد

االستثمار في رأس المال البشري وحسن اعداد الكفاءات حجر الزاوية لضمان نجاح الجيود المبذولة لتأسيس

وترسيخ بيئة اعمال الكترونية رقمية ,وىذا يتطمب تعزيز الميارات والخبرات االدارية والتنظيمية قبل حصول
تقدم يؤدي لمدخول الى مرحمة االقتصاد الرقمي ,ولذلك تحرص الدول عمى وضع برامج طموحة ىدفيا تنمية

كفاءاتيا بأستمرار.

 -البيئة التنظيمية :التي تشمل وضع معايير قياس لمنظم الفنية لتأمين الخصوصية والسرية لممعامالت المتبادلة.

 -3االعداد لعممية اصالح االساليب االجرائية في مختمف قطاعات الدولة وال سيما الخدماتية.

 -2اتاحة الفرص المتكافئة امام الجميع لالستفادة من االمكانيات التي توفرىا الخدمات االلكترونية لمختمف
قطاعات االعمال.

 -8توفير التسييالت الممكنة لممواطنين بشكل يسمح ليم بالتعامل مع المواقع المختمفة والوصول الييا بسيولة.

تأسيس البيئة الثقافية المالئمة من حيث تحديات المغة والمحافظة عمى مبادئ المجتمع وقيمو ,لخمق القناعة

لدى االفراد بقانونية المخرجات االلكترونية.
ً
ثاهنا :هتطلباث تطبيك االدارة االلكرتونيت

تمثل االدارة االلكترونية تحوال شامال من المفاىيم والنظريات واالساليب واالجراءات واليياكل والتشريعات

التي تقوم عمييا االدارة التقميدية ,وىي ليست خبرة مستوردة يمكن تناقميا وتطبيقيا فقط ,بل انيا عممية
معقدة ونظام متكامل من المكونات التقنية والمعموماتية والمالية والتشريعية والبيئية والبشرية وغيرىا ,ومن ثم

البد من توفر متطمبات عديدة ومتكاممة لتطبيق االدارة االلكترونية واخراجيا الى حيز الواقع العممي (عبد

الناصر وقريشي )20 :4066,ونذكرمن ىذه المتطمبات ماياتي:
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أ -المتطمبات االدارية  :تتطمب االدارة االلكترونية لتحقيق االىداف المرجوة منيا الى ادارة جيدة تساند التطوير
والتغيير وتدعم االساليب االدارية الحديثة وقد تتضمن المتطمبات االدارية وضع استراتيجيات وخطط التأسيس

,تطوير التنظيم االداري  ,االصالح االداري ,كفاءات وميارات متخصصة .

 .6وضع استراتيجيات وخطط التاسيس :االدارة االلكترونية كغيرىا من اشكال االصالح اليمكن تحقيقيا بمجرد
تغيير في طريقة تفكير المسؤولين وطريقة ادارتيم لمسؤلياتيم وفي
ا
اصدار قوانين او لوائح ادارية ,بل تتطمب
نظرتيم الى وظائفيم وفي طريقة تبادل المعمومات بين االقسام واالدارات ومع قطاع االعمال ومع المواطنين

(القحطاني )42 :4002,

 .4توفير البني ة التحتية لالدارة االلكترونية:اذ البد من العمل عمى تطوير مختمف شبكات االتصاالت بما
يتوافق مع بيئة التحول التي تستدعي شبكة واسعة ,ومستوعبة لمكم اليائل من االتصاالت والمعمومات دون
اىمال التجييزات التقنية االخرى من معدات واجيزة وحاسبات آلية ومحاولة توفيرىا واتاحتيا لالفراد

والمؤسسات (عبد الكريم.)43 :4060 ,

 . 3تعميم وتدريب العاممين وتوعية وتثقيف المتعاممين :تتطمب االدارة االلكترونية احداث تغيرات جذرية في
نوعية الموارد البشرية المالئمة ليا وىذا يعني اعادة النظر بنظم التعميم والتدريب الحالية لمواكبة متطمبات

التحو ل الجديد بما في ذلك اعداد الخطط والبرامج التعميمية والتدريبية عمى كافة المستويات ,فضال عن توعية
افراد المجتمع بثقافة وطبيعة االدارة االلكترونية وتييئة االستعداد النفسي والسموكي والتقني والمادي وغير ذلك

من متطمبات التكيف مع متطمبات االدارة االلكترونية(عبد الناصر وقريشي.)20 :4066,

 . 2متطمب الكفاءات والميارات المتخصصة :وىو ضرورة وجود يد عاممة مؤىمة تمتمك معرفة تحيط بمبادئ

التقدم التقني وليا من الخبرة ما يمكنيا من ان تصبح موردا بشريا مؤىال الستخدام تقنيات المعمومات (عبد

الكريم.)42 :4060 ,

 .8الييكل التنظيمي  :اصبح النموذج اليرمي التقميدي لممؤسسة الذي واكب عصر الصناعة لم يعد مالئما
لنماذج االعمال الجديدة في عصر تكنولوجيا المعمومات واالعمال االلكترونية اذ نجد ان اليياكل التنظيمية
المالئمة لالعمال االلكترونية ىي المصفوفات والشبكات وتنظيمات الخاليا الحية المرتبة بنسيج االتصاالت

ويتطمب تطبيق االدارة االلكترونية اجراء تغيرات في الجوانب الييكمية والتنظيمية واالجراءات واالساليب بحيث
تتناسب مع مبادئ االدارة االلكترونية وذلك عن طريق استحداث ادارات جديدة او الغاء او دمج بعض االدارات

مع بعضيا  ,واعادة االجراءات والعمميات الد اخمية بما يكفل توفير الظروف المالئمة لتطبيق االدارة االلكترونية
بشكل اسرع واكثر كفاءة وفاعمية مع مراعاة ان يتم ذلك التحول في اطار زمني متدرج من المراحل

التطورية(عبد الناصر وقريشي.)20 :4066,

ب-المتطمبات البشرية  :ان توفير المالكات البشرية في المستويات االدارية كافة او االقسام الخدمية
واالنتاجية في اية منظمة يعد ام ار ضروريا في استقبال اي تغيرات واستخداميا وكمما كانت تمك الكوادر
مستعدة الستقبال التغيير وتقبمو واستخدامو كمما كانت فرص التغيرات في النجاح في تمك المنظمة اكثر .
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد  )68لسهة 3121

471

ونموذج االدارة االلكترونية اكثر من غيره بحاجة الى موارد بشرية مؤىمة التي تمتمك الميارات والخبرات

مما يجعميا تستخدم الحاسبات االلكترونية والشبكات بشكل يعزز الميام الوظيفية المناطة بكل موظف.واالدارة

االلكترونية بابعادىا كافة تدفع باتجاه تعميم وتدريب االفراد ورفع الوعي عبر البرامج التدريبية الجماعية او

شبكات االتصال المحمية والعالمية التي تسمح لمموظفين بالوصول والحصول عمى المعمومات في اي وقت
وفي اي مكان وباي شكل .ومما الشك فيو ان نموذج االدارة االلكترونية بحاجو كبيرة الى ميارات وقدرات

بشرية مؤىمة لمواكبة الحركة السريعة في التطور في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت(محمد

وفتحي.)80 :4066,

ت -المتطمبات التقنية :وتتمثل في مجموعة المكونات المادية التي يمكن من خالليا تنفيذ تطبيقات االدارة
االلكترونية .وترتبط بايجاد حواسيب الكترونية ونظم بيانات متكاممة ,وىواتف وفاكسات وتعمل بنية االتصاالت

عمى زيادة ا لترابط بين مختمف االجيزة االدارية وتختمف متطمبات االدارة االلكترونية بين مبادرة الكترونية
واخرى وىذا ب حسب برامج التحول االلكتروني وتبعا لحجم المنظمة التي تستيدف االتمتة الكمية او الجزئية
لوظائفيا وانشطتيا االدارية(عبد الكريم .)42 :4060,

ث-المتطمبات االمنية  :تعد مسألة امن المعمومات من اىم معضالت العمل الكترونيا بمعنى ان المعمومات
والوثائق التي يجري حفظيا وتطبيق اجراءات المعالجة والنقل عمييا الكترونيا لتنفيذ متطمبات العمل يجب

الحفاظ عمى امنيا  ,حيث يجب توفير االمن االلكتروني والسرية االلكترونية عمى مستوى عال لحماية المعمومات

واالرشيف االلكتروني من اي عبث ,ولتحقيق امن المعمومات وتقميص التاثيرات السمبية عمى استخدام شبكة

االنترنت فأن االدارة االلكترونية تتطمب القيام ببعض االجراءات (عبد الناصر وقريشي)26 :4066 ,

تاسعا :الفرق بني االدارة االلكرتونيت واالدارة التقليذيت

ان االدارة االلكترونية تعد امتدادا لالدارة التقميدية وتطوي ار الساليبيا ووسائميا,فبعد ان كانت تؤدى يدويا

مما كان لو تأثير عمى الوقت وكانت اكثر عرضة لمخطأ و النقص ,وتحتاج الى جيود مضنية  ,ومحصورة

داخل نطاق ضيق ,اضحت تؤدى آليا في لحظات يسيرة ويمكن ان تقدم خدماتيا في كل زمان وفي كل مكان

وتوفر الوقت والجيد الذي كان ييدر ,وحولت ىذا الوقت والجيد لصالح خدمة الزبون مما انعكس ايجاباً عمى

كفاءتيا وفاعميتيا( ,السميري )28 :4002,ووضحت المقارنة بين االدارة االلكترونية واالدارة التقميدية من
خالل الجدول االتي :

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد  )68لسهة 3121

471

( )6المقارنة بين االدارة التقميدية واالدارة االلكترونية

االدارة التقميدية
اسس المقارنة
 االتصاالت المباشرة-6الوسائل المستخدمة
 المراسالت الورقية غالبا مباشرة-4العالقة
 ناد ار غير مباشرة (الياتف,الرسائل) يحتاااج الااى وقاات كااافي حتااى يااتم بالشااكل-3التفاعل
المرجو
 تكرار الرسالة بعدد من ترسل ليم الورقية-2الوثائق المستخدمة
-8امكانيااااااااة تنفيااااااااذ كاااااااال  -يصعب في وسائل االتصال التقميدية
مكونات العممية
 خمسة ايام في االسبوع-2خدمة الزبائن
 وقت الدوام  3ساعات تقريبا في مقر المنظمة او بالياتف او بالفااكساو البريد المعتاد
-7مااااادى االعتمااااااد عماااااى
االمكانات المادية

االدارة االلكترونية
 شبكات االتصال االلكترونية عدم وجود العالقة المباشرة شبكات االتصال االلكترونية ىي الوسيط الدائم ارسااال الرسااالة لعاادد النيااائي فااي نفااس الوقااتولمرة واحدة فقط
 التفاعل الجمعي االلكترونية يمكن من خالل الشبكات االلكترونية سبعة ايام في االسبوع اربع وعشرون ساعة في اليوم موقاااااااع الشااااااابكة العالمياااااااة (االنترنت),البريااااااادااللكتروني ,الياتف ,الفاكس

 تعتمد عمى وجود استغالل امثل لالمكانات  -اسااتخدام تكنولوجيااا الواقااع االفتراضااي ,والتقمياالمن االصول المادية والبشرية
المادية والبشرية كي تحقق االىداف

المصدر :السميري ,مريم عبدربو احمد (,)4002درجة توفر متطمبات تطبيق االدارة االلكترونية في المدارس
الثانوية بمحافظات غزه وسبل التطوير ,رسالة ماجستير ,الجامعة االسالمية ,كمية التربية ,غزه.

االطار امليذاني للبحث

من اجل تحميل وتقييم اداء وزارة العموم والتكنولوجيا والوقوف عمى نقاط القوة والضعف لدراسة تأىيل

الموارد البشرية لتطبيق االدارة االلكترونية فييا فقد تم اعداد وتطبيق قائمة فحص خاصة ليذا الغرض اعتمد

مقياسيا عمى تدرج من( )7-6درجة وتضمنت محورين رئيسين وكل محور يحتوي عمى عدة مؤشرات وكل
مؤشر يحتوى عمى عدة فقرات ,والمحاور ىي-:

أوالً :متطمبات تطبيق االدارة االلكترونية:

ثانياً :تأىيل الموارد البشرية:

وفيما يأتي التحميل والتقييم الخاص بكل محور بأستعمال الوسط الحسابي المرجح ومعامل االختالف
ً
أوال :حمىر هتطلباث تطبيك االدارة االلكرتونيت:
تم التعرف عمى ىذا المحور من خالل خمسة مؤشرات وىي:

 -6مؤشر دعم االدارة العميا
 -4مؤشر الموارد المالية
 -3مؤشر الموارد التقنية
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 -2مؤشر التنظيم االداري
 -8مؤشر المعرفة والمعمومات

ومن خالل الجدول( )4والشكل رقم ( )6حصل محور متطمبات تطبيق االدارة االلكترونية مانسبتو

( )%71.29وىي نسبة جيدة ,وقد حصمت مؤشرات ىذا المعيار عمى نسب جيدة ومتوسطة ,وىذا يعني بان
متطمبات تطبيق االدارة االلكترونية متوفرة وجيدة.

( )4نتائج محور متطمبات تطبيق االدارة االلكترونية
النسبت الوئويت
الوسط الورجح
الوؤشر
%77.71
5.44
دعن االدارة العليب
%78.29
5.48
الووارد الوبليت
%70.71
4.95
الووارد التقنيت
%66.14
4.63
التنظين االداري
%63.43
4.44
الوعرفت والوعلوهبث
%71.29
االدارة 4.99
تطبيق
هتطلببث
االلكترونيت

ولمتعرف عمى اىمية كل مؤشر داخل المحور وكذلك كل فقرة داخل المؤشر وبما انو لدينا استمارة فحص

لذا سنأ خذ االىمية عمى اساس التجانس في االجابات عند المقابالت الشخصية لمباحثة وسيتم االعتماد عمى
معامل االختالف حيث االقل معامل اختالف ىو االكثر تجانساً وكانت النتائج كما يأتي:
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( )3نتائج التجانس لمحور

متطمبات تطبيق االدارة االلكترونية وحسب التسمسل
هعبهل االختالف
الوؤشر
12.99
الووارد الوبليت
15.25
التنظين االداري
18.42
الووارد التقنيت
20.70
دعن االدارة العليب
23.57
الوعرفت والوعلوهبث
13.15
هتطلببث تطبيق االدارة االلكترونيت

من خالل الجدول( )3والشكل ( )4نالحظ بان المؤشرات وبحسب االىمية من حيث التجانس مؤشر الموارد
المالية وبمعامل اختالف ( )12.99ويميو مؤشر التنظيم االداري وبمعامل اختالف ( )15.25ويميو مؤشر

الموارد التقنية وبمعامل اختالف ( )18.42ويميو مؤشر دعم االدارة العميا وبمعامل اختالف ( )20.70ويميو

مؤشر المعرفة والمعمومات وبمعامل اختالف (.)23.57
ً
ثانيا :تأهيل املىارد البشريت:

تم التعرف عمى ىذا المحور من خالل ثمانية مؤشرات وىي:

 -6مؤشر أنشطة الوزارة الخاصة بتأىيل الموارد البشرية بشكل عام

 -4مؤشر أنشطة الوزارة الخاصة بتأىيل الموارد البشرية لمتطمبات تطبيق اإلدارة االلكترونية
 -3مؤشر التعميم

 -2مؤشر التدريب
 -8مؤشر التمكين

 -2مؤشر الوصف الوظيفي
 -7مؤشر الخبرات العممية
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 -3مؤشر التطوير االداري
ومن خالل الجدول( )2والشكل رقم ( )3حصل محور تأىيل الموارد البشرية مانسبتو ( )%59.43وىي

نسبة مقبولة ,وقد حصمت مؤشرات ىذا المعيار عمى نسب مقبولة ومتوسطة ,وىذا يعني أن ىناك تأىيل

لمموارد البشرية في ىذه الوزارة ولكن بشكل متوسط.

(  )2نتائج محور تأىيل الموارد البشرية
الوسط الورجح
الوؤشر
أنشطت الوزارة الخبصت بتأهيل الووارد البشريت بشكل 4.52
عبم
أنشطت الوزارة الخبصت بتأهيل الووارد البشريت 4.24
لوتطلببث تطبيق اإلدارة االلكترونيت
4.11
التعلين
4.55
التذريب
3.79
التوكين
4.32
الوصف الوظيفي
3.78
الخبراث العوليت
3.96
التطوير االداري
4.16
تأهيل الووارد البشريت

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد  )68لسهة 3121

النسبت الوئويت
%64.57
%60.57
%58.71
%65.00
%54.14
%61.71
%54.00
%56.57
%59.43

471

اما االىمية التي اعتمدت عمى التجانس فقد كانت النتائج كما يأتي:

( )8نتائج التجانس لمحور تأىيل الموارد البشرية
وحسب التسمسل

هعبهل االختالف
الوؤشر
22.15
التوكين
22.98
الوصف الوظيفي
23.74
التطوير االداري
أنشطت الوزارة الخبصت بتأهيل الووارد البشريت 26.60
لوتطلببث تطبيق اإلدارة االلكترونيت
28.56
التعلين
أنشطت الوزارة الخبصت بتأهيل الووارد البشريت بشكل 30.34
عبم
30.36
التذريب
30.45
الخبراث العوليت
21.59
تأهيل الووارد البشريت

من خالل الجدول ( )8والشكل ( )2نالحظ ان المؤشرات وبحسب االىمية من حيث التجانس مؤشر
التمكين وبمعامل اختالف ( )22.15ويميو مؤشر الوصف الوظيفي وبمعامل اختالف ( )22.98ويميو مؤشر
التطوير االداري وبمعامل اختالف ( )23.74ويميو مؤشر أنشطة الوزارة الخاصة بتأىيل الموارد البشرية

لمتطمبات تطبيق اإلدارة االلكترونية وبمعامل اختالف ( )26.6ويميو مؤشر التعميم وبمعامل اختالف ()28.56

ويميو مؤشر أنشطة الوزارة الخاصة بتأىيل الموارد البشرية بشكل عام وبمعامل اختالف ( )30.34ويميو مؤشر
التدريب وبمعامل اختالف ( )30.36ويميو مؤشر الخبرات العممية وبمعامل اختالف (.)30.45

من خالل النتائج نالحظ ان متطمبات تطبيق االدارة االلكترونية متوفرة في ىذه الوزارة في حين لم يكن

ىناك تأىيل لمموارد البشرية وان وجد فيكون ضعيفا.
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اهن االستنتاجاث والتىصياث للبحث
ً
أوال :االستنتاجاث
ومن خالل جمع البيانات وتحميميا تم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات التي كانت من

اىميا

 -6ان الوزارة تتوفر لدييا متطمبات تطبيق االدارة االلكترونية بصورة جيدة ولكنيا تعاني ضعفا فيما يخص
اساليبيا المستخدمة لتأىيل مواردىا البشرية لتطبيق االدارة االلكترونية.

 -4يوجد دعم والتزام من قبل االدارة العميا في الوزارة الستراتيجية تطبيق االدارة االلكترونية ,حيث ان االدارة

العميا تتفيم مبادئ ومتطمبات تطبيق االدارة االلكترونية واىميتيا ,وتوفر الدعم المادي والبشري لمتطمبات
تطبيق االدارة االلكترونية في الوزارة .

ً
ثانيا :التىصياث

 -6عمى الوزارة استمرار االىتمام بتوفير متطمبات االدارة االلكترونية مع اىتمام اكبر بتأىيل مواردىا البشرية
وذلك الىمية ىذا الموضوع في الوقت الحاضر ,والعمل عمى توفير كافة المستمزمات الضرورية لعممية التأىيل

,مع االىتمام بتوفير مالكات تدريبية متخصصة تعمل عمى وضع وتنفيذ خطط تأىيمية لكافة الموظفين وزيادة
الدعم المالي لالستعانة بمؤىمين لتدريب الموظفين عمى تطبيق العمل االلكتروني.

 -4استحداث برامج تدريبية عمى مستوى عال من التنظيم ,ومراجعة المناىج التدريبية بصورة مستمرة وجعل
البرامج التدريبية مواكبة لالساليب العصرية في التدريب وان تكون ىذه البرامج مرتبطة بصورة مباشرة مع

االحتياجات الفعمية لمموظفين ,وان تتضمن خطط التدريب دورات تدريبية تيتم بكافة متطمبات االدارة

االلكترونية .
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Qualification Of Human Resources To Apply Electronic
Management A case study In The Ministry Of Science And
Technology
Abstract
This research aims to shed light on the reality of the process of
rehabilitation of human resources for the implementation of electronic
management practice in the ministry, and availability requirements of the
application of electronic management and diagnosis of the most important stages
and steps that can be followed in the process of transition towards electronic
management to keep abreast of developments in the field of information
technology, has been the application of this research in the Ministry of science
and technology on a group of heads of departments and directors of the people in
the departments of the Ministry through the use of case study method, which
includes cohabitation field interviews and gather information by asking
questions to officials and employees in the departments of the Ministry, and
access to official documents and records and take advantage of them, and used
the checklist as a key tool been reliable in gathering information which was
divided into two main axis ensures electronic management and the requirements
of their application (support of senior management, financial resources,
technical resources, administrative organization, knowledge and information)
The main axis of the second guarantees the questions about the qualification of
human resources and tactics (education, training,
empowerment, job
descriptions and practical experience, administrative development) and through
data collection and analysis was reached a set of conclusions and
recommendations which were the most important that the ministry is available
has applied the requirements of electronic management well but suffered
weakness with respect to tactics used for the rehabilitation of human resources
for the implementation of electronic administration. The ministry continued
interest in providing electronic management requirements with greater attention
to the rehabilitation of human resources and that the importance of this subject
at the present time.

Key Word: Qualification Of Human Resources, Electronic Management .
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