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الملخص:
المؤسسياألداءتحسینفيااللكترونیةالحكومةتطبیقأثرإلىالتعرفالدراسةھدفت

وتكونالتحلیلي،الوصفيالمنھجالباحثاستخدموقدقطر،دولةفياإلداریةالتنمیةوزارةفي
)222(عددھموالبالغاإلداریة،التنمیةوزارةفيالعاملینالموظفینجمیعمنالدراسةمجتمع

نظًراالدراسة؛مجتمعأفرادلجمیعالشاملالحصرأسلوبباستخدامالباحثقاموقدموظًفا،
الباحثواستخدم%)،77.47(بنسبةاستبانة)172(استردادتموقدالدراسة،مجتمعحجملصغر

داللةذاتعالقةتوجدأھمھا:النتائجمنمجموعةإلىالدراسةوتوصلتالبیانات.لجمعاالستبانة
اإلداري،التنظیممرونةالعلیا،اإلدارة(دعمااللكترونیةالحكومةتطبیقأبعادبینإحصائیة
اإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءوتحسینالمالئمة)التقانةالمؤھلة،البشریةالكوادر

بینإحصائیةداللةذيأثروجودالنتائجوبینت)،0.772(االرتباطمعاملبلغحیثقطر،بدولة
وأوصتاإلداریة.التنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءتحسینعلىااللكترونیةالحكومةأبعاد

تطبیقأبعادبجمیعقطردولةفياإلداریةالتنمیةوزارةفيالعلیااإلدارةاھتمامبضرورةالدراسة
النتائجأظھرتالتيالمؤسسياألداءتحسینفيُتساھمالتيوالعناصرااللكترونیة،الحكومة

اإلداریة.أھمیتھا وأثرھا في األداء المؤسسي في وزارة التنمیة
وزارة التنمیة اإلداریة.الحكومة االلكترونیة، األداء المؤسسي،الكلمات المفتاحیة:



Abstract:
This study aimed to identify the impact of the e-government application

on improving institutional performance in the Ministry of Administrative

Development in the State of Qatar, and the researcher used the

descriptive analytical approach, and the study population consisted of all

(222) employees working in the Ministry of Administrative Development,

the researcher has used A comprehensive survey method for all

members of the study population; Due to the small size of the study

population, (172) questionnaires were retrieved (77.47%), and the

researcher used the questionnaire to collect data. The study reached a

set of results, the most important of which are: There is a statistically

significant relationship between the dimensions of the application of

e-government (support for senior management, flexibility of

administrative organization, qualified human cadres, appropriate

technology) and improvement of institutional performance in the

Ministry of Administrative Development in the State of Qatar, where the

correlation coefficient reached (0.772), And the results indicated that

there is a statistically significant effect between the dimensions of

e-government on improving institutional performance in the Ministry of

Administrative Development. The study recommended that the higher

management of the Ministry of Administrative Development in the State

of Qatar should pay attention to all dimensions of the application of

e-government, and the elements that contribute to improving

institutional performance, whose results have shown importance and

impact on institutional performance in the Ministry of Administrative

Development.

Keywords: E-government, institutional performance, the Ministry of

Administrative Development.



المقدمة:
البیاناتقواعدمجالفيوخصوًصاواالتصاالتللمعلوماتالحدیثةالتقنیاتتطورأدى

فيورغباتھماألفرادتطلعاتمستوىعلىسواءالحیاةفيھائلٍةتطوراٍتأحداثإلىوالشبكات
علىالقائمةوالمنظماتالمؤسساتمستوىعلىأوویسر،فاعلیةأكثرخدماتعلىالحصول

معیتوافقبماالحكومیةاألجھزةتطویرضرورةالمعلوماتتقنیةاقتضتإذالخدمات.تلكتقدیم
الدولتمتلكھماوأصبحالخدمات،إدارةتطویرفيالتقنیةالنظماستخدامفيالعالمیةالمستجدات

كافةالحكومیةاألعمالفيالمعلوماتتقنیاتإدخالوأصبحتخلفھا،أولنھضتھامعیاًراتقنیٍةمن
فيالمعلوماتتقنیةاستخدامارتبطولقدوالرقي،التقدمإلىتسعىالتيالدولمنالعدیدالھدفھو

االلكترونیة.األجھزة الحكومیة بظھور مفھوم جدید أطلق علیھ الحكومة
أصبحتألنھاااللكترونیة،الحكومةتطبیقنحوالعالمأنظارتتجھاإلطارھذاضوءوفي

المعلوماتتكنولوجیاتسخیرخاللمنوإتباعھعلیھالسیرإلىكافةالدولتسعىعالمًیانھًجا
علىالعملإنالدولي؛لإلطارالعامالسیاقمعتماشًیاالمختلفةاألعمالتنفیذفيواالتصاالت

رفعإلىیھدفالعملبیئةإلىالتكنولوجیامجالفيیستجدماوإدخالااللكترونیةالحكومةتطبیق
االلكترونیةالحكومةتطبیقویتطلباإلداري.التطویرجوانبمنھامجانبوھواألداءمستوى

للمواطنینمتمیزةخدمةتقدیمإلىیھدفالتطبیقھذاإنباعتباراإلمكاناتمنالعدیدتوافر
االلكترونیةالحكومةولكونالحكومیة،المنظماتفياألداءمستوىوتحسیناألعمال،ومنظمات

والوقتالتكرارتقلیلتسھیالتخاللمناإلداریةواألنشطةالعملتحسینأدواتمنمھمةأداة
بماااللكترونيالشكلإلىالتقلیديالورقيالعملأسلوبمنالعملیاتتغییرخاللمنوالجھد،
الدوائرمعالتعاملعملیاتفيومرونةالقراراتاتخاذفيودقةالمعامالتإنجازفيسعةیضمن

.)1(والجھات ذات العالقة

وشاملةمخططةأنشطةعلىتنطويمتكاملةعملیھالمؤسسياألداءتطویرعملیةإن
العملیةھذهوتحتويالمعالم،محددةوخططواضحة،استراتیجیاتعلىبناًءوتتمككل،للمنظمة

التنظیمیة، والموارد البشریة والتكنولوجیا.على محاور أساسیة تتعلق بالعملیات الداخلیة، والھیاكل
العمل،وتصمیمالتنظیمي،الھیكلمنھامكوناتعدةیتضمنواسعمجالالمؤسسيواألداء

مماوبالرغموالبیئة،واألھدافاإلداریة،والمھاراتالمستخدمة،والتكنولوجیاالبشریة،والموارد
المنظماتتحققھالذيالنجاحوبالتالياإلنجاز،بمدىمرتبطالمؤسسياألداءعنالتعبیرفإنتقدم

.)2(في إنجازھا ألھدافھا

.110صوالتوزیع،للنشرجریردارعمان،،والتطبیقالنظریةبینالوظیفياألداءوتقییمإدارة):2013(المحاسنةإبراھیم()2

دراسةالعراقیةالمنظماتفيااللكترونیةالحكومةتطبیقمتطلبات):2013(القصیميمصطفىومحمدحسن،مرعيإیمان()1
.26-9صـصـ،113العدد:،35المجلد:،الرافدینتنمیةمجلةالموصل،بلدیةمدیریةفياإلداریةالقیاداتآلراءاستطالعیة



أھمیٍةولھإنجازھا،علىوقدرتھاأھدافھافيالمؤسساتلتعلقانعكاسھوالمؤسسيواألداء
التخطیط،إلىالعفویةومنجماعیة،إلىالفردیةاألھدافتلكإنجازإلىالعملینقلألنھبالغٍة؛

إلى تعددیة الموارد وسعة التأثیر ( ).ومن الغموض إلى الوضوح، ومن محدودیة الموارد والتأثیر
منھاوالتحدیاتالعوائقمنالكثیرستواجھبیئةأيفيااللكترونیةالحكومةتطبیقإن

العوامل،كباقياالھتمامبنفستحظىلماإلداریةالعواملإنإالالخ،..وإداریة،فنیةعوامل
األكثرالمؤسساتوخاصةالمؤسساتمنالكثیرفيالمؤسسياألداءعلىیؤثرالذياألمر

استخداًما لتطبیق النظام اإللكتروني في معامالتھا.

مشكلة الدراسة :
انجازفياالتصاالتأنظمةعلىالعالمفيالحكومیةالمنظماتمنالعظمىالغالبیةتعتمد

یفرضوھذاالیومیة،تعامالتھافيكبیًراجزًءاتحتلالمعلوماتتكنولوجیاوباتتالیومي،عملھا
ھذهعلىمعتمدةأعمالإلىالیومیةواألعمالالمھامغالبیةوتحویلالتطوراتھذهمواكبةعلینا

قطر،فياإلداریةالتنمیةلوزارةاالستطالعیةالزیاراتخاللمنللباحثتبینوقدالتكنولوجیا،
العملعلىكبیربشكلالوظیفیةإجراءاتھافيتعتمدأنھاإذما،حٍدإلىللتطوراتمواكبةغیرإنھا

وطباعةالبیاناتإدخالألغراضاألقسامبعضفيللحاسوبمحدودةاستخداماتمعالورقي
األعمالبعضإنجازفيالتأخیرھيالباحثنظروجھةمنأھمیةاألكثروالمشكلةالقوائم،

التقلیدي،العملأسلوباعتمادبسببالدقةعدممشكلةعنفضًالالوزارة،فيوالمعامالت
مع الجھات ذات العالقة.باإلضافة إلى عدم وجود اتصال الكتروني في الوزارة المبحوثة

الرئیسالسؤالخاللمنالدراسةمشكلةصیاغةللباحثیمكنفإنھتقدمماعلىوبناًء
التالي:

التنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءتحسینفيااللكترونیةالحكومةتطبیقأثرما
اإلداریة بدولة قطر؟

وینبثق من السؤال الرئیس عدة تساؤالت فرعیة ھي:
اإلداریة بدولة قطر؟ما واقع تطبیق الحكومة االلكترونیة في وزارة التنمیة.1
بدولة قطر؟ما مستوى األداء المؤسسي في وزارة التنمیة اإلداریة.2
فيالمؤسسياألداءوتحسینااللكترونیةالحكومةتطبیقأبعادبینعالقةیوجدھل.3

االلكترونیةالحكومةتطبیقألبعادأثریوجدوھلقطر؟بدولةاإلداریةالتنمیةوزارة
بدولة قطر؟على تحسین األداء المؤسسي في وزارة التنمیة اإلداریة

ثالًثا: أھمیة الدراسة:
تكمن أھمیة ھذه الدراسة في النقاط التالیة :

الحكومةتطبیقأثروھوالحدیثاإلداريالفكرمداخلمنمدخلعلىالضوءالدراسةھذه أ.تسلط
اإلداریة بدولة قطر.االلكترونیة في تحسن األداء المؤسسي في وزار التنمیة



االلكترونیة،الحكومةمجالفيومعلوماتبیاناتوالدارسینللباحثینوتوفرالدراسةھذه ب.تفید
واألداء المؤسسي من خالل ما تتوصل إلیھ من نتائج وتوصیات.

فيتفیدقدوالتيبھا،تخرجالتيالتوصیاتوتطبیقتحقیقمدىفيالدراسةھذهأھمیة ج.تكمن
عام.وزارة التنمیة اإلداریة بشكل خاص والوزارات األخرى بشكل

معرفةفيالقطریةاإلداریةالتنمیةوزارةفياإلداریةالقیادةالدراسةھذهتفیدأْنویمكن د.
وتقدم توصیات عملیة لھا.أثر تطبیق الحكومة االلكترونیة في تحسن األداء المؤسسي،

التنمیةوزارةفيالمسؤولةوالجھاتالعلیالإلداراتالحالیةالدراسةتقدمأنالممكنمن و.
فيتساھمقدبدورھاوالتيااللكترونیة،الحكومةبتطبیقاالھتمامأھمیةببیانالمعلوماتاإلداریة

العاملین في الوزارة.تحسین األداء المؤسسي، واستخراج الطاقات الكامنة لدى

أوال : مفھوم الحكومة اإللكترونیة :

نظروجھةوفقالتعریفاتھذهوتنوعتاإللكترونیةالحكومةمصطلحالباحثینمنالعدیدعرف
كل واحد منھم ومن أبرز ھذه التعریفات ما یلي :

إلفادةالحكومیةالخدماتإلىالوصولأجلمنالتكنولوجیا"استخدامبأنھا)Alzakiعرفھا(
)3(المواطنین وشركاء األعمال والعاملین"

Almarabeh(ویرى & Abu Ali(المعلوماتتكنولوجیاتستخدمالتي"الحكومةبأنھافیؤكد
الحكومةمعاألعمالوإدارةالتفاعلفرصةاألعمالوشركاتللمواطنینلتقدمواالتصاالت

االلكترونيالبریدالذكیة،الكروتالفاكس،الھاتف،مثل:االلكترونیةالوسائطمختلفباستخدام
)4(تنظیم الحكومة لنفسھا"االنترنت والتبادل االلكتروني للبیانات، أو ھي كیفیة

(الداخلیةالعامالقطاععالقات"تحویلھيااللكترونيالحكومةبأن)Ropponen(أما
منواالتصاالتالمعلوماتوتكنولوجیااالنترنتعلىالمعتمدةالعملیاتخاللمنوالخارجیة)

)5(أجل توصیل الخدمة إلى أقرب درجة من الكمال"

خاللمنالمواطنیناحتیاجاتوتلبيالخدماتبتقدیمتقومالتيھياإللكترونیةالحكومةأنأي
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت .

5() Ropponen, Teemu, I., (2010). "Designing E-government services for collaboration
between citizens and the public sector", master thesis, Alto University, p.11.

4() Almarabeh, T., & Abu Ali, A., (2010). "A General Framework for E Government: Definition
Maturity Challenges, Opportunities, and Success", European Journal of Scientific Research, Vol. 39,
No. 1, pp. 29-42.

3() Alzaki, Ali, A., (2009). "Evaluation of E-government services in Bahrain", master thesis, Open
University Malaysia, p.8.



االلكترونیة:الحكومة.أھمیة2

تعملفھيوالمؤسساتلألفرادتقدمھاالتيالخدماتفياإللكترونیةالحكومةأھمیةتكمن
ظلفيالحاضرعصرناوفي,والتكالیفوالجھدالوقتوتوفیراألعمالتسھیلعلى

فيأھمیتھاتلخیصیمكنالتياإللكترونیةالحكومةأھمیةازدادتالتكنولوجیةالثورة
:)6(النقاط التالیة

الخدماتمستوىعلىإیجابيبشكلسینعكسوھذاالمؤسساتفياإلجراءاتتسھیل-
ونوعھا التي تقدم للمواطنین .

.إنجاز المعامالت المختلفة في المؤسسات بكل دقة وموضوعیة-

تنفیذ المعامالت اإلداریة المختلفة بأقل وقت ممكن.-
االتصاالتإلىباإلضافة,ویسرسھولةبكلالمختلفةالمؤسساتبیناالتصاالتإجراء-

داخل بلد المؤسسة أم خارجھا .األخرى المتعلقة بمؤسسة ما سواء أكانت ھذه االتصاالت
ینعكسوھذااألوراقاستخدامتقلیلعلىیعملصحیحبشكلاإللكترونیةاإلدارةاستخدام-

إیجابیا على عمل المؤسسة .
التيوالتوثیقالحفظعملیةلمشكلةحلإیجادإلىاألوراقاستخداممنالتقلیلیؤدي-

الخزن ألمور أخرى .تعاني منھا معظم المؤسسات , فیتم االستفادة من أماكن

إلىالحاجةعنالزائدةالعاملةاألیديتحویلعملیةفيكبیرادورااإللكترونیةالحكومةتلعب
الجدیدةالتطوراتلمسایرةتأھیلھمبإعادةوذلكاإلدارةتنفیذفيأساسیةبأدوارتقومعاملةأیٍد

التكیفعلىالقادرینوغیراألكفاءغیرالعاملینعنواالستغناء,المؤسسةعلىطرأتالتي
مع الوضع الجدید .

اإلدارةمتطلباتضوءفيالمكرمةمكةبمدینةاالبتدائیةالمدارسلمدیريالتدریبیة"االحتیاجات):2012(السلميمنصور()6
.37صالسعودیة،القرى،أمجامعةالتربیة،كلیةوالتخطیط،التربویةاإلدارةقسممنشورة،غیرماجستیررسالةاإللكترونیة"،



أھداف الحكومة االلكترونیة:.1

كفاءةرفعإلىباإلضافة,وتسھیلھاالحكومیةاإلجراءاتتطویرفيالحدیثةالتكنولوجیاساھمت
علیھیتحتمممامعھایتعاملالتيالجھاتوتعدد,الحكوميالقطاعحجموزیادة,الحكومياألداء

.)7(إعادة ھیكلة ھذا القطاع باالستفادة من التكنولوجیا الحدیثة

ماالمستفیدینمعتعاملھاإطارضمنتحقیقھاإلىاإللكترونیةالحكومةتسعىالتياألھدافومن
:)8(یلي

عملیات.•تقلیل كلفة اإلجراءات (اإلداریة) وما یتعلق بھا من

والشركات والمؤسسات.•زیادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملھا مع المواطنین

تخلیصإلىبالنسبةالتقلیدیةاإلدارةقدرةأنإذواحدوقتفيالمستفیدینمنأكبرعدد•استیعاب
صفوففياالنتظارإلىاالحیانمنكثیرفيوتضطرھممحدودةتبقىالمستفیدینمعامالت

طویلة.

یؤديمماممكنحدأقصىإلىمنھالتخفیفأوالمعاملةطرفيبینالمباشرةالعالقةعامل•إلغاء
المعامالت المتعلقة بأحد المستفیدین.إلى الحد من تأثیر العالقات الشخصیة والنفوذ في إنھاء

فيلیونةمنیحملھمامعالكترونيأرشفةبنظامواستبدالھالورقيالوطنياألرشیفنظام•إلغاء
جھةمنألكثرالوثائقونشربسرعةالحاصلةاألخطاءتصحیحعلىوالمقدرةالوثائقمعالتعامل

في أقل وقت ممكن واالستفادة منھا في أي وقت كان.

العمل والتخصص بھ.•القضاء على البیروقراطیة بمفھومھا الجامد وتسھیل تقسیم

.92-91صوموزعون،ناشرونالبدایةدارعمان،،اإللكترونیةاإلدارة):2012(حامدفداء()8

فيالمنعقد،السادسااللكترونیةالحكومةمؤتمرالعملي"،والتطبیقالنظریةبینااللكترونیة"الحكومة):2007(لطفيعلي()7
.5-4صدبي،،25/12/2007



األوامروإرسالمعھموالتخاطبالموظفینتعییناتتحقیقإلىتطمحأنھااذالمكانعامل•إلغاء
كونفرانس""الفیدیوخاللمنوالمؤتمراتالندواتوإقامةاألداءعلىواإلشرافوالتعلیمات

ومن خالل الشبكة اإللكترونیة لإلدارة.

اإلجازاتأوالعطلأخذوفكرةموجودةتعدلموالشتاءالصیفففكرةالزمن،عاملتأثیر•إلغاء
حد ممكن.إلنجاز بعض المعامالت اإلداریة تم الحد منھا إلى اقصى

رفع,اإلداریةاإلجراءاتكلفةتقلیلھيتحقیقھااإللكترونیةالحكومةتحاولالتياألھدافإن
النظامعلىوالقضاءالورقياألرشیفنظامإلغاءأیضا,ممكنوقتأقلفياإلداريالعملكفاءة

البیروقراطي الجامد.

االلكترونیة:الحكومةمشروع.متطلبات4

شاملونظاممعقدةعملیةعنعبارةھوالواقععلىوتنفیذھااإللكترونیةاإلدارةتطبیقعملیةإن
ومن,وغیرھاوالبشریةوالبیئیةوالتشریعیةوالمالیةوالمعلوماتیةالتقنیةالمكوناتمنومتكامل

:)9(أھم متطلبات الحكومة اإللكترونیة نذكر منھا

تعملواعیةإلكترونیةإداریةقیاداتھواإللكترونیةالحكومةتحتاجھماإناإلداریة:•المتطلبات
تكونأنیجبكما,المعلوماتتكنولوجیامعكفاءةبكلوتتعاملوتدعمھوالتغییرالتطویرعلى

حدیثةتنظیمیةبنیةوجوداإللكترونیةاإلدارةتتطلبإذ,المعرفةوصنعاالبتكارعلىقادرة
وثقافةمتطورةومعلوماتیةتقنیةقاعدةإلىتستندشبكیةبنیةوجودإلىتحتاجأنھاكما,ومرنة

,عالیةبكفاءةاألعمالوإنجازاألداءفيوالمبادرةواإلبداعاالبتكارقیمعلىترتكزتنظیمیة

تعانيالتيللمشكالتحلولإیجادفيتساھمأیضا,تطبیقھابأھمیةاألفرادتوعیةإلىباإلضافة
عنالضروریةالمعلوماتجمیعتوفیرالحكوماتمنیتطلبوھذا,التقلیدیةاإلدارةمنھا

إلكترونیاوالمعلوماتالوثائقجمیعمعالتعاملخدمةتتیحبحیثاإلنترنتخاللمنالمواطنین
اإلدارةعملتسھلقانونیةونصوصتشریعاتوجودمنبداللذلك,اإلنترنتبواسطة

)10(النتائج القانونیة المترتبة علیھااإللكترونیة وتعمل على إضفاء المصداقیة والمشروعیة وجمیع

إلكترونیةحكومةإلىللتحولالحكومةإلیھاتحتاجالتيالعناصرأھممنالبشریة:•المتطلبات
الرقمیةالقیاداتالقوىھذهتمثلإذ,اإللكترونياإلداريالتعاملعلىالقادرةالبشریةالقوىھي

التخطیطعملیةالقوىھذهتتولىإذ,الفكريالمالورأسالمعرفیةللمواردوالمحللونوالمدراء
الشریفویرى,لمشكالتھاالحلولوتجد,وتنفیذھااإللكترونیةالحكومةلعناصراالستراتیجي

اآلليالحاسباستخدامعلىتدریبھافيواالستمرارالمؤھلةالبشریةالعناصرتوفیروجوب

.190صاإلسالمیة،الجامعةمطبوعاتغزة،،المدرسیةاإلدارةفيالمعاصرةاالتجاھات):2012(العاجزفؤاد()10

وتكنولوجیااالتصاالتوزارةفيتطبیقیةدراسةاإلداري:اإلبداعتحقیقفيااللكترونیةاإلدارة"دور):2018(الخطیبمحمد()9
.27-26صفلسطین،العلیا،للدراساتوالسیاسةاإلدارةأكادیمیةمنشورة،غیرماجستیررسالةالمعلومات"،



االھتمامضرورةمعالمختلفةالبرامجمعوالتعاملاإللكترونیةالحكومةتطبیقاتفيوتوظیفھ
)11(أیضا بالتخطیط لألیدي العاملة البشریة

إدخالوطرقاآلليالحاسبمھاراتعلىمدربةبشریةقوىبوجودالبشريالمتطلبیتمثل
المتطلباتمعالتعاملعلىالمدربةالبشریةالقوىھذهتتمكنبحیثالبیاناتحمایةوكیفیةالبیانات

المادیة  والتقنیة والفنیة بشكل كامل.

•المتطلبات التقنیة:

العملفيوالمؤسساتالمنظماتأداءتطویرھواإللكترونیةالحكومةمناألساسيالھدفإن
وھذا,اإللكترونیةالحكومةلتطبیقالمالئمةالتحتیةالبنىتوفیرإلىبحاجةالھدفوھذا,اإلداري
تحدیثھاعلىوالعملوالبرمجیاتوالمعداتلألجھزةاألساسیةالبنیةفيالنظرإعادةیتطلب

الخدمة اإلداریة اإللكترونیة.وتطویرھا  بأسالیب وطرق تكنولوجیة حدیثة تتالئم مع تقدیم

الحدیثةاإللكترونیةاألنظمةبجمیعاإللكترونیةالحكومةارتباطضرورةإلىالتنویھیجبكما
,تطبیقھالنجاحالضروریةالعناصرمنتعدألنھاالجودةفائقةوالمعلوماتاالتصاالتوشبكات

بینالربطبضرورةاإلداریةالقیاداتیلزمأنماطھاوتنوع,عالیةبسرعةالتكنولوجیافتطور
الحدیثةاإللكترونیةالشبكاتوتقنیاتالمعلوماتتكنولوجیاونظموالخدماتأنشطتھا

.)12(كاإلنترنت

•المتطلبات المالیة:

اإلداریینوتدریب,الدوریةالصیانةإجراءخاللھمنیستطیعالذيالمالرأستوفیرضرورة
فيالمستمرةالتطوراتومواكبةالحكومةتقدمھاالتيالخدماتمستوىعلىوالمحافظة

.)13(التكنولوجیا واإلدارة اإللكترونیة

•المتطلبات األمنیة:
ومنومشكالتتحدیاتمنتعانيالحاضرالوقتفيالتكنولوجیةالثورةتقدمھاالتيالخدماتإن

علىالمحافظةأوإلكترونیاوتخزینھاالمعلوماتبحفظالمتعلقةالمعلوماتفيالسریةأھمھا
توفیرھاعلىوالقدرةالمعلومةوجودمنالتأكدكذلك,والمنظماتالمؤسساتبینالسریة

وإتاحتھا للجمیع .
االلكترونیة:الحكومة.أبعاد5

یلي :یمكننا تلخیص أھم  أبعاد الحكومة اإللكترونیة  فیما

الحكومةتبنيیؤديبحیث,اإللكترونیةالحكومةفيالھامةاألبعادمنوھوالعلیا:اإلدارة أ.دعم
وتكریماألعمالإنجازسرعةفيكبیربشكلیساھمالعلیااإلدارةوأفكارلقناعاتاإللكترونیة

.43صوالنشر،للطباعةصفاءدارعمان،،االلكترونیةالبیئة):2012(علیانربحي()13

.31صالعربي،الفكردارالقاھرة،،اإللكترونيالتعلیمتكنولوجیا):2008(عزميجادنبیل()12

94ص,الجامعیةالدارالقاھرة،االلكترونیة،الحكومة):2011(الشریفحسینهللاعبدبنطالل()11



الماليالدعمتوفیرضرورةأیضا,الجدیدةاألفكارتقدیمعلىالعاملةاألیديتحفیز,المبدعین
فيللتأثیروالنفسیةالمعنویةالناحیةمنتھیئتھمبھدفوذلكالعاملینتدریبفيللمدربین

المرجوةاألھدافلتحقیقجھودھموحشدوالتوجیھاإلرشادلتقبلیدفعھممماوأفكارھممشاعرھم
)14(.

الحاجةأصبحتالمعلوماتیةوالثورةالتكنولوجیةالتطوراتظلفي:اإلداريالتنظیم ب.مرونة
المعتمدةالھیاكلإلىالتقلیدیةالھیاكلمنالتحولیتطلبوھذا,اإللكترونیةالحكومةإلىملحة
التحتیةالبنیةتوفیرضرورة،مع)15(باالتصاالتالمرتبطةوالمصفوفاتوالتنظیماتالشبكاتعلى

)16(( الموقع اإللكتروني والبرمجیات )بنوعیھا : الصلبة ( عتاد الحاسوب والشبكات) , والناعمة

الحكومةمفھومتطبیقفيمتطلبأھمالبشريالموردیعتبر:المؤھلةالبشریة ج.الكوادر
بماالتدریبعملیاتفياالستمرارمعوتأھیلخبرةأعلىعمالةاختیارحیثمنااللكترونیة

لمواكبةوالفنیةالعلمیةالملكاتوتوفیر)،والبرمجیات(االتصالأجھزةفيوالتطوریتناسب
وإعادة ھندسة الثقافة التنظیمیة( ).متطلبات التحول الجدید( )، والتركیز على االبتكار والتحدیث

لتطبیقاألساسالحجروھيالالزمة،والتقنیاتاألجھزةیمثلالمالئمة:التقانةد.
معالكترونًیا،ونقلھاالمعلوماتتمثیلخاللھامنیتمحیثااللكترونیةالحكومة
باستخدام(الخلویة)بعدعنوالخدماتالمعامالتوتنفیذودقتھا،سریتھاضمان

فالتقنیاتاالستخدامفيوفعلیتھا،)17(ودقتھاصحتھاتحققااللكترونیةالشبكات
آمنةبیئةإیجادعلىالقدرةلھاالضوئیةواأللیافالمحوریةالكابیالتفيالمتمثلة

.)18(للعمل والتطبیق بعیدة عن التدخالت الشخصیة

االلكترونیة:الحكومةتطبیق.معوقات6

أنیعنيالاإللكترونیةالحكومةنمطإلىللتحولمتكاملةاستراتیجیةوجودمجردإن
ألنوذلكسلیم،وبشكلوسالسةبسھولةاالستراتیجیةھذهوتنفیذلتطبیقممھدةالطریق

عنالمسؤولینعلىیجبولذلكالخطة،تطبیقستواجھوالمشاكلالمعوقاتمنالعدید
بالعناصرومحیطشاملبفكرالتمتعاإللكترونیة""الحكومةمشروعوتنفیذوضع

الحكومةاستراتیجیةوتنفیذعملخطةوتعیقتطرأأنیمكنالتيكافةوالمتغیرات
لھا.اإللكترونیة وذلك اما لتفادیھا أو إیجاد الحلول المناسبة

رسالةالسعودیة"،المصارففيالحكومةاإلدارةلتطبیقاتواألمنیةاإلداریة"األبعاد):2007(المالكمحمدبنبدر()18
.90صالسعودیة،األمنیة،للعلومنایفجامعةمنشورة،غیرماجستیر

.85صوالتوزیع،للنشرالسحابدارالقاھرة:،معاصرةنماذجااللكترونیة:اإلدارة):2007(عامرالرؤفعبدطارق()17

.54صللنشر،المریخدارالریاض،،والمشكالتوالوظائفاالستراتیجیاتااللكترونیة:اإلدارة):2004(نجمنجم()16

.211صوالتوزیع،للنشرالمناھجدارعمان،،االلكترونیةاألعمال):2002(العالقوبشیرالتكریتي،سعد()15

.154صوالنشر،للطباعةصفاءدارعمان،،والممارساتالمفاھیماإلدارة:):2010(فیاضمحمد()14



:)19(وترى (فداء حامد) أن أھم ما یعیق عملیة تطبیق الحكومة اإللكترونیة ھو

اإللكترونیة""الحكومةمبادرةمقاطعةإلىیؤديأنیمكنوالذيالسیاسيالتخبط.1
مشروععلىكبیًراخطًراالعنصرھذاویشكلوجھتھا،تبدیلاألحیانبعضوفي

الحكومة اإللكترونیة.
حالفيالسیمااإللكترونیة""الحكومةمبادرةلتمویلالالزمةالمواردتوفرعدم.2

تدني العائدات المالیة الحكومیة.
والذيالمطلوبوالتنظیميالقانونياإلطاروضعفيمتعمدغیرأومتعمدتأخیر.3

یشكل أساًسا ألي عملیة تنفیذ للحكومة اإللكترونیة.
التحتیةالبنیةتعطیلیمكنھاوالتيإقلیمينزاععنالناجمةالوطنیةالكوارث.4

الحكومة اإللكترونیة.لفترة من الزمن مما من شأنھ أـن یعیق تنفیذ استراتیجیة
عملھمعلىیخشونالذینالحكومیینالموظفینقبلمنللتغییرھائلةمقاومة.5

المستقبلي بعد تبسیط اإلجراءات وتنظیم العملیات الحكومیة.
بالبنیةالسریعواالتصالاإللكترونیةالحكومةفكرةلتقبلالمجتمعاستعدادعدم.6

–االجتماعیةلألزماتنظًرااإلنترنتعبرالوطنیةالمعلوماتیةالتحتیة

االقتصادیة خاصة إذا كانت ھذه العملیة مكلفة مادًیا.
دعمأومحلًیاواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاقطاعصعیدعلىالقدراتنقص.7

الحكومیةللجھودالدوليواالتصاالتالمعلوماتالتكنولوجیاقطاعمنكافغیر
الرامیة إلى تنفیذ تطبیقات الحكومة اإللكترونیة.

الحكومةتطبیقعملیةتعیقأنیمكنالتيالمعوقاتأھمسبقمماالباحثیستنتج
وعدمالموظفین،قبلمنالتغییرومقاومةالالزمةالمواردتوفرعدموھياإللكترونیة

قطاعصعیدعلىوالقدراتاإلمكاناتوقلةاإللكترونیة،الحكومةلفكرةالمجتمعتقبل
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

ثانًیا: األداء المؤسسي:
وتفكیراھتمامتشغلأصبحتالتيالحدیثة،اإلداریةالمفاھیممنالمؤسسي،األداءیعتبر

علىالمحافظةخاللھامنالمؤسسةتسعىالتيالمنطلقاتأھمومنالمؤسسات،منالعدید
منذلك،لتحقیقضروریاًشرطاًیعدماوھوواالستمراریة،البقاءفيأھدافھاوتحقیقوجودھا،

المؤسسة.خالل االستخدام األمثل للموارد المتاحة والمتوفرة في
مفھوم األداء المؤسسي:

والعاملیناإلدارةقبلمنالمبذولةالجھودلجمیعالمشتركالقاسمالمؤسسياألداءیعتبر
عام،بشكلللمنظماتبالنسبةوجوھرًیاھاًمامفھوًمااألداءُیعدلذاالمؤسسات،إطارفي
كثرةمنوبالرغماإلداریة.المعرفةوحقولفروعلكافةالشمولیةالظاھرةیكونیكادبل

اتفاقأوإجماعإلىالتوصلیتملمأنھإالاألداء،مفھومتناولتالتيوالدراساتالبحوث
علیھاتعتمدالتيوالمعاییرالمقاییسالختالفذلكویعودالعنوانلھذامحددمفھومحول

.98-97صوموزعون،ناشرونالبدایةدارعمان،،اإللكترونیةاإلدارة):2012(حامدفداء()19



باألھدافوثیقبشكلترتبطوالتيوقیاسھاألداءدراسةفيوالمدراءالمنظمات
.)20(واالتجاھات التي تسعى المنظمة لتحقیقیھا

,Peterson(عرفوقد et al(استخدامعلىالمنظمة"قدرةبأنھالمؤسسياألداء
نظروقد.)21(لمستخدمیھا"ومناسبةأھدافھامعمتناغمةمخرجاتوإنتاجبكفاءة,مواردھا

فاألداءوفاعلیة،بكفاءةالمواردباستخدامالتنظیمیةاألھداف"انجازبأنھ:(العلي)إلیھ
منغیرھاعنالمؤسسةتمیزالتيالفریدةالعناصرعلىالتركیزیقتضيالمؤسسي

وغیرالمالیةالمؤشراتتشملوبالتاليللتقییممحوراًتكونوالتياألخرى،المؤسسات
العریضةالجوانبتشملوكماالملموسة،وغیرالملموسةالموجوداتوقیاسالمالیة
.)22(والنظم"البشریةوالمواردوالعملیاتاالستراتیجیاتعلىالمرتكزةالمؤسسيلألداء

Wheelen(ویرى & Hunger(للنشاطالنھائیةالنتیجةھوالمؤسسياألداءأن)23(.

أوالنشاطات,أوللجھود,النھائیة"المحصلةبأنھالمؤسسياألداء(رباعیة)وُتعرف
إلىالمنظماتتسعىالتيالنتائجأوباألھدافتتعلقوالتيالسلوكیات,أوالعملیات,
أداء(الجزئيوالوظیفيالفردي,المستوىھيثالث,مستویاتعلىوذلكتحقیقھا,

.)24("البیئیة المتبادلة)الوحدات )، والكلي (أداء المنظمة ككل في إطار من التأثیرات

تفاعلعنتنتجالتيوالمخرجاتالمدخالت"مجموعبأنھ(المدھون)عرفھبینما
داخلوالخارجیةالداخلیةالبیئةمعومكوناتھااإلدارةلعملیاتالمتكاملةالمنظومة

.)25(المؤسسة لتحقیق أھدافھا التنظیمیة بكفاءة وفعالیة"

أجلمنالمؤسسةتبذلھالذيالجھدونتاج"حصیلةبأنھ)2015:60(جبر،وعرفتھ
.)26(والخارجیة"تحقیق أھدافھا في ضوء التفاعل مع عناصر البیئة الداخلیة

علىقطرفياإلداریةالتنمیةوزارةقدرةإجرائًیا:المؤسسياألداءالباحثویعرف
ومناسبةاالستراتیجیةأھدافھامعمتناغمةمخرجاتوإنتاجبكفاءة،مواردھااستخدام

للمستفیدین من خدماتھا.
أھمیة األداء المؤسسي:.1

غیرماجستیر(رسالةالصحة،وزارةالمؤسسياألداءبتحسینوعالقتھاالستراتیجيوالتخطیطالذاتيالتقییم):2015(جبرنجوى()26
.60صفلسطین،العلیا،للدراساتوالسیاسةاالدارةأكادیمیةمنشورة)،

العاليوالتعلیمالتربیةوزارةعلىتطبیقیةدراسةالمؤسسي:األداءبتمیزوعالقتھاالمعرفةإدارةعملیات):2014(المدھونمحمود()25
.69صفلسطین،العلیا،للدراساتوالسیاسةاإلدارةأكادیمیةمنشورة،غیرماجستیررسالةغزة،محتفظاتفي

المجلسعلىتطبیقیةدراسةالعامة-المنظماتفيالمؤسسياألداءلتحسینمدخلالمرجعیة"المقارنة):2011(رباعیةفاطمة()24
.122ص،1العدد:مؤتة،جامعة،مؤتةجامعةمجلةوالتكنولوجیا"،للعلوماألعلى

23() Wheelen, T.L and Hunger, D.J. (2009). "Strategic management and business policy", (Eighth ed),
prentice Hall, New jersey, p.243.

.326صوالتوزیع،للنشرالمسیرةدارعمان،،المعرفةإدارةإلىالمدخل):2006(العليالستارعبد()22

21() Peterson, W., Gijsbers, G., Wilks, M., (2003), "An Organizational Performance: Assessment System
for Agricultural Research Organizations Concepts, Methods, and Procedures", International Service
for National Agricultural Research, Netherlands, p.1.

المتوسطةالتقنیةوالمعاھدالكلیاتعلىتطبیقیةدراسةاألداء:تمیزعلىوأثرھاالمعرفة"إدارة):2011(الزطمةمحمدنضام()20
.64صفلسطین،اإلسالمیة،الجامعةالتجارة،كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالةغزة"،قطاعفيالعاملة



إلىالعفویةومنالجماعیةإلىالفردیةمنینقلكونھفيالمؤسسياألداءأھمیةتبرز
ومنالمواردتعددیةإلىالمواردمحدودیةومنالوضوحإلىالغموضومنالتخطیط

منالبدكماالقانونیةالشرعیةإلىالعرقيالوضعومنالواسعالتأثیرإلىالمحدودالتأثیر
االنفتاحأھمھا:المؤسسيبالعملتبدأأنتریدجھةأليالصفاتمنمجموعةتوفر

(العدلوني)ركزكماالالزمةاإلشرافیةوالمھاراتاإلیجابيوالتفكیر.والعزموالنضوج
:)27(وأوردھا كما یليعلى أھمیة توفر عشرة عناصر للبدء في رحلة البناء المؤسسي

وضوح الفكرة التي قامت من أجلھا المؤسسة..1
العمل وفق شروطھ.مشروعیة المؤسسة والحصول على الترخیص القانوني لبدء.2
وجود قیادة مؤھلة وقادرة ومتحمسة ومتفرعة لھذا العمل..3
علىالحفاظمعومستمرةومتنوعةذاتیةتمویلمصادرمنكاٍفمالرأستوفر.4

االستقاللیة بالتصرف ووجود نظام مالي ومحاسبي دقیق.
وفي نظر منافسیھا.إیجاد سمعة جیدة للمؤسسة في نظر العاملین والمتعاملین.5
والتغلبأھدافھاوتحقیقخارجيتدخلدونقراراتھااتخاذعلىالمؤسسةقدرة.6

على الصعوبات وإجبار اآلخرین على مسایرتھا.
والمقتنعین.جذب عدد كاف من العاملین األكفاء المنجزین والمتحمسین.7
ومعروفةومونةوموثقةعلیھاومتفقوواضحةمحددةعملوأنظمةلوائحوجود.8

لكل الجھات المعنیة والمعاملة معھا ومتناسبة أھداف المؤسسة.
ومعروفةومكتوبةعلیھاومتفقومدروسةوواضحةمحددةوبرامجخططوجود.9

للجھات المعنیة التي ستتعامل معھا.
التخطیط والتنفیذ.وجود نظام للرقابة والمتابعة والتقویم المستمر من سالمة.10

نقاطوتشخیصاألداءتحسینفيتكمنالمؤسسياألداءأھمیةأنالباحثویرى
ضروراتمنضرورةوكذلكالتنافسیة،القدراتوتحسنالتقنیةالكلیاتفيالقوة

مھارات وقدرات العاملین.التطویر اإلداري لرفع مستویات األداء من خالل تطویر

خصائص األداء المؤسسي:
وأھمممیزاً،تجعلھالتيالخصائصمنبمجموعةننشدهالذيالمؤسسياألداءیتصف

:)28(ھذه الخصائص ما یلي

والتجاربالمتراكمة،الخبراتخاللمنواستمراره،العملثباتعلىالمحافظة.1
البحیثجیلإلىجیلمنالخیراتھذهوتورثالمؤسسة،تثريالتيالسابقة

تتأثر المؤسسة بغیاب أو تغییر القیادات.

زینشركةفيتطبیقیةدراسةالمؤسسي:التمیزتحقیقفيوأثرھاالبشریةالمواردإدارة"ممارسات):2010(حسنالمحسنعبد()28
.44-43صاألردن،األوسط،الشرقجامعةمنشورة،غیرماجستیررسالةالخلویة"،لالتصاالتالكویتیة

.22-21صوالتوزیع،والنشرللطباعةحزمابنداربیروت،،المؤسسيالعمل):2002(العدلونيأكرممحمد()27



المختصینقبلمنالقراراتخاذفيوالمشاركةاألداءجماعیةعلىاالعتماد.2
رئیستفردعدمعلىالمؤسسيالعملویضمنالمؤسسة،إلدارةوالخبراء

المؤسسة باإلدارة والقرار.
اتباعخاللمنوذلكللمؤسسة،والمالياإلدارياالستقرارعلىالمحافظة.3

السیاسات والنظم والقوانین المعتمدة.
إطارفيالمؤسسةتطویرنحوالمؤسسةفيالعاملیناألفرادكافةجھوداستثمار.4

األھداف،تحقیقفيجماعیةومشاركةوالمسؤولیات،الواجباتمنواضح
علىللمؤسسةتفوقاًتحققالتياإلداریةوالنظریاتاألسالیبأفضلواختیار

مستوى الخدمات التي تقدمھا.
أفضلواستقطابباستمرار،وتأھیلھوتنمیتھالبشريالعنصرعلىالتركیز.5

الكفاءات من خالل سیاسة متطورة تعتمدھا المؤسسة في التوظیف.
لممارسةللمتمیزینالمجالویتیحبدیلةقیاداتخلقالمؤسسيالعملیضمن.6

تقدمھم في الوظائف العلیا.
لتطویرخصائصبمجموعةالتقنیةالكلیاتتتمیزأنضرورةسبقممانستنتج

اإلدارةأنماطعنالخروجخاللمنالعملنحوالقیادةانحیازخاللمنالمؤسسيأدائھا
التقلیدیة.

اإلطار العملي للدراسة:
إجراءات الدراسة:

أوًال: منھج الدراسة:
اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي.

ثانًیا: مجتمع وعینة الدراسة:
علىوبناًءالباحث،یدرسھاالتيالظاھرةمفرداتجمیعبأنھُیعرفالدراسةمجتمع

وزارةفيالعاملینالموظفینجمیعمنیتكونالمستھدفالمجتمعفإنَّوأھدافھاالدراسةمشكلة
الصیانةفيالعاملیناستثناءتمحیثموظًفا،)222(عددھموالبالغقطر،بدولةاإلداریةالتنمیة

والخدمات بسبب طبیعة الدراسة.



الدراسة؛مجتمعأفرادلجمیعالشامل"المسح"الحصرأسلوبباستخدامالباحثقاموقد
وبعد%)،77.47(بنسبةاستبانة)172(استردادتموقدالدراسة،مجتمعحجملصغرنظًرا

فحصھا تبین أن جمیع االستبانات صالحة للتحلیل.
)172(ن=الشخصیةالبیاناتحسبالدارسةعینةأفرادتوزیع):1(رقمجدول

المئویةالنسبةالعددالشخصیةالبیانات %

العلميالمؤھل

2615.1علیادراسات

7342.5بكالوریوس

179.8فأقلدبلوم

5632.6ثانویة

الوظیفيالمسمى

84.7مدیر

31.7مدیرمساعد

15590.1قسمرئیس

63.5أخرىوظیفة

الخدمةسنوات

3822.1سنوات5منأقل

5- 5431.4سنوات10منأقل

10- 4325.0سنوات15منأقل

15 3721.5فأكثرسنة

ثالًثا: أداة الدراسة:
أثر"لدراسةوذلكالسابقةوالدراساتالنظرياألدبعلىاعتماًدااستبانةبتطویرالباحثقام

اإلداریةالتنمیةوزارةفيتطبیقیةدراسةالمؤسسي:األداءتحسینفيااللكترونیةالحكومةتطبیق
ھي:في دولة قطر"، حیث تكونت االستبانة من مجالین رئیسیین

ھي:مجاالت)4(علىموزع،االلكترونیةالحكومةعنعبارةوھواألول:القسم
دعم اإلدارة العلیا..1
مرونة التنظیم اإلداري..2
الكوادر البشریة المؤھلة..3
التقانة المالئمة..4

.األداء المؤسسيوھو عبارة عنالقسم الثاني:

رابًعا: صدق االستبانة:
االستبیانیكونأنبحیثلقیاسھ،وضعلمااالستبیانقیاساالستبانةبصدقالمقصود

تكونبحیثالفقرات،وضوحإلىباإلضافةالتحلیل،فيتدخلأنیجبالتيالعناصرلكلشامل
"صدقالظاھريالصدقخالل:مناالستبانةصدقمنالتأكدتموقدیستخدمھا،منلكلمفھومة

المحكمین"، واالتساق الداخلي، والصدق البنائي.



خامًسا: ثبات االستبانة:
مراتعدةتطبیقھأعیدإذاالنتائجنفساالستبیانیعطي"أنھواالستبانةبثباتیقصد

أنتبینحیثكرونباخ،ألفامعاملھوالثباتلقیاسالمستخدمةاالختباراتأشھرومنمتتالیة"،
الدراسة.أداةثباتلمدىومطمئنةمرتفعةُتعدالقیمةوھذه)0.983(ككللالستبانةقیمتھ

وضعتماقیاسفيصادقةاالستبانةأنوالثباتالصدقاختبارينتائجمنیستخلص
الدراسةلھذهوفاعلةمناسبةقیاسأداةلتكونیؤھلھامماجًدا،كبیرةبدرجةثابتةأنھاكمالقیاسھ،

ویمكن تطبیقھا بثقة.

سادًسا: اختبار التوزیع الطبیعي:
(K-Sسمرنوف-كولمجوروفاختباراستخدامتم ) Kolmogorov-Smirnov Test

تساوياالختبارقیمةأنتبینحیثعدمھ،منالطبیعيالتوزیعتتبعالبیاناتكانتإذاماالختبار

)0.05(الداللةمستوىمنأكبروھي)0.368(تساوي.)Sig(االحتمالیةوالقیمة)0.918(

لتحلیلالمعلمیةاالختباراتاستخدامتمحیثالطبیعيالتوزیعیتبعالبیاناتتوزیعفإنوبذلك
البیانات واختبار فرضیات الدراسة.

سابًعا: األدوات اإلحصائیة المستخدمة:
Statisticalاإلحصائيالتحلیلبرنامجخاللمنالبیاناتوتحلیلتفریغتم Package

for the Social Sciences (SPSS22،(التالیة:اإلحصائیةاالختباراتاستخدامتمحیث
Frequencies(والتكراراتالمئویةالنسب.1 & Percentages:(الدراسة.عینةلوصف
المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعیاري..2
Cronbach's(كرونباخألفااختبار.3 Alpha(االستبانة.فقراتثباتلمعرفة
(K-Sسمرنوف-كولمجوروفاختبار.4 ) Kolmogorov-Smirnov Testإذاماالختبار

كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمھ.
Pearson(بیرسونارتباطمعامل.5 Correlation Coefficient(االرتباط:درجةلقیاس

االتساقلحسابالباحثاستخدمھوقدمتغیرین.بینالعالقةدراسةعلىاالختبارھذایقوم
بین المجاالت.الداخلي والصدق البنائي لالستبانة، وكذلك لدراسة العالقة

المتوسطداللةمنللتأكدالباحثاستخدمھولقد)،T-Test(واحدةعینةحالةفيTاختبار.6
لكل فقرة من فقرات االستبانة.

Linear(المتعددالخطياالنحدارتحلیلنموذج.7 Regression- Model Multiple.(

تحلیل نتائج الدراسة ومناقشتھا:
اآلتي:سیتم عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا على النحو

اإلجابة عن السؤال األول:
اإلداریة بدولة قطر؟ما واقع تطبیق الحكومة االلكترونیة في وزارة التنمیة



الموافقة،درجةلمعرفةTواختبارالمعیاريواالنحرافوالنسبيالحسابيالمتوسطاستخدامتم
كما في الجدول التالي:

):2(رقمجدول
االلكترونیةالحكومةمجاالتلجمیعtواختباروالنسبيالمعیاريواالنحرافالحسابيالمتوسط

الفقرةم

المتو
سط

الحسا
بي

الوزن
النسبي

قیمة
االختبار

t

القیمة
االحتمال

یة
)Sig(.

الترتي
ب

المجال األول: دعم اإلدارة العلیا

1.
قناعةالوزارةفيالعلیااإلدارةتمتلك

بصرورة تبني الحكومة االلكترونیة.
4.36

87.2

1
19.22

*0.00

0
1

2.

الحكومةتطبیقبأنقناعةالعلیااإلدارةلدى
أنجازفيالسرعةعلىُیساعدااللكترونیة

األعمال.
4.21

84.2

1
14.45

*0.00

0
3

3.
جدیدةأفكارتقدیمعلىالموظفینتشجیعیتم

في مجال الحكومة االلكترونیة.
4.03

80.6

0
10.86

*0.00

0
5

4.
بناءفيیسھمونالذینالموظفینتحفیزیتم

النظام االلكتروني ونشره.
3.95

79.1

1
11.60

*0.00

0
4

5.

بمدربینلالستعانةالالزمالماليالدعمیتوفر
الحكومةتطبیقعلىالعاملینلتدریبمؤھلین

االلكترونیة.
4.32

86.5

0
19.78

*0.00

0
2

4.17جمیع الفقرات مجال دعم اإلدارة العلیا
83.4

8
16.84

*0.00

0

المجال الثاني: مرونة التنظیم اإلداري

1.
علىحالًیاالموجوداإلداريالتنظیمیساعد

تطبیق الحكومة االلكترونیة.
4.32

86.5

0
19.78

*0.00

0
1

2.

إدخالعلىبالقدرةالتنظیميالھیكلیتسم
الحكومةلتطبیقالالزمةالحدیثةالتقنیات

االلكترونیة.
4.11

82.3

1
12.66

*0.00

0
2

3.
اإلداريالتنظیمفيالمطلوبةالمرونةتتوافر

للتحول نحو تطبیق الحكومة االلكترونیة.
3.77

75.3

1
7.21

*0.00

0
5

4.
إعادةااللكترونیةالحكومةتطبیقیتطلب

ھندسة التصمیم التنظیمي للوزارة.
4.09

81.8

0
10.81

*0.00

0
3



5.
بینماالعمللتنسیقواضحةآلیاتتوجد

الوظائف لتفعیل تطبیق الحكومة االلكترونیة.
4.06

81.1

6
10.12

*0.00

0
4

4.07جمیع الفقرات مجال مرونة التنظیم اإلداري
81.4

0
13.64

*0.00

0

المجال الثالث: الكوادر البشریة المؤھلة

1.
قادرةبشریةمھاراتالوزارةلدىیتوافر

على تطبیق الحكومة االلكترونیة.
4.05

81.1

1
10.52

*0.00

0
5

2.
عنواضًحاتصوًراالوزارةفياألفرادیمتلك

الحكومة االلكترونیة.
4.22

84.5

0
14.43

*0.00

0
3

3.
تطویرااللكترونیةالحكومةتطبیقیتطلب

مھارات وخبرات العاملین في الوزارة.
4.33

86.6

0
14.31

*0.00

0
2

4.

ذوياألفراداستقطابإلىالوزارةتسعى
الحكومةمجالفيوالمتخصصینالخبرات

االلكترونیة.
4.18

83.6

1
14.27

*0.00

0
4

5.
نظاملتبنيمؤھلةالوزارةفياإلداریةالقیادة

الحكومة االلكترونیة.
4.41

88.2

0
19.56

*0.00

0
1

4.38جمیع الفقرات مجال الكوادر البشریة المؤھلة
84.7

6
14.67

*0.00

0

المجال الرابع: التقانة المالئمة

1.
ونظاممعلوماتتقنیةحالًیاالوزارةتستخدم

اتصاالت بسیط في األداء.
3.88

77.5

4
9.06

*0.00

0
5

2.
لتطبیقیكفيماالحواسیبمنالوزارةتمتلك

نظام الحكومة االلكترونیة.
4.65

87.3

1
17.450.0672

3.
واالتصاالتالمعلوماتتقنیاتالوزارةتمتلك

التي ُتسھل تطبیق الحكومة االلكترونیة.
4.15

83.0

0
14.84

*0.00

0
3

4.

فيالكترونیةأجھزةحالًیاالوزارةتستخدم
الخاصةوالمعلوماتالبیاناتمعالتعامل

بإنجاز المعامالت.
4.09

81.8

0
13.95

*0.00

0
4

5.
لتحقیقالكترونيموقعالوزارةتمتلك

االتصاالت مع الجھات األخرى.
4.56

91.2

1
19.86

*0.00

0
1

4.26جمیع الفقرات مجال التقانة المالئمة
85.3

2
15.27

*0.00

0



4.22جمیع فقرات تطبیق الحكومة االلكترونیة
84.4

0
14.96

*0.00

0

α≥0.05داللةمستوىعندإحصائًیادالالحسابيالمتوسط*

یلي:ما)2(رقمالسابقالجدولمنیتضح
الحسابيالمتوسطأنأي)4.17(یساويالعلیا"اإلدارة"دعماألولللمجالالحسابيالمتوسطأن.1

وھذا)0.000(تساوي)Sig(االحتمالیةالقیمةوأن)16.84(االختبارقیمة%)،83.48(النسبي
الباحثویعزوالمجال،ھذافقراتعلىالعینةأفرادقبلمنكبیرةبدرجةموافقةھناكأنیعني
الحكومةلتطبیقالعلیااإلدارةدعمتعتبراإلدارةالتنمیةوزارةفيالعلیااإلدارةأنإلىذلك

وفاعلیةبكفاءةاألعمالإنجازتسریععلىساعدتفقناعتھاومھم،ضروريمتطلبااللكترونیة
إلحداثجدیدةأفكارتقدیمعلىوتشجیعھمالمبدعینالموظفینتكریمفيساھمتكماالوزارة،في

نفسًیاتھیئتھمألجلالموظفینتدریبفيللمدربینالماليالدعموفرتكماالمنشود،التطویر
ویدفعھمواإلرشاد،التوجیھیقبلوایجعلھمبماومشاعرھمأفكارھمعلىالتأثیرخاللمنومعنوًیا

إلى حشد جھودھم لتحقیق األھداف المطلوبة منھم.
المتوسطأنأي)4.07(یساوياإلداري"التنظیم"مرونةالثانيللمجالالحسابيالمتوسطأن.2

تساوي)Sig(االحتمالیةالقیمةوأن)13.64(االختبارقیمة%)،81.40(النسبيالحسابي
صیاغةفقراتعلىالعینةأفرادقبلمنكبیرةبدرجةموافقةھناكأنیعنيوھذا)0.000(

اإلداريالتنظیممرونةفيواضحاھتماموجودإلىذلكالباحثویعزوعام،بشكلاالستراتیجیة
وجودمعااللكترونیة،الحكومةتطبیقلسیاسةالوزارةدعمخاللمناإلداریة،التنمیةوزارةفي

معللتكیفالتنظیميھیكلھاعلىالتعدیالتبإجراءواالھتماملتطبیقاتھا،متخصصةأقسام
یتطلبھاتغییراتأيالستیعابالكافیةبالمرونةتتسمخطةووجودوالمحتملة،الحالیةالمستجدات

فيالمشورةلتقدیموالخبراءاالستشاریةبالجھاتباالستعانةوالقیامااللكترونیة،الحكومةتطبیق
واألقساملإلداراتاإلداریةالعملیاتھندسةإعادةعلىوالعملااللكترونیة،الحكومةمجال

لتتناسب مع توظیف الحكومة االلكترونیة.
المتوسطأنأي)4.38(یساويالمؤھلة"البشریة"الكوادرالثالثللمجالالحسابيالمتوسطأن.3

تساوي)Sig(االحتمالیةالقیمةوأن)14.67(االختبارقیمة%)،84.76(النسبيالحسابي
ھذافقراتعلىالعینةأفرادقبلمنجًداكبیرةبدرجةموافقةھناكأنیعنيوھذا)0.000(

وزارةفيالمؤھلةالبشریةالكوادرفيواضحاھتماموجودإلىذلكالباحثویعزوالمجال،
التعاملفيعالیةومھارةبقدرةالمتمیزینالموظفینوتعییناستقطابخاللمناإلداریة،التنمیة

الحكومةاستخدامعلىومعنوًیانفسًیاتھیئتھمعلىوالعملبالوزارة،الخاصةالتطبیقیةالبرامجمع
بخبراءواالستعانةالمعلومات،تقنیةعلىالموظفینلتدریبمؤھلینمدربینوتوفیرااللكترونیة،

فيالمتمیزینالموظفینمواھبواستثماراإللكترونیة،البرامجوتطویرالتصمیممجالفي
ندواتتنظیمعلىوالعملالبشریة،مواردھاأداءلتطویراإللكترونیةالحكومةتطبیقاتاستخدام

وورش عمل تتعلق بتوظیف الحكومة اإللكترونیة بالشكل المطلوب.
الحسابيالمتوسطأنأي)4.26(یساويالمالئمة""التقانةالرابعللمجالالحسابيالمتوسطأن.4

وھذا)0.000(تساوي)Sig(االحتمالیةالقیمةوأن)15.27(االختبارقیمة%)،85.32(النسبي



ویعزوالمجال،ھذافقراتعلىالعینةأفرادقبلمنجًداكبیرةبدرجةموافقةھناكأنیعني
التنمیةوزارةفيالمالئمةالتقنیةالمتطلباتتوفیرفيواضحاھتماموجودإلىذلكالباحث

الحكومةلتطبیقالالزمةوبرامجھاونظمھااآلليالحاسبأجھزةأحدثتوفیرخاللمناإلداریة،
مقربینوالربطالمكاتب،جمیعإلىتصلحاسوبشبكةتوفروأیًضاالحدیثة،اإللكترونیة

المعلوماتلتبادلالكاملةالحریةوتوفیرالوطن،أنحاءجمیعفيوفروعھاالرئیسيالوزارة
الكترونًیا بین مختلف إدارات وأقسام الوزارة.

الحسابيالمتوسطوأن)،4.22(یساويالحسابيالمتوسطبأنالقولیمكنعامبشكل
تساوي)Sig(االحتمالیةالقیمةوأن)،14.96(االختبارقیمة%)،84.40(یساويالنسبي

تطبیقفقراتعلىالعینةأفرادقبلمنجًداكبیرةبدرجةموافقةھناكأنیعنيوھذا)0.000(
تطبیقنظامفيواضحاھتماموجودإلىذلكالباحثویعزوعام،بشكلااللكترونیةالحكومة
مشروعنجاحألناإلداریة،التنمیةوزارةفياألربعةتطبیقھبمتطلباتھككلااللكترونیةالحكومة
وجعلھاالمعاییرأواألبعادمنمعینةمجموعةمعبالمقارنةقیاسھیمكنااللكترونیةالحكومة
انطالًقامنھابمجموعةالبحثھذااھتموقدمختلفة،جھاتمعبشراكةوالعملالمیكنةمعتتناسب

النتیجةواختلفتعام.بشكلالمؤسسيواألداءللمستفیدینالمقدمةالخمةتحسینعلىتأثرھامن
(حسنودراسة)،2016(مكظوف،ودراسة)،2019ونوح،(المالدراسةإلیھتوصلتمامع

الدراسة.مجتمعطبیعةالختالفسابقةدراسةأيمعتتفقولم)،2013والقصیمي،
اإلجابة عن السؤال الثاني:

بدولة قطر؟ما مستوى األداء المؤسسي في وزارة التنمیة اإلداریة

الموافقة،درجةلمعرفةTواختبارالمعیاريواالنحرافوالنسبيالحسابيالمتوسطاستخدامتم
كما في الجدول التالي:

):3(رقمجدول
المؤسسياألداءمجاالتلجمیعtواختباروالنسبيالمعیاريواالنحرافالحسابيالمتوسط

الفقرةم

المتو
سط

الحسا
بي

الوزن
النسبي

قیمة
االختبار

t

القیمة
االحتمال

یة
)Sig(.

الترتي
ب

1.
مستوىتحسینعلىالعلیااإلدارةتعمل

خدماتھا باستمرار.
4.12

82.5

0
15.67

*0.00

0
6

2.
الحتیاجاتتقییمبإجراءالوزارةتقوم

المستفیدین من برامجھا المقدمة بشكل دوري.
4.05

80.9

2
11.77

*0.00

0
10

3.
استثمارضمانعلىالعلیااإلدارةتحرص

الموارد المتاحة بكفاءة.
4.16

83.2

2
19.86

*0.00

0
4



4.

الكوادروتعیینباختیارالعلیااإلدارةتقوم
علىبناًءاالختصاصذوىمنالوظیفیة

احتیاجاتھا الفعلیة.
4.23

84.7

7
14.53

*0.00

0
1

5.

فيالمستخدمةالمعلوماتأنظمةتتمیز
التطورومواكبةبالحداثةالوزارة

التكنولوجي.
4.12

82.4

0
13.72

*0.00

0
7

6.
احتیاجاتھامراجعةعلىالعلیااإلدارةتعمل

المتغیرة مع ما تقدمھ من خدمات للمستفیدین.
3.96

79.3

2
9.62

*0.00

0
12

7.

العملیاتتبسیطإلىالعلیااإلدارةتسعى
والوحداتاألقسامبینالداخلیةواإلجراءات
في الوزارة.

4.22
84.5

5
16.47

*0.00

0
2

8.

لمراقبةمناسبةومقاییسمعاییریتوفر
علىوالعملاالنحرافاتالكتشافاألعمال

تصحیحھا.
4.13

82.7

3
16.19

*0.00

0
5

9.

منالمستفیدینمعالعالقةالعلیااإلدارةتعزز
تخطیطفيالمحليالمجتمعإشراكخالل

الخدمات المقدمة.
4.10

82.0

5
12.19

*0.00

0
8

10.
المقدمةالخدماتأولویاتالعلیااإلدارةتحدد

التي تتفق مع احتیاجات المستفیدین.
4.18

83.6

2
14.44

*0.00

0
3

11.
جودةثقافةنشرعلىالعلیااإلدارةتحرص

الخدمات في الوزارة.
4.07

81.5

9
12.43

*0.00

0
9

12.
علىالعاملینلتشجیعمالئمةعملبیئةیتوفر

المبادرة واالبتكار.
4.04

80.9

1
10.48

*0.00

0
11

4.11جمیع فقرات األداء المؤسسي
82.3

0
12.83

*0.00

0

α≥0.05داللةمستوىعندإحصائًیادالالحسابيالمتوسط*
المؤسسي""األداءلمجالالحسابيالمتوسطأن)3(رقمالسابقالجدولمنیتضح

القیمةوأن)،12.83(االختباروقیمة%)،82.30(النسبيالوزنأنأي)4.11(یساوي
العینةأفرادقبلمنكبیرةبدرجةموافقةھناكأنیعنيوھذا)0.000(تساوي)Sig(االحتمالیة

عملیةالمؤسسياألداءتحسینعملیةأنإلىالنتیجةالباحثویعزوالمجال،ھذافقراتعلى
استراتیجیاتعلىبناًءوتتماإلداریةالتنمیةلوزارةوشاملةمخططةأنشطةعلىتنطويمتكاملة

والھیاكلالداخلیة،بالعملیاتأساسیةمحاورعلىالعملیةھذهوتحتويمحددة،وخططواضحة،
متصلةعملیةبأنھالمؤسسياألداءتحسینإلىوینظروالتكنولوجیا.البشریة،والمواردالتنظیمیة،
التنمیةوزارةعملبیئةفيمواكبتھاالمطلوبوالتغییرالتطویربعملیاتترتبطكونھاومستمرة



أولھما:عاملین،منانطالًقامستمرةعملیةالمؤسسياألداءتحسینفإنذلكوعلىاإلداریة،
دوامھایتطلبمماالمؤسسي،األداءتحسینعملیةنتائجعلىللحصولزمنیةفترةانقضاء

بالوزارةالمحیطةالبیئیةالظروففيوالمتالحقةالسریعةالتغیراتإنوثانیھما:واستمرارھا.
االستجابةعلىالوزارةقدرةلزیادةالمؤسسي،األداءوتحسینتطویرعملیةاستمرارتتطلب

)،2019ونوح،(المالدراسةإلیھتوصلتمامعالدراسةنتیجةواتفقتالتغیرات.لھذهالسریعة
دراسةودراسة)،2018(البوجي،دراسةمعالنتائجواختلفت)،2017وكریم،(نجمودراسة

)Sani, متوسًطا.لشركاتالمؤسسياألداءكانحیث)2012

اختبار فرضیات الدراسة:
أبعادبینα(≤0.05(معنویةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجداألولى:الفرضیة

المؤھلة،البشریةالكوادراإلداري،التنظیممرونةالعلیا،اإلدارة(دعمااللكترونیةالحكومةتطبیق
اإلداریة بدولة قطر.التقانة المالئمة) وتحسین األداء المؤسسي في وزارة التنمیة

لالرتباط"، والجدول التالي یوضح ذلك.الختبار ھذه الفرضیة تم استخدام اختبار "معامل بیرسون

التنمیةوزارةفيالمؤسسيواألداءااللكترونیةالحكومةبیناالرتباطمعامل):4(جدول
اإلداریة

الفرضیة
معامل

بیرسون
لالرتباط

القیمة
.)Sigاالحتمالیة(

≤0.05(داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد
)αااللكترونیةالحكومةأبعادكأحدالعلیااإلدارةدعمبین

قطر.وتحسین األداء المؤسسي في وزارة التنمیة اإلداریة بدولة
.735*0.000

≤0.05(داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد
)αااللكترونیةالحكومةأبعادكأحداإلداريالتنظیممرونةبین

قطر.وتحسین األداء المؤسسي في وزارة التنمیة اإلداریة بدولة
.721*0.000

≤0.05(داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد
)αالحكومةأبعادكأحدالمؤھلةالبشریةالكوادربین

اإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءوتحسینااللكترونیة
بدولة قطر.

.687*0.000

≤0.05(داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد
)αوتحسینااللكترونیةالحكومةأبعادكأحدالمالئمةالتقانةبین

األداء المؤسسي في وزارة التنمیة اإلداریة بدولة قطر.
.781*0.000



≤0.05(داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد
)αالعلیا،اإلدارة(دعمااللكترونیةالحكومةتطبیقأبعادبین

التقانةالمؤھلة،البشریةالكوادراإلداري،التنظیممرونة
اإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءوتحسینالمالئمة)

بدولة قطر.

.772*0.000

.α≥0.05داللةمستوىعندإحصائًیادالاالرتباط*

.)Sig(االحتمالیةالقیمةوأن)،0.772(یساوياالرتباطمعاملأن)4(جدولیبین

ذاتطردیةعالقةوجودعلىیدلوھذا)،0.05(الداللةمستوىمنأقلوھي)0.000(تساوي
اإلداري،التنظیممرونةالعلیا،اإلدارة(دعمااللكترونیةالحكومةتطبیقأبعادبینإحصائیةداللة

اإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءوتحسینالمالئمة)التقانةالمؤھلة،البشریةالكوادر
الحكومة االلكترونیة تبین التالي:بدولة قطر. ھذا وعند دراسة األبعاد المكونة لمستوى تطبیق

الحكومةتطبیقأبعادكأحدالعلیااإلدارةدعمُبعدبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد.1
معاملبلغحیثقطر،فياإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءوتحسینااللكترونیة

ذاتعالقةتوجد).0.05(منأقلوھي)0.000(اإلحصائیةوالداللة)0.735(االرتباط
وتحسینااللكترونیةالحكومةتطبیقأبعادكأحدالعلیااإلدارةدعمُبعدبینإحصائیةداللة

)0.735(االرتباطمعاملبلغحیثقطر،فياإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداء

).0.05(منأقلوھي)0.000(اإلحصائیةوالداللة

تطبیقأبعادكأحداإلداريالتنظیممرونةُبعدبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد.2
حیثقطر،فياإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءوتحسینااللكترونیةالحكومة

).0.05(منأقلوھي)0.000(اإلحصائیةوالداللة)0.721(االرتباطمعاملبلغ

تطبیقأبعادكأحدالمؤھلةالبشریةالكوادرُبعدبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد.3
حیثقطر،فياإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءوتحسینااللكترونیةالحكومة

).0.05(منأقلوھي)0.000(اإلحصائیةوالداللة)0.687(االرتباطمعاملبلغ

الحكومةتطبیقأبعادكأحدالمالئمةالتقانةُبعدبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد.4
معاملبلغحیثقطر،فياإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءوتحسینااللكترونیة

).0.05(منأقلوھي)0.000(اإلحصائیةوالداللة)0.781(االرتباط

األداءوتحسینااللكترونیةالحكومةتطبیقبینالعالقةأنإلىذلكالنتیجةالباحثویعزو
الحكومةتطبیقأنبمعنىطردیة،تكاملیةعالقةھياإلداریة،التنمیةوزارةفيالمؤسسي

تحسینفيوتأثیرھاااللكترونیةالحكومةنجاحإنكذلكاستراتیجیة.إدارةإلىیحتاجااللكترونیة
لماالمواطنینمعبتماستكونوالتيقطرفيالحكومیةالمؤسساتمنألنموذجالمؤسسياألداء
والقضاءوالحدالمواطنین،مشاكلمنالكثیرحلفيوكبیربارزدورمنالوزارةھذهبھتتمتع
المؤسسي.أدائھاتحسنوبالتالياشكالھ،بكلالحكومیةالمؤسساتفيالفسادممارساتعلى

ودراسة)،2019ونوح،(المالكدراسةالسابقةالدراساتنتائجبعضمعالفرضیةنتیجةواتفقت



دراسةأيمعالدراسةنتائجتختلفولم)،2016(مكظوف،ودراسة)،2017وكریم،(نجم
سابقة.

تطبیقأبعادبینα(≤0.05(معنویةمستوىعندإحصائیةداللةذوأثریوجدالثانیة:الفرضیة
التقانةالمؤھلة،البشریةالكوادراإلداري،التنظیممرونةالعلیا،اإلدارة(دعمااللكترونیةالحكومة

اإلداریة بدولة قطر.المالئمة) على تحسین األداء المؤسسي في وزارة التنمیة
والجدول التالي یوضح ذلك:الختبار ھذه الفرضیة تم استخدام االنحدار الخطي المتعدد

المتعدداالنحدارتحلیل):5(رقمجدول

المتغیرات المستقلة
معامالت
االنحدار

اختبارقیمة
TاالحتمالیةالقیمةSig.

1.4654.5150.000المقدار الثابت

0.1252.1090.037دعم اإلدارة العلیا

0.1071.6750.048مرونة التنظیم اإلداري

0.5157.9170.000الكوادر البشریة المؤھلة

0.0801.4120.160التقانة المالئمة

ل=التحدیدمعامل0.867=االرتباطمعامل 0.744الُمعدَّ

Fاالختبارقیمة = 0.000=االحتمالیةالقیمة100.356

یلي:مااستنتاجیمكن)5(جدولفيالموضحةالنتائجمن
%)74.4(أنیعنيوھذا،0.744الُمعدَّل=التحدیدومعامل،0.867=االرتباطمعامل●

خاللمنتفسیرهتماإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءتحسینفيالتغیرمن
األداءتحسینفيتؤثرأخرىعواملإلىترجعقدالمتبقیةوالنسبةالخطیةالعالقة

المؤسسي في وزارة التنمیة اإلداریة.
یعنيمما)0.000(تساوياالحتمالیةالقیمةأنكما،100.356بلغتFاالختبارقیمة●

الحكومةتطبیقبینإحصائیةداللةذاتعالقةبوجودوالقبولالصفریةالفرضیةرفض
اإلداریة في قطر.االلكترونیة وتحسین األداء المؤسسي في وزارة التنمیة

تؤثرالمؤھلةالبشریةوالكوادراإلداريالتنظیمومرونةالعلیااإلدارةدعممتغیرأنتبین●
متغیرتأثیرضعفتبینبینمااإلداریة،التنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءتحسینفي

التقانة المالئمة.
معادلة االنحدار:●



التنظیم(مرونة0.107+العلیا)اإلدارة(دعم0.125+1.465=المؤسسياألداء
المالئمة)(التقانة0.080+المؤھلة)البشریة(الكوادر0.515+اإلداري)
األداءعلىمتفاوتةبنسبتؤثرااللكترونیةالحكومةأنإلىالنتیجةالباحثویعزو

سرعةعلىوتساعدالعمل،أداءجودةتحسینعلىاإلداریةالتنمیةوزارةتعملحیثالمؤسسي،
تحقیقتضمنكماالمطلوبة،المعلوماتكلتوفیرعلىفتساعدالمستفیدین،لمتطلباتاالستجابة

بعضمعالفرضیةنتیجةواتفقتالمختلفة.والمعامالتاألعمالتنفیذفيوالدقةوالعدالةالشفافیة
تختلفولم)،2017وكریم،(نجمودراسة)،2019ونوح،(المالكدراسةالسابقةالدراساتنتائج

نتائج الدراسة مع أي دراسة سابقة.

النتائج والتوصیات
مجموعةإلىالتوصلخاللھامنتموالتيللبحثالنھائیةالنتائجالرابعالمحوریعرض

وتمالمؤسسي،واألداءااللكترونیةالحكومةلمجاالتالمیدانيالتحلیلعلىاعتماًداالنتائجمن
بتوصیات نظریة ومیدانیة.تفسیر ھذه النتائج بواسطة الوسائل اإلحصائیة والخروج

أوالً- نتائج الدراسة:
الحكومةتطبیقواقعأنَّیرونالدراسةعینةمن%)84.40(أنالدراسةنتائجأظھرت.1

بدرجة موافقة كبیرة جًدا.االلكترونیة في وزارة التنمیة اإلداریة في قطر، وھو
اإلداریةالتنمیةوزارةفيااللكترونیةالحكومةتطبیقأبعادممارسةواقعأنالنتائجبینت.2

في قطر، كانت وفًقا ألھمیتھا النسبیة كما یلي:
موافقةبدرجةوھو%)،83.48(العلیااإلدارةدعممحورإلجماليالنسبيالوزنبلغ-

كبیرة.
بدرجةوھو%)،81.40(اإلداريالتنظیممرونةمحورإلجماليالنسبيالوزنبلغ-

موافقة كبیرة.
بدرجةوھو%)،84.76(المؤھلةالبشریةالكوادرمحورإلجماليالنسبيالوزنبلغ-

موافقة كبیرة جًدا.
كبیرةموافقةبدرجةوھو%)،85.32(المالئمةالتقانةمحورإلجماليالنسبيالوزنبلغ-

جًدا.
المؤسسياألداءمستوىأنَّیرونالدراسةعینةمن%)82.30(أنالدراسةنتائجكشفت.3

كبیرة.في وزارة التنمیة اإلداریة في قطر، وھو بدرجة موافقة
0.05(داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةوجوداألولىالفرضیةنتائجأظھرت.4

≥)αاإلداري،التنظیممرونةالعلیا،اإلدارة(دعمااللكترونیةالحكومةتطبیقأبعادبین
اإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءوتحسینالمالئمة)التقانةالمؤھلة،البشریةالكوادر

).0.772(االرتباطمعاملبلغحیثقطر،بدولة



أبعادبینα(≤0.05(معنویةمستوىعندإحصائیةداللةذيأثروجودالنتائجبینت.5
البشریةالكوادراإلداري،التنظیممرونةالعلیا،اإلدارة(دعمااللكترونیةالحكومةتطبیق

تبینبینماقطر،بدولةاإلداریةالتنمیةوزارةفيالمؤسسياألداءتحسینعلىالمؤھلة)
%)74.4(وبنسبةالخطیةالعالقةخاللمنتفسیرهوتمالمالئمة)،(التقانةمتغیرتأثیرضعف

فيتؤثرأخرىعواملإلىترجعقدالمتبقیةوالنسبةالمؤسسي،األداءتحسینفيالتغیرمن
تحسین األداء المؤسسي في وزارة التنمیة اإلداریة.

ثانًیا- توصیات الدراسة:
بالتوصیاتالباحثیتقدمعنھا،أسفرتالتيوالنتائجللدراسة،النظرياإلطارضوءوفي

التالیة:
تطبیقأبعادبجمیعقطردولةفياإلداریةالتنمیةوزارةفيالعلیااإلدارةاھتمامضرورة.1

النتائجأظھرتالتيالمؤسسياألداءتحسینفيُتساھمالتيوالعناصرااللكترونیة،الحكومة
اإلداریة.أھمیتھا وأثرھا في األداء المؤسسي في وزارة التنمیة

وزارةتساعدفعالةإداریةأداةباعتبارھاااللكترونیةالحكومةتطبیقممارسةتعزیز.2
الداخلیة والخارجیة المحیطة بھا.التنمیة اإلداریة على التأقلم والتكییف مع الظروف البیئیة

للنھوضااللكترونیةالحكومةتطبیقلمشروعأكثردعمتقدیمعلىالعلیااإلدارةحث.3
مجالفيالوزارةفيالمختلفةاإلداراتومھاراتمعرفةبتطویراالھتماممعالمؤسسيبالعمل

الحكومة االلكترونیة.
تتجنبلكيااللكترونیة،الحكومةبتطبیقخاصةوتشریعاتقوانینبوضعاالھتمام.4

المعلوماتوسرقةاألنظمةباختراقاتمنھایتعلقماسیماوالالعمل،ھذاتحیطالتيالمخاطر
سواء على الصعید المحلي أو الدولي.

الحكومةلتطبیقمالئمةتكونبحیثاإلداریةالعملإجراءاتتبسیطعلىالعمل.5
لحد األن.االلكترونیة، وال سیما في المؤسسات التي لم تشھد تطبیقھا

ھیاكلوتصمیماإلداریة،التنمیةوزارةفيالتنظیمیةللھیاكلالمستمرالتطویرعلىالعمل.6
وذلكالعمل،وحداتبینوالمسؤولیاتاالختصاصاتفيالتداخلوعدمبالمرونةتتسمجدیدة

لتتمكن من تعزیز قدرتھا على التكیف مع الظروف والمتغیرات.



العلمیةوالمؤتمراتالتدریبیةاللقاءاتحضورعلىالعاملینتشجیععلىالعمل.7
مستوىلرفعتوافرھاعلىوالحرصوخارجھا،قطردولةداخلفيالندواتفيوالمشاركة

الكفاءة والفاعلیة لدیھم.
التنمیةوزارةفيومرنةفعالةوإشرافیةرقابیةأنظمةتوفیرعلىالعملضرورة.8

المنظمات.اإلداریة، ُتساھم في تسھیل إنجاز األعمال وتحقیق أھداف
بیئتھا،بمالحقةالمنظمةتساعدومتكاملةمتطورةومعلوماتاتصاالتنظمبناءضرورة.9

تتصف بھا.وتشخیص العوامل المتحكمة فیھا، والتطورات المختلفة التي

المصادر والمراجع :

خططتطبیقاستراتیجیاتصیاغةمنااللكترونیة:الحكومة):2007(المتحدةاألمم-
5العدد:آسیا،عربيفيللتنمیةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیانشره،عمل

فيالحكومةاإلدارةلتطبیقاتواألمنیةاإلداریة"األبعاد):2007(المالكمحمدبنبدر-
األمنیة،للعلومنایفجامعةمنشورة،غیرماجستیررسالةالسعودیة"،المصارف
السعودیة.

والنشر.للطباعةصفاءدارعمان،االلكترونیة،البیئة):2012(علیانربحي-
للنشرالمناھجدارعمان،االلكترونیة،األعمال):2002(العالقوبشیرالتكریتي،سعد-

والتوزیع.
دارالقاھرة:معاصرة،نماذجااللكترونیة:اإلدارة):2007(عامرالرؤفعبدطارق-

السحاب للنشر والتوزیع.
الدارالقاھرة،االلكترونیة،الحكومة):2011(الشریفحسینهللاعبدبنطالل-

الجامعیة.
للنشرالمسیرةدارعمان،المعرفة،إدارةإلىالمدخل):2006(العليالستارعبد-

والتوزیع



التمیزتحقیقفيوأثرھاالبشریةالمواردإدارة"ممارسات):2010(حسنالمحسنعبد-
ماجستیررسالةالخلویة"،لالتصاالتالكویتیةزینشركةفيتطبیقیةدراسةالمؤسسي:

غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن.
مؤتمرالعملي"،والتطبیقالنظریةبینااللكترونیةالحكومة"):2007(لطفيعلي-

25/12/2007فيالمنعقدالسادس،االلكترونیةالحكومة

فيالمؤسسياألداءلتحسینمدخلالمرجعیة"المقارنة):2011(رباعیةفاطمة-
جامعةمجلةوالتكنولوجیا"،للعلوماألعلىالمجلسعلىتطبیقیةدراسةالعامة-المنظمات

1العدد:مؤتة،جامعةمؤتة،

وموزعون.ناشرونالبدایةدارعمان،،اإللكترونیةاإلدارة):2012(حامدفداء-
مطبوعاتغزة،المدرسیة،اإلدارةفيالمعاصرةاالتجاھات):2012(العاجزفؤاد-

الجامعة اإلسالمیة.
والنشرللطباعةحزمابنداربیروت،،المؤسسيالعمل):2002(العدلونيأكرممحمد-

والتوزیع
دراسةاإلداري:اإلبداعتحقیقفيااللكترونیةاإلدارة"دور):2018(الخطیبمحمد-

منشورة،غیرماجستیررسالةالمعلومات"،وتكنولوجیااالتصاالتوزارةفيتطبیقیة
أكادیمیة اإلدارة والسیاسة للدراسات العلیا، فلسطین.

للطباعةصفاءدارعمان،والممارسات،المفاھیماإلدارة:):2010(فیاضمحمد-
والنشر.

دراسةالمؤسسي:األداءبتمیزوعالقتھاالمعرفةإدارةعملیات):2014(المدھونمحمود-
غیرماجستیررسالةغزة،محتفظاتفيالعاليوالتعلیمالتربیةوزارةعلىتطبیقیة

فلسطین.منشورة، أكادیمیة اإلدارة والسیاسة للدراسات العلیا،
مكةبمدینةاالبتدائیةالمدارسلمدیريالتدریبیةاالحتیاجات"):2012(السلميمنصور-

قسممنشورة،غیرماجستیررسالةاإللكترونیة"،اإلدارةمتطلباتضوءفيالمكرمة
القرى، السعودیة.اإلدارة التربویة والتخطیط، كلیة التربیة، جامعة أم

دراسات،مجلةالعامة"،اإلدارةومستقبلااللكترونیة"الحكومة):2000(العواملةنائل-
.1العدد:،29المجلد:األردنیة،الجامعة

العربي.الفكردارالقاھرة،،اإللكترونيالتعلیمتكنولوجیا):2008(عزميجادنبیل-
الریاض،والمشكالت،والوظائفاالستراتیجیاتااللكترونیة:اإلدارة):2004(نجمنجم-

دار المریخ للنشر
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