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 الملخص

از السعامالت ودقتيا في عمى إنج واالترال تكشؾلؾجيا السعمؾمات ثخأىجفت ىحه الجراسة الى بيان 
البمجيات وبيان التحؾل الجحري في العسل ونؾعية الخجمات السقجمة لمسؾاطشيؽ، وذلػ تساشيًا مع 

مختمف  الحي يعسؼ استخجام مختمف وسائل التكشؾلؾجيا الحجيثة فيبخنامج الحكؾمة اإللكتخونية 
 الجوائخ والسؤسدات الحكؾمية بيجف رفع كفاءة وفعالية وجؾدة الخجمات الحكؾمية.

وىجفت الجراسة أيزا الى التعخف عمى اإلجخاءات السدتخجمة والسظبقة عمى أرض الؾاقع لتحديؽ 
الخجمات الحكؾمية في اإلدارة السحمية  وخاصة البمجيات إلبخاز الرعؾبات التي تؾاجييا في عل 

كزخورة حتسية لغايات تحديؽ حؾل الخقسي والتظؾر التكشؾلؾجي الحي تذيجة اإلدارة السحمية الت
 الخجمات الحكؾمية.

وتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج مؽ أىسيا اىتسام الجول والحكؾمات بتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال 
ة التي تدعى لتحديؽ حيث انيا تعتبخ القاسؼ السذتخك بيؽ أغمب الجوائخ والسؤسدات الحكؾمي

 لمسؾاطشيؽ وتدخيع عسميات تبادل السعمؾمات.خجماتيا السقجمة 

 الكمسات السفتاحية: تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال، معامالت البمجيات، االردن.
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Abstract  

This study aimed to demonstrate the impact of information and 

communication technology on the completion and accuracy of transactions 

in municipalities, and to demonstrate the radical transformation in work and 

the quality of services provided to citizens, in line with the e-government 

program that generalizes the use of various means of modern technology in 

various government departments and institutions in order to raise the 

efficiency, effectiveness and quality of government services. 

The study also aimed to identify the procedures used and applied on the 

ground to improve government services in the local administration, 

especially municipalities, to highlight the difficulties they face in light of the 

digital transformation and technological development witnessed by the local 

administration as an imperative for the purposes of improving government 

services. 

The study reached several results, the most important of which is the interest 

of countries and governments in information and communication 

technology, as it is considered the common denominator between most 

government departments and institutions that seek to improve their services 

provided to citizens and accelerate the exchange of information. 

Keywords: information and communication technology, municipal 

transactions, Jordan. 
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 مقدمة

في إدخال سحمية تدارعًا في الفتخة األخيخة شيجت السؤسدات والجوائخ الحكؾمية بسا فييا اإلدارة ال
تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال، األمخ الحي أدى إلى حجوث تغييخ جحري في أداء السيام اإلدارية 
والتشغيسية وعيؾر الثؾرة اإللكتخونية وأىسيتيا ومذكالتيا، حيث أنيا التحجي األكبخ في حياتشا بذكل 

فإستخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة تتحؾل اإلدارة مؽ أساليبيا التقميجية  عام والتحجي األكبخ أيزا لإلدارة،
 الى اإلدارة اإللكتخونية الحجيثة.

في الدشؾات األخيخة اتجيت الكثيخ مؽ حكؾمات الجول ومشيا األردن الى التحؾل االلكتخوني في 
لحجيثة وأتستة اإلدارة تقجيؼ الخجمات ضسؽ مذخوع الحكؾمة اإللكتخونية لغايات مؾاكبة التكشؾلؾجيا ا

والتحؾل مؽ اإلدارة التقميجية وإجخاءاتيا الخوتيشية إلى اإلدارة الحجيثة بؾسائميا وتقشياتيا التي تعسل 
 عمى تحديؽ الخجمات الحكؾمية.

تؾاجو الجوائخ والسؤسدات الحكؾمية بسا فييا اإلدارة السحمية والبمجيات تحجيات وصعؾبات عجيجة 
تكشؾلؾجية التي أصبحت تذكل واقعًا ججيجًا يفخض عمييا إعادة الشغخ بسكؾناتيا مراحبة لمتظؾرات ال

وأساليبيا، التي وججت نفديا مجبخة عمى مؾاكبة ىحه التحجيات الججيجة والبحث إليجاد طخق تزسؽ 
 استسخاريتيا في تقجيؼ الخجمات، وانذاء أساليب ونغؼ ججيجة لتقجيؼ الخجمات وتحقيق الرالح العام.

جاء عسمشا ىحا لتدميط الزؾء عمى اكبة ىحه التظؾرات التي يظغى عمييا الظابع التكشؾلؾجي، ولسؾ 
بعض اآلثار التي تحجثيا تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال في جانب مؽ أىؼ جؾانب تقجيؼ الخجمات 

داؤل الحكؾمية أال وىؾ جانب اإلدارة السحمية ) البمجية( وليحا تسحؾرت إشكالية الجراسة حؾل الت
الخئيدي : ما ىي اإلجخاءات واألساليب الستبعة لتحديؽ الخجمات الحكؾمية السقجمة بإستخجام 

 تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال في اإلدارة السحمية )البمجية(؟
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 ولسعالجة ىحه اإلشكالية نظخح مجسؾعة مؽ التداؤالت الفخعية:

 الجوائخ والسؤسدات وخاصة اإلدارة السحمية ؟ما ىي أىسية تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال في  -1
 ما ىي عالقة التكشؾلؾجيا بتحديؽ الخجمات الحكؾمية ؟ -2
ما ىي أىؼ البخامج السظبقة في اإلدارة السحمية وخاصة البمجية لتحديؽ الخجمة السقجمة  -3

 لمسؾاطؽ؟

 قسشا بتقديؼ الجراسة الى ثالثة محاور:

 واإلترال السفيؾم واألىسية.السحؾر األول: تكشؾلؾجيا السعمؾمات 

 السحؾر الثاني: تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال والخجمات الحكؾمية.

 السحؾر الثالث: تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال والتحؾل الى اإلدارة السحمية )البمجية( الإللكتخونية.

 

 أىجاف الجراسة : تيجف ىحه الجراسة إلى مجسؾعة مؽ األىجاف وأىسيا:

 ة الى الحكؾمة اإللكتخونية كآلية لتحجيث الجوائخ والسؤسدات الحكؾمية.اإلشار  -
الؾقؾف عمى االساليب واالجخاءات الستخحه عمى ارض الؾاقع في قظاع اإلدارة السحمية وخاصة  -

 وتحجبثيا وآثارىا عمى الخجمات الحكؾمية.البمجيات لغايات تظؾيخىا 
السعمؾمات واإلترال في تشسية وتحجيث البمجية  تدميط الزؾء عمى الجور الحي تمعبو تكشؾلؾجيا -

 االردنية والقزاء عمى االساليب التقميجية السدتخجمة فييا.
معخفة واقع حال استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال في اإلدارة السحمية وخاصة البمجيات  -

 ومجى استفادتيا مؽ بخامجيا وتظبيقاتيا.
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 لمفهوم واألهميةتكنولوجيا المعلومات واإلتصال: ا .1
 مفيؾم تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال: 1.1

الفاعمية والكفاءة تعج تكشؾلؾجيا السعمؾمات مؽ أبخز السعاييخ التي تدتخجم في السؤسدة لتحقيق 
كؾن أىسيتيا متدايجة تجريجيًا لعجة أسباب مؽ أبخزىا التظؾر التكشؾلؾجي اليائل الحي مخ بو عمؼ 

ولقج تعجدت التعخيفات التي تخص تكشؾلؾجيا السعمؾمات مشيا : (. 2115الحاسؾب )الذسايمة،
"تكشؾلؾجيا السعمؾمات ىي البحث عؽ أفزل الؾسائل لتدييل الحرؾل عمى السعمؾمات وتبادليا 

 (.2113)الظائي، وجعميا متاحو لظالبيا بدخعة وفعالية"

دان وخاصة السجراء في وتكشؾلؾجيا السعمؾمات واحجة مؽ األدوات الخئيدية التي يدتثسخىا اإلن
الذخكات والسؤسدات لكي يؾاجيؾا التظخوات والتغيخات السحيظة بيؼ واستثسارىا في تحديؽ 

 (.2115األداء وتقجيؼ أفزل السشتجات والخجمات ) قشجيمجي والجشابي،

أما روجخ كارتخ فيعخف تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال بأنيا : "األنغسة واألدوات السدتخجمة 
وتخديؽ وتحميل وتؾصيل السعمؾمات في كل أشكاليا وتظبيقاتيا لكل جؾانب حياتشا  لتمقي

 (.2113)الظاىخ،

ويسكؽ القؾل بأن تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال ىي مجسؾعة مؽ األجيدة واألدوات التي تديل 
ة عسمية تخديؽ السعمؾمات ومعالجتيا واستخجاعيا وتؾصيميا بؾاسظة أجيدة االتراالت السختمف

 (.2114الذخيف،باليا مؽ أي مكان في العالؼ )ألي مكان في العالؼ أو استك

ويخى الباحث ان تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال ىي : "االالت أو الؾسائل أو األجيدة التي 
تداعج عمى جسع وتخديؽ وتحميل ومعالجة وتؾصيل السعمؾمات بسختمف أشكاليا سؾاء مكتؾبو أو 

 مؽ ىؾ بحاجة الييا. مدسؾعة أو مخئية لكل
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وأحجثت تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال تأثيخات جؾىخية في الشغؼ اإلدارية واىسيا 
 (:2113)الدعيج،

 تحقيق اإلستخجام األمثل لمسؾارد البذخية والفشية والسادية الستاحة لمسؤسدة والعسل عمى تشسيتيا. -
ؾاء عمى مدتؾى السؤسدة أو سخمق قشؾات اترال ججيجة عبخ شبكات الحاسبات واالتراالت  -

خارجيا األمخ الحي يؤدي لديادة سخعة تجفق ومعالجة السعمؾمات وتحجيث األساليب اإلدارية 
 الحجيثة مثل اإلجتساعات والتفاوض وعقج الرفقات عؽ بعج.

األمخ الحي اتاح ليؼ إمكانية إستخجام الؾقت الفائض التخمص مؽ أعباء السيام التقميجية لمسجراء  -
العسل لمتخظيط ورسؼ الدياسات االستخاتيجية والحي يشعكذ بذكل واضح في رفع كفاءة في 

 اإلدارة العميا.
السداىسة في زيادة قجرة الشغؼ اإلدارية عمى التكيف الدخيع السؾاكب لبيئة العسل اإلداري عؽ  -

خح القخار طخيق تؾفيخ وسائل إقترادية فعالة لتخديؽ وإستخجاع ومعالجة البيانات وتدويجىا لست
 في الؾقت السشاسب.

 لمسؤسدات: أىسية تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال 2.1

سي في رفع مدتؾى رفالية األفخاد ومؽ بيؽ التظؾرات التي لقج ساىؼ التظؾر التكشؾلؾجي والعم 
تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال وما ليا مؽ أىسية مؽ ناحية  تحجث بإستسخار تمػ التي تتعمق ب

جمات اإلترال بسختمف انؾاعيا وتؾفيخ السعمؾمات الالزمة لألشخاص والسؤسدات ، حيث تؾفيخ خ
 يؼ بديؾلة في أي وقت وفي أي مكان.أن الفخد يدتظيع اإلترال فيسا بيش

ومؽ ميدات تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال انو مؽ خالليا يسكؽ لسختمف السؤسدات اإلترال 
بأفزل السعمؾمات والدبل الستاحة ويسكشيا أيزًا نذخ الخسائل الخاصة بحل العجيج مؽ السذاكل 
الستعمقة باألشخاص والسشغسات وغيخىا، وتعسل عمي زيادة قجرة االشخاص عمى االترال وتبادل 

 (.2115ومذاركتيا واالستفادة مؽ ىحه التكشؾلؾجيا )الذسايمة ،مؾمات السع
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تمعب تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال دورًا كبيخًا في تظؾيخ وتحجيث إدارة العسال وتؤدي الى عيؾر 
أنؾاع ججيجة مؽ الؾعائف ومجاالت عسل ونذاطات متشؾعة في بيئات العسل السختمفة ويسكؽ 

 يا:مالحغة ىحا مؽ خالل أن

تداعج عمى زيادة قشؾات اإلترال اإلداري بيؽ مختمف اإلدارات تقميص حجؼ التشغيسات  -
ابة فعالة في العسميات التذغيمية، كسا تداعج عمى تؾفيخ قؾة اإلدارية وتداعج عمى تحقيق رق

(. وبسداعجة التكشؾلؾجيات الحجيثة يسكؽ ان 2115عسل فعمية داخل التشغيؼ اإلداري )مدمؼ،
جيج مؽ الؾسائل التي تديؼ في تفعيل الخجمات السقجمة لمسؾاطشيؽ وتحقيق قجر عالي تؾفخ الع

سؾاء كانت داخمية او خارجية ومعالجة جؾانب القرؾر التي يسكؽ مؽ السخونة في االتراالت 
ان تغيخ في عسل ىحه األجيدة، وتؾفيخ وقت لمعامميؽ مؽ أجل أداء أعسال أكثخ إبجاعية بجال 

ال تكخارية يسكؽ لمحاسب اآللي الكيام ييا بكل سيؾلة، باإلضافة إلى تسكيؽ مؽ قياميؼ بأعس
السؾاطشيؽ إلبجاء رأييؼ وتقجيؼ مالحغاتيؼ واقتخاحاتيؼ لمجيات السعشية بكل سيؾلة وبالتالي يؾفخ 

 ىحا الشسط مؽ العسل شفافية مظمقة أمام أصحاب السرالح السختمفة داخل السجتسع.
السحمية حقاًل خربًا لتدييل وتبديط اإلجخاءات والسعامالت اإلدارية، وبشاءا لحلػ تعتبخ اإلدارة 

عمى ذلػ فإن الجيدة السحمية يجب أن تأخح باستخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة ووسائل االترال 
وىؾ ما يدتمدم بزخورة إتاحة الفخصة لسؾعفي األجيدة السحمية لاللتحاق بالبخامج التجريبية 

يخ األداء واكتداب ميارات وخبخات ججيجة تؾاكب التكشؾلؾجيات الحجيثة ذات العالقة لتظؾ 
 فات تكشؾلؾجية تؤىل إنجاز التعامالت والسيام اإلدارية.وثقا

 التؾجة الستدارع نحؾ تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال 3.1

ا ىشالػ عجد بدبب التأثيخات الستدايجة لتكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال في حياتشا وفي مختمف جؾانبي
 مؽ االعتبارات التي تسثل أسباب نحؾ التؾجة الى تؾعيف تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال ومشيا:



 

9069 
 

تفاعالت وتظؾرات االنتخنت التكشؾلؾجية مؽ خالل الثؾرة في مجال شبكات السعمؾمات  -
جية السحؾسبة واالتراالت التي محؾرىا االنتخنت، كسا اصبحت التفاعالت والتجاخالت التكشؾلؾ 

 حكيقة واضحة وواقع مجدج.الخقسية 
نذأة وتظؾر اقتراد السعخفة الستسثل بغيؾر اقتراديات أساسيا مبشي عمى السعمؾمات  -

 والسعخفة وعيؾر مشتجات وخجمات ججيجة.
التحؾالت في مذاريع االعسال بدبب عيؾر تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال التي سيمت الكيام  -

الذخكة وبشفذ الكفاءة تقخيبا عشج الكيام باألعسال مؽ داخل الذخكة باألعسال مؽ خارج حجود 
 بالخغؼ مؽ تعامالت الذخكة وارتباطيا في محيظيا الخارجي.

عيؾر ما يدسى بالذخكة الخقسية وما صاحبيا مؽ إعادة ترسيؼ مشغسي أساسي يسكؽ مؽ  -
ية وإجخاءات عسميا خاللو ان تؤمؽ لمسشغسة عخوف مشاسبة باتجاه الذخكة أو السشذأة الخقس

 (.2115جام شبكات السعمؾمات )قشجيمجي و الجشابي،الخئيدية التي تشجد عبخ استخ
تحديؽ الخجمات بحيث لعبت التكشؾلؾجيا دورا أساسيًا في تحديؽ الخجمات القائسة واستحجاث  -

 خجمات ججيجة لؼ تكؽ متؾفخة في الدابق.
تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال ىي أفزل الديظخة عمة التعقيج حيث أثبتت كل السعظيات ان  -

سالح مسكؽ أن تذيخه السؤسدات في وجو عاىخة التعقيج التي باتت تعتخييا، لحلػ لجأت 
السؤسدات إلى التؾجو والتدارع نحؾىا كؾنيا عاماًل مداعجًا وفعااًل في حل الكثيخ مؽ السذاكل 

 (.2115في البيئة اإلدارية)مدمؼ،
شكاليا الى اكتداب ىحه التكشؾلؾجيا لسا ليا مؽ مدايا ميشية تؾجو السؤسدات بسختمف أ -

 (.2113ومكاسب مادية)الظائي،

ويسكؽ القؾل ان ىشالػ انجفاع متدايج نحؾ االىتسام بتكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال مؽ قبل مجراء 
ثيخا مؽ كالسؤسدات وخبخاء االستخاتيجيات ألنيؼ يعتقجون ان تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال تحل 

السذاكل في العسل وتحقيق السيدة التشافدية لسشغسات األعسال، كسا انيا تعتبخ مؽ األصؾل غيخ 
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السمسؾسة التي اذا احدؽ استخجاميا تؤدي الى زيادة قجرة مرادر السشغسات األخخى)الغالبي 
 (.2117والحدشاوي،

 اإلدارة وأىسيتيا في عرخ تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال: 4.1

حت اإلدارة اليؾم تدتخجم تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال كعرب أساسي في عسمياتيا السختمفة، أصب
بذكل أعظى لإلدارة بعجًا ومفيؾمًا ججيجًا في قؾة اتخاذ القخار عؽ طخيق السعمؾمات واالحرائيات 

ان نجج إدارة  والتقاريخ التي تعالج السعمؾمات بقؾة ودقة وسخعة حيث انو في الؾقت الحاضخ ال يسكششا
ناجحة بجون وجؾد التقشيات السعمؾماتية واالتراالت التي تسثل عربيا األساسي، ويسكؽ ان نمخص 

في قؾة االدارة وتظؾرىا في الشقاط الجؾانب االساسية الستثسار تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت 
 التالية:

ة الكؼ اليائل والمحغي لمسعمؾمات القؾة اليائمة لتقشيات السعمؾمات في اعجاد التقاريخ ومعالج -
والحرؾل عمى االحرائيات والسؤشخات السشاسبة بدخعة بالغة تعظي مخونة وفعالية عالية في 

 التقييؼ واتخاذ القخار.
الفاعمية والدخعة والسخونة في اتخاذ القخار بفعل تقشيات السعالجة الدخيعة والتشاقل الدخيع  -

 لمسعمؾمات.
الدارة معمؾمات السؤسدة يعظي حياة ديشاميكية الستثسار السعمؾمات في بشاء بشػ معمؾمات  -

 تظؾيخ بشية االدارة وحخكة السعمؾمات االدارية وفعاليتيا.
خخوج االدارة عؽ واقع التذتت وبظئ الحخكة وعذؾائية الكادر البذخي وتخكيد الجيج عمى  -

 (.1998)الخؾري، ية العاليةنسحجة العسل االداري عؽ طخيق البخامج والتظبيقات السعمؾمات

وبشاءًا عمى ما سبق ذكخه، يجب عمى االدارات في عرخنا الحالي مؾاكبة التظؾر الشؾعي والكسي 
تظبيق تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال واالستجابة الفؾرية لمتحجيات والستظمبات في مجال اليائل 

التي تفخضيا بيئة األعسال الحالية، لحلػ مدألة تعسيؼ تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى جسيع الجوائخ 
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والسؤسدات اصبحت ضخورة ال مفخ مشيا لسا ليا مؽ أثخ ايجابي عمييا وعمى السؾاطشيؽ وعمى 
ات االجتساعية واالقترادية لمبالد، ألن ىحا التؾجو ضخوري لتييئة الغخوف لبشاء تشسية السدار 

إدارات ومؤسدات إالكتخونية قؾية وقادرة عمى مؾاجة تحجيات السشافدة في عل التظؾرات 
 التكشؾلؾجية الحالية.

 

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصال والخدمات الحكومية .2

 مفيؾم الخجمات الحكؾمية: 1.2

يؤدييا طخف آلخخ وتتدؼ بأنيا غيخ ممسؾسة وال يتختب عمى تقجيسيا الخجمة نذاط أو مشفعة  تعتبخ
( الخجمة عمى أنيا : "ذلػ الشذاط غيخ السمسؾس 2118أي نؾع مؽ أنؾاع السمكية، ويعخف )مرظفى،

 ."الحي يقجم لمسشتفع وييجف إلى إشباع حاجاتو ورغباتو

"انجاز أو نذاط مختبط بعسمية تبادلية طخف ما لظخف آخخ ( الخجمة أنيا: kotler,2009ويعخف )
وتكؾن أساسًا غيخ ممسؾسة وال يشتج عشيا أي ممكية وتقجيسيا أو انتاجيا قج اليكؾن مختبط بسشتج 

 مادي او يكؾن".

أما مفيؾم الخجمات الحكؾمية فتعخف عمى انيا: " تمػ الخجمة التي تعج تقميجيًا خجمة فشية تقجم 
عؽ طخيق جية حكؾمية كإستجابة لحاجة عامة ويتظمب تؾفيخىا أن يحتخم القائسيؽ برؾرة عامة 

 (".2115عمى إدارتيا مبادئ السداواة واالستسخارية والخجمات العامة لمجسيؾر )مخيدق،

( : " أنيا وجة مؽ أوجو نذاط الجيات الحكؾمية أو السفؾضة مؽ طخفيا 2111وعخفيا )عذؾر،
مرظمح الخجمة الحكؾمية "الخابظة" التي تجسع بيؽ اإلدارة الحكؾمية  ليربح لتقجيؼ خجمة عسؾمية

والسؾاطشيؽ عمى مدتؾى تمبية الخغبات وإشباع الحاجات السختمفة لألفخاد مؽ طخف الجيات اإلدارية 
 الحكؾمية".
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لقج أصبح استخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة مؽ وسائل اتراالت وشبكات إلكتخونية في مجال الخجمات 
ؾمية يحقق مدايا عجيجة؛ إذ تحقق درجة عالية مؽ الخاحة والسالئسة والدخعة في إنجاز السيام الحك

وأداء الخجمات أو الحرؾل عمييا، كسا تؤدي إلى محجودية وقمة ندبة األخظاء في أداؤ وتدميؼ 
طالبي الخجمة بدبب الجقة الستشالية التي تسيد األنذظة االلكتخونية وتؾفيخ واخترار الؾقت لرالح 

 مة النياء مذاكل التعقيج اإلداري عؽ طخيق تؾفيخ قاعجة تكشؾلؾجيا معمؾمات وإترال متكاممة.الخج

وتعج التقشية الحجيثة آلية لمتغييخ التشغيسي النو بإمكانيا تغييخ طخيقة عسل الفخاد داخل السؤسدات 
ؾائق والسذكالت التي الحكؾمية وعمى رسالة أو ىجف السشغسة مؽ خالل تغييخ الغخوف وإزالة الع

 (.2115تؾاجييا )سالسي وقاسسية،

وأخيخًا يسكششا القؾل أن اإلنتقال نحؾ الخجمات الحكؾمية اإللكتخونية يؤدي إلى بشاء الثقة بيؽ 
السؤسدات الحكؾمية والسؾاطشيؽ ومؽ ثؼ الى الدخعة في إنجاز وتقجيؼ الخجمات بذكل مباشخ وبجؾدة 

 التكمفة.عالية لتؾفيخ الجيج والؾقت و 

 

 

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصال والتحول الى اإلدارة المحلية )البلدية( الإللكترونية .3

بدبب التظؾرات الحاصمة في تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال عيخ العجيج مؽ التحجيات التي 
وارتباطيا بعجيج تؾاجو مختمف السؤسدات واإلدارات ومشيا اإلدارة السحمية )البمجية( نغخًا لعالقتيا 

مؽ األطخاف، حيث تتيح تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال لإلدارة السحمية فخصة التحؾل إلى 
اإلدارة السحمية اإللكتخونية مؽ خالل التحؾل إلى األعسال اإللكتخونية والتعامل اإللكتخوني بيؽ 

ل السعمؾمات لمسؾاطشيؽ العامميؽ في الؾحجات اإلدارية لمتستع بشؾع مؽ السخونة والدخعة في إيرا
 وكيفية التعامل مع السؤسدات األخخى في عل البيئة الخقسية ومتظمباتيا.
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 تعخيف االدارة السحمية االلكتخونية: 1.3 

مفيؾم اإلدارة اإللكتخونية السحمية مؽ السفاليؼ التي اختمف فييا الباحثؾن وذلػ بدبب حجاثتيا وتعجد 
اإلدارة مزاميشيا وأبعادىا وبالتال يسكؽ تعخيف اإلدارة السحمية اإللكتخونية عمى أنيا " استعسال 

تخانت لغايات تحديؽ السحمية بسختمف وحجاتيا لتقشيات اإلعالم وافترال وخرؾصًا االنتخنت واالن
وتدخيع تجفق السعمؾمات والخجمات إلى السؾاطشيؽ والذخكاء التجارييؽ والسدتخجميؽ ومختمف الجيات 

البمجيات( األمخ الحي يداعجىا في بشاء عالقات أفزل لرمة مع االدارة السحمية )الحكؾمية ذات ا
اءة وفعالية أعسال اإلدارة السحمية بدبب ما تؾفخة التقشية مؽ تشاسق وسيؾلة وسخعة تؤدي إلى رفع كف

 (.2117)ناصف وقجاوي،

ويسكؽ تعخيف اإلدارة السحمية اإللكتخونية بأنيا " إستخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال السبشية 
عمى شبكة السؾاقع اإللكتخونية لجعؼ وتعديد حرؾل السؾاطشيؽ عمى الخجمات التي تقجميا اإلدارة 

جمة لقظاع األعسال والجوائخ الحكؾمية السختمفة بذفافية وكفاءة عالية وبسا السحمية إضافة إلى الخ
 (.2117يحقق العجالة والسداواة )قادة،

 

 شخوط وتحجيات التحؾل الشاجح الى اإلدارة السحمية اإللكتخونية 2.3

 و امكاناتبل يتظمب مذخوع بخنامج ذان االنتقال الى اإلدارة السحمية اإللكتخونية ليذ باألمخ البديط 
وكفاءات عالية السدتؾى يتزسؽ مجسؾعة مؽ العشاصخ التي تتكامل فيسا بيشيا لتحقيق األىجاف 

 السظمؾبة، وتتسثل ىحه العشاصخ فيسا يمي:

إصجار القؾانيؽ وتحجيج اإلجخاءات واألنغسة التي تديل التحؾل نحؾ اإلدارة اإللكتخونية وتمبية  -
 متظمبات التكيف معو.
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ة التحؾل ويقرج بيا ضخورة وجؾد إستخاتيجية واضحة السعالؼ تتساشى وضؾح إستخاتيجي -
 وتتظابق مع التظؾرات الحجيثة لتكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلترال.

بشاء نغام معمؾمات متظؾر وحجيث يتساشى مع الستغيخات ويترف بالذسؾلية لكافة البيانات  -
 والجاىدية لسختمف األغخاض.والسعمؾمات مؽ حيث الديؾلة والدخعة والحجاثة واالستخجاع 

ضخورة تحقيق السذاركة اإليجابية بيؽ مختمف أعزاء السجتسع واإلدارة السحمية مؽ أجل تثبيت  -
 (.2115قؾاعج سميسة لإلدارة اإللكتخونية )الؾافي،

 تؾفيخ البشية التحتية األساسية مؽ معجات وأجيدة الكسبيؾتخ والذبكات الجاخمية والخارجية. -
مختمف العسميات التي تجدج خجمات اإلدارة السحمية مع األخح بعيؽ االعتبار اعادة ىشجسة  -

 متظمبات البخمجيات والسعجات التي سؾف يعتسج عمييا في تقجيؼ الخجمة إلكتخونيًا.
تظؾيخ مشافح تقجيؼ الخجمة مؽ خالل فتح السؾاقع اإللكتخونية الخاصة بالؾحجات السحمية  -

 لتدييل تفاعميا مع الجسيؾر السظمؾب.لمتعخيف بالخجمات التي تقجميا 
التجريب والتشسية البذخية لمكؾادر لسؾاكبة التظؾرات التي مؽ السحتسل ان تؾاكب عسمية التحؾل  -

 االلكتخوني.

 وضسؽ مفيؾم اإلدارة السحمية اإللكتخونية يسكششا مسارسة التظبيقات اإللكتخونية التالية:

 .البخيج اإللكتخوني بيؽ الؾحجات السحمية -
 أنغسة السحاسبة والسؾازنة. -
 اجتساعات السجالذ السحمية عبخ االنتخنت. -
 بشاء أنغسة السعمؾمات الجغخافية. -

ان تظبيق ىحه االجخاءات الكتخونيا يعدز مؽ كفاءة وفعالية االدارة السحمية وقجرتيا عمى تقجيؼ 
سعمؾمات واالترال أحدؽ الخجمات وفي الؾقت السشاسب، ويتزح لشا ان التعامل مع تكشؾلؾجيا ال
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في تخشيج وتظؾيخ العسل اإلداري اصبح اختياراص غيخ خاضع لمخفض وانسا ضخورة ممحة لالدارة 
 (.2115الحكؾمية التي تعج مخحمة أولية مؽ مخاحل تظبيق الحكؾمة االلكتخونية )كشؾش وبمحسخي،

مؽ خالل طشيؽ وفي قظاع اإلدارة السحمية يالحظ تدجيل بعض الشتائج السمسؾسة في حق السؾا
الخجمات السقجمة ليؼ واستسخار تحديشيا وتظؾيخىا بادخال آخخ التظؾرات التكشؾلؾجية الحجيثة عمى 

 مختمف األعسال االدارية لمتؾجو نحؾ االدارة  السحمية االلكتخونية.

 الخاتمة

السحمية  مؽ خالل دراستشا لسؾضؾع تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال ودورىا في رفع كفاءة االدارة
يتزح لشا ان ىحه األخيخة حغيت اىتساماص خاصًا مؽ قبل  وتحديؽ االدارة السحمية ) البمجيات (

معغؼ الجول والحكؾمات ومؽ بيشيا الحكؾمة االردنية التي حاولت وتحاول مدتسخة مؾاكبة التظؾرات 
تديخ في االتجاة التي التكشؾلؾجية الحجيثة وتؾعيفيا في مختمف االدارات والسؤسدات الحكؾمية 

الرحيح نحؾ التحؾل الى تقجيؼ خجمات بأفزل صؾرة كؾن تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال تعتبخ 
القاسؼ السذتخك بيؽ أغمب ىحه السؤسدات والجوائخ وما يراحب ىحا التحؾل باستخجام تكشؾلؾجيا 

عمؾمات عبخ السعمؾمات واالترال مؽ تحديؽ مخخجات وتظؾر أداء وتدؤع عسميات التبادل لمس
الذبكات وإحجاث تغييخات عمى مدتؾى العسل االداري والخجمات السقجمة وعيؾر مفاليؼ ججيجة مؽ 
بيشيا الحكؾمة االلكتخونية والخجمات االلكتخونية التي تسثل افخازات تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال 

 يا بالذكل الرحيح.والتي تعتبخ فخصة ذىبية خاصة لمجول الشامية اذا تؼ استخجاميا وتؾعيف
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 قائمة المصادر والمراجع: 

االسكشجرية،  ، مكتبة االسكشجرية لمتدويج،1، الظبعة تكشؾلؾجيا السعمؾمات في السجال االمشي، 2113الدعيج،  (1
 .مرخ

 لمشذخ والتؾزيع، عسان، االردن. البجاية، دار 1، الظبعة تكشؾلؾجيا السعمؾمات وتظبيقاتيا، 2113الظائي،  (2
 ، دار السعتد لمشذخ والتؾزيع، عسان، االردن.1، الظبعة ادارة السعخفة وتكشؾلؾجيا السعمؾمات، 2115مدمؼ،  (3
االنتخنت وتغييخ عسل االدارة السحمية مع عخض نسؾذج االدارة االلكتخونية السحمية لؾالية ، 2117قادة،  (4

 .2العجد  ،6، مجمة دراسات في االقتراد والتجارة والسالية، السجمج بؾمخداس
، رسالة ماجدتيخ، كمية العمؾم محاولة ارساء االدارة االلكتخونية في الجساعات السحمية، 2115الؾافي،  (5

 والتدييخ، جامعة اكمي محشج اولحاج البؾيخة. ةاالقترادي
تخشيج الخجمة العسؾمية مؽ خالل استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات ، 2115رشيج سالسي واسساء قاسسية،  (6

 .3بحؾث ودراسات، العجد  –، مجمة التشسية البذخية واالترال
، دار السديخة لمشذخ 7، االصجار نغؼ السعمؾمات االدارية وتكشؾلؾجيا السعمؾمات، 2115الجشابي، و قشجليجي  (7

 والتؾزيع، عسان، االردن.
 دن.، دار يافا العمسية لمشذخ والتؾزيع، عسان، االر 1، الظبعةاالعالم االلكتخوني، 2114الذخيف،  (8
، دور االدارة االلكتخونية في تخشيجالخجمة العسؾمية في الؾاليات الستحجة االمخيكية والجدائخ، 2111عذؾر،  (9

 رسالة ماجدتيخ، كمية العمؾم الدياسية، جامعة قدشظيشة.
، جدؾر لمشذخ 1، الظبعة التدييخ العسؾمي بيؽ االتجاىات الكالسيكية واالتجاىات الحجيثة، 2115مخيدق،   (11

 ؾزيع، الجدائخ.والت
، دار االعرار العمسي لمشذخ والتؾزيع، 1، الظبعة تكشؾلؾجيا االعالم واالترال، 2115الذسايمة وآخخون،   (11

 عسان، االردن.
، مجمة استخجام السؾارد البذخية لتكشؾلؾجيا االعالم واالترال في الجساعات السحمية، 2115كشؾش وبمحسخي،   (12

 .8ات، العجد االدارة والتشسية لمبحؾث والجراس
 ، دار السشاىج، عسان، االردن.التدؾيق االستخاتيجي لمخجمات، 2118مرظفى،   (13
، مجمة اىسية االنتقال مؽ االدارة السحمية التقميجية الى االدارة السحمية االلكتخونية، 2117ناصف وقجاوي،  (14

 .1شعاع لمجراسات االقترادية، العجد 
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