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Abstract: 

     The research aims to identify the role of electronic management in developing administrative 

performance. As well as knowing the obstacles facing electronic management to develop 

administrative performance. And also knowing the proposals that address the obstacles facing 

electronic management to develop administrative performance. Study methodology: Using the 

descriptive and analytical approach, by identifying the phenomenon, describing it and analyzing it 

to reach the results      . 

Main results:- 

Electronic management has a role in developing administrative performance, as this is represented 

in several aspects such as: mastering administrative work, accuracy and speed in achievement, 

reducing production costs, facilitating tasks, and shortening the administrative shadow.   

There are obstacles facing the electronic administration to develop administrative performance 

represented in: organizational, human, technical, financial, and information security aspects .       
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To overcome the obstacles, the matter requires attention to training the human resources that 

undertake the transition towards electronic management, and to fulfill the requirements of achieving 

electronic management . 

 

 ملخص البحث
يهدف البحث إىل التعرف على دور االدارة االلكرتونية يف تطوير األداء اإلداري. وكذلك معرفة املعوقات اليت        

تواجه االدارة االلكرتونية لتطوير األداء اإلداري. وأيضاً معرفة املقرتحات اليت تعاجل العقبات اليت تواجه االدارة االلكرتونية 
                                    لتطوير األداء اإلداري.    

منهج الدراسة: استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل التعرف على الظاهرة ووصفها وحتليلها وصواًل 
 للنتائج.                                                                                

 أهم النتائج: 

رتونية دور يف تطوير األداء اإلداري، حيث تتمثل ذلك يف جوانب عدة مثل: اتقان العمل اإلداري، ـ لإلدارة االلك1
                                                          والدقة والسرعة يف اإلجناز، وتقليل تكاليف االنتاج، وتيسري املهام، وتقصري الظل اإلداري.                                        

ـ هنالك عقبات تواجه االدارة االلكرتونية لتطوير األداء اإلداري متمثلة يف: اجلوانب التنظيمية، والبشرية، والتقنية، 2
 واملالية، وأمن املعلوماتية.                                                                    

ونية، ر يتطلب االهتمام بتدريب العناصر البشرية اليت تتوىل التحول حنو اإلدارة اإللكرت ـ للتغلب على املعوقات فإن األم3
 والوفاء مبتطلبات حتقيق اإلدارة اإللكرتونية

        
Keywords: - Development , Administrative performance, electronic management  

 ، اإلدارة اإللكرتونية األداء اإلداري،  تطوير  -الكلمات املفتاحية: 

                                                               -املقدمة :  

يشهد العامل تطورًا مذهاًل يف جمال نقل املعلومات، من خالل تقنيات عالية الدقة بوسائل وأجهزة تتميز             
خباصية السرعة الكبرية يف نقل وختزين ومعاجلة البياانت واملعلومات، ونتج عن هذا التطور اجراء مكاملات وحماداثت 
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حىت  عتبار للبعد الزما ي واملكا ي، فقد قلص  املسافات وتقارب  األزمنةبصوت وصورة، واجراء العمليات الطبية دون اال
صار العامل مبثابة جسم واحد. وقد كان للتطورات والتغريات التكنولوجية اليت شهدها العامل يف هناية القرن العشرين أتثري  

والتوسع اهلائل  دى ظهور شبكة االنرتن كبري على املستوايت السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية كافة، حيث أ
يف استخدام الشبكات يف مجيع اجملاالت، إىل االنتقال من األساليب التقليدية يف أجناز األعمال إىل األساليب اإللكرتونية، 

وآخرون،  قوهذا ما ساهم يف بروز اإلدارة اإللكرتونية اليت متثل أحد أهم االجتاهات احلديثة يف اجملال االداري. )بن مرزو 
(. ويعترب مصطلح اإلدارة اإللكرتونية من املصطلحات اإلدارية احلديثة. والىت ظهرت نتيجة للثورة اهلائلة 5م، ص 2018

يف أداء املنظمات بتحسني إنتاجيتها هاما شبكات املعلومات واالتصاالت, والذي أحدث حتوال وسرعة أدائها وجودة 
بة ئمة على اإلمكاانت املتميزة لألنرتن  وشبكات األعمال يف التخطيط والتوجيه والرقاخدماهتا. فهي العملية اإلدارية القا

 (.126م، 2004على املوارد والقدرات اجلوهرية للشركة واآلخرين بدون حدود من أجل حتقيق األهداف )جنم، 

 أمهية البحث:  

 صبح  عنصرًا أساسيًا ومهمًا يف كافة املؤسساتيعود أمهية هذا البحث إىل أن تقنية املعلومات اإلدارية أ           
مبختلف أنواعها واختصاصاهتا لكوهنا أداة مهمة يف إجناز األعمال بشكل كفء ودقيق وسريع، وكذلك لقدرهتا على 
ع ممواجهة التحدايت اجلديدة اليت تفرضها الثورة املعلوماتية، مما يؤدي إىل زايدة حقيقية يف كفاءة وفاعلية مؤسسات اجملت

. فاإلدارة اإللكرتونية هي اإلدارة  اليت عمادها استخدام احلواسيب وشبكات االنرتن  اليت توفرها املواقع االلكرتونية 
املختلفة لدعم وتعزيز احلصول على املعلومات واخلدمات وتوصيلها للمواطنني ومؤسسات األعمال يف اجملتمع بشفافية 

                                           ( 161م ، ص 2009وبكفاءة وبعدالة عالية. )قدوري ، 

حيث جاءت اإلدارة االلكرتونية كردة فعل واقعية للبحث عن تلك التطورات الداعمة  سبب اختيار موضوع البحث:
تطبق الربامج  إلجناز األعمال واملعامالت بدرجة عالية من الفعالية واملرونة، فاإلدارة االلكرتونية تعرف أبهنا اإلدارة اليت

واملناهج العصرية املتطورة اليت تتفاعل مع متطلبات العصر بلغته وأدواته، من خالل استخدام كل الوسائل واألدوات 
 م (  2015التكنولوجية احلديثة لتحقيق مستوى إداري وتعليمي متميز. ) الزغيب ، 

 مشكلة البحث: 

مسات تطبيقات األعمال اإللكرتونية، خاصة بعد انتشار االنرتن   تعترب اإلدارة اإللكرتونية أحد                 
واستخداماته يف تغيري وتطوير أسس إدارة األعمال ومبادئها فقد فتح  أبوااًب عديدة وبال حدود للدخول املستمر يف 
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شطة جديدة يف افة أنجماالت جديدة، إضافة إىل مزاي عديدة واحملافظة على امليزة التنافسية والتعامل مع العوملة، وإض
(. من خالل تفعيـل تطبيقـات اإلدارة 19م، ص 2013األسواق احلالية واملرتقبة، واالنطالق إىل خارج احلدود )رضوان، 

 اإللكرتونية، والتعديالت يف اهلياكل الوظيفية. وابلتايل سيجيب البحث على السؤال احملوري التايل: كيف يتم تطوير األداء
 إلدارة االلكرتونية. ويتفرع من السؤال الرئيس جمموعة من األسئلة التالية.اإلداري يف ضوء ا

 / ما دور االدارة االلكرتونية يف تطوير األداء اإلداري؟ 1

 / ما املعوقات اليت تواجه االدارة االلكرتونية لتطوير األداء اإلداري؟2

 رتونية لتطوير األداء اإلداري؟/  ما املقرتحات اليت تعاجل العقبات اليت تواجه االدارة االلك3

 أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إىل: التعرف على دور االدارة االلكرتونية يف تطوير األداء اإلداري. وكذلك معرفة املعوقات             
واجه االدارة ت اليت تواجه االدارة االلكرتونية لتطوير األداء اإلداري. وأيضًا معرفة املقرتحات اليت تعاجل العقبات اليت

 االلكرتونية لتطوير األداء اإلداري.

 منهج الدراسة:

سيتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل التعرف على الظاهرة ووصفها وحتليلها وصواًل             
 للنتائج.

 فرضية البحث:

 ة.األداء اإلداري يف ضوء اإلدارة االلكرتونييفرتض أن جيب هذا البحث على السؤال احملوري أمكانية تطوير         

 حدود البحث: 

 يتناول هذا البحث موضوع تطوير األداء اإلداري يف ضوء االدارة االلكرتونية. احلدود املوضوعية: 

                         م.                                                        2020سيتم اجناز هذا البحث يف العام  احلدود الزمانية:
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يتكون هذا البحث من ثالثة فصول على النحو التايل: )سيتناول الفصل األول خطة البحث، أما هيكلة البحث: 
                                                                                            الفصل الثا ي سيتناول اإلطار النظري، أما الفصل الثالث سيتناول حتليل املوضوعات والوصول إىل النتائج(. 

                                                                                                                                                                                                                                      -املصطلحات :

عملية مقصــودة لذاهتا وتتضــمن قوة دافعة هبدف الوصــول ابلنظام املطور إىل أحســـــن صـــــورة له حىت يؤدي   -تطوير :
واجلهد  منه على أمت وجه وبطريقة اقتصـــــــادية يف الوق  الغرض املطلوب منه بكفاءة اتمة وحيقق كل األهداف املنشـــــــودة

 (357م ، ص 2016) صقر ،  والتكاليف.

ة القيام بعملية قياس األداء، فهي تؤدي إىل معرفة واقع املمارسات األدائية وتعمل يعرف أبنه" أمهي  -:األداء اإلداري 
على حفز ودفع الفرد للعمل، ومساعدته يف معرفة مواطن القوة من اجل تطويرها أو حتديد جوانب الضعف والعمل على 

 (  (.53م ، ص  2012معاجلتها ابستخدام االسرتاتيجيات املناسبة.) العلي ،

ميكن تعريف اإلدارة اإللكرتونية من وجهة نظر شاملة فيمكن تقسم املصطلح اىل مقطعني  -اإلدارة اإللكرتونية  :
مها أحد                                                                                        أساسني أحدمها:                               

                                                                                     اإلدارة وهو يعرب عن نشاط إجناز اإلعمال واملعامالت من خالل جهود اآلخرين لتحقيق األهداف املرجوة.                               
بينما يقصد ابملقطع الثا ي اإلدارة الكرتونية نوع من أنوع التوصيف كمجال ألداء النشاط يف املقطع األول، حيث يتـم  -

 (28م، ص 2007أداء هذا النشاط من خالل استخدام الوسائل والوسائط االلكرتونية املختلفة. )عبد الرؤوف، 

.                                                                                                                        املرجوة وهو يعرب عن نشاط إجناز اإلعمال واملعامالت من خالل جهود اآلخرين لتحقيق األهدافاإلدارة:  أ/
صيف كمجال ألداء النشاط يف املقطع األول، حيث يتـم أداء هذا النشاط من نوع من أنوع التو اإلدارة الكرتوين:  ب/

 (. 28م ، ص 2007خالل استخدام الوسائل والوسائط االلكرتونية املختلفة. )عبد الرؤوف، 

وتعين كذلك قدرة القطاعات املختلفة على توفري اخلدمات للمواطنني وإجناز املعامالت عرب شبكة اإلنرتن  بسرعة  ج/
 (                                                                                                          2009دقة متناهيتني وبتكاليف وجمهود أقل. )جنم، و 

 الدراسات السابقة:  

م ، بعنوان ، مسامهة اإلدارة االلكرتونية يف تطوير العمل اإلداري مبؤسسات 2011/ دراسة عبد الناصر وقريشي 1
التعليم العايل ،  لتكنولوجيا املعلومات احلديثة دورًا رئيسيًا يف إحداث التحوالت املختلفة يف العمل اإلداري، حيث 
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كلفة، وتطوير أساليبه وتوفري املعلومات يف الوق  املناسب وأبقل وت سامه  يف تطوير الكثري من مراحل العمل اإلداري
إهنا العديد من املزااي اليت متنحها تكنولوجيا املعلومات احلديثة للعمل اإلداري من خالل تطبيق اإلدارة االلكرتونية صبغة 

 شكل أفضل. أدائها وحتقيق اجلودة باجلودة على أعمال ونشاطات املؤسسة املختلفة، األمر الذي بدوره ميكنها من حتسني 

م ، بعنوان : تطوير األداء اإلداري للقيادات اجلامعية يف ضوء مدخل إدارة التغيري ، هدف  2016/دراسة صقر 2
الدراسة إىل الوقوف على مفهوم إدارة التغيري وأبعاده ودوره يف تطوير األداء اإلداري للقيادات اجلامعية، والتعرف على 

ء اإلداري يف اجلامعات السعودية متضمنا منوذج جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز مع حتديد أبرز العوامل واقع األدا
ة اإلجيابية والسلبية اليت تؤثر على تطبيق اسرتاتيجية التغيري، كما هدف  أيضًا إىل اخلروج مبجموعة من املقرتحات القابل

ج الوصفي اليت سوف تسفر عنها الدراسة ، واستخدم  الدراسة املنهللتطبيق الفعلي واليت تتناسب مع نوعية النتائج 
التحليلي، وانقسم  نتائج الدراسة إىل نتائج عامة منها: أن أهم أسباب فشل عملية التغيري يف املنظمات بشكل عام 

حث العلمي مما لبإىل فشل إتباعها لألسس العلمية يف إدارة التغيري، وأن هناك قصور يف الدعم املادي املقدم لدعم ا
تسبب يف قلة البحوث املتخصصة وقلة النتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس والقيادات بشكل عام، ونتائج متعلقة 
ابلقيادات منها: أن قلة الصالحيات املمنوحة لبعض القيادات مقابل الكم اهلائل من املسئوليات امللقاة على عاتقهم 

 جململ األمور مما يؤثر سلباً على األداء اإلداري. جعلهم ينتظرون القرارات من األعلى

م م، بعنوان مستوى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعلي2015/ دراسة الزعيب ، 3
ارة اإللكرتونية إلديف حمافظة إربد من وجهة نظر مديري املدارس ، هدف  هذه الدراسة إىل التعرف إىل إمكانية تطبيق ا

يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة إربد من وجهة نظر مديري املدارس، ولتحقيق أهداف 
( مدير 43( فقرة، مت توزيعها على عينة الدراسة والبالغ عددها )38الدراسة قام  الباحثة بتصميم استبانة تكون  من )

مع ارس احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة إربد، مت اختيارهم بطريقة عشوائية من جمتومديرة من مدراء املد
الدراسة، وبعد إجراء املعاجلات اإلحصائية الالزمة أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف 

 يف حمافظة إربد من وجهة نظر مديري املدارس. املدارس احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم

م، بعنوان :أثر تطبيق أنظمة اإلدارة اإللكرتونية على األداء الوظيفي، هدف  هذه 2013/ دراسة احلسيين واخليال، 4
لعمل ا الدراسة إىل تعريف اإلدارة اإللكرتونية ودورها فـي تطـوير العملية اإلدارية، وقياس أثر تطبيق أنظمتها على تطوير

اإلداري وعلـى أداء موظفات العمادات يف جامعة امللك عبدالعزيز، وحتديد ما يواجههـا مـن معوقات وتقدمي بعض 
التوصيات ملواجهة هذه املعوقات، ابإلضافة إىل تقيـيم مدى فعالية أنظمتها احلالية. توصل  الدراسة إىل عدة نتائج من 
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ظمة اإلدارة اإللكرتونية على تطوير العمل اإلداري وعلـى أدا ء موظفـات العمادات أمهها : وجود أثر إجيايب قوي لتطبيق أن
يف جامعة امللك عبدالعزيز، ووجود معرفة عالية لـدى املوظفـات ابألنظمة املطبقة يف عمادهتم فقط، وأن التسهيالت 

درجة ـات التـي واجهـ  املوظفات كان  بالالزمـة لـدعم األنظمـة متوفرة من قبل اجلامعة بشكل كبري، وأن نـسبة املعوق
 متوسطة، وأخريا حصل  أنظمة اإلدارة اإللكرتونيـة على درجة تقييم عالية من حيث فعاليتها.

        اإلطار النظري:                                                                                                               

 األداء اإلداري  واإلدارة الكرتونية:

 مفهوم األداء اإلداري:                                                                                                    

دارة، دئ اإليشري مصطلح األداء اإلداري إىل قيام العاملني ابملنظمة بسلوك إداري ما يف ضوء مبا                   
وذلك لتحقيق وظائف اإلدارة )صنع القرارات، التخطيط، التنظيم، اإلشراف والتوجيه والقيادة، الرقابة( بصورة رشيدة 

( كما يعرف أبنه اجلهود اهلادفة من قبل املنظمات 72م، ص2012)أي أبقل جهد ووق  وتكاليف( )ابو نصر، 
جلميع واجلماعي، ووضع معايري ومقاييس واضحة مقبولة مهدف يسعي ا املختلفة لتخطيط وتنظيم وتوجيه األداء الفردي

 (                                                                                   60م، ص 2012إىل الوصول اليه وحتقيقه. )أمحد، 

ه لكردي( األداء اإلداري يتعلق مبا يقوم بيربط مفهوم أداء الفرد حني قيامه بعمل إداري، مهما كان بسيطًا ويري )ا
موظف أو مدير من أعمال وأنشطة مرتبطة بوظيفة معينة داخل املؤسسة، وخيتلف من وظيفة إىل ألخرى وإن وجد بينهما 

 (.                  2010عامل مشرتك. الكردي )

ل لبعض العوامل منها ما يتعلق ابلفرد ذاته مث ملا كان األداء اإلداري يعد حمصلةالعوامل املؤثرة يف األداء اإلداري: 
القدرات واملهارات، ومنها ما يتعلق ببيئة العمل مثل طبيعة املهام واملسؤوليات، حيث حيرك السلوك القيادي هااتن 

                                          اجملموعتان من العوامل، وبوجهها وبدرجات خمتلفة. توجد عوامل متعددة تؤثر يف األداء اإلداري منها:             
 / البيئة التنظيمية ووفرة املوارد واإلمكاانت.                                                                          1

       / ما ميتلكه العاملون من معرفة ومهارات واهتمامات واجتاهات ودوافع.                             2

 / متطلبات الوظيفة وما تقدمه من فرص عمل تتسم ابلتحدي                                                       3
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 / التغذية الراجعة للعاملني ومدح األداء اإلجيايب للعاملني، وغرس الثقة يف أنفسهم.                        4

 لصراعات وتدعيم التعاون بني زمالء العمل./ اهتمام القيادة بعمل الفريق، وحل ا5

                                                                       / تنمية اخلطط املبتكرة اليت تدفع العاملني حنو بذل الفردية واجلماعية املؤثرة يف تطوير األداء.                                 6
 لعمل بني العاملني أبقصى كفاءة وفعالية مع مراقبة وتقومي أدائهم لتحقيق أهداف املنظمة والعاملني/ توزيع مسؤوليات ا7

 (.63-62هبا. )أمحد مرجع، ص 

ت الدراسات والبحوث اليت تناول  حمددات األداء اإلداري واتفق عدد من الباحثني تعدد حمددات األداء اإلداري:
 على أهم احملـــددات هــــي:

جلهـــــد اوتعـــرف أبهنــــا "القـــوى الكامنــــة داخـــل الفــــرد التــــي تــــؤثر أو حتــــدد مســـتوى واجتــــاه واســـــتمرارية  أ. الدافعيــــة:
ول: وعني فــــي املنظمـــات، األاملبـــــذول حنـــــو العمـــــل"، حيـــــث صـــــنف مقـــــدمو هـــــذا التعريـــــف األفـــــراد العــــاملني إلــــى نــــ

ابلتايل أدائهم ين ال يتمتعـــون بدافعيـــة حنو العمل و أفــــراد يتمتعـــوا بدافعيـــة حنـــو العمــــل. أمـــا النـــوع الثـــا ي هـــم األفـــراد الـــذ
 متد ي.

ـن ـيعنـــــي تصــــور الفــــرد للــــدور وانطباعــــه عــــن الســــلوك واألنشــــطة التـــــي يتكــــون منهــــا عملـــه، وعــ ب. إدراك الـــــدور:
ــا دوره فــــي املنظمــــة، وهـــو االجتــــاه الـــذي يعتقـــد الفـــرد أنــه مـــن الضـــروري توجيـــه الكيفيـــة التـــي ينبغــــي أن ميـــارس هبــ

لومــــات ـــــي شــــكل معــر جم فجهـــوده فـــي العمـــل مـــن خاللــه، وابلتـــايل فـــإن العامــــل أثنــــا أدائــــه ملهنتــــه يتلقـــــى مــــؤثرات تتــ
اك ـــــــن خـــــــالل عنصــــــــر إدر تكــــون عبـــــارة عـــــن التوجيهــــات، وردود أفعـــــال الـــــزمالء ومـــــا يتلقــــاه مـــــن أجــــور وحـــــوافز. وم

 أن املوظــــف )اإلداري( دإدراكــــه لـــــدوره فـــــي العمـــــل بشــــكل الـــــــدور املتعلـــــــق بتحديـــــــد مســـــــتوى األداء اإلداري يتبـــــــني
ـذلك بـــاحرتام أوقـــات ـإجيـــــايب ســــينبثق ابلتأكيـــــد إدراكــــه ملــــدى التزامـــه بـــالقوانني واللــوائح املنظمـــة لعملــه، وادراكـــه كـ

 ة الالزمة إلجناز أعماله ومهامه وطبعا يف ظل ظروف عمل مالئمة.العمـــل واملـــدة الزمنيـــ

معلــــوم أن مكــــان العمـــــل يســــهل األداء الــــوظيفي، حيــــث جيــــب هتيئتــــه مبــــا يتناســـب وحاجــات  ج. بيئـــــة العمـــــل:
ء، وذلــك مـــن حيــث جتهيـــزه واألدوات واإلضــــاءة واحلـــرارة ومنــــط القيــــادة الفـــرد العامـــل حتـــى يشــعر ابالرتيـــاح والرضـــا

   العــــادل والــــنظم والقــــوانني العادلــــة أيضــــا هتيئة بيئة العمل املالئمة ألداء املهام احملددة.                     
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وهــــي اخلصــــائص الشخصـــية املســـتخدمة ألداء الوظيفـــة ، والتـــي ال تتغيـــر أو  مـــــل:د. قـــــدرة الفـــــرد علـــــى أداء الع
لعمـــــل، واملهـــــارة  ـة لتتقلـــب خـــالل فتـــرة زمنيـــة قصـــرية، وتتـــألف مـــن حمصـــلة مـــن املعرفــة أو املعلومـــــات الفنيـــــة الالزمــــ

ــــى أداء القــــدرة علالتمكن مـــــن ترمجـــــة نـــــص معـــــني، ومـــــدى وضــــوح الــــدور، فيجـــب أن تتــــوافر لـــدى الفــــرد العامــــل كـــــ
ـدريب واخلربات. ــــذول ويشــــمل: التعلــــيم والتــــالعمــــل احملــــدد لـــه، واخلبــــرات الســــابقة التــــي حتــــدد درجــــة فاعليــــة اجلهـــــد املبـ

 (.                                                                                  66-65م، ص  2018محادي )

  -عناصر األداء اإلداري :

املني داء ، وتتنوع هذه العناصر وجيب على العمتثل عناصر األداء اإلداري أركانه اليت بدوهنا ال يتحقق هذا األ         
                                                                          -معرفتها والتمكن منها بشكل جيد ، للوصول إىل األداء اإلداري  املطلوب ، ومن أهم هذه العناصر ما يلي :

ا .                                                                                                   ف واملهارات الفنية واخللقية العامة عن الوظيفة واجملاالت املرتبط هبوتشمل املعار  -املعرفة مبتطلبات الوظيفة :
إلجناز .                                                                                              سرعة ا أي مقدار العمل الذي يستطيع املوظف إجنازه يف الظروف العادية ، ومقدار -كمية املعرفة املنجز:
وتشمل اجلدية والتفا ي يف العمل ن والقدرة على حتمل مسؤولية العمل ، وإجنازه يف املدد ، ومدى   -املثابرة  والوثوق :

موع املشرفني وتقييم نتائج عمله . واألداء اإلداري للمؤسسة أو املنظمة يتمثل مبجحاجة املوظف لإلرشاد والتوجيه منقبل 
األداءات اإلدارية للوحدات يف املؤسسة ، ينما أداء الوحدة التنظيمية انتج عن جمموع األداءات اإلدارية ألفراد هذه 

                                                                      الوحدة.الكردي )مرجع سابق (                                            

 فإن حتديـــــد أنـــــواع األداء اإلداري البـــــد لـــــه حتميـــــة اختيـــــار معـــــايري التقســـــيم، التـــــي تصـــــنأنواع األداء اإلداري: 
 ــــي: ضــــــمن أربعــــــة أشــــــكال هــ

 حســـب هــــذا املعيــــار يقســــم األداء إلــــى أداء كلــــي وأداء جزئــــي ويوضح ذلك  كااليت: أواًل: حســــب معيـــــار الشـــــمولية:

ـزء أو ـ: يتجلــــى األداء الكلــــي للمنظمـــة فــــي النتــــائج التــــي ســــامه  هبــــا مجيــــع العناصـــر دون انفــــر اد جــأداء كلــــيأ. 
ـي حتقيــــق اإلمجاليــــة فـــ عنصــــر لوحــــده فـــــي حتقيقهــــا، فــــاألداء الكلــــي للمنظمــــة يعنــــي احلــــديث عـــــن قـــــدرة املنظمــــة

 أهــــدافها الرئيســــية كاالســــتمرارية والنمــــو وخلــــق القيمة.                                                

األنظمــــة الفرعيــــة للمنظمة يف حتقيق : علـــــى خــــالف األداء الكلــــي، فــــإن األداء اجلزئــــي هــــو قــــدرة أداء جزئـــــيب. 
 أهدافها الفرعية، وابلتايل املسامهة يف حتقيق األهداف الكلية.
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 يقســـم األداء وفـــق هـــذا املعيـــار إلـــى أداء ذاتـــي )داخلـــي(، وأداء خارجي ويوضح كااليت: اثنياً: حســـب معيـــار املصـــدر:

 أي أنـــه ينــــتج بفضــــل مــــا حبــــوزة املنظمــــة مــــن مـــوارد ضــــرورية لنشاطها.الوحــــدة(:  أداء ذاتــــي )أداءأ. 

وهــــو ذلــــك األداء النــــاتج عــــن التغيــــرات التـــــي حتــــدث فــــي احمليط اخلارجي  أداء خــــــارجي )أداء ظــــــاهري(:ب. 
 للمنظمة.

يقســـم األداء وفقــا هلـــذا املعيـــار حســب وظــائف املنظمــة التـــي ميكــــــن حصــــــرها إلــــــى:  : حســـب املعيـــار الـــوظيفي:اثلثاً 
                                                        وظيفــــــة املاليـــــة، وظيفـــــة اإلنتــــــاج، وظيفــــــة املــــــوارد البشــــــرية، وظيفــــــة            

 التسويق، وظيفة التموين، وظيفة البحث والتطوير، وظيفة العالقات العمومية.                                  

اقتصـــادي، أداء اجتماعي، أداء حســـب هـــذا املعيـــار فـــإن األداء يقســـم إلـــى أداء  رابعاً: حســـب معيـــار الطبيعـــة:
 (63سياسي، أداء تكنولوجي. )محادي ،املرجع السابق ، 

 مفهوم االدارة االلكرتونية:                                                                                                

تناول هذا املصطلح عددًا من العلماء  والباحثني، وتعددت يعترب مصطلح االدارة االلكرتونية حديثًا وجديدًا وقد  
التعريفات حول اإلدارة اإللكرتونية: اإلدارة اليت تشمل مجيع استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجهزة 

، ديحاسب آيل وشبكات وأجهزة فاكس وأجهزة إدخال املعلومات الالسلكية لتخدم األمور اإلدارية اليومية )سن
2002 :36.) 

ا االستغناء عن املعامالت الورقية وإحالل املكتب اإللكرتو ي عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا املعلومات  تعرف أبهنه
م، 2011وحتويل اخلدمات العامة إىل إجراءات مكتبية مث معاجلتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقاً )كساب، 

هام من خالل القوى البشرية العملية يف املنظمة وتكون عمليات التخطيط و التنظيم (  تعرف أبهنا فن وإجناز امل42ص
( إن مصطلح اإلدارة 13م ، ص2008والسيطرة واختاذ القرارات هي الوظائف األساسية. ) الساملي والسليطي ، 

اإلجراءات أو التجارة  التنظيم أواإللكرتونية يعين: استخدام الوسائل والتقنيات االلكرتونية بكل ما تقتضيه املمارسة أو 
أو اإلعالن وهي " مدخل تكاملي الستثمار اجلهد والوق  واحليز والكينونة االقتصادية وتعزيز اخلدمة وحتقيق الرضا 

(. وتقوم اإلدارة اإللكرتونية ابلدرجة األوىل على تكنولوجيا املعلومات اليت أفرزها 26م، ص2009للجميع. )أمحد، 
 (.36م، ص2004اسبات مع علوم االتصاالت. )حجاب، تزاوج علوم احل
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أن   أمهية اإلدارة اإللكرتونية:                                                                                          
                                                                                           رة اإللكرتونية االيت:وتكمن أمهية اإلدا لإلدارة اإللكرتونية أمهية سواء ابلنسبة للمنظمات او على املستوى القومي ،

 / اخنفاض تكاليف االنتاج وزايدة رحبية املنظمة.1

 / حتسني مستوى اداء املنظمات احلكومية.2

 / تاليف خماطر التعامل الورقي.3

 قتصاد الوطى./ زايدة الصادرات وتدعيم اال4

م ، 2004/ اجياد فرص جديدة للعمل احلر، واالستفادة من الفرص املتاحة يف اشواق التكنولوجيا املتقدمة. )غنيم ، 5
 (. 43ص 

تطرهق أغلب الُكتاب والباحثني واملفكرين ألهداف اإلدارة اإللكرتونية وميكن تـصنيف أهـم أهداف اإلدارة اإللكرتونية: 
 هـذه األهداف على النحو التايل:                                                                                    

                                      -ارجيني للمنظمة وهي:/ أهداف تتعلق بفائدة املستفيدين والعمالء والداخليني واخل1

 )أ( التقليل من التعقيدات اإلدارية.                                                                                    

 لعاملني.              )ب( توظيف تكنولوجيا املعلومات يف دعم وبناء ثقافة مؤسـسية إجيابيـة لـدى كافـهة ا

 )ج( زايدة الرتابط بني العاملني واإلدارة العليا وإدارة املوارد كافة.                                           

 )د( حتقيق الفائدة القصوى لعمالء املنظمة.                                                                       

 الكفاءة والفعالية يف تقدمي اخلدمات للمستفيدين واالستغالل األمثل للمـوارد.                        )ه( حتقيق 

 )و( التعليم املستمر وبناء املعرفة.                                                                                 

                                                                  ي:/ أهداف تتعلق برفع كفاءة العمل اإلداري وه2

 )أ( حتسني مستوى اخلدمات.                                                                                                
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                                       )ب( االجناز السريع لألعمال واختصار زمن التنفيذ يف خمتلف اإلجراءات. 

 )ج( استمرارية عمل املنظمة على مدار الساعة وأداء العاملني له عن بعد.                                     

      )د( ختفيض التكاليف.                                                                                             

 )ه( احلد من استخدام األوراق يف األعمال اإلدارية.                                                            

 )و( التقليل من املوارد البشرية الزائدة عن احلاجة يف األعمال اإلدارية وحتويلها إلـى أداء املهمات األساسية للمنظمة.

 / أهداف تتعلق بزايدة كفاءة وفعالية وترشيد اختاذ القرارات اإلدارية وهي:                                   3

                                                         )أ( املساعدة على التقليل من األخطاء املرتبطة ابلعامل اإلنسا ي.

دمات يف أي زمان احلصول على اخل بصورة فورية للمـستفيد وملتخـذي القـرار وتـسهيل)ب( توفري املعلومات والبياانت 
 ومكان وبشكل آيل.

                         )ج( زايدة الرتابط بني العاملني واإلدارة العليا ومتابعة وإدارة املوارد كافهة. 

 )د( تقليل معوقات اختاذ القرار

 ة التنافسية حملياً وعاملياً وهي:                                                       أهداف تتعلق بزايدة قدرة املنظم

                                               )أ( التوافق مع بقية دول العامل اليت تتجه إىل العمل اإللكرتو ي بقوة. 

                                                                                       احلد من الفساد اإلداري. )ب( 

 تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات مبختلف أنواعها. )ج(

)د( حتقيق مبدأ املساواة بني مجهور املنظمة دإتباعها أسلوابً موحداً يف تقدمي اخلـدمات مما يؤدي إىل التقليل من الوساطة 
 احملسوبية.                                                                           و 

 (12-11م، ص 2011)هـ( تقليل أتثري العالقات الشخصية على اجناز األعمال. )شبلي، 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from  581 to 601 
 
 

 

593 
 

 أهم مبادئ اإلدارة اإللكرتونية:  منمبادئ اإلدارة اإللكرتونية. 

                    / تقدمي أحسن اخلدمات: وهذا يتطلب خلق بيئة عمل مهيأة الستخدام التكنولوجيا احلديثة.                                         1
/ الرتكيز على النتائج: مبعى أنه اهتمام اإلدارة العامة اإللكرتونية ينصب على حتويل األفكار إىل نتائج جمسدة على 2

أرض الواقع، وأن حتقق فوائد للجمهور تتمثل يف ختفيف العبء على املواطنني من حيث اجلهد واملال والوق  وتوفري 
 الساعة.                                                                                         خدمة مستمرة على مدار 

/ ختفيض التكاليف: أي أن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات، وتعدد املتنافسني على تقدمي اخلدمات أبسعار زهيدة، 3
                                                           يؤدي إىل ختفيض التكاليف ورفع مستوى األداء.         

ا تسعى ابنتظام لتحسني وإثراء ما هو موجود، 4 / التغيري املستمر: وهو مبدأ أساسي يف اإلدارة اإللكرتونية، حبكم أهنه
 (                                                                                                       م 2006ورفع مستوى األداء سواء بقصد كسب رضا املواطن، أو بقصد التفوق يف التنافس. )بوحوش ، 

 مكوانت اإلدارة االلكرتونية:

تتكون اإلدارة االلكرتونية من بعدين رئيسيني مها األعمال االلكرتونية واإلدارة العامة احلكومية أو احلكومة االلكرتونية 
ابلوظائف احلكومية املوجهة للمواطنني أو لقطاع األعمال أو بني مؤسسات الدولة ووكاالهتا وأجهزهتا عرب  حيث ختتص

    ( 10م ، ص2009)  أبو حبيب استخدام منظومات تكنولوجيا املعلومات والشبكات.

 خصائص اإلدارة اإللكرتونية:

اية القرن مناط اإلدارية واألنظمة اليت تستخدمها، ومع هنأي منظمة تسعي إىل تقدمي أفضل اخلدمات لزابئنها، وحتسني األ
العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين، تزايدت حدة املنافسة بني املنظمات يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية، ومن هنا زادت 

 أمهيتها يف التعليم بسبب واخلصائص اليت متيزها عن غريها واليت منها:

على جمموعة من األساسيات حيث يوجد الورق، ولكن ال تستخدمه بكثافة ولكن يوجد وتشتمل  إدارة بال ورق: -1
األرشيف اإللكرتو ي، والربيد اإللكرتو ي، واألدلة واملفكرات اإللكرتونية، والرسائل الصوتية، ونظم تطبيقات املتابعة 

 اآللية.                                                                 
 وتعتمد ابألساس على اهلاتف احملمول واألجهزة األخرى.                                   إدارة بال مكان: -2
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 ( .x 24v( ساعة يف اليوم واآلن تسمي إدارة )٢٤فالعامل أصبح يعمل يف الزمن احلقيقي ) إدارة بال زمان: -3

فبيرت دراكر حتدث عن املؤسسات الذكية اليت تعتمد على أعمال املعرفة، فالشمال   إدارة بال تنظيمات جامدة: -4
                                         أصبح يتجه إىل صناعات املعرفة ويقذف بصناعة الالمعرفة للجنوب. وتتمثل خصائص اإلدارة اإللكرتونية األيت:                          

 ف لتكنولوجيا املعلومات يف شيت األعمال التعليمية.                                               استخدام مكث -1

 تسود أمناط العمل الفوري.                                                                                             -2

                                                                       كثافة العمليات وحمدودية عنصر العمل.    -3

 هواجس إبداعية للموظفني داخل املؤسسة الرتبوية.  -4

ويتضح مما سبق أن خصائص اإلدارة اإللكرتونية يف البيئة التعليمية تتسم ابلدقة والتميز، وهذا ما ال يتوافر يف اإلدارة      
التقليدية، فاإلدارة اإللكرتونية تقدم للعمل التعليمي العديد من املزااي اليت جتعله يواكب التغريات احلديثة يف هذا العصر 

(.                                                  39-38م، ص 2011لعديد من املشكالت اليت قد تقع فيها اإلدارة التقليدية. )احلسنات، وجتنبه من الوقوع يف ا
 هنالك مسات عديدة لإلدارة اإللكرتونية منها:مسات اإلدارة اإللكرتونية: 

                                                          / عدم وجود عالقة بني طريف املعاملة..                    1

 / عدم وجود واثئق ورقية ووجود واثئق إلكرتونية.                                                                    2

                                       / التفاعل اجلمعي أو املتوازي.                                                     3

 / إمكانية تنفيذ كافة املعامالت إلكرتونية.                                                                     4

م  2011االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتويلها لتكون الوسط األساسي للعمل . ) كايف ،  5
 ( 75ص  ،

 عناصر اإلدارة اإللكرتونية:

 تتكون اإلدارة اإللكرتونية من أربعة عناصر أساسية هي:                                                          
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      / احلاسب اآليل: وفيه يتم استقبال البياانت، وختزينها للوصول إىل النتائج املطلوبة .                             1

 / برامج احلاسوب: وهي جمموعة الربامج اليت تستخدم لتشغيل جهاز احلاسوب.                                      2

/ شبكات االتصال: ظهرت الشبكات كنتيجة طبيعية لتطور احلاسب اآليل، مما يعين إمكانية استخدامه من قبل أكثر 3
 ه ابالتصال عرب الشبكات.                                          من مستفيد يف نفس الوق ، وهو ما يعرب عن

/ العنصر البشري: هم اخلرباء واملختصون العاملون يف حقل املعرفة، وهم العنصر األهم وميثلون القيادات الرقمية واملديرين 4
 (. 178م، ص2013واحملللني للموارد املعرفية. )أبو العال، 

 رتونية:وظائف اإلدارة االلك

أن التكنولوجيا املعاصرة سامه  يف إحداث تغري يف العملية االدارية التقليدية وأصبح  اإلدارة اإللكرتونية احلديثة تعتمد 
على نظم املعلومات يف التخطيط ويف تصميم اهلياكل التنظيمية يف إدارة فرق العمل اجلماعي وحتقيق التنسيق والرقابة عن 

 دارة اإللكرتونية ما تأيت:بعد، ومن أبرز وظائف اإل

 أواًل: التخطيط االلكرتوين:

أن التخطيط هو الوظيفة اإلدارية اليت حيدد من خالهلا رسالة املنظمة وأهدافها األساسية لآلماد القريبة واملتوسطة والبعيدة 
 املنظمة.وتساعد على اشتقاق األهداف الثانوية والفرعية واخلاصة أبقسام ووحدات ومجاعات عمل 

 اثنيا: التنظيم االلكرتوين:  

 هذه التغريات بني التنظيم يف اإلدارة اإللكرتونية والتنظيم واإلدارة التقليدية آبيت: اهليكل التنظيمي ويتضمن االنتقال من
اهليكل القائم  التنظيم العاموي إىل التنظيم املصفويف أو املشروعي ، واالنتقال من اهليكل القائم على الوحدات  الثابتة إىل

على فرق العمل اجلماعية ، واالنتقال من الوحدة التنظيمية الواحدة إىل الوحدة التنظيمية مصغرة ، واالنتقال من اهليكل 
احملدد إىل هيكل غري حمدد ، واالنتقال من التنظيم العمودي من األعلى إىل االسفل إىل التنظيم األفقي والتمكن من 

 اليسار 
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 ه )القيادة( االلكرتونية:اثلثا: التوجي

أن التوجيه ال يعين تنفيذ األعمال بل توجيه ألفراد التنظيم حنو تنفيذ أعماهلم بدقة للوصل إىل األهداف املنشودة من 
خالل االتصال هبم وإرشادهم إىل الطريق الصحيح وترغيبهم بوسائل خمتلفة لتحقيق ما تصبوا إليهم القيادة وتتطلع اليه 

 لقائد اإللكرتو ي.وجتمل مهام ا

 رابعاً: الرقابة اإللكرتونية:

إن اإلدارة اإللكرتونية حقق  اإلدارة اإللكرتونية إجنازات غري مسبقة يف الرقابة حيث ينظر هلا على أهنا العني املفتوحة 
الحتياج اعلى مدار الساعة على مجيع دقائق العمل وتفاصيله مما يضمن لإلدارات الوقوف على مواطن القوة والضعف و 

 (.702-701م ، ص 2020للمنظمات. )الدويري،

ها إن التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية ليس درابً من دروب الرفاهية وإمنا حتمية تفرضأسباب التحول لإلدارة اإللكرتونية: 
لداعية للتحول ا التغريات العاملية، وميثل عامل الوق  أحد أهم جماالت التنافسية بني املؤسسات. وميكن تلخيص األسباب

                     اإللكرتو ي يف النقاط التالية:                                                                                                

 / اإلجراءات والعمليات املعقدة وأثرها على زايدة تكلفة األعمال.1

 اليت من شأهنا إحداث عدم توازن يف التطبيق./ القرارات والتوصيات الفورية و 2

 / ضرورة توحيد البياانت على مستوى املؤسسة.                                                                     3

 /صعوبة الوقوف على معدالت قياس األداء.4

 / ضرورة توفري البياانت املتداولة للعاملني يف املؤسسة.                                                        5

                                                             / التوجه حنو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على املعلومات يف اختاذ القرارات.                                      6
 / ازدايد املنافسة بني املؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسة تسعى للتنافس.               7

                          (.                     12/ حتمية حتقيق االتصال املستمر بني العاملني على اتساع نطاق العمل. )أبو حبيب، مرجع سابق، ص8

 هنالك العديد من املزااي اإلدارة االلكرتونية للمنظمة منها:مزااي اإلدارة اإللكرتونية: 
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 / إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة وكأهنا وحدة مركزية.1

 / الدقة والسرعة يف إجناز األعمال.2

 / زايدة اإلنتاجية اإلدارية. 3

 ة إلكرتونياً جلميع املستوايت اإلدارية./ توفري املعلومات الالزم4

 / زايدة الكفاءة والفعالية للمنظمة.5

 /  تقليل خمالفة األنظمة. )جنم، مرجع سابق(.6

إن اهتمام العامل املتقدم ابستخدام تكنولوجيا املعلومات اإلدارية  مل تأت من الفراغ بل وجدت   فوائد اإلدارة االلكرتونية:
د يجة هلا. ولذلك بدأت الدول تتسابق يف تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف مؤسساهتا ومن أهم فوائفوائد كبرية حصل  كنت
 اإلدارة االلكرتونية:

/ تبسيط اإلجراءات داخل املؤسسات وهذا ينعكس اجيابياً على مستوى اخلدمات اليت تُقدم إىل املواطنني كما يكون 1 
 نوع اخلدمات املقدمة أكثر جودة. 

 وق  تنفيذ إجناز املعامالت اإلدارية املختلفة.   / اختصار2

 / الدقة واملوضوعية يف اجناز العمليات املختلفة داخل املؤسسة.3

                                                                       / تسهيل إجراء االتصال بني الدوائر املختلفة للمؤسسة وكذلك مع املؤسسات األخرى داخل وخارج بلد املؤسسة.                          4
/ إن استخدام اإلدارة اإللكرتونية بشكل صحيح سيقلل استخدام الورق بشكل ملحوظ وهذا ما يؤثر إجياابً على عمل 5

 املؤسسة.

يؤدي إىل عدم  ا/ كما أن تقليل استخدام الورق يعاجل مشكلة تعا ي منها أغلب املؤسسات يف عملية احلفظ والتوثيق مم6
 (.64-63احلاجة إىل أماكن التخزين حيث يتم االستفادة منها يف أمور أخرى. )كايف ، مرجع سابق  ،
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 املعوقات اليت تواجه اإلدارة اإللكرتونية:   

 تتمثل أهم معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات يف االيت:                                                   

 / الرؤية الضبابية لإلدارة اإللكرتونية، وعدم استيعاب أهدافها.                                                 1

 أمنية، أو التساهل يف تطبيقها.                                                         /عدم وجود أنظمة وتشريعات 2 

 / قلة املوارد املالية، وصعوبة توفري السيولة النقدية.                                                                       3

 كزية.                                                                       / وعدم الرضا ابلتغيري اإلداري، التمسك ابملر 4

 / النظرة السلبية ملفهوم اإلدارة اإللكرتونية، من حيث تقليلها وتقزي لدور العنصر البشري.                                 5

             ال يفقهون شيئا من إجيابياهتا.                                                                                                 / وجود الفجوة الرقمية بني أفراد ومتخصصني يف التقنية وآخرين6
/ أمن املعلومات هو أتمني احلماية من املخاطر اليت هتدد املعلومات واألجهزة، وتشريع األنظمة، وسن قوانني السالمة 7

 (.384م، ص 2012ملعلومات للمستفيدين. )إبراهيم، لوصول ا

 ويرتتب على تطبيق مفهوم اإلدارة اإللكرتونية العديد من املزااي واآلاثر اإلجيابية ميكن تلخيصها يف النقاط التالية: 

 / سرعة أداء اخلدمات للعمالء مع احلفاظ على جودهتا.1

 / نقل الواثئق إلكرتونياً بشكل أكثر فعهالية.2

 تقليل التكلفة نتيجة تبسيط اإلجراءات وتقليل املعامالت الورقية وختفيض وق  األداء. /3

 / تقليل احلاجة إىل العاملني القائمني أبداء اخلدمة وخاصة ما يتعلق ابملعامالت الورقية.4

 / التقييم املوضوعي ألداء العاملني وتنمية نظام متطور ملعرفة املقصرين.5

  أقل ما ميكن فالنظام اإلليكرتو ي أقل عرضة لألخطاء./ ختفيض األخطاء إىل6

 / تقليص املخالفات نظراً لسهولة ويسر النظام ودقته.7
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 / الوضوح وسهولة الفهم من قبل املستفيدين ملا هو مطلوب منهم من واثئق.8

 / ختفيض االستثمارات اخلاصة ابملبا ي والعقارات وما إليها.9

 (.9لشخصية على إجناز األعمال. )املربع السابق، / تقليل أتثري العالقات ا10

 أهم النتائج املستنتجة:

ـ لإلدارة االلكرتونية دور يف تطوير األداء اإلداري، حيث تتمثل ذلك يف جوانب عدة مثل: اتقان العمل اإلداري، 1
 ري.والدقة والسرعة يف اإلجناز، وتقليل تكاليف االنتاج، وتيسري املهام، وتقصري الظل اإلدا

ـ هنالك عقبات عديدة تواجه االدارة االلكرتونية لتطوير األداء اإلداري متمثلة يف: اجلوانب التنظيمية، والبشرية، والتقنية، 2
 واملالية، وأمن املعلوماتية.                                                                     

رتونية، طلب االهتمام بتدريب العناصر البشرية اليت تتوىل التحول حنو اإلدارة اإللكـ للتغلب على املعوقات فإن األمر يت3
 والوفاء مبتطلبات حتقيق اإلدارة اإللكرتونية. 

 أهم التوصيات:

ـ العمل على التدريب املكثف واملستمر بنوعية )الداخلي واخلارجي( للعاملني ابملؤسسة على استخدام احلاسب لنجاح 1
 ة اإللكرتونية.تطبيق اإلدار 

  ـ تطوير األنظمة داخل املنظمة لتناقل املعلومات مع االهتمام أن تكون مجيعها تستخدم تقنيات اإلنرتن .2

ـ الرتكيز على مرحلة نشر الوعي وإعطائها الوق  الكايف والتنوع يف األساليب املستخدمة وذلك لكسب أكرب ما ميكن 3
 .      من الدعم املبى على الفهم واالستيعاب
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