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 مقدمة البحث:

تعتبر ثؽرة السعمؽمات واالترااالت الستسثماة باشعػ السعمؽمااتإل واإلنترناألإل واألقساار الراشا ية ماؼ 
الكثيااااار ماااااؼ الجهاااااؽد الالزماااااة لتطاااااؽير العماااااؽم أهااااػ اإلنجاااااازات البذاااااريةإل لقاااااد وف ااااارت هااااا   الثاااااؽرة 

 واقتراديات الدولإل فزاًل عؼ اخترار الزمؼ ال ي يدتغرقه كل ذلغ.

ية قاااد دخماااأل عرااار السعمؽمااااتإل إال أن الكثيااار ماااؼ مشعساااات اإلدارة وعماااى الااارأػ ماااؼ أن البذااار 
ادةإل وهاي أن نعاػ السعمؽماات الالزماة لتحقياق تغييار جا ري فاي  العامة ال زالاأل جاهماة بحقيقاة مدك 
طريقة عسل ه   السشعساتإل وجشي أععػ السكاسب الكامشة في قدرات مؽظفيهاا وعسالهااإل وتحقياق 

 اطشيؼإل أصبحأل متؽف ِّرة لكل مؼ يريدها عمى نطاق واسع.الدرعة في إنجاز معامالت السؽ 

إن مععػ السذكالت اإلدارية في السشعسات العاماةإل هاي فاي حقيقاة األمار مذاكالت معمؽماتياة لاػ 
تكؼ مؽجؽدة ساابقًا عشادما كاناأل األوراق والداجالت هاي الؽسايمة الؽحيادة لتادويؼ وتشاقال البيانااتإل 

مؽمااتإل فقاد أصابل التعامال بها   الكسياات ماؼ األوراق  ار ًا نعاػ السعولكؼ الياؽم ونتيجاة لعهاؽر 
مؼ السا يإل ويسث ل تعقيدًا لمعسل اإلداريإل وهادرًا ال معشاى لاه لمؽقاأل الثسايؼ الا ي يجاب اساتغالله 

 في ترتيبإل وتشاقل البياناتإل واتخاذ القرارات بالدرعة القرؽى.

ر الدول يتؽق ف عمى وجؽد اإلدارة الشاجح ةإل ودورها الفع ال في بشاء السجتسع وها ا ماا وإذا كان تطؽُّ
إن قرؽر اإلدارة لاديشا هاؽ ماؼ أهاػ العؽائاق التاي تعتار  »أك د  سيادة الرئيس بذار األسد بقؽله: 

فإن نجااح اإلدارة إل «مديرة التشسية والبشاءإل والتي تدث ر بذكل سمبي في كل القطاعات دون استثشاء
د  عمى حدؼ استخدامها لشعػ السعمؽمات في العسل اإلداري. بحد  ذاتها بات يتؽقف بذكل مدك 

 أهسية البحث:

تذااكل نعااػ السعمؽمااات اإلداريااة الخيااار االسااتراتيجي لااإلدارة العامااةإل لسداااعدتها عمااى ابتاادا  طاارق 
السعالجااة الخاليااة مااؼ األوراقإل ورفااع كفاءتهااا وفعاليتهااا فااي إنجاااز أعسالهاااإل وتقااديػ خاادمات جدياادة 

 تحقيق ر ى الستعامميؼ معها.مسا يداعد عمى 

 أهداف البحث:

 يهدف ه ا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:

التعاارف عمااى الؽ ااع الحااالي السااتخدامات نعااػ السعمؽمااات اإلداريااة فااي السشعسااات العامااة  – 1
 الخدمية في سؽرية.

إباراز دور نعااػ السعمؽمااات اإلدارياة وأهسيتهااا فااي حاال مذاكالت اإلدارة العامااة فااي السشعسااات  – 2
 العامة الخدمية في سؽرية.
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 مذكلة البحث:

تكسؼ مذكمة البحث بالطريقة اليدوية الست بعة في تدويؼإل وتشاقل البيانااتإل وإنجااز السعاامالت لادى 
عشهااا مااؼ تاايخير فااي إنجاااز السعااامالتإل وإهاادار  السشعسااات العامااة الخدميااة فااي سااؽرية. ومااا يااشجػ

 الكثير مؼ وقأل العامميؼ والستعامميؼ.

 ومؼ خالل الدراسة االستكذافية لعؽاهر السذكمةإل فإن الباحث يطرح األسئمة التالية:

قاات تشعيسياة تحاد ماؼ  – 1 هل تعااني السشعساات العاماة الخدمياة فاي ساؽرية ماؼ مذاكالتإل ومعؽ 
 ارية فيها؟فعالية األعسال اإلد

هل تعاني السشعسات العامة الخدمية في سؽرية مؼ القرؽر فاي الرقاباة عماى االلتازام بالادوام  – 2
 وقؽاعد العسلإل مسا يدث ِّر عمى فعالية العسل وأداء السؽظفيؼ؟

هاال تعاااني السشعسااات العامااة الخدميااة فااي سااؽرية مااؼ الااروتيؼ وتعقيااد اإلجااراءاتإل مسااا ياادثر  – 3
 مالت بالدرعة السطمؽ ة؟عمى إنجاز السعا

هاال تعاااني السشعسااات العامااة الخدميااة فااي سااؽرية مااؼ عاادم تااؽفر برمجياااتإل ونعااػ معمؽمااات  – 4
 متطؽرة تداعد عمى تحقيق الفعالية في االتراالتإل وتشاقل السعمؽمات؟

قااات تااددي إلااى عاادم  – 5 هاال تعاااني السشعسااات العامااة الخدميااة فااي سااؽرية مااؼ مذااكالتإل ومعؽ ِّ
 امميؼ معها؟ر ى الستع
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 الفرل األول

 نعام السعلهمات اإلدارية في ظل اإلدارة العامة

 اإلدارة العامة: السبحث األول

 تعريف اإلدارة العامة: السطلب األول:

كال العسمياات التاي تداتهدف تشفيا  الدياسااة »اإلدارة العاماة بينهاا  Leonard D. Whiteيعار ِّف 
يغطااااي كافااااة السياااااديؼ العدااااكريةإل والسدنيااااةإل والخدميااااةإل واإلنتاجيااااةإل . وهاااا ا التعريااااف (1)«العامااااة

 والقزائية وأيرها.

تشعاايػ وإدارة القااؽى البذاارية والساديااة لتحقيااق »إن اإلدارة العامااة هااي  Swight Waldoويقااؽل 
 .(2)«األهداف الحكؽمية

تشداايق الجهااؽد الستعااددة بقرااد تحقيااق الدياسااة »بينهااا تعشااي بااالسعشى الؽاسااع  Phiffnerويعر ِّفهااا 
 .(3)العامة

التاااي تخاااتش باألنذاااطة الحكؽمياااةإل أي أن »إلاااى تعرياااف اإلدارة العاماااة بينهاااا  Gladdenذهاااب 
 .(4)«اإلدارة العامة هي الشذاط ال ي تقؽم به جهة عامة أو حكؽمية

العامة تدور حؽل دراسة الشذاط اإلداري الا ي يقاؽم باه مؽظفاؽ ويرى حدؼ أحسد تؽفيق أن اإلدارة 
الحكؽمة في قطا  الدمطة التشفي ية لمدولة فاال تذاسل اإلدارة العاماة ماا يادور داخال نطااق الدامطة 

 .(5)«التذريعية وك لغ الدمطة القزائية لمدولة

وسايمة إدارة األعساال العاماة وهاي تتسثال فاي »اإلدارة العاماة بينهاا  Charles Debbaschيرف 
مجسؽعااااة السرافااااق التااااي تعساااال عمااااى تحقيااااق األهااااداف السرسااااؽمة أو السحااااددة بؽاسااااطة الداااامطة 

 .(6)«الدياسية

                                                            

(1) L, D. White, (1962), Introduction to Study of Public Administration, New York, 

The Macmillan Co, Inc, pp. 2 – 3. 

(2 ( D. waldo, (1995), the Study of Public Administration, New York, Random 

House, p. 9. 

(3) J. Phiffner, V. Prestbus, (1953), Public Administration, Third Edition, New York, 

Ronald Press Co, p.3. 

(4) E. N. Gladden, (1966), An Introduction to the Public Administration, London, 

Stales Press, Inc, p. 12. 

 .9دار الشهزة العر يةإل القاهرةإل مررإل ص  –(إل اإلدارة العامة 1972( حدؼ أحسد تؽفيقإل )5)
(6) C. Debbasch, (1976), Science administrative, Third Edition, Paris, Dalloz, p.1. 
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إذ  جازء ماؼ عماػ اإلدارة»وهشاك تعريف مساثل ألحسد عبد القادر الجسال يقؽل بين اإلدارة العامة: 
ناحيتيؼ: ناحية تتعمق باإلدارة العاماة ويقراد با لغ األجهازة التاي يطماق عميهاا اساػ ارة أن لعمػ اإلد

اإلدارة والتااي تقااؽم عمااى لاادون السرافااق العامااة وتهاايسؼ عمااى معاااهر الحياااة اليؽميااةإل ومااؼ ناحيااة 
 .(1)تتعمق باإلدارة الخاصة وتعشي ب لغ إدارة األعسال والسذروعات الخاصة

ذلاغ الشذااط الا ي تتاؽال  مشعساة عاماة »يسكاؼ تعرياف اإلدارة العاماة بينهاا بشاء عمى ما سبق فإناه 
ويقؽم عمى تشعيػ وإدارة القؽى البذرية والسادية ماؼ أجال تحقياق األهاداف العاماة وتشفيا  الدياساات 

 العامة لمدولة.

 وظائف ومهام اإلدارة العامة: السطلب الثاني:

مدولااة إنساا يعكاس الاادور الحاديث لمدولااة فاي السجتسعااات إن تشفيا  اإلدارة العاماة لمدياسااات العاماة ل
السعاصاارةإل والسالحاا  فااي الاادول الشاميااة أن السذااكمة ليدااأل فااي و ااع الدياسااات ولكااؼ فااي كي يااة 

 تشفي ها.

ففاااي بمااادنا ساااؽريةإل نجاااد أن السذاااكمة ال تكساااؼ بالدرجاااة األولاااى فاااي عااادم قااادرة الشعاااام الدياساااي 
دياسااات والباارامر الرلاايدة لمتشسيااةإل بقاادر مااا تعكااس عاادم لمحكؽمااةإل أو الفذاال فااي و ااع وتاادبير ال

 قدرة السشعسات العامة عمى تشفي  الدياسات وو ع برامر التشسية مؽ ع التشفي .

وعمااى كاال حااال يسكااؼ تقداايػ الؽظااائف والسهااام التااي تقااؽم بهااا اإلدارة العامااة إلااى أر ااع مجسؽعااات 
 :(2)كاآلتي

 إل وتذسل ثالثة أنؽا  مؼ السهام:Primacy Tasksالسهام الدياسية  السجسهعة األولى:

 مهام سيادية خارجية: كؽظيفة الدفا إل واألمؼ القؽميإل وقيادة العالقات الخارجية. – 1

مهااام ساايادية داخميااة: كالذاارطة التااي تقااؽم بحفاا  األمااؼ الااداخميإل والقزاااء الااي يقااؽم بااإقرار  – 2
 العدالة في السجتسع.

دقيق: وتتسثال فاي إدارة السدسداات الدياساية )االنتخاباات والسجاالس مهام سياساية باالسعشى الا – 3
 الشيابية( وإنذاء وتشعيػ العالقات مع السدسدات الديشيةإل وإعالم الرأي العام باألهداف الدياسية.

إل وتحتاااؽي عماااى ثالثاااة أناااؽا  ماااؼ Economic Tasksالسهاااام االقتراااادية  السجسهعةةةة الثانيةةةة:
 السهام:

                                                            

 .17اإلدارة العامةإل جامعة قاريؽنسإل بشغازيإل ليبياإل ص (إل مبادئ عمػ 1991( دمحم مختار عثسانإل )1)
 .33 – 28( دمحم سعيد عبد الفتاحإل دمحم فريد الرحؼإل مرجع سبق ذكر إل ص 2)
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االختراصاااات الستعمقاااة بإصااادار الشقاااؽد )والااابعت يعتبااار هااا ا االخترااااص ماااؼ الؽظاااائف  – 1
 الديادية(.

االختراصاااات الستعمقاااة بداااائر ناااؽاحي الحيااااة االقتراااادية )الطاقاااةإل السشااااجػإل الراااشاعاتإل  – 2
الخدمات...(إل ه ا فزاًل عؼ معالجاة السذاكالت االقتراادية السذاتركة بالشدابة لجسياع القطاعاات 

 ث التطبيقيإل اإلنتاجإل األسعارإل االئتسانإل األسعارإل الزرائبإل التجارة الخارجية..(.)البح

 االختراص الستعمق بالتشديق العام لمدياسة االقترادية والسالية. – 3

 إل وتتزسؼ ه   السهام:Social Tasksالسهام االجتسا ية  السجسهعة الثالثة:

 األعسال أو الشذاطات الستعمقة بالرحةإل وك لغ الستعمقة باإلسكان والتخطيط العسراني. – 1

 الدفا  عؼ مرالل وحقؽق الطبقات االجتسا ية والسهشية و رفة خاصة العسال. – 2

 تؽزيع الدخؽل لرالل الطبقات الزعيفة اجتسا يًا. – 3

 رةإل أو مدائل الشهؽ  االجتساعي.صيانة أو حف  التركيبات االجتسا ية الستعمقة باألس – 4

 إل وتتسثل في:Educational Tasksالسهام التعميسية أو الثقافية  السجسهعة الرابعة:

 البحث العمسي السجرد. – 1

 ة التي تفيد الذباب.\تعميػ األطفال والذبابإل وكافة األنذط – 2

 تشعيػ أوقات الفراغ واألنذطة الثقافية. – 3

تطؽير األنذاطة الفشياة )الحفاال عماى الثاروة الفشياة والتاريخياةإل تذاجيع اإلبادا  والخماق الفشايإل  – 4
 نذر األعسال الفشية(.

ويشبغاي التشؽياه إلااى أن السجسؽعاات األر عااة الداابقة تغطاي السجاااالت األساساية التااي تسثال محااؽر 
السؽجؽدة داخل كال مجسؽعاة  اهتسامات الدمطة التشفي ية في دولة ماإل ولكؼ قد تختمف التفريالت

 مؼ دولة ألخرىإل وفي نفس الدولة مؼ وقأل آلخر.
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 السبحث الثاني

 نعم السعلهمات اإلدارية

 مفههم نعم السعلهمات وأهسيتها لإلدارة العامة: السطلب األول:

 مفههم نعم السعلهمات: – 2

السعمؽمااات وتطبيقاتهاااا تعااد نعااػ السعمؽمااات واحاادة مااؼ أهااػ حقاااؽل السعرفااة فااي مجااال تكشؽلؽجيااا 
 الحديثة في مختمف مشعسات األعسال.

مجسؽعااة مااؼ السكؽنااات »نعااػ السعمؽمااات بينهااا  Laudon And Laudonفقااد عاارف كاال مااؼ 
السترابطااة والستفاعمااة معااًاإل والتااي يااتػ مااؼ خاللهااا تجسيااع أو اسااترجا إل وتذااغيلإل وتخاازيؼإل وتؽزيااع 

 .(1)السعمؽمات بغر  دعػ عسميات صشع القرارإل وتحقيق الرقابة في السشعسة

مجسؽعااة مااؼ اإلجااراءات التااي يسكااؼ مااؼ خااالل تشفياا ها »نعااػ السعمؽمااات بينهااا  Lucasوعاارف 
 .(2)«تؽفير معمؽمات تدتخدم لدعػ عسميات صشع القرار والرقابة في السشعسة

 مؼ ذلغ يتزل أن لشعام السعمؽمات سسات أساسية كثيرة مشها:

 :(3)يتكؽن نعام السعمؽمات مؼ أر عة عشاصر رئيدية هي – 1

: حياااث يتكاااؽن الحاساااب اآللاااي ماااؼ وحااادة التذاااغيل السركزياااةإل ووحااادات Hardwareاألجهااازة  –أ 
اإلدخاااالإل ووحااادات اإلخاااراجإل ووحااادات التخااازيؼ. كساااا تحتاااؽي األنعساااة الستقدماااة عماااى الؽحااادات 

 .Terminalsالطرفية 

 Systemإل و رمجياات الاشعػ Data Base: تذاسل قؽاعاد البياناات Softwareالبرمجياات  –ب 

Software  التااااي تذااااغل الحاسااااؽب وتجعمااااه قااااادرًا عمااااى تشفياااا  العسمياااااتإل و رمجيااااات التطبيقااااات
Application Software  التي تقؽم بتذغيل بياناات السشعساةإل مثال بارامر السحاسابةإل واألجاؽرإل

 والتشبد.

                                                            

(1) K. C. Laudon, J.P. Laudon, (1990), Management Information Systems, USA, the 

Macmillan Co, Inc, p. 5. 

(2) H.C. Laucas. Jr, (1990), Information System Concepts for Management, USA, 

McGraw-Hill, p. 15. 

(إل نعػ السعمؽمات اإلداريةإل السشعسة العر ية لمعمؽم اإلداريةإل عسانإل األردنإل العدد 1981( مش ر صالح )3)
 .23 – 19إل ص 243
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: تسكااؼ مااؼ االسااتخدام الفعااال للجهاازة والبرمجياااتإل حيااث تكتااب Proceduresاإلجااراءات  –ج 
لااكل كتيااب يدااسى دلياال اإلجااراءات. والغايااة مااؼ كتابااة اإلجااراءات هااي تؽحيااد أسااس عااادة عمااى 

 العسلإل وتجشب األنذطة أير السشعسة.

: يعاااد ماااؼ أهاااػ عشاصااار نعاااػ السعمؽمااااتإل ألناااه السدااادول عاااؼ Persoulaالعشرااار البذاااري  –د 
جاؽنإل الديطرة عماى كال عشاصار الشعاام األخارى. يتزاسؼ العشرار البذاري محمماؽ الاشعػإل والسبرم

 والسؽزعؽن لمسعمؽماتإل وإداريؽ الشعػ.

: فهااؽ يدااتسد مدخالتااه مااؼ عاادة (1)نعااام السعمؽمااات هااؽ أحااد األنعسااة الفر يااة فااي السشعسااة – 2
مرادر داخمية وخارجيةإل كسا أن مخرجاته تدتخدم في عسميات اتخاذ القرار والرقاباة التاي تساارس 

 سؽاء مؼ أطراف داخمية وخارجية.

 أهسية نعم السعلهمات لإلدارة العامة: – 0

لهدت اآلوناة األخيارة تزايادًا مداتسرًا وساريعًا فاي أهسياة نعاػ السعمؽماات. وترجاع ها   األهسياة إلاى 
ظهؽر ثالثة متغيرات عالسية باتأل تحكػ عماى كافاة مشعساتشاا العاماةإل بزارورة االساتفادة ماؼ نعاػ 

 السعمؽماتإل وه   الستغيرات هي:

Globalizationالعهلسة  – 2
(2): 

لقاااد جمباااأل العؽلساااة تهديااادات جديااادة لسشعساااات اإلدارة العاماااة فاااي بمااادناإل حتاااى باااات وجاااؽد هااا   
 السشعسات يتعمق بذكل حاسػ بسدى قدرتها عمى االستجابة الدريعة لمستغيرات العالسية.

مااتإل وهاؽ ماا ففي الدشؽات القميمة السا ية ترافقأل العؽلسة مع ثاؽرة االترااالت وتكشؽلؽجياا السعمؽ 
مااؼ السعمؽمااات والبيانااات عباار الزمااان والسكااانإل وإلااى تزايااد السشافدااة أدى إلااى تاادفق كسيااات هائمااة 

 لتتعدى حدود الدولة التي تعسل السشعسات  سؼ نطاقها.

و التالي فإن مفتاح نجاح مشعساتشا العامة في ظل العؽلسةإل أصبل يتسثل بزرورة وجؽد نعػ قؽياة 
 واالتراالت.وفعالة لمسعمؽمات 

 

                                                            

داريةإل مدسدة لباب (إل مقدمة في نعػ السعمؽمات اإل1996( سؽنيا البكريإل عمي عبد الهادي مدمػإل )1)
 .22الجامعةإل اإلسكشدريةإل مررإل ص 

(إل نعػ السعمؽمات اإلداريةإل الدار الجامعيةإل اإلسكشدريةإل مررإل ص 2335( ثابأل عبد الرحسؼ إدريسإل )2)
136. 
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 Transformation of Industrialالتحةةةةهل فةةةةي اتقترةةةةاديات الرةةةةشا ية  – 0

Economies
(1): 

لقااد أصاابحأل السعرفااة والسعمؽمااات القاعاادة األساسااية والسشتجااات الجدياادةإل وتحؽلااأل االقتراااديات 
اقترااااديات العسالقاااة فاااي العاااالػ مثااال اقترااااد الؽالياااات الستحااادةإل والياباااانإل وألسانياااًا وأيرهاااا ماااؼ 

صشا ية إلى اقتراديات الخدمات التي تعتسد عمى السعرفة والسعمؽماتإل وذلاغ ماؼ خاالل التخماي 
عااؼ السمفااات الؽرقيااة واسااتبدالها بالسمفااات اإللكترونيااةإل وو ااع خاادمات اإلدارة العامااة السااتخدامات 

 كل الشاسإل ونذر التعميسات والسعمؽمات والبيانات عمى اإلنترنأل.

أو ااحأل التراجااع الكسااي والشااؽعي فااي أداء مشعساتشااا العامااةإل وفااي قاادرتها عمااى  هاا   السعطياااتإل
تقااديػ الخاادمات نعاارًا لكااؽن معامالتشااا الحكؽميااة مااؼ الشااؽ  الاا ي يتطمااب هاادر الكثياار مااؼ الااؽرق 

 وجهؽد السؽظفيؼ.

ات واليؽم أ حأل نعػ السعمؽمات تقدم الفرصة لسشعساتشا العامة إلعادة ترتيب أمؽرها وفقًا لمسعطي
الجدياادة التااي تسكشهااا مااؼ القزاااء عمااى البيروقراطيااةإل وذلااغ ألن السااؽاطشيؼ الاا يؼ أصاابحؽا واعاايؼ 
باااالقؽى الكامشاااة فاااي اإلنترناااأل ونعاااػ السعمؽماااات لاااؼ يقبماااؽا بعاااد اآلن بفكااارة أن تبقاااى خدماااة اإلدارة 

 العامة بطيئة أو مشطؽية عمى الفؽ ى.

 

Transformation of the organizationsالتحهل في إدارة السشعسات  – 3
(2): 

فاإلدارة التقميدية الستبعة في مشعساتشا العاماة تعتساد عاادة عماى الخطاط الرساسيةإل والتقدايػ الذاديدإل 
والتخريش في العسلإل وعمى القؽاعاد الرساسيةإل والاؽالء لماؽائل والتعميساات لتحقياق التذاغيل األكثار 

القاراراتإل ماؼ خاالل مجسؽعاة ماؼ الستخررايؼ كفاءة لمسشعسة. كسا تترف بالسركزياة فاي اتخااذ 
 يعتسدون عمى مجسؽعة ثابتة مؼ إجراءات العسل الشسطية.

ولكؼ اإلدارة الحديثة لسشعسات اإلدارة العاماة الياؽم تعتساد عماى نعاػ ولابكات السعمؽماات لتخطايط 
مسشعسااة. األهااداف بااداًل مااؼ التخطاايط الرسااسيإل وعمااى السهشيااة والسعرفااة لتيكيااد التذااغيل السشاسااب ل

كسااا تترااف بالالمركزيااة والسرونااةإل مااؼ خااالل مجسؽعااة مااؼ أياار الستخرراايؼ الاا يؼ يعتساادون 
 عمى السعمؽمات الفؽرية في اتخاذ القرارات.

                                                            

(إل العسل وسرعة التفكير في عرر الشعام العربي الرقسيإل ترجسة: عدنان عزيسةإل 1999( بيل جيتسإل )1)
 .54ماراتإل ص بال دار نذرإل اإل

 .138( ثابأل عبد الرحسؼ إدريسإل مرجع سبق ذكر إل ص 2)
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هاا ا الااشسط الجديااد إلدارة السشعسااات لااػ يتدااع نطاااق انتذااار  بعااد ألنااه مااا زال فااي مرحمااة الشذااؽءإل 
شعساتشاااا العاماااة. لكاااؼ يداااتحيل تطبيقاااه دون وعماااى الااارأػ ماااؼ أناااه يذاااكل  ااارورة حتسياااة إلدارة م
 ييرات التشعيسية في تمغ السشعسات.استخدام نعػ السعمؽمات التي تعتبر القؽة الرئيدة لمتغ

 أثر استخدام نعم السعلهمات اإلدارية على مشعسات اإلدارة العامة: – 0

وجؽد تايثيرات وا احة ألارت مععػ الدراسات واألبحاث الحديثة التي تشاولأل نعػ السعمؽمات إلى 
 الستخدام ه   الشعػ عمى هيكمية وآلية عسل مشعسات اإلدارة العامة.

 ومؼ أهػ آثار استخدام نعػ السعمؽمات اإلدارية ما يمي:

تغيير الهيكل التشعيسي الرأسي ذي السدتؽيات اإلدارية الستعددة إلى هيكال بسداتؽيات إدارياة  – 1
ماؼ خاالل تقمايش حجاػ ودور اإلدارة  .(1)وتحميال الؽظاائفأقلإل وهؽ ماا ياددي إلاى إعاادة تراسيػ 

الؽساااطىإل وإحاااداث وحااادات تشعيسياااة جديااادة ألداء وظاااائف أصااابحأل  اااروريةإل وإحاااداث عسمياااات 
 الدمرإل أو التقديػإل أو اإللغاء في الؽحدات األخرى.

. (2)تقمياال أ باااء القيااام باألعسااال الروتيشيااة الستكااررة والتااي تتطمااب كااادرًا كبياارًا مااؼ السااؽظفيؼ – 2
فاااألمر الاا ي يااددي إلااى تخ اايت الؽقااأل الااالزم إلنجاااز هاا   األعسااالإل إ ااافة إلااى ارتفااا  جااؽدة 

 .(3)الخدماتإل وتحدؼ االتراالت مع األطراف الخارجية السرتبطة ببيئة عسل السشعسة

ر أفزاال الطاارق وألااكال التعاماال الجديااد مااع السااراجعيؼ. مااؼ خااالل تبداايط اإلجااراءات تااؽفي – 3
اإلداريااةإل وزيااادة ساارعة ودقااة إنجاااز السعااامالتإل وتدااهيل حفعهااا وتدااجيمها حدااب دوائاار وأقدااام 

 .(4)السشعسة. إ افة إلى تيكيد الشهر الالمركزيإل وتقميل البيروقراطية والدمطة

 

 

 

 
                                                            

(إل انعكاسات التكشؽلؽجيا عمى العشرر البذري في السشعسات العر يةإل مجمة 1997( أحسد سيد مرطفىإل )1)
 .114 – 95إل ص 73إل العدد 18آفاق اقتراديةإل مررإل السجمد 

(2) L. Euripidis, M. Nick, (1994), Information Technology and Organizational 

Structure of Greek public Administration, International Jornal Administration, Vol. 

17, No. 1, pp. 7 – 18. 

(3) F. Nobel, (1995), Implementation Strategies for Office Systems, Journal of 

Strategic Information System, Vol. 4, pp. 239 – 253. 

 .93 – 83( عاصػ دمحم حديؼ األعرجيإل عمي أحسد دمحم عالونةإل مرجع سبق ذكر إل ص 4)
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 الفرل الثاني

 مذكالت اإلدارة العامة ومتطلبات بشاء نعم السعلهمات اإلداريةواقع 

 السبحث األول

 واقع مذكالت اإلدارة العامة

تعتباار البيروقراطيااة الشسااؽذج السثااالي إلدارة السشعسااات العامااة حتااى تدااتطيع الؽصااؽل إلااى الكفاااءة 
 فإنهاااا تقاااؽم عماااى عااادة خراااائش Max Weberالسطمؽ اااة فاااي ظااال الحجاااػ الكبيااار. و حداااب 

 :(1)أهسها

التخراش وتقدايػ العسال بساا يسكااؼ ماؼ تحقياق الدقاة والداارعة فاي أداء الخادمات العاماةإل وتحديااد 
السداادوليات والؽاجبااات بطريقااة تسشااع التعااار  والتااداخل فااي االختراصاااتإل إ ااافة إلااى و ااع 

 القؽاعد والمؽائل التي تزسؼ حدؼ سير العسل.

بالفدااااااد اإلداري لمسشعساااااات العاماااااةإل والاااااروتيؼإل وتعقاااااد ولكاااااؼ يااااارتبط مفهاااااؽم البيروقراطياااااة الياااااؽم 
اإلجراءاتإل و طء السعامالتإل وإلى أير ذلغ مؼ السعاني التي ال تتفق مع السفهؽم األصامي لها   

 العاهرة.

وماؼ وجهاة نعرنااإل فاإن الداابب الرئيداي وراء السذاكالت التاي تعاااني مشهاا اإلدارة العاماة فاي بماادنا 
لستبعااة فااي إنجاااز السعااامالت ولاايس التشعاايػ البيروقراطااي بحااد ذاتااهإل ومااؼ يكسااؼ بالطريقااة اليدويااة ا

هااا ا السشطماااق تذاااكل نعاااػ السعمؽماااات اإلدارياااة وأيرهاااا ماااؼ معااااهر تكشؽلؽجياااا السعمؽماااات األداة 
 الفعالة لمقزاء عمى ه   السذكالت وهي:

 مذكالت تتعلق باألعسال السكتبية: السطلب األول:

 السكاتب الهرقية: – 2

هاااػ ماااا يشاااتر عاااؼ اعتسااااد مشعساااات اإلدارة العاماااة عماااى السكاتاااب الؽرقياااة هاااؽ كثااارة األوراقإل إن أ 
والشسااااذجإل والداااجالتإل وتعااادد السراحااال الالزماااة إلنجااااز السعاااامالت وتقاااديػ الخااادمات لمساااؽاطشيؼ. 

 ويتسخت عؼ ذلغ ما يمي:

الاااابطء فااااي سااااير السعااااامالت باااايؼ السكاتااااب بداااابب الؽقااااأل الاااا ي يدااااتغرقه السراجعااااؽن لشقاااال  – 1
السعاممااة بينفدااهػ باايؼ مكاتااب السااؽظفيؼ السذااتركيؼ فااي السعاممااة نفدااهاإل و اارورة تجسيعهااا قباال 

                                                            

(إل البيروقراطية بيؼ الشعرية والتطبيقإل السشعسة العر ية لمعمؽم اإلداريةإل القاهرةإل مررإل 1972( عمي الدمسيإل )1)
11. 
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. األمااار الااا ي ياااددي إلاااى عااادم الذاااعؽر بالر اااا نتيجاااة  ااايا  وقاااأل (1)نقمهاااا ماااؼ مرحماااة ألخااارى 
 روتيشية أير  رورية.السراجعيؼ في أعسال 

حاادوث أخطاااء فااي تخاازيؼ البيانااات نتيجااة اعتساااد األساامؽب الياادوي كتكاارار رقااػ السعاممااةإل أو  – 2
الخطااي بتدااجيل التاااريب)(. و التااالي سشحراال عمااى معمؽمااات متشاقزااة تدااتمزم إجااراءات إ ااافية 

رة إلاااى أن نعاااػ إلعااادة تااادقيقها وتراااحيحهاإل وتتطماااب وقتااًا إ اااافيًا ماااؼ الساااراجعيؼ. ويجااب اإللاااا
السعمؽماات اإلداريااة تدااهػ فااي تقميال األخطاااء ماؼ وجااؽد حقاؽل محااددة ال تداسل بإدخااال البيانااات 

 الخاطئةإل كحقل رقػ السعاممة ال ي ال يدسل بإدخال رقػ متكرر ويفر  تغيير الرقػ الخاطئ.

الحاجة إلى تخريش أرليف يشطؽي عمى مداحات واسعة لحف  الكػ الهائل ماؼ الداجالت  – 3
واألوراق التااي تكااؽن عر ااة لسخاااطر التمااف والزاايا إل فزاااًل عااؼ الحاجااة إلااى هاادر وقااأل وجهااد 

. فاااي حااايؼ قاااد (2)كبياااريؼ لمبحاااث عاااؼ السعاااامالت بااايؼ األكاااداس الستراكساااة فاااي الخااازائؼ والرفاااؽف
عمى عدة حؽاسيب تذغل مداحة ال تتعادى بزاعة أمتاارإل وتزاسؼ ساالمة تقترر قاعدة البيانات 

 السعامالت والؽصؽل إليها بيسر  وقأل مسكؼ.

 الروتين وما يشتج عشه من صهر الفداد اإلداري: – 0

أي الطريااقإل والسعشااى  Routeهااي كمسااة فرندااية األصاال مذااتقة مااؼ  Routineإن كمسااة روتاايؼ 
أمااا الساادلؽل التطبيقااي لهاا   . (3)المغااؽي لمااروتيؼ هااؽ )الدااير بطريااق معتااادة وندااق عفااؽي متكاارر(

الكمسااة فااي األعسااال الحكؽميااة فهااؽ الذااكميات التااي يجااب تؽافرهااا فااي السعاممااة الرسااسيةإل والسساارات 
 التي يجب أن تجتازها قبل أن ترل لشهايتها.

ذاتاهإل فهاؽ طريقاة لتشعايػ الخطاؽات و دوناه تتعقاد األعساال وتتايخر ألناه والروتيؼ ليس مر اًا بحاد 
فااي كاال ماارة يجااد الساادراء والسؽظفااؽن أنفدااهػ أمااام مذااكمة تحديااد ماهيااة الخطااؽات الؽاجااب عماايهػ 

. لكاؼ فاي حااال التقياد الذاديد بااالقؽانيؼإل وتعادد اإلجاراءاتإل وارتباطهااا (4)اتبااعهػ إلتساام السعااامالت
عدد كبير مؼ السدتؽيات اإلدارياة فاي الهيكال التشعيسايإل فاإن الاروتيؼ يرابل مر اًا ارتباطًا زائدًا ب

 مؼ أمرا  اإلدارة.

                                                            

 .93ص ( دمحم سعيد عبد الفتاحإل دمحم فريد الرحؼإل مرجع سبق ذكر إل 1)

(إل الروتيؼ أو معؽقات اإلدارةإل مطبؽعات وزارة الثقافة واإلرلاد القؽميإل دمذقإل 1971( دمحم عمي الز يػإل )2)
 .143سؽريةإل ص 

 .18( دمحم عمي الز يػإل مرجع سبق ذكر إل ص 3)

 – 191(إل اإلدارة العامةإل دار الشهزة العر يةإل بيروتإل لبشانإل ص 1978( عادل حدؼإل مرطفى زهيرإل )4)
192. 
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ويسكااؼ القااؽل بااين تسدااغ السؽظااف بتطبيااق حرفيااة القؽاعااد القانؽنيااة إلااى أبعااد حااد إنسااا يعااؽد ألحااد 
سااببيؼ: إمااا لكااي يخمااي نفدااه تسامااًا مااؼ السداادولية خؽفااًا مااؼ العقااابإل أو أن يحراال عمااى بعاات 
السكاساااب الذخراااية ماااؼ الساااراجعيؼ. وفاااي كمتاااا الحاااالتيؼ فاااإن ذلاااغ يكاااؽن مبعثاااًا لعهاااؽر ألاااكال 

 :(1)الفداد اإلداري مشها مختمفة مؼ

 الؽاسطة التي تداعد عمى تخطي الحؽاجز واخترار الجهؽد. – 1

 إ افة إلى الرلؽة التي انتذرت عمى نطاق واسع داخل السشعسات العامة. – 2

ويعتباااار معقااااب السعااااامالت مااااؼ أهااااػ صااااؽر الفداااااد اإلداري وأكثرهااااا انتذااااارًا خاصااااة بااااالقرب مااااؼ 
لااخش ممااػ بسراحاال وإجااراءات العساال ومقاباال مبمااب مااؼ السااال يتااابع  مشعساات اإلدارة العامااة. وهااؽ

 .(2)السعاممة يدويًا مسا يدر  انتقالها مؼ مرحمة إلى أخرىإل ويداعد عمى إنجازها بؽقأل أقرر

ولاايس هشاااك أدنااى لااغ مااؼ أن نعااػ السعمؽمااات اإلداريااة تداااعد عباار لاابكات االترااال باخترااار 
 ال ي يسكؼ مؼ التخمش مؼ معاهر الفداد اإلداري السختمفة.تعقيد اإلجراءات الروتيشيةإل األمر 

 القرهر في استخدام الحهاسيب وتطبيقاتها: – 3

دأبااأل مشعساتشااا العامااة خااالل الدااشؽات القميمااة السا ااية عمااى إنفاااق مبااالب  ااخسة لمحرااؽل عمااى 
 الحؽاسيب والبرمجيات الستطؽرة والتي باتأل متؽفرة في عدد كبيرم ن مكاتب مؽظفيها.

ومااع ذلااغ فاااإن عاادد الحؽاسااايب ال يسكااؼ أن يكااؽن بسفااارد  مدلاارًا عماااى فعاليااة اساااتخدامها. إذ أن 
االساااتفادة ماااؼ هااا   الحؽاسااايب بقياااأل محراااؽرة فاااي معالجاااة الكمسااااتإل والداااكرتاريةإل واألرلااايفإل 

إل (3)و عاات عسميااات التاادريب والتعماايػ لسسارسااة أعسااال اإلحراااءإل والسحاساابةإل والرواتاابإل واألجااؽر
مععػ عسميات تدويؼإل وتشاقال السعمؽماات بايؼ جهاات العسال السختمفاة تاتػ بذاكل ورقاي.  كسا بقيأل

و التالي فإن االستخدام الحالي لمحؽاسيب وتطبيقاتهاا فاي مشعساات اإلدارة العاماة لاػ يادد ماؼ جهاة 
 إلى أكثر ماؼ مجارد أتستاة األسااليب القديساة فاي العسالإل ولاػ يرال ماؼ جهاة أخارى إلاى االساتفادة

ة مااؼ اإلمكانيااات الكبياارة لهاا   التكشؽلؽجيااا وتذااغيمها بالذااكل االقترااادي السطمااؽب. و هاا ا السعقؽلاا
أصبحأل مشعساتشا العامة تدسى مدتهمكًا جيدًا ومدتخدمًا سيئًا في عرر السعمؽمات الا ي نعيذاه 

 اليؽم.

                                                            

 .136 – 134( دمحم عمي الز يػإل مرجع سبق ذكر إل ص 1)

 .16( محسؽد عشبرإل مرجع سبق ذكر إل ص 2)

(إل استخدام الحاسبات اإللكترونية في اإلدارة العامة في الدولإل السشعسة العر ية 1985( دمحم نؽر برهانإل )3)
 .39إل ص 299لمعمؽم اإلداريةإل عسانإل األردنإل السجمد 
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سادياةإل والعجيب أن القراؽر باساتخدام الحؽاسايب لايس ناجساًا عاؼ االفتقاار للماؽال واإلمكانياات ال
 بقدر ما هؽ قرؽر في التخطيط واتبا  الطرق العمسية لتحديد االحتياجات.

 مذكالت تتعلق بالهيكل الهرمي: السطلب الثاني:

 التشعيم الهرمي للسشعسات: – 2

فااي الؽاقااع يذااكل التشعاايػ الهرمااي وساايمة تشعيسيااة تحقااق عالقااة التاارابط باايؼ الاارئيس والساارؤوسإل 
حتااى أكباار السشعساااتإل و اا لغ يعساال الجهاااز الكبياار كؽحاادة واحاادةإل  وتجهاال هاا   العالقااة متساسااكة

 :(1)وهؽ يقؽم عمى عدة مبادئ إدارية أهسها

 مبدأ نطاق اإللراف: أي تؽجيه وقيادة عدد محدد مؼ السرؤوسيؼ. – 1

مبدأ وحدة األمر: أي أال يكؽن السرؤوس تابعًا ألكثر مؼ رئيس واحدإل مشعًا لتعار  األوامر  – 2
 والتعميسات الرادرة.

مبااادأ تحدياااد الدااامطات والؽاجباااات: الااا ي يسشاااع تاااداخل الراااالحيات والؽاجباااات بااايؼ األفااارادإل  – 3
 ويحدد خطؽط الدمطة وتفؽيزها في التشعيػ.

لتعميساات ماؼ السداتؽيات اإلدارياة األعماى إلاى األدناىإل فاي مقابال بشاء عمى ذلغ تردر األوامر وا
 .(2)انتقال ردود األفعالإل والشرائلإل والتعميسات مؼ السدتؽيات األدنى إلى األعمى

و الشعر إلى تعدد السدتؽيات اإلدارية بغية تزيق نطاق اإللارافإل والسركزياة فاي اتخااذ القاراراتإل 
وراق والتقااارير السكتؽ ااة فااإن ذلااغ يتطمااب وقتااًا طااؽياًل لشقاال إلااى جانااب االعتساااد السطمااق عمااى األ

األوامر والتعميسات. كسا نجد أن اإلدارة العميا تتستع بدمطات واساعة ومدادوليات  ايقةإل فاي حايؼ 
بااالقؽانيؼإل حيااث يفقااد الكثياار مااؼ تكااؽن السدااتؽيات الاادنيا مداادولة فقااط عااؼ تشفياا  األواماار وااللتاازام 

اتخاااذ القاارارات ويراابل تراارف الذااخش بإيعاااز مااؼ نفدااه عر ااة لمشقااد السااؽظفيؼ السبااادأة فااي 
 والسحاسبة مؼ قبل السدراء.

عشااد ذلااغ يراابل التشعاايػ الهرمااي أحااد السذااكالت التااي تعرقاال عساال اإلدارة العامااةإل األماار الاا ي 
يداتدعي إحاداث تغييارات ج رياة تذاكل  ارورة حتسياة إلدخاال نعاػ السعمؽماات اإلدارياةإل وتحقياق 

الاا ي يتراف بعاادد أقاال  (3)ة فااي اساتخدامها بحيااث يقاؽد ذلااغ إلااى التشعايػ الذاابكي السداطلالفاعميا
إل وماؼ الساؽظفيؼ الا يؼ يعسماؽن كفرياق عسال ويتستعاؽن بدامطات أكبار فاي مؼ السدتؽيات اإلدارياة

                                                            

 .433طمبةإل مرجع سبق ذكر إل ص ( عبد هللا 1)

 .113(إل فمدفة اإلدارةإل مشذؽرات جامعة حمبإل سؽريةإل ص 2331( عسر وصفي عقيميإل )2)

 .173( ثابأل عبد الرحسؼ إدريسإل مرجع سبق ذكر إل ص 3)
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اتخاذ القرارات. و التالي يتدع نطااق اإللاراف بساا يسكاؼ السادراء ماؼ تؽجياه ورقاباة عادد أكبار ماؼ 
 السشتذريؼ في مؽاقع جغرافية متباعدة. السؽظفيؼ

 قرهر الرقابة وعدم فاعليتها: – 0

تعتباار الرقابااة إلااى جانااب باااقي الؽظااائف األخاارى مااؼ تخطاايطإل وتشعاايػإل وتشداايق إحاادى عشاصاار 
العسمية اإلداريةإل وتهدف إلى التعرف عمى السذكالت والسعؽقات التي تعتار  ساير العسال وتادثر 

ها ووسائل عالجهاإل كسا تدعى إلى اكتذاف االنحرافاات واألخطااء التاي عمى كفاءته ومعرفة أسباب
 يرتكبها السؽظفؽن لسحاسبتهػ عشهاإل أو لمتيكد مؼ مدى التزامهػ بالشزاهة واألمانة.

 :(1)ومؼ أهػ وسائل الرقابة لدى مشعسات اإلدارة العامة ما يمي

السالحعة السبالرة: مؼ خالل قيام الساديريؼ باالجؽالت السيدانياة لالطاال  عماى مادى االلتازام  – 1
بالعسلإل وكسيته ونؽعيته. ولكاؼ ها   الجاؽالت تكاؽن قميماة وأيار دورياة نعرياًا لكؽنهاا تداتغرق وقتاًا 
 طااؽياًل عمااى حداااب القاارارات والسؽ ااؽعات الهامااةإل كسااا تقتراار الجااؽالت عمااى بعاات األقدااام أو

 السؽظفيؼ مسا ال يعطي صؽرة واقعية عؼ مجاالت العسل السختمفة.

التقارير: التي إما أن تكؽن لفهية تتسيز بالدرعة والذسؽلإل ولكشها ال تداجل الحقاائق كتاباةإل  – 2
و التاااالي ال يسكاااؼ الرجاااؽ  إليهاااا عشاااد الزااارورة. وإماااا أن تكاااؽن كتابياااة ورقياااة يداااهل تزويرهاااا وقاااد 

العميااإل مساا يااددي  ؽيات اإلدارياة الهرمياة وقتااًا طاؽياًل لمؽصاؽل إلاى اإلدارةتداتغرق ماع تعادد السدات
 إلى التيخر في اتخاذ القرارات الترحيحية.

ومؼ أهػ جؽانب قرؽر الرقابة في مشعساتشا العامة هؽ االعتساد عمى سجالت الدوام الؽرقياة التاي 
خالل العالقات الذخراية أن يقاؽم تذكل وسيمة فعالة لزبط االلتزام بسؽاعيد العسلإل إذ يسكؼ مؼ 

أي مؽظااف بااالتؽقيع نيابااة عااؼ اآلخاار فزاااًل عااؼ إمكانيااة تزويرهااا بدااهؽلة. باإل ااافة إلااى  ياااب 
السعااايير الؽا ااحة لقياااس كفاااءة العساال اإلداري والتيكااد مااؼ قيااام السااؽظفيؼ بيعسااالهػ عمااى أكساال 

عمااااى حداااااب معااااامالت وجااااهإل وعاااادم إ اااااعة األوقااااات بالزيااااارات وتبااااادل األحاديااااث الخاصااااة 
 السراجعيؼ.

وفي ظل عرر تكشؽلؽجيا السعمؽمات فإنه يسكؼ لشعػ السعمؽمات اإلدارية أن تدااعد عماى تداهيل 
مااؼ خااالل وجااؽد أجهاازة خاصااة  .(2)عسميااة الرقابااة ومتابعااة األنذااطة اإلداريااة واإلنتاجيااة السختمفااة

تعتسد عمى البرسات الذخرية لسراقبة الدوامإل والكاميرات الفيديؽيةإل إ افة إلى لابكات اإلنترناأل 

                                                            

 .232 – 229( دمحم مختار عثسانإل مرجع سبق ذكر إل ص 1)

 .134سبق ذكر إل ص ( عبد الر ا حدؼ الذؽافإل يؽسف سيد حدؼ الزلزلةإل مرجع 2)
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التي تسكؼ مؼ تحقيق رقابة مبالرة عمى عسل الساؽظفيؼإل كساا تدااعد عماى تفعيال الرقاباة الذاعبية 
 مؼ خالل فتل باب االعترا ات وو ع الخدمات عمى الؽيب.

 

 مذكالت تتعلق باتتراتت التشعيسية:لب الثالث: السط

تشطاااؽي وظيفاااة االتراااال عماااى تااادفق السعمؽماااات إلاااى مراكاااز اتخااااذ القااارار ماااؼ داخااال أو خاااارج 
السشعسةإل وهي الؽسيمة الرئيدية لار ط مكؽناات وأجازاء السشعساةإل كساا أنهاا أداة تحقياق التكياف بايؼ 

غيياااراتإل و ؽاساااطتها ياااتػ تعاااديل وتغييااار الدااامؽك السشعساااة والبيئاااة السحيطاااة وماااا يطااارأ عميهاااا ماااؼ ت
 التشعيسي.

وعمااى الاارأػ مااؼ الخطااؽات الجااادة فااي سااؽرية نحااؽ امااتالك تكشؽلؽجيااا االتراااالت وتطؽيرهااا مااؼ 
 خالل إنذاء لبكات الر ط في العديد مؼ السشعسات العامة.

أن وسائل االتراالت لادى مشعساتشاا العاماة بقياأل تعتساد عماى نقال وتباادل األوراق عاؼ طرياق  إال
البريد العادي الاي يحتااج إلاى عادد كبيار ماؼ السراساميؼإل ويداتغرق وقتاًا طاؽياًل ياددي إلاى التايخير 

 في حل السذكالت واتخاذ القرارات في عالػ يتدػ بالتغيير والدرعة.

داخال السشعساات وفيساا بيشهااإل تبشاى عماى أسااس تاداول الشداب الالورقياة  أما اليؽم فاإن االترااالت
 Local Area Network (1)مؼ خاالل لابكات االترااالت اإللكترونياة. وتعتبار الذابكة السحمياة

مااؼ أهااػ هاا   الذاابكات وهااي  بااارة عااؼ مجسؽعااة أجهاازة طرفيااة مؽصااؽل بعزااها باابعت  ااسؼ 
تقار ااااةإل وتدااااسل بإدخااااال البيانااااات ومعالجتهاااااإل حااادود جغرافيااااة  اااايقة فااااي مبشااااى أو عاااادة مباااان م

وتبادلهاإل بيؼ مراكز العسال السختمفاة. و ا لغ يرابل فاي اإلمكاان عار  البياناات بذاكل إلكتروناي 
 بداًل مؼ السخرجات الؽرقية السطبؽعة.

 

 

 

 

 

 

                                                            

 .157 – 155مدسدة الؽراقإل عسانإل األردنإل ص (إل نعػ السعمؽمات اإلداريةإل 2332( ابراهيػ حدشيةإل )1)
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 السبحث الثاني

 متطلبات بشاء نعم السعلهمات اإلدارية

الااشعػإل وظهااؽر إرادة فعالااة إليجاااد نعااام مشهجااي متكاماال بعااد القبااؽل واالعتااراف بزاارورة تطااؽير 
لمتطااؽير عمااى السدااتؽى الكمااي والجزئااي لمسشعسااةإل تباارز حقيقااة مفادهااا أن نعااام كااان ال يسكااؼ أن 

 يكؽن ثابتًا وصالحًا إلى األبد ل لغ فهؽ يحتاج إلى تطؽير دائػ.

اد الحماااؽل البديماااة لهااااإل إن الهااادف ماااؼ بشااااء الاااشعػ أو تطاااؽير حياتهاااا هاااؽ تحدياااد السذاااكالت وإيجااا
و الؽقأل ذاته التيكد مؼ أن الخطؽات الالزمة لفهػ السذاكالت وو اع الحماؽل لهاا قاد تساأل بطريقاة 

 عقالنية صحيحة.

وتعتبر طريقة تطؽير الشعػ بؽاسطة السدتفيد مؼ أكثر الطارق انتذاارًا الياؽمإل إذ أنهاا تتايل الفرصاة 
 إل وليس باالعتساد عمى االختراصييؼ والخبرات فقط.أمام السدتفيد الشهائي لتطؽير الشعام بشفده

 

 :ههم إعادة هشدسة عسليات األعسال السبادئ والسراحلمف السطلب األول:

 مفههم إعادة هشدسة عسليات األعسال: – 2

قااااد يعااااؼ الاااابعت أن العااااالج الدااااحري لسذااااكالت اإلدارة العامااااة يتؽقااااف عمااااى تجهيااااز مكاتااااب 
بالبرمجيااات الستطااؽرةإل والاار ط فيسااا بيشهااا بذاابكات إنترنااأل وإنترنااأل. السااؽظفيؼ بالحؽاساايب الساازودة 

ولكؼ استخدام نعػ السعمؽمات اإلدارية ال يقترر عمى ذلغ فحدبإل وإنسا يتطمب القيام بإجراءات 
معقاادة مااؼ أجاال تحقيااق االسااتفادة القرااؽى مااؼ تمااغ الااشعػ. هاا   اإلجااراءات تتسثاال بإعااادة هشدسااة 

ر ابتكااارًا هامااًا فااي مجااال بشاااء السدسداااتإل والطريقااة التااي تااددي بهااا عسميااات األعسااال التااي تعتباا
 السدسدة أعسالها.

بينهااا  Business Process Reengineeringويسكااؼ تعريااف إعااادة هشدسااة عسميااات األعسااال 
إجراء تغيرات ج رية في عسل السدسدة عؼ طريق إعادة بشاء الهيكل التشعيسيإل واالساتغشاء عاؼ »

سااتحداث بعزااهاإل وتذااكيل فاارو  وأقدااام جدياادةإل ودماار بعزااهاإل وإعااادة تؽزيااع بعاات الؽظااائفإل وا
 .(1)السددوليات والؽاجباتإل إ افة إلى إدخال مفاهيػ إدارية جديدة

                                                            

 .368(إل تقشية السعمؽمات في إدارة الذركاتإل دار الر ا لمشذرإل دمذقإل سؽريةإل ص 2333( قاسػ لعبانإل )1)
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عسميااة تراابل بهااا الذااركات مشافدااة عالسيااًا وذلااغ بإعااادة تجديااد نعااػ »كسااا يسكااؼ تعريفهااا بينهااا 
 .(1)«والدبل التي بها يتحدثؽن لبعزهػ ولعسالئهػمعمؽماتهاإل وتشعيساتهاإل وطرقها بالعسل معًاإل 

باا لغ نجااد أن إعااادة الهشدسااة تذااكل  اارورة حتسيااة لتفعياال اسااتخدام نعااػ السعمؽمااات اإلداريااة فااي 
السشعساااات العاماااةإل و التاااالي تحقياااق األهاااداف الستؽخااااة ماااؼ هااا ا االساااتخدام والستسثماااة بتخ ااايت 

ع مدااتؽى الخاادماتإل والؽصااؽل إلااى أعمااى درجااة التكاااليفإل والااتخمش مااؼ السعااامالت الؽرقيااةإل ورفاا
 مؼ اإلبدا  الؽظيفي.

 مبادئ إعادة هشدسة عسليات األعسال: – 0

هشاااك مدااتؽيات إلعااادة الهشدسااة: إذ يسكااؼ أن تذااسل إعااادة الهشدسااة كافااة العسميااات عمااى مدااتؽى 
العسمياات التاي السشعسةإل أو يسكؼ أن يكؽن هشاك جهؽد خاصة إلعادة هشدسة عسمية أو أكثر ماؼ 

تذسل عدة وظائف عماى كامال مادى السشعساةإل وساؽاء تساأل إعاادة الهشدساة عماى مداتؽى السشعساة 
 :(2)ككل أو عمى مدتؽى العسمية فإن السبادئ السفتاحية إلعادة الهشدسة هي

  رورة تؽفر قيادة وا حة ومتحسدة كي تقؽم السشعسة بتعهداتها. – 1

أن تتفااق جهااؽد إعااادة الهشدسااة مااع السفاااهيػ والقاايػ الدااائدة فااي البيئااة االجتسا يااة لمسشعسااةإل  – 2
بغياااة تااايميؼ قباااؽل عاااريت لمسشعساااة  اااسؼ السجتساااع السحااايط ماااثاًل: إذا كاناااأل األولؽياااة لتداااهيل 
معامالت السؽاطشيؼ وإنجازها عمى أكسل وجه فإن ذلغ أن يدخ  بعايؼ االعتباار عشاد إنجااز عسمياة 

 الهشدسة. إعادة

أن تتػ مؽازنة التغيرات الجاري تشفي ها في عسميات تشفي  األعسالإل مع التغييرات السزامشة لهاا  – 3
 في ثقافة السشعسة.

 تقديػ الحؽافز مؼ أجل تشفي  عسمية إعادة الهشدسة لمسشعسة. – 4

تغييااار السدااادوليات لااادعػ عسمياااات تشفيااا  األعساااال الجديااادة ماااثاًل: السشعساااة التاااي تعياااد تشعااايػ  – 5
نفدها بغر  اخترار مراحل إنجاز السعامالت يجب أن تعدل في السددوليات بحيث تتؽافاق ماع 

 ترتيبات العسل الجديد.

مداتؽى الخادمات فاي تشفي  عسمية إعادة الهشدسة بحساسة وااللتزام بهدف معيؼ مثاًل: تحدايؼ  – 6
 السشعسةإل يجب أن يربل هدفًا في كافة أرجاء ه   السشعسة.

                                                            

ترجسة: خالد الدخيل هللاإل دار السريبإل الريا إل (إل إعادة هشدسة السشعسةإل 2332( جفري آن لؽنذالإل )1)
 .34الدعؽديةإل ص 

 .379 – 378( قاسػ لعبانإل مرجع سبق ذكر إل ص 2)
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خاالل عسميااة إعاادة الهشدسااة يجاب عمااى اإلدارة العمياا لمسشعسااة أن تكارر االترااال باسااتسرار.  – 7
فمقد أظهرت التجاارب أناه لاػ يقال أحاد أبادًا باين هشااك اتراال أو تؽجياه زائاد عاؼ الحاجاة ماؼ قبال 

 تيميؼ نجاح إعادة الهشدسة. اإلدارةإل بغية

 عمى السذاركيؼ في السشعسة أن يكؽنؽا قادريؼ عمى التيقمػ مع الغسؽ . – 8

إن العؽائق التي تؽاجه التغيير أو تقف في طريقه يجب أن تزال مثاًل: إن القانؽن الا ي يسشاع  – 9
 .السؽظفيؼ مؼ اتخاذ القرارات دون الرجؽ  لرؤساء األقدام ر سا يتؽجب تغيير 

أخيرًا االحتفال بالشجاحإل إذ أن جهؽد إعادة الهشدساة تداتدعي أالباًا بعات البادايات الفالامة  – 13
 األمر ال ي يدتؽجب عشد تحقيق الشجاح االحتفال به وأن يتػ مشل جؽائز لمسدتحقيؼ.

 مراحل إعادة هشدسة عسليات األعسال: – 3

 :(1)تتطمب عسمية إعادة الهشدسة القيام بالسراحل التالية

 :Work Teamsفرق العسل  – 2

أي إنذاء عدة فرق لمعسلإل وكان فريق يختش بإدارة عسمية تشفي  أعسال كاممةإل وه   البشية تداسى 
التشعاايػ السدسااس عمااى الذاابكاتإل والساادعؽم أالبااًا مااؼ نعااػ السعمؽمااات والتااي تااددي إلااى إقااالل أو 

أن تكااؽن الفاارق مااؼ أحااد األنااؽا  إزالااة الكثياار مااؼ السذاااكل الشاتجااة عااؼ  ااغؽط العساال. ويسكااؼ 
 التالية:

فاارق مجسؽعااات العساال )الفاارق الدائسااة(: وهااي فاارق متعااددة السهاااراتإل وذات إدارة ذاتيااة تقااؽم  – 1
 بتشفي  األعسال الروتيشية في السشعسة.

فرق حل السذكالت: وهي فرق متعددة االختراصاتإل ومتعاددة السهااراتإل والتاي تذاكل ماؼ  – 2
 مذكمة خاصة طارئة ومؼ ثػ يجري حمها.أجل القيام بحل 

حمقااات الشؽ يااة: وهااي التااي تجتسااع برااؽرة متقطعااة إليجاااد وحاال السذااكالت الستعمقااة بيماااكؼ  – 3
 العسل.

فاارق اإلدارة: وهااي مدلفااة بذااكل أساسااي مااؼ مااديريؼ مااؼ مختمااف السجاااالت الؽظي يااةإل والتااي  – 4
 يكؽن هدفها األساسي هؽ تشديق أعسال الفرق األخرى.

الفااارق االفترا اااية: والتاااي يتؽاجاااد أعزااااؤها فاااي أمااااكؼ مختمفاااةإل وأالباااًا ماااا يكاااؽن ذلاااغ فاااي  – 5
 مشعسات مختمفة ويتػ االترال فيسا بيشهػ إلكترونيًا.

                                                            

 .353 – 332( قاسػ لعبانإل مرجع سبق ذكر إل ص 1)
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وفي كافة أنؽا  الفرق فإن نعػ السعمؽماات تمعاب دورًا حاساسًا فاي تفاؽيت أعزااء الفرياقإل وتايميؼ 
 ق السختمفة.روابط االترال الزرورية فيسا بيؼ الفر 

 :Building the Networked Organizationبشاء السشعسات الذبكية  – 0

فالبشية الهرمية تعشي وجاؽد تدمدال إداري هرماي متعادد السداتؽياتإل وفاي أي وقاأل ياراد فياه صاشع 
القرار فإنه يتؽجب التدمق صعؽداً وهبؽطًا في الهرم وكل ما يمزم هؽ وجاؽد لاخش واحاد فاي سامػ 

الهرمياااة ال يعااارف ماااا هاااي حقيقاااة السؽقاااف ويقاااؽل ال ليتؽقاااف كااال لااايء. وكااا لغ إذا كاناااأل البشياااة 
السعمؽمات مطمؽ ة مؼ العدياد ماؼ الؽظاائف فاإن الحراؽل عماى معمؽماات مشداقة يسكاؼ أن يكاؽن 

 مدتهمكًا لمؽقف ومثيرًا لمغيط لمسؽظفيؼ السعشييؼ.

و عاادد أقاال مااؼ العااامميؼإل والاا يؼ يتستعااؽن أمااا البشيااة الذاابكية تترااف بسدااتؽياتها اإلداريااة األقاالإل 
بدمطة أكبر في اتخاذ القرارات. كسا أن العامميؼ ال يعسمؽن وفق سااعات عسال معيارياة ثابتاةإل وال 

مكااااتبهػ فاااي السشعساااة. إ اااافة إلاااى أن الحاسااابات اآللياااة السترااامة  يسارساااؽن وظاااائفهػ ماااؼ خاااالل
البشياة الهرمياة أن يعسماؽا كفرياق عسالإل  بالذبكات جعمأل مؼ السسكاؼ لمعاامميؼ فاي السشعساات ذات

ومااع ظهااؽر لاابكات الاار ط العالسيااة فااإن أعزاااء فريااق العساال يسكااشهػ التعاااون عااؼ قاارب حتااى فااي 
 ظل مدافات ومؽاقع بعيدة تتعدى حدود الدولة.

تتراااف السشعساااات الهرمياااة بتعااادد السداااتؽيات اإلدارياااةإل و التاااالي تكاااؽن بطيئاااة فاااي اتخااااذ القااارار 
ود السذااكالت الطارئااة. فااي حاايؼ تحتااؽي السشعسااات الذاابكية عمااى عاادد أقاال مااؼ األمثاال عشااد حااد

الطبقات اإلداريةإل وتسمغ مدى أوسع مؼ الدايطرة والحكاػإل مساا يدااعدها عماى تحقياق الدارعة فاي 
 اتخاذ القرارات.

 

 :Empowermentالتفهيض أو مشح الدلطات  – 3

أو إعطااااء السؽافقااااتإل حياااث كاناااأل هااا   التفاااؽيت: هاااؽ عسمياااة تخؽيااال الساااؽظفيؼ باتخااااذ القااارارات 
 الرالحيات تقميديًا مؼ اختراص السدراء فقط.

وكشااااؽ  مااااؼ أنااااؽا  فمداااافة اإلدارة فااااإن التفااااؽيت يعشااااي الدااااساح لمعااااامميؼ فااااي السشعسااااة بااااإطالقإل 
وتطااؽيرإل واسااتخدام مهاااراتهػ ومعااارفهػإل وذلااغ فااي ساابيل مراامحة السشعسااةإل ومااؼ أجاال مرااالحهػ 

البيئاااة السشاسااابة لتداااتطيع القاااؽة العامماااة أن تقاااؽم بااا لغ. لكاااؼ الذاااخش  الذخراااية أيزاااًا وتااااميؼ
السفؽ  يجب أن يكؽن قادرًا عمى اتخاذ القرارات ماؼ خاالل الحراؽل عماى السعاارفإل والخباراتإل 

 والتدريب والتي قد ال يكؽن سهاًل الحرؽل عميها.
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 Intelligentكيااة إل والااشعػ ال Expert Systemsلاا لغ فااإن نعااػ السعمؽمااات كااالشعػ الخبياارة 

Systems إل إ ااافة إلااى لاابكات اإلنترنااأل الداخميااة والخارجيااة تقااؽم بتاايميؼ هاا   السعااارف. ومااؼ
 الستؽقع أن يكؽن أداء السؽظفيؼ السفؽ يؼ أفزل مؼ أداء السؽظفيؼ العادييؼ.

 :Empowerment of Collaborative Workتعزيز العسل التعاوني  – 4

ؽيت الداامطة إلااى مسثماايؼ )مفؽ اايؼ( يذااكمؽن فريقااًا قااادرًا عمااى تشفياا  حيااث تقااؽم اإلدارة العميااا بتفاا
األعسال برؽرة أسر  وأقل تايخيرًاإل وها ا األمار يتطماب تاؽفر السراداقية واألماناة فاي ها ا الفرياقإل 
وتدسل نعػ السعمؽمات باعتسااد ال مركزياة اتخااذ القارار ومسارساة الدامطة ولكشهاا فاي نفاس الؽقاأل 

يااة عمااى كاماال جهاااز السشعسااة مااثاًل: إن لاابكة اإلنترنااأل والذاابكات الداخميااة تاادعػ الداايطرة السركز 
)إنترنااأل( تعاازز مااؼ قاادرة السااؽظفيؼ عمااى الؽصااؽل إلااى السعطياااتإل والسعمؽماااتإل والسعااارف التااي 

 يحتاجؽن إليها مؼ أجل اتخاذ قرارات سريعة.

دما ال تتااؽفر لااديهػ وتعطااي الااشعػ البااديل مااع تبرياار اختيااار هاا ا الحاال ألعزاااء فريااق اإلدارة عشاا
الخباااارات الذخراااايةإل و اإل ااااافة إلااااى ذلااااغ فااااإن الذاااابكات الحاسااااؽ ية تدااااسل ألعزاااااء الفريااااق 
باالترال مع بعزهػ بعزاًا بذاكل فعاالإل وكا لغ باالتراال ماع فارق اإلدارة األخارى فاي مختماف 

 مؽاقع العسل.

 استحداث فرص وظيفية جديدة: – 5
Opening New Employment Opportunities: 
إن إعادة الهشدسة تدتدعي تغييارات ج رياة فاي وظاائف األلاخاص وعالقاات العسال. وهشااك أالباًا 
وظااائف سااؽف يااتػ إلغاؤهاااإل وهاا   التغيياارات تكااؽن مدلسااة جاادًا لدرجااة أن السشعسااات تدجاال أحيانااًا 
عسميااة إعااادة الهشدسااة حتااى تراابل الحاجااة إليهااا ممحااة جاادًاإل لكااؼ األلااػ الشاااتر عااؼ إعااادة الهشدسااة 

 أقل إيالمًا مؼ إلغاء السشعسة مؼ الؽجؽد نهائيًا.

 

 :عهامل الشجاح والفذل الكفاية اتقترادية لبشاء نعم السعلهمات اإلدارية السطلب الثاني:

هشااااك جانباااان لسعادلاااة السعمؽمااااتإل األول: هاااؽ تكمفاااة الحراااؽل عماااى السعمؽمااااتإل والثااااني: هاااؽ 
تادفع لمحراؽل عماى السعمؽماات أكثار مساا تداتفيد مشهاا السشافع الستؽخاة مشها. وإذا كانأل السشعساة 

 عشدها ال يكؽن نعام السعمؽمات ذو كفاية اقترادية.
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ولمتيكااد مااؼ أن نعااام السعمؽمااات ذو كفايااة اقترااادية يجااب عمااى السااديريؼ الاا يؼ يتخاا ون القاارارات 
 :(1)التذغيمية أن يقؽمؽا بسا يمي

 أن يذاركؽا فعميًا في بشاء نعام السعمؽمات ال ي يزودهػ بالسعمؽمات. – 1

 أن يقرروا ويحددوا أي السعمؽمات سؽف تسر في نعام السعمؽمات. – 2

 أن يشتبهؽا ويراقبؽا كمفة نعام السعمؽمات. – 3

ت عشاادما يااتػ تطااؽير و شاااء نعااام السعمؽمااات بذااكل ال مركاازي فااإن الساادراء الاا يؼ يتخاا ون القاارارا
التذاااغيمية يقؽماااؽن أيزاااًا باتخااااذ القااارارات حاااؽل كسياااة السعمؽماااات الؽاجاااب جسعهاااا لحااال السذاااكمةإل 
وعشاادها يكااؽن هاادالء قااادريؼ عمااى تقياايػ تكمفااة الحرااؽل عمااى السعمؽمااات والفؽائااد التااي يحراامؽن 

 عميها مؼ استخدام السعمؽمات.

 بيؼ مجسؽعتيؼ: أما في نعػ السعمؽمات السركزية فإن تكمفة وفؽائد الشعام تتؽز 

حياااااث يقاااااؽم متخراااااش بتطاااااؽير نعاااااام السعمؽماااااات ويقاااااؽم السااااادراء التذاااااغيميؽن باالساااااتفادة ماااااؼ 
السعمؽمات. إن ه ا األسامؽب السركازي قاد يكاؽن ساببًا فاي بشااء معمؽماات مكمفاة جادًا وأيار متكيفاة 

 ااة ألن مااع حاجااات السشعسااةإل حيااث ال يااتػ إحااداث التغيياارات السطمؽ ااة فااي الشعااام بالداارعة السطمؽ 
السجسؽعة التي تقؽم بترسيػ السعمؽمات بذكل مركزي ال ترى إال جانب التكمفةإل ومؼ جهاة أخارى 
فااإن مدااتخدمي السعمؽمااات ال ياارون إال جانااب السشااافع التااي يحراامؽن عميهااا وقااد يطمبااؽن إجااراء 

 تغييرات في الشعام دون أن تكؽن ه   التغييرات ذات كفاية اقترادية.

ة فإن الكثير مؼ السشعساات تقاؽم بتطاؽير نعاػ السعمؽماات بذاكل أيار مركازي ولتفادي ه   السذكم
وتبعااًا لاا لغ فااإن السدااتخدم الشهااائي لمسعمؽمااات هااؽ الاا ي يقااؽم بتطااؽير البرمجيااات بسااا يااتالءم مااع 

 حاجات العسل.

 عؽامل نجاح وفذل نعػ السعمؽمات اإلدارية:

االتفاااق عمااى قيسااة وفعاليااة نعااام  إن قياااس نجاااح الشعااام لاايس باااألمر الدااهلإل حيااث مااؼ الرااعب
 :(2)السعمؽمات إال أن البحؽث في مجال نعػ السعمؽمات قدمأل السعايير التالية لشجاح الشعام

 ارتفا  مدتؽى استخدام الشعام. – 1

 درجة ر اء السدتخدم. – 2

                                                            

(1) M. Vonder, G. White, Op. Cit, pp. 778 – 779. 

 .411 – 413( إبراهيػ سمطانإل مرجع سبق ذكر إل ص 2)
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 االتجاهات اإليجابية تجا  الشعام والعامميؼ في إدارة نعػ السعمؽمات. – 3

 السداهسة في تحقيق األهداف مثل جؽدة القرارات التي اعتسدت عمى استخدام الشعام. – 4

 السشافع السالية مثل تخ يت التكاليف أو زيادة اإليرادات. – 5

ويقرااد بفذاال الشعااام لاايس فقااط تؽقفااه وإنسااا عاادم اسااتخدامه بطريقااة فعالااة. وترجااع مذاااكل نعااػ 
 :(1)السعمؽمات إلى العؽامل التالية

لترااسيػ: فقااد ال يقاادم الشعااام السعمؽمااات بداارعة كافيااة تسكااؼ مااؼ اسااتخدامهاإل أو قااد يقاادمها ا – 1
بذااكل صااعب معااه اسااتخدامهاإل أو قااد يقاادم بيانااات خاطئااة أياار مطمؽ ااة. وقااد يكااؽن الشعااام معقاادًا 
بدرجااة ال تدااسل لمسدااتخدم بالتفاعاال معااه واسااتخدامهإل أو قااد ال يذااجع عمااى اسااتخدامه كااين يكااؽن 

الاااات أيااار مشاساااب لمسداااتخدم. كساااا يفذااال التراااسيػ إذا كاااان أيااار متؽافاااق ماااع القااايػ تراااسيػ الذ
 والثقافة واألهداف التشعيسية.

البيانات: إذا كانأل البيانات التي يتػ االعتسااد عميهاا إلنتااج السعمؽماات أيار دقيقاةإل أو أيار  – 2
السعمؽماااات مشداااقةإل أو أيااار مالئساااة ألهاااداف وأأااارا  السشعساااةإل فاااإن هااا ا ياااددي إلاااى أساااؽ  

 الشاتجة عؼ الشعام.

التكاليف: قد يعسل الشعام برؽرة فعالة إال أن تكمفة تشفي   وتذغيمه قد تكاؽن مكمفاة عساا هاؽ  – 3
مقدر له في السؽازنة السخررة لمشعامإل و حيث أن السشافع الستحرل عميها ماؼ الشعاام ال تعاادل 

 تمغ التكمفة.

التذاااغيل: وفاااي هااا   الحالاااة ال يعسااال الشعاااام براااؽرة جيااادةإل كاااين ترااال السعمؽماااات براااؽرة  – 4
 متيخرة كشتيجة لتعطل الشعام أو لفقدان بعت البيانات.

 

 أمن ورقابة نعم السعلهمات اإلدارية:السطلب الثالث: 

بؽاسااطة  ال لااغ فااي أن نعااػ السعمؽمااات اليدويااة أكثاار أمانااًاإل وأن الراافقات والسعااامالت التااي تااتػ
نعػ السعمؽمات السبشية عمى الحاسب تتطماب تاؽفير الكثيار ماؼ عشاصار األماؼ والحساياة لهاا حتاى 
يسكؼ اجت اب السزيد مؼ مدتخدميهاإل ولعشرر أماؼ السعمؽماات فاي ها   الطارق واألسااليب بعادان 

 رئيديان:

                                                            

 .413 – 439سمطانإل مرجع سبق ذكر إل ص  ( إبراهيػ1)
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قاة بالذاخش الا ي حساية البياناات الذخراية أثشااء تشاقمهاا عبار الذابكةإل وتؽثياق السعمؽماات الستعم
أنجاااز السعامماااة أو الرااافقة. ولقاااد تاااػ فاااي هااا ا الرااادد ابتكاااار تكشؽلؽجياااات بالغاااة التطاااؽر لمتؽثياااق 
تشطؽي عمى أعمى مدتؽيات حساية السعامالت مؼ تدخل الستطفميؼ واإلبقااء عماى ساريتها الكامماةإل 

 :(1)تتعر  له نعػ السعمؽمات ما يميومؼ أهػ ما 

الكؽارث: قد تتعر  أي مؼ مكؽنات نعػ السعمؽمات إلى التدمير سؽاء عاؼ طرياق الحرياقإل  – 1
أو انقطاااا  القاااؽى الكهر ائياااةإل أو أيرهاااا ماااؼ الكاااؽارثإل وتاااددي تماااغ الكاااؽارث إلاااى تعطااال عسمياااات 

 السشعسة بل قد يرل األمر إلى تؽقف السشعسة تسامًا.

افة إلاى التكمفاة العالياةإل ولمتغماب عماى مذاكمة إن إعادة بشاء ما دمر يدتغرق ساشؽات عديادة باإل ا
تاادمير ممفااات البيانااات يااتػ االحتفااال بشدااخة احتياطيااة لتمااغ السمفاااتإل كاا لغ تاايميؼ السباااني التااي 

 تحتؽي عمى السكؽنات السادية  د الحريق أو ال يزانات.

عادوانًا جرائػ الحاسب وسؽء االساتخدام: يذاير مراطمل جارائػ الحاساب إلاى أي أفعاال تسثال  – 2
عمى نعاام السعمؽماات مثال: تعاديل الداجالت لمحراؽل عماى أماؽالإل تادمير البياناات ذات القيساةإل 

 االستيالء عمى معمؽمات لمغيرإل عسل ندب مؼ البرمجيات بطريقة أير قانؽنية.

أماااا مراااطمل ساااؽء اساااتخدام الحاساااب فيذاااير إلاااى اساااتخدام الحاساااب براااؽرة أيااار أخالقياااة مثااال 
 مات ألداء أعسال خاصة.استخدام نعام السعمؽ 

ولتخ اايت أو الحااد مااؼ تمااغ السذاااكل ال بااد أن يتزااسؼ نعااام السعمؽمااات السبشااي عمااى الحاسااب 
 اآللي األدوات التي تسكؼ مؼ الرقابة عمى الشعام.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .396 – 395( إبراهيػ سمطانإل مرجع سبق ذكر إل ص 1)
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 خاتسة:
هشاااك عالقااة ارتباااط قؽيااة وطرديااة باايؼ الستغياار السدااتقل )نعااػ السعمؽمااات اإلداريااة(إل وجسيااع  – 1

الستغيرات التابعة البالب عددها ستة متغيرات. و ي شأل الشتاائر أن ارتبااط )نعاػ السعمؽماات اإلدارياة( 
السعااامالت( )مراحال وزمااؼ إنجاااز ميااة العسميااة الرقابيااة( )فاعميااات تشفياا  األعسااال اإلدارياة( ماع )عس

 )ر ى الستعامميؼ( )سرعة تشاقل السعمؽمات( )الطريقة اليدوية إلنجاز السعامالت(. 
دل أل الشتائر عمى أنه ال يؽجد تحديد دقيق لمسددوليات والؽاجباتإل وهؽ ماا ياددي إلاى تاداخل  - 2

سركزياة فاي الؽظائفإل و التالي عدم و ؽح الهيكال التشعيسايإل كساا تدااعد القاؽانيؼ الست بعاة عماى ال
 اتخاذ القراراتإل وكل ذلغ يجعل التشعيػ الذبكي أفزل مؼ التشعيػ الهرمي. 

بي شأل الشتائر أن نعػ السعمؽمات اإلدارية تعسال عماى إعاادة هشدساة عسمياات تشفا  األعساال اإلدارياة 
 مؼ خالل:

 إحداث عسميات دمر أو تقديػ في الؽظائف. –أ 
 إحداث وحدات تشعيسية جديدة. –ب 
 إلغاء الؽحدات التي يددي الحاسب وظيفتها. –ج 
 تغيير الهيكل الرأسي إلى هيكل أفقي. –د 
 تقميش حجػ ودور اإلدارة الؽسطى )رؤساء األقدامإل ورؤساء الذعب(. -ها 
 تعزيز الالمركزية في اتخاذ القرارات. –و 
أظهرت الشتائر أن الشعام الرقابي السعساؽل باه ال يحقاق الغار  ماؼ الرقاباةإل وذلاغ للساباب  – 3

 التالية:
ألنه يعتسد عمى التقارير الذفهية التي ال تتزس ؼ إثباتاات فعمياةإل إ اافة إلاى التقاارير الكتابياة  –أ 

ياة. و اشفس الؽقاأل يفتقار القابمة لمتزويرإل والتي تدتغرق وقتًا طؽياًل في الؽصؽل إلى الجهاات السعش
 ه ا الشعام إلى أهػ وسيمتيؼ لمرقابة الحقيقية وهسا: جؽالت السدراء السيدانية ولكاوى السراجعيؼ.

الااة لزاابط االلتاازام بسؽاعيااد العساالإل  –ب  اعتساااد  عمااى الدااجالت الؽرقيااة التااي ال تذااك ِّل وساايمة فع 
خارإل إ اافة إلاى عادم خزاؽعها بدبب سهؽلة تزويرهاا ماؼ خاالل تؽقياع أي مؽظاف نياباة عاؼ اآل

 لمتدقيق مؼ قبل رؤساء الدوائر.

و ي شاااأل الشتاااائر أن الؽاساااطة هاااي أكثااار معااااهر الفدااااد اإلداري لااايؽعًا ثاااػ  السحداااؽ يةإل والرلاااؽةإل 
ومعق ِّب السعامالتإل حيث يعتبر الروتيؼ أو تعقيد اإلجاراءات أهاػ سابب ماؼ أساباب انتذاار الفدااد 

اااؼ نعاااػ السع مؽماااات اإلدارياااة ماااؼ زياااادة فاعمياااة العسمياااة الرقابياااة ماااؼ خاااالل: تبدااايط اإلداري. وتسك ِّ
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اإلجاااراءاتإل والحاااد ماااؼ معااااهر الاااروتيؼإل إ اااافة إلاااى تعزياااز الرقاباااة عماااى ساااير العسااال وااللتااازام 
 بالقؽانيؼ مسا يدسل بالقزاء عمى الكثير مؼ معاهر الفداد اإلداري.

اار التباااايؼ فااي  – 4 الطريقااة اليدوياااة إلنجاااز السعااامالتإل وكاناااأل إن نعااػ السعمؽمااات اإلداري تفد ِّ
 الشتائر:

دات والقيااؽد التااي  –أ   ااعف خباارة السااؽظفيؼ نتيجااة نقااش الاادورات التدريبيااةإل إ ااافة إلااى السحااد ِّ
 تسشع استخدام الحاسب في بعت السعامالت.

ااه ن –ب  ذاااط إن الحؽاساايب والتطبيقااات الستااؽف رة حاليااًا ليدااأل متطااؽرة وكافيااةإل لاا لغ يجااب أن يؽج 
 الحؽسبة باتجا  امتالك نعػ السعمؽمات اإلداريةإل وأتستة كافة فعاليات العسل اإلداري.

ي الطريقة اليدوية في معالجة السعامالت إلى كثارة األوراق والداجالت. ويرافاق ذلاغ قداػ  –ج  تدد ِّ
األرلاااايف الاااا ي يت رااااف بؽجااااؽد عاااادد كبياااار مااااؼ الرفااااؽفإل إ ااااافة إلااااى مخاااااطر تمااااف و اااايا  

 وهؽ ما يدتدعي استبدال األرليف بقاعدة بيانات مدتستة.السعامالت 

تمعاااب نعاااػ السعمؽماااات اإلدارياااة دورًا حيؽياااًا فاااي الاااتخمش ماااؼ الطريقاااة اليدوياااة ماااؼ خاااالل  –د 
 استبدال األسمؽب اليدوي باألسمؽب السدتسألإل فزاًل عؼ تدهيل ترشيف وحف  السعامالت.

ي إلااى أن الاابطء فااي إنجاااز أظهاارت الشتااائر  – 5 السعااامالت مااردُّ  إلااى الطريقااة اليدويااة التااي تاادد ِّ
حدوث أخطااء فاي التداجيلإل وها ا يتطم اب وقتاًا وإجاراءات إ اافية لتراحيحها. كساا أك ادت الشتاائر 
أن نعاااػ السعمؽماااات اإلدارياااة تدااااعد عماااى تخ ااايت مراحااال وزماااؼ إنجااااز السعاااامالت عاااؼ طرياااق 

لإل فزااًل عاؼ اختراار السراحال الالزماة إلنجااز تقميش الؽقاأل والجهادإل وتخ ايت أخطااء التداجي
 السعامالت.

و ي شأل الشتائر أن ه ال يؽجد أي تبادل لمسعمؽماتإل كسا ياتػ نقال السعمؽماات عبار البرياد العاادي  – 6
 أو السراسميؼإل وه   الؽسيمة تت رف بكؽنها:

 تدتغرق وقتًا طؽياًل لشقل وتبادل السعمؽمات. –أ 

ي إلى التيخ –ب   ير في اتخاذ القرارات.تدد ِّ

 تحتاج إلى عدد كبير مؼ السراسميؼ. –ج 

 كسا أو حأل الشتائر أن نعػ السعمؽمات اإلدارية تزيد مؼ فعالية االتراالت عؼ طريق:

 ر ط األقدام والدوائر والذعب بذبكات اترال حاسؽ ية. –أ 

 تدهيل تبادل السعمؽمات. –ب 
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 تفعيل االتراالت بيؼ أقدام ودوائر السشعسات. –ج 

 تحقيق تفاعل أفزل بيؼ السشعسات والسراجعيؼ. –د 

بي شأل الشتائر أنه ال يؽجد لعؽر بالر ى مؼ قبال الساراجعيؼإل وسابب ذلاغ يعاؽد إلاى الاروتيؼ  – 7
بالدرجاااة األولاااىإل إذ أن تعقياااد اإلجاااراءات يفااار  نقااال الساااراجعيؼ لمسعامماااة بينفداااهػ بااايؼ السكاتاااب 

ة مع عدم وجؽد لبكة ر ط لشقل السعمؽمات. كسا ُتعهر الشتائر أن  نعػ السعمؽ  ماات والطؽابق خاص 
اإلداريااة تداااعد عماااى تحقيااق أكبااار قاادر مسكاااؼ مااؼ ر ااى الستعاااامميؼ ألنهااا تعسااال عمااى تحدااايؼ 
مةإل وتحق ِّق اإلسرا  في إنجاز السعاامالتإل فزااًل عاؼ تقاديػ خادمات جديادة  مدتؽى الخدمات السقد 

 لػ تكؼ مؽجؽدة مؼ قبل.

 بشاء عمى نتائر البحثإل نقترح العسل بالتؽصيات التالية:

ورات التدريبيااااة فااااي مجااااال نعااااػ السعمؽمااااات السحؽساااابةإل وخاصااااة نعااااػ السعمؽمااااات عقااااد الااااد – 1
ريؼ في مجال الشعػ.  اإلداريةإل مؼ خالل تعييؼ خبراء ومتخر ِّ

زياااادة وعاااي اإلدارة لااادور نعاااػ السعمؽماااات اإلدارياااة فاااي العسااال اإلداري العاااام لساااا تاااؽف ِّر  ماااؼ  – 2
 رنة مع الطريقة اليدوية إلنجاز السعامالت.ميزات الدرعةإل والدقةإل وتؽفير الؽقأل والجهد مقا

ر ااط الحؽاساايب فااي السشعسااات العامااة الخدميااة فااي سااؽرية  ااسؼ لاابكة اتراااالت حاسااؽ يةإل  – 3
 بحيث يدهل تبادل البيانات والسعمؽمات إلكترونيًاإل وه ا مؼ لينه زيادة فعالية االتراالت.

فااي سااؽرية مااع لاابكة اإلنترنااأل بحيااث  فااي السشعسااات العامااة الخدميااة واألقدااام ر ااط الاادوائر – 4
ُتتاح لهاا فرصاة االساتفادة ماؼ الخبارات العالسياة فاي تقاديػ خادمات جديادةإل و ساا يسك ِّاؼ ماؼ تحقياق 
التؽاصااال السبالااار ماااع الساااراجعيؼ لتقاااديػ الذاااكاوى والسقترحااااتإل وهاااؽ ماااا ياااشعكس بالشتيجاااة عماااى 

 تحديؼ األداء العام.

لااى السشعسااات العامااة الخدميااة وهاا ا يتطم ااب التخطاايط لاا لغ إدخااال نعااػ السعمؽمااات اإلداريااة إ – 5
اع فاي تطبياق  مؼ خالل تؽفير األجهزة والبرمجيات الستطؽرةإل وو ع مراحل يسكاؼ بؽاساطتها التؽسُّ

 نعػ السعمؽمات اإلدارية وصؽاًل إلى الهدف األساسي وهؽ أتستة كافة األنذطة.

بالسكاتااب اإللكترونيااة الخاليااة مااؼ األوراقإل  بغاار  الااتخمش مااؼ السكاتااب الؽرقيااة واسااتبدالها – 6
د مشطقيااة و اارورة كاال مرحمااة مااؼ مراحاال السعاممااةإل  فإن ااه يجااب القيااام بيعسااال تطااؽير إداريااة تحااد ِّ
د الذااكل الجديااد لماادورة السدااتشدية )السدتستااة(إل والاا ي يجااب عمااى السشعسااات أن تمتاازم  و التااالي تحااد ِّ

 به.
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يؼ العسال ماؼ خاالل تاؽفير الكااميرات الفيديؽياة زام بقؽاعد وقاؽانتعزيز فعالية الرقابة عمى االلت – 7
 في كاف ِّة السكاتبإل وتزويد السؽظفيؼ ببطاقات الدوام اإللكترونيةإل وزيادة الزيارات السيدانية لمسدراء.

إعاااادة الشعااار فاااي كااال مااادة دورياااة بااااإلجراءات الؽاجاااب ات ِّباعهاااا إلنجااااز السعاااامالتإل وذلاااغ  – 8
بغر  تعديمها وتحديشها تفادياًا لتعقياد اإلجاراءاتإل و التاالي القزااء عماى الاروتيؼ الا ي يعاد ساببًا 

 رئيديًا لمكثير مؼ معاهر الفداد اإلداري كالرلؽةإل والؽاسطةإل والسحدؽ ية وأيرها.

د السدتؽيات اإلدارية ُيفقد السؽظفيؼ في السداتؽيات الادنيا السباادأة فاي اتخااذ القاراراتإل  – 9 إن تعدُّ
ل ماؼ  التشعايػ الهرماي أو التررُّف دون التؽجيه السبالر مؼ السدتؽيات األعمى. ل لغ يجب التحؽُّ
ركزيةإل والعسال إلى التشعيػ الذبكي السدط ل ال ي يشطؽي عمى مدتؽيات أقلإل ويدسل بتعزيز الالم

 الجساعي.
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 السراجع

 

 أوًت: الكتب:

 (إل اإلدارة العامةإل دار الشهزة العر يةإل القاهرةإل مرر.1972تؽفيقإل حدؼ أحسدإل ) – 1

 (إل مبادئ عمػ اإلدارة العامةإل جامعة قار يؽنسإل بشغازيإل ليبيا.1991عثسانإل دمحم مختارإل ) – 2

(إل اإلدارة العامااااةإل الاااادار الجامعيااااةإل 1991الرااااحؼإل دمحم فرياااادإل ) –عبااااد الفتاااااحإل دمحم سااااعيد  – 3
 بيروتإل لبشان.

(إل نعػ السعمؽمات اإلداريةإل السشعسة العر ياة لمعماؽم اإلدارياةإل عساانإل 1981صالحإل مش رإل ) – 4
 .243األردنإل العدد 

اريااةإل (إل مقدمااة فااي نعااػ السعمؽمااات اإلد1996مداامػإل عمااي عبااد الهاااديإل ) –البكااريإل سااؽنيا  – 5
 مدسدة لباب الجامعةإل اإلسكشدريةإل مرر.

(إل نعااااااػ السعمؽمااااااات اإلداريااااااةإل الاااااادار الجامعيااااااةإل 2335إدريااااااسإل ثابااااااأل عبااااااد الاااااارحسؼإل ) – 6
 اإلسكشدريةإل مرر.

(إل العساال وساارعة التفكياار فااي عراار الشعااام العراابي الرقساايإل ترجسااة: 1999جيااتسإل بياالإل ) – 7
 عدنان عزيسةإل بال دار نذرإل اإلمارات.

(إل البيروقراطيااااة باااايؼ الشعريااااة والتطبيااااقإل السشعسااااة العر يااااة لمعمااااؽم 1972الداااامسيإل عماااايإل ) – 8
 اإلداريةإل القاهرةإل مرر.

(إل الاااروتيؼ أو معؽقاااات اإلدارةإل مطبؽعاااات وزارة الثقافاااة واإلرلااااد 1971الاااز يػإل دمحم عمااايإل ) – 9
 القؽميإل دمذقإل سؽرية.

(إل اإلدارة العاماةإل دار الشهزاة العر ياةإل بياروتإل 1978زهيارإل مراطفىإل ) –حدؼإل عاادل  – 13
 لبشان.

(إل اسااتخدام الحاسااابات اإللكترونيااة فاااي اإلدارة العامااة فاااي الااادول 1985برهااانإل دمحم ناااؽرإل ) – 11
 . 299العر يةإل السشعسة العر ية لمعمؽم اإلداريةإل عسانإل األردنإل السجمد 

 اإلدارة العامةإل مشذؽرات جامعة دمذقإل سؽرية.(إل 1984طمبةإل عبد هللاإل ) – 12

 (إل فمدفة اإلدارةإل مشذؽرات جامعة حمبإل سؽرية.2332عقيميإل عسر وصفيإل ) – 13
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 (إل نعػ السعمؽمات اإلداريةإل مدسدة الؽراقإل عسانإل األردن.2332حدشيةإل إبراهيػإل ) – 14

دار الر اا لمشذارإل دمذاقإل (إل تقشياة السعمؽماات فاي إدارة الذاركاتإل 2333لعبانإل قاساػإل ) – 15
 سؽرية.

(إل إعااااادة هشدسااااة السشعسااااةإل ترجسااااة: خالااااد الاااادخيل هللاإل دار 2332لؽنذااااالإل جفااااري آنإل ) – 16
 السريبإل الريا إل الدعؽدية.

 (إل نعػ السعمؽمات اإلداريةإل الدار الجامعيةإل اإلسكشدريةإل مرر.2335سمطانإل إبراهيػإل ) – 17

 

 ثانيًا: الدوريات:

(إل انعكاسات التكشؽلؽجيا عمى العشرر البذاري فاي السشعساات 1997مرطفىإل أحسد سيدإل ) – 1
 . 73إل العدد 18العر يةإل مجمة آفاق اقتراديةإل مررإل السجمد 

(إل واقاااع وآثاااار اساااتخدام 2332عالوناااةإل عماااي أحساااد دمحمإل ) –األعرجااايإل عاصاااػ دمحم حدااايؼ  – 2
ركاااز وزارة التر ياااة والتعمااايػ العاااالي(إل السجماااة أنعساااة السعمؽماااات السحؽسااابة )دراساااة ميدانياااة فاااي م

 إل العدد األول.22العر ية لإلدارةإل السشعسة العر ية لمتشسية اإلداريةإل القاهرةإل مررإل السمد 

(إل انتقااااال نعااااػ السعمؽمااااات لعراااار االتراااااالتإل مجمااااة الحاسااااؽب 1999عشباااارإل محسااااؽد ) – 3
 .81لتقشياتإل دمذقإل سؽريةإل العدد وا

(إل تااايثير وظاااائف نعاااػ 2332الزلزلاااةإل يؽساااف سااايد حداااؼإل ) –الذاااؽافإل عباااد الر اااا حداااؼ  – 4
السعمؽمااات فااي مسارسااات اإلدارتاايؼ العميااا والؽسااطى فااي السشعسااة: دراسااة مطبقااة عمااى السشعسااات 

 الحكؽمية الكؽيتيةإل السجمة العر ية لمعمؽم اإلداريةإل الكؽيألإل السجمد الدابعإل العدد األول.
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