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 )دراسة وصفية لبعض المؤسسات الحكومية في الجمهورية اليمنية (

        

 :ملخص الدراسة    

يف ادلؤسسات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف ْنويد صناعة القرارات اإلدارية  مسامهةمدى التعرف على  إىلالدراسة ه ىذىدفت          
ومنوذج أىدافها  على التعرفو اإلدارية القرارات  ْنويد صناعةيف  تهاوأمهي اإلدارة اإللكرتونيةوذلك من خالل معرفة مفهوم احلكومية اليمنية 

معرفة معوقات  وأخًناوعناصرىا ومتطلبات تطبيقها ومراحل التطبيق  اإلدارة اإللكرتونية التحول ضلووأبعادىا ودواعي إللكرتونية اإلدارة ا
ولتحقيق ذلك صيغة فرضية رئيسية وفرضية فرعية وانبثق عنها مخس فرضيات اإلدارة اإللكرتونية يف ادلؤسسات احلكومية اليمنية، تطبيق 
كأداة رئيسية جلمع البيانات وادلعلومات من عينة الدراسة،   االستبانة اإلحصائية واستخدمواسطة رلموعة من األساليب بو  اختربتفرعية 

 اإللكرتونية وبٌن جودة صناعة القرارات اإلدارية. اإلدارةبٌن تطبيق  ارتباطوجود عالقة  إىلوالنتائج ادلتحصلة عليها تشًن 

معدة ذلذا الغرض ، ُنيث يستطيع من خالذلا الباحث التعرف على آراء  استبانةذي يعتمد على توزيع وقد مت تطبيق ادلنهج الوصفي ال   
. وسلتص يف ادلؤسسات احلكومية اليمنيةرئيس قسم ،  ،مدير إدارة،  مدير عامالعاملٌن من ادلبحوثٌن يف رلتمع الدراسة و ادلتمثلٌن يف 

عنصرا من عناصر اجملتمع وىي العينة اليت أجريت  (172حث على أخذ عينة مكونة من )ونتيجة لبعض الظروف والعوائق فقد اقتصر البا
،  عليها الدراسة ليقوم الباحث بتحليليها باستخدام رلموعة من األساليب اإلحصائية ادلتنوعة مثل التوزيعات التكرارية والعددية والنسبية

 ( لتحليل نتائج الدراسة.SPSSالربنامج اإلحصائي )الباحث  واالضلراف ادلعياري ، كما استخدموادلتوسطات ، 

 أهم النتائج:     

    عناصر اإلدارة اإللكرتونية وقد توصلت الدراسة إىل نتائج كان من أمهها وجود عالقة إجيابية وذات داللة إحصائية بٌن         
ادلؤسسات يف   القرارات اإلدارية ةعاصن ْنويدوبٌن  (البياناتاألجهزة وادلعدات، الربرليات ، شبكات االتصال ، ُصناع ادلعرفة ، وقواعد )

يف (، وأن ىناك استخدام فعال من قبل صانعي القرار %82.0وبنسبة  ) (4.101)حيث جاء ادلتوسط ذلذا احملور  احلكومية اليمنية
، كما ادلتطلبات اخلاصة باإلدارة اإللكرتونية  ظرا لتوفرقراراهتم اإلدارية ن ةعاصن ْنويد يف ادلؤسسات احلكومية اليمنيةيف اإلدارة اإللكرتونية 
، %( من العينة.3.3%(، وجاءت نسبة )اإلناث( )7.38أن أغلبية ادلشاركٌن يف العينة كانوا من الذكور بنسبة )بتوصلت الدراسة 

البلد  االجتماعية يفية  إىل العادات ويعزو الباحث ىذه النتيجة نتيجة لوجود بعض األعمال اليت ديارسها الذكور يف ادلؤسسات احلكوم
من  اعليطبيعة ادلؤسسات احلكومية اليمنية حيث يتم توظيف الذكور بنسبة  إىلواليت ٕننع خروج ادلرأة للعمل يف بعض األعمال وقد يرجع 

( تعزى دلتغًن العمر %51.7سنة( بنسبة ) 30أن أغلبية العينة كانت من الفئة العمرية )األقل من  إىلالدراسة  كما توصلت،   اإلناث
سات وىذا يعكس النوعية ادلمتازة ألفراد العينة وىي مرحلة التعلم  والنضوج والقدرة  وتطوير األداء وتقدمي األفضل وىذا العامل جعل ادلؤس

( بنسبة كالوريوسبفئة ) العينة منأن أغلبية إىل ، كما توصلت الدراسة التكنولوجيمنية يف سباق مع التقدم والتطور احلكومية الي
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احلكومية اليمنية تسعى دائما الكتساب القدرات البشرية ادلؤىلة والقادرة  أكثر ادلؤسساتويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل أن  (72.7)%
ة اليمنية  على التكيف مع ادلتغًنات ادلتسارعة يف ادلعرفة وتكنولوجيا األعمال وىذا يعكس حلد ما االىتمام الذي تبديو ادلؤسسات احلكومي

كما يبٌن ذلك حرص ادلؤسسات احلكومية اليمنية على أن يكون ، بتوظيف ىذه العينة شلا ديكنهم من القيام بأعماذلم بقدرات أعلى
على اختيار كوادر مؤىلة علميا وقادرة على مواكبة حرصهم )بكالوريوس فما فوق( شلا دل على  متخذي القرار من ذوي التحصيل العلمي

( الوظيفة ىذهيف  سنوات 8أكثر من أن أغلبية العينة كانت من فئة )إيل    لتطوير التكنولوجي واإلداري، وكما توصلت الدراسةالتنمية وا
على حرص ادلؤسسات احلكومية اليمنية  على أن يكون ُصناع ومتخذي القرارات لديهم اخلربة   العينة ، وىذا يدل ( من30.2بنسبة )%

 أغلبية أن إىل، كما توصلت الدراسة هشلا يعزز القرارات اليت تُصنع من قبلهم وتساعد يف أن تكون قراراهتم رشيد الكافية يف رلال اإلدارة
ادلؤسسات احلكومية ٕنتلك اذليكل  أن النتيجة إىل، ويعزو الباحث ىذه أفراد العينةمن ( 44.8%)بنسبة( سلتص) فئة من كانت العينة

علوم أن أغلبية العينة كانت من فئة )النسبة األكرب فيها للمختصٌن عن غًنىم، كما توصلت الدراسة  التنظيمي الوظيفي ، شلا جيعل وجود
على إدارات احلاسب وادلعلومات يف  االستبانةنو مت توزيع أ إىل ، ويعزو الباحث ىذه النتيجة  ( من العينة34.3( بنسبة )%حاسوب

 اجلهات ادلشاركة للعينة.
عقد دورات تدريبية متخصصة يف الدراسة ببعض التوصيات واليت من أمهها  تاليت أسفرت عنها الدراسة فقد خرجويف ضوء النتائج       

ة للتقنية بالبنية التحتي واالىتمام،  وأساليبورلال اإلدارة اإللكرتونية جلميع العاملٌن بادلؤسسات احلكومية و تطوير نظم صناعة القرار 
 االستنادقواعد بيانات مركزية يتم  إىلمية ، و تطوير قواعد البيانات ادلوجودة يف اإلدارة اإللكرتونية ات احلكو والشبكات  داخل ادلؤسس

عليها يف احلصول على ادلعلومات الالزمة  ُنيث تصبح قواعد البيانات موحدة ومتكاملة  الذي حيتاجها ُصناع القرار اإلداري، وقيام 
والطمأنينة يف نفوس العاملٌن للتغلب على ادلخاوف اليت يبديها البعض من جراء تطبيق اإلدارة ادلؤسسات احلكومية بشكل عام ببث الثقة 

ليست  اليتاء خوفًا على مراكزىم القيادية نتيجة التغًنات اليت تطرأ نتيجة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية إللكرتونية ، أو مقاومة بعض ادلدر ا
من البًنوقراطية يف     أن طبيعة مهام اإلدارة اإللكرتونية ىو التخلص  أدائها إذها وٓنسن من تدعمىي  وإمنابديل عن اإلدارة التقليدية 
 يف عملية ْنويد صناعة القرار اإلداري. لإلسهاماألداء والتحول ضلو الشفافية 

 المقدمة : 

د اإلدارة اإللكرتونيههة إحههدى أىههم وأبههرز يشهههد العههاا منههواً متسههارعاً يف ادلعطيههات ادلعرفيههة والثقافيههة وادلعلوماتيههة، وتعهه        
الواجهههههات ادلعاصههههرة للتقنيههههة ادلعلوماتيههههة ادلسههههئولة عههههن النمههههو االقتصههههادي والتنميههههة البشههههرية ادلسههههتدامة. وأمههههام تزايههههد حجههههم 
األعمههال، وتعههدد وتشههابك وتعقههد متطلبههات احليههاة، وتنههامي ظههاىرة الفسههاد اإلداري وادلههايل، وتفشههي البًنوقراطيههة، واجلمههود 

، اْنهت غالبية  الدول إىل تبين تطبيق مبادئ اإلدارة اإللكرتونيهة كأحهد أىهم احلكومي  والتعقيد يف مفاصل اجلهاز اإلداري
؛ حيههث يعتمههد توظيههف تقنيههات ادلعلومههات قههراراتْنويههد صههناعة الادلههداخل لتحسههٌن جههودة اخلههدمات احلكوميههة باإلضههافة 

ع للخهههدمات العامهههة للمهههواطنٌن. وبالتهههايل فهههاإلدارة اإللكرتونيهههة ىهههي فكهههر واالتصهههاالت للهههتمكن مهههن االتصهههال ادليسهههر والسهههري
بشهههكل جديههد يتحههول فيهههو ادلسههتفيد مههن متلقهههي للخدمههة إىل مشههارك يف صهههنع  احلكوميههة متطههور تعيههد صهههياغة ادلؤسسههات 

 القرار.
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ة اإللكرتونيهة مهن الوسهائل لرفهع ؛إذ تعهد اإلدار ادلؤسسهات احلكوميهة ينظر لإلدارة اإللكرتونيهة كممكهن لالرتقهاء بهاألداء يف   
وٓنقيهق الشهفافية ويعهد ىهذا التحهول يف أمنهاط  وٓنقيهق جهودة اخلهدمات، وٓنسهٌن األداء، ؤنفيف األعباء اإلدارية، الكفاءة،

إذ إن التحههول بكههل معانيههو االقتصههادية والسياسههية واحلضههارية يسههتوجب السههرعة  اإلدارة يف غايههة األمهيههة يف الههدول الناميههة؛
 تقان يف األداء.واال
 
ورسههالتها ،وعظهم الههدور ادللقههى عليههها ،فههان ذلههك يسههتوجب ضههرورة  احلكوميههة للمؤسسههاتوانسهجاماً مههع األمهيههة احليويههة    

منظومهة مركبهة مهن رلموعهة كبهًنة  ادلؤسسات احلكوميهة توفًن العديد من ادلتطلبات للنهوض هبا واالرتقاء ِندماهتا حيث أن 
 بأساليب تقليدية وأدوات روتينية تقليدية عادية  ادلؤسساتالتابعة وادلستقلة ،ولذلك ال ديكن إدارة من ادلتغًنات األساسية 

واعيههة قههادرة علههى رؤيههة األبعههاد احلقيقيههة للتقههدم ، وعلههى أداء ادوار أساسههية تتحمههل فيههها  حكوميههةإدارة  إجيههادبههل ال بههد مههن 
حههديث والتطههوير دلواكبههة حاجههات العصههر وٓنههديثات ادلسههتقبل مههن ادلسههئوليات اجلديههدة الههيت تتطلبههها عمليههة الت ادلؤسسههات

 لوجيا ونظم ادلعلومات .و التكن
بههدورىا سههعت إىل تطبيههق  اإلدارة اإللكرتونيههة السههيما مههن خههالل ْنسههيدىا دلشههروعات اليمنيااة الحكوميااة  المؤسساااتإن 

مههن خههالل البوابههة اإللكرتونيههة ،  اعة القههرارات وصههن إلكرتونيههة  تعتههرب نقطههة ٓنههول كبههًن يف رلههال تطههوير اخلههدمات اإللكرتونيههة
ورغهم العراقيههل الههيت واجههت تطبيههق ىههذا ادلشههروعات السهيما مههن حيههث ضههعف اجلاىزيهة اإللكرتونيههة يف اجلمهوريههة اليمنيههة ، 

ائب وزارة ادلاليهههة مصهههلحة اجلمهههارك ومصهههلحة الضهههر إال أنهههو مت تطبيهههق مبهههادئ اإلدارة اإللكرتونيهههة يف القطاعهههات ادلهمهههة مثهههل 
ادلسههامهة يف الههيت هتههدف إىل تفعيههل ليههع اعليههات العصههرية لتجسههيد اإلدارة اإللكرتونيههة ومههن    اجلههوازاتمصههلحة اذلجههرة و و 

 احلكوميههةوتسهههيل مسههاعيها اليوميههة وٓنسههٌن عمههل وأداء اإلدارات اليمنيههة احلكوميههة ادلؤسسههات يف ٔنفيههف حجههم ادللفههات 
بسهرعة ودقهو وكفههاءه عاليهة يف التخهزين واالسههرتجاع ،وتقليهل الوقهت واجلهههد  فيههها بقصهد ٓنسهٌن تقههدمي اخلهدمات اإللكرتونيهة

  والتكاليف .
موضهوعاً مهمهاً يف قطهاع األعمهال، حيهث ينظهر  لمؤسساات الحكومياة اليمنياة فاي ا صناعة القرارات اإلدارية تعد      

 .اخلية واخلارجية لتحقيق التفوق ادلستمر الكثًن من اذلموم الد لإلدارة كعملية ديناميكية مستمرة تستهدف معاجلة
 سللفهات مهن التقليديهة احلكوميهة  ؤسسهاتادل تصهبح م  قهد 2025 ُنلهول عهام أنهو على ادلستقبلية الدراسات بعض وتؤكد
 واليت وتوزيعها ادلعرفة إنتاج يف العادلية التغًنات الزمان نتيجة من قرن من أكثر التواجد يف استمرارىا من الرغم على ادلاضي
 (77،ص2005 احلي، عبد(احلديثة. والتكنولوجيا وادلعلومات االتصاالت ثورة تدعمها
أن يوضهههههح منهجيهههههة وخطهههههة ىهههههذه الدراسهههههة وكيهههههف كهههههان سهههههًن عملهههههو  دراسهههههتوالباحهههههث يف ىهههههذا اجلهههههزء مهههههن  حهههههاول       

 يف ىذه الدراسة، كما يعطي صورة مبسطة للقراء عن ماىية الدراسة ومشكلتها وأىدافها.
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طرق الباحهههههث إىل فرضهههههيات الدراسهههههة  ومنوذجهههههها ادلعهههههريف ، وقهههههد بهههههٌن الباحهههههث يف ىهههههذا اجلهههههزء أىهههههم ادلصههههههطلحات وسهههههيت
اإلجرائيهههههههة الهههههههيت وردت يف ىهههههههذه الدراسهههههههة، وادلهههههههنهج الهههههههذي اتبعهههههههو ، حهههههههدود الدراسهههههههة  الهههههههذي التهههههههزم هبههههههها وحكمهههههههة ىهههههههذه 

 وصف ذلا.الدراسة فيما بٌن يف ىذا اجلزء مكان إجراء ىذه الدراسة وحجم عينتها مع 
إىل نتهههههههائج ىهههههههذه  صههههههائية الهههههههيت مت العمههههههل هبههههههها للوصههههههولويف األخههههههًن قهههههههام الباحههههههث بهههههههذكر رلموعههههههة مهههههههن األسهههههههاليب اإلح

 الدراسة.
 

 مشكلة الدراسة:

 وجههة مهن لتجويهد صهناعة القهرارات اإلداريهة  كمهدخل اإللكرتونيهة اإلدارة واقهع علهى للتعهرف الدراسهة ىهذه سهعت        

 مهن ٓنققهو ومها اإللكرتونيهة اإلدارة تطبيقهات تفعيهل خهالل مهن أنهو السهيما ، سهات احلكوميهة اليمنيهة ادلؤس يف العهاملٌن نظر

 تغيهًنات إجهراء طريهق عهنادلؤسسهات احلكوميهة  يفلتجويهد صهناعة القهرارات  مهدخالً  ، العمهل يف وشهفافية ودقهة سهرعة

 ادلسهتويات بهٌن الالمركزيهة زيهادة خهالل مهن دلوجهودةا السهلبيات مهن واحلهد األداء وتطهوير ، التنظيميهة اذلياكهل يف وتعهديالت

 ادلسهتويات يف القهرارات صهناعة عمليهة يف واجلههد الوقهت مهن الكثهًن تبهدد الهيت الروتينيهة اإلجهراءات اختصهار بغهرض اإلداريهة

فقهد  ،وإبهداعاهتم هتمقهدرا مهن واالسهتفادة القهرار صهناعةل الدنيا ادلستويات يف للعاملٌن احلرية من أكرب قدر إتاحة مع ، العليا
ادلسهتويات يف ادلؤسسهات  علهى اىتمهام سلتلهف أخذ موضوع " اإلدارة اإللكرتونية" و "صناعة القرارات اإلدارية" يستحوذان

 -والدول وذلك ألمهيتها يف تطوير تلك ادلؤسسات ومن ىنا جاءت اشكالية دراستنا على النحو التايل:
 تجويد صناعة القرارات اإلدارية في المؤسسات الحكومية اليمنية ؟ ما مدى مساىمة اإلدارة اإللكترونية في

 -::التايل النحو على الفرعية األسئلة من عدد الرئيس السؤال ىذا من ويتفرع
o ْنويد صناعة القرارات اإلدارية يف ادلؤسسات احلكومية اليمنية ؟ يفوادلعدات  األجهزة ما أثر استخدام 
o ْنويد صناعة القرارات اإلدارية يف ادلؤسسات احلكومية اليمنية ؟ يف الربرليات ما أثر استخدام 

o ْنويد صناعة القرارات اإلدارية يف ادلؤسسات احلكومية اليمنية ؟ يف الشبكات  ما أثر استخدام 

o ْنويد صناعة القرارات اإلدارية يف ادلؤسسات احلكومية اليمنية ؟ يف قواعد البيانات ما أثر استخدام 

o ْنويد صناعة القرارات اإلدارية يف ادلؤسسات احلكومية اليمنية ؟ يف صناع ادلعرفة ما أثر توظيف 

o  ْنويد صناعة القرارات اإلدارية يف ادلؤسسات احلكومية اليمنية ؟ يفما أثر توظيف نظم ادلعلومات 
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 أهمية الدراسة:

 -تكمن امهية الدراسة يف عدة جوانب امهها:
 حلكومية اليمنية .حداثة ادلوضوع بالنسبة للمؤسسات ا .3

تطبيق اليت تناولت  –على حد علم الباحث  –قلة الدراسات واألُناث العربية بصفة عامة واحمللية بصفة خاصة  .2
 .يف ْنويد صناعة القرارات اإلدارية اإللكرتونية ومسامهتهااإلدارة 

 سات العامة.القرارات اإلدارية يف ادلؤس صناعةتضيف ىذه الدراسة معرفة جديدة تسهم يف تطوير  ..

 النتائج والتوصيات اليت سوف ٔنرج هبا الدراسة على مستوى ادلنظمات وادلكتبة العلمية. االستنتاجات و أمهية .4

 األساسي وزلورىا اإلدارية العملية جوىر باعتبارىا عام بشكل ادلنظمات يف القرارات صناعة عملية أمهية .5
 .والفعال

 .القرارات فعالية ادةلزي اإللكرتونية اإلدارة  استخدام أمهية .6
 

 أهداف الدراسة:

يهدف الباحث من اجراء ىذه الدراسة اىل التعرف على مسامهة اإلدارة اإللكرتونية يف ْنويد صناعة القرارات اإلدارية       
 -يف بعض ادلنظمات احلكومية اليمنية كما هتدف اىل ٓنقيق ما يلي :

 صناعة القرارات اإلدارية .  معرفة مفهوم اإلدارة اإللكرتونية وأمهيتها يف 

 .معرفة مدى استخدام اإلدارة اإللكرتونية يف صناعة القرارات اإلدارية يف ادلؤسسات احلكومية اليمنية 

 . التعرف على أنواع ومراحل صناعة القرارات ومتطلباهتا من ادلعلومات 

 ادلناسبة يف ىذا اجملال  وادلقرتحات التوصيات االستنتاجات  و تقدمي بعض. 

 

 النموذج المعرفي للدراسة : 

 ىههذه بههٌن ادلتبادلههة العالقههات ويههدرس ،الدراسههة ّنوضههوع ادلرتبطههة ادلتغههًنات الدراسههة، إطههار عههن عبههارة ىههو ادلعههريف النمههوذج         
 ويعطينا،ةالعالقه ىهذه واْنهاه طبيعهة ويصهف ذلها، النظري األساس ويشرح ،( اخل...  ،تابعة متغًنات ،مستقلة متغًنات)  ادلتغًنات
 (   2007،46 العريقي،) بياين. رسم شكل يف عادة ويعرض الحقا، لالختبار القابلة الفرضيات لتطوير ادلنطقي األساس

) بعناصرىا اإللكرتونية  اإلدارة يف األوىل تتمثل حيث رئيسيتٌن رلموعتٌن  من يتكون الدراسة ذلذه ادلعريف والنموذج     
 النموذج ويفرتض( تابعا متغًنا بوصفها) اإلدارية القرارات صناعة ْنويد يف تتمثل الثانية اجملموعة ابينم ،(مستقال متغًنا بوصفها
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 سنذكرىا اليت الفرضيات من عدد الدراسة منوذج من وينبثق اإلدارية القرارات صناعة وْنويد اإللكرتونية اإلدارة بٌن تأثًن وجود
 :الدراسة ذلذه ادلعريف النموذج يبٌن( 1) رقم والشكل الحقا

 
 للدراسة المعرفي النموذج( 1) رقم شكل

 الباحث إعداد :المصدر
 

 فرضيات الدراسة :

 : الرئيسية الفرضية 

 اتالمؤسس في  اإلدارية القرارات صناعة تجويد وبين اإللكترونية اإلدارة تطبيق بين إحصائية داللو ذات عالقة توجد     
 اليمنية الحكومية

 -:التالية الفرعية الفرضيات الفرضية ىذه ضمن ويندرج

 وتجويد صناعة القرارات اإلدارية. اإللكترونية اإلدارة عناصر بين إحصائية داللة ذات عالقة ىناك :األساسية الفرعية الفرضية

     اإللكترونية اإلدارة  :المستقل المتغير

 اإلدارية القرارات صناعة تجويد :التابع المتغير                                                                                           

 

 

 

 

 

  

                    اإلضافة العلمية اليت أضافها الباحث. ونظم ادلعلومات لبيانات ادلركزيةعنصر قواعد ا**

  (Hardwareاألجهزة والمعدات )                           

 (Softwareلبرمجيات )ا                  

 (Networks) لصاتشبكات اال                         

 فةُصَناع المعر     

 *(DataBase)قواعد البيانات المركزية                            

 (*ISنظم المعلومات )              

                        

 

المساىمة في تجويد     
 صناعة

 اإلدارية القرارات 

عناصر 
         
 

اإللكترونيةاإلدارة 
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 -:التالية الفرضيات الفرضية الفرعية ىذه عن وينبثق         

وْنويد صناعة القرارات  (Hardware) وادلعدات األجهزة استخدام بٌن إحصائية داللة ذات عالقة :توجد رعية األوليالفرضية الف -

 اإلدارية.

 صناعة القرارات اإلدارية. وْنويد  (Software)  الربرليات استخدام بٌن إحصائية داللة ذات عالقة : توجدالفرضية الفرعية الثانية -

وْنويد صناعة القرارات (Networks) شبكات االتصال استخدام بٌن إحصائية داللة ذات عالقة : توجدثةالفرضية الفرعية الثال -

 اإلدارية.

 وْنويد صناعة القرارات اإلدارية. ُصَناع ادلعرفة بٌن إحصائية داللة ذات عالقة : توجدالفرضية الفرعية الرابعة -

وْنويد صناعة القرارات  (DataBase)البيانات قواعد استخدام بٌن ئيةإحصا داللة ذات عالقة : توجدالفرضية الفرعية الخامسة -

 اإلدارية.

 وْنويد صناعة القرارات اإلدارية. (IS)نظم ادلعلومات  استخدام بٌن إحصائية داللة ذات عالقة : توجدالسادسةالفرضية الفرعية  -

 

 التعريفات اإلجرائية:

 وشبكات لإلنرتنت ادلتميزة اإلمكانيات على القائمة اإلدارية ليةالعم ىي" :(e-management) اإللكترونية اإلدارة .1
 أىداف ٓنقيق أجل من حدود بدون واألخرين للمؤسسة اجلوىرية والقدرات ادلوارد على والرقابة والتوجيو التخطيط يف األعمال
 (2004،127، صلم)ادلؤسسة".

 العريقي).معينة" مشكلة حلل البدائل من رلموعة بٌن من لبديل الواعي االختيار ىي" : القرارات صناعة .2
 (2007،250والسنفي،

 أن إىل البعض ويذىب, ومواصفاتو اإلداري ادلنهج لتحسٌن الطاقات واستثمار اجلهود أناذ (( :الشاملة الجودة))التجويد مفهوم .3
 بٌن التباين من وبالرغم  (Effectiveness)  الفعالية عن تعرب بأهنا آخرون ويرى (Efficiency) الكفاءة تعين الشاملة اجلودة
 .والفعالية الكفاءة تشمل أهنا القول ديكن أنو إال الشاملة اجلودة مفهوم يف الباحثٌن
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 بو يرتبط وما األجهزة وأمهها ، للعمل الالزمة والشبكات األجهزة بتوفًن ادلتعلقة وىي : (Hardware) والتجهيزات المعدات .4
 آيل حاسب من مكونا يكون أن يفرتض اليوم معلومات نظام فأي. اخلزن وأجهزة ادلركزية عاجلةادل ووحدات وإخراج إدخال وسائل من
 .وطاقاهتا أحجامها يف ٔنتلف األقل وحلواسيب على

 ستؤديها اليت العمليات وٓندد وادلعلومات والبيانات األجهزة تشغل اليت األنظمة عن عبارة وىي : (Software) البرمجيات .5
 .يةادلاد ادلكونات

( Intranetىي الوصالت اإللكرتونية ادلمتدة عرب نسيج اتصايل لشبكات اإلنرتانت ) :( Network) االتصال شبكات .6
 ( اليت ٕنثل شبكة القيمة للمنظمة وإلدارهتا اإللكرتونية. Internet( وشبكة اإلنرتنت )Extranetاإلكسرتانت )

 حسب سلتلفة وظيفية مسميات ذلم وىؤالء ، األخرى ادلكونات وينظم ويسيطر يشغل الذي ادلكون عن عبارة :ُصَناع المعرفة .7
 وادلربرلٌن . النظم كمحللي إليهم ادلوكل العمل
 اىل للوصول السائد التفكًن طرق وتغيًن جهة من اإللكرتونية اإلدارة لعناصر االسرتاتيجي التعاضد إدارة"  يتوىل صَناع ادلعرفةو

 (2005،22)ياسٌن،". ادلعرفة ثقافة
 من مسبقا حدثت واليت جهة من اجلارية للعمليات ادلمثلة ادلنظمة بيانات حيتوي الذي الوعاء وىي : المركزية البيانات قواعد  .8

 .إلكرتونية مسجلة تكون وقد اليدوي النظام يف كما ورقية القاعدة ىذه تكون وقد أخرى جهة
 (:2015، ادلغريب) -:  الحاسوب على المعتمدة المعلومات نظم .9

 أن ويالحه  ، ادلعلومهات ونشهر ؤنهزين وتشهغيل ْنميهع يف احلواسهيب اسهتخدام بأهنها احلاسهوب علهى ادلعتمهدة ادلعلومهات نظم تعرف
 نظهههههم تسهههههتخدم الهههههيت األدوات ّنثابهههههة تعهههههد والهههههيت Software والربرليهههههات Hardware ادلاديهههههة ادلكونهههههات تتضهههههمن احلواسهههههيب

 .احلاسوب على ادلعتمدة دلعلوماتا

 لدراسة:حدود ا

 : الموضوعية الحدود:  أوالً 

يف ادلؤسسات احلكومية  تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ومسامهتها يف ْنويد صناعة القرارات اإلدارية على الدراسة اقتصرت
 اليمنية.

 :المكانية الحدود: ثانياً 

 :وىي اليمنية احلكومية ادلؤسسات بعض على الدراسة ىذه نطاق اقتصر
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 اإلصدار -مصلحة اذلجرة واجلوازات’ اجلمارك مصلحة’  الضرائب مصلحة’  شروع ٓنديث ادلالية العامة م -ادلالية وزارة
 وزارة’  واحملاسبة للرقابة ادلركزي اجلهاز’ رللس النواب’وزارة الصناعة والتجارة ’مكتب النائب العام -وزارة العدل’ األيل

 شئون ادلغرتبٌن .

 : الزمانية الحدود: ثالثاً 

 .   م2013 جزئها ادليداين بداية العام ادليالدي في الدراسة  دأتب

 :البشرية الحدود: رابعاً 

 ومدراء العموم، مدراء ونواب ،واحلاسوب  ادلعلومات نظم عموم مدراء على األفراد حيث من الدراسة نطاق اقتصر
 .اليمنية احلكومية ادلؤسسات بعض يف ،وادلختصٌن األقسام ورؤساء ، اإلدارات مدراء ونواب اإلدارات،

 منهجية الدراسة :

 الباحث ديد ألنو ادلسحي بأسلوبوالتحليل  الوصفي ادلنهج ىو احلالية للدراسة  ادلالئم ادلنهج ان الباحث يرى     
 على يساعد شلا البيانات ذلذه تفسًناً  ويضمن الدراسة اثناء كان ما ىو وصف يف كبًن بشكل تسهم ومعلومات ببيانات
 معٌن حدث أو لظاىرة دقيقة ومتابعة رصد" يقوم على منهج أنو( 2001،48، عليان) أوضح وقد،  ىرةالظا فهم

 احملتوى حيث من احلدث أو الظاىرة على التعرف أجل من فرتات عدة أو معينة زمنية فرتة يف نوعية أو كمية بطريقة
 ". هوتطوير  الواقع فهم يف تساعد وتعميمات نتائج اىل والوصول ، وادلضمون

 

 صحة الختبار إحصائيا وٓنليلها ، االستبيان بواسهطة البيانات لع يف ادليداين األسلوب استخدام ادلنهج ىذا ويتضمن
 وغًنىا السابقة والدراسات والدوريات الكتب يشمل الذي ادلكتيب األسلوب الباحث اعتمد كما، الدراسة فرضيات
 .للدراسة ةالنظري اخللفية بناء يف منها لالستفادة وذلك

 وصف مجتمع وعينة الدراسة

 مجتمع الدراسة: 
( بأنهههو ليهههع الوحهههدات) األفهههراد أو األحهههداث أو األشهههياء. .اخل ( والهههيت يهههتم 156 ،2007رلتمهههع الدراسهههة يعرفهههو )العريقهههي ،    

 اسة عليها.اختيار وسحب العينة منها بالفعل، وبذلك فإن رلتمع الدراسة ىي ليع العناصر اليت ديكن تعميم الدر 
 من مؤسسات احلكومة اليمنية . ( مؤسسات حكومية وسنقوم بذكر نبذة سلتصرة عن كل مؤسسة9(ولقد مشل رلتمع الدراسة
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 عينة الدراسة:
 اإلدارات، ومهههههدراء العمهههههوم، مهههههدراء ونهههههواب ، واحلاسهههههوب ادلعلومهههههات نظهههههم عمهههههوم مهههههدراءاقتصهههههرت عينهههههة الدراسهههههة علهههههى 

مشههههههههروع  -ادلاليههههههههة وزارة)ادلؤسسههههههههات احلكوميههههههههة اليمنيههههههههة يف ،وادلختصههههههههٌن األقسههههههههام ورؤسههههههههاء ، اإلدارات مههههههههدراء ونههههههههواب
 األيل اإلصههههههدار -مصههههههلحة اذلجههههههرة واجلههههههوازات’ اجلمههههههارك مصههههههلحة’  الضههههههرائب مصههههههلحة’  ٓنههههههديث ادلاليههههههة العامههههههة 

’  حملاسهههههههبةوا للرقابههههههة ادلركههههههزي اجلهههههههاز’ رللههههههس النهههههههواب’وزارة الصههههههناعة والتجههههههارة ’مكتههههههب النائههههههب العهههههههام -وزارة العههههههدل’
، وقههههههد مت دلعرفههههههة مسههههههامهة تطبيههههههق اإلدارة اإللكرتونيههههههة يف ْنويههههههد صههههههناعة القههههههرارات اإلداريههههههة  هبهههههها (شههههههئون ادلغرتبههههههٌن وزارة

 (استبانة.172( استبيان جلمع البيانات الالزمة ذلذه الدراسة ، وبلغ عدد االستبيانات ادلعادة )300توزيع )
ان أويل،   عرضو على رلموعو من احملكمٌن ادلتخصصٌن يف إدارة اإلعمال مت إعداد استبي إعداد وتوزيع االستبيان:

من محلة الدكتوراه طلب منهم إبداء آرائهم حول مدى مالئمة تصنيف اإلبعاد الرئيسية ،ومدى ارتباط العبارات اليت مت 
لكرتونية يف ْنويد صناعة القرارات استخراجها يف ادلرحلة األوىل مع احملاور الرئيسية اليت تقيس مسامهة تطبيق اإلدارة اإل

 من العبارات . حظاهتم إضافة تعديل عدد وقد مت بناء على مال اإلدارية،

مهههن قبهههل لنهائيهههة بطريقهههة التوزيهههع ادلباشهههر علهههيهم االسهههتبيان بصهههورهتا اة الدراسهههة ادلشهههمولٌن بالعينهههة وزع وبعهههد ٓنديهههد عينههه  
ع االسهههتبيان لكهههل أفهههراد عينهههة الدراسهههة لتوضهههيح ىهههدف ومضهههمون حيهههث قهههام الباحهههث بتوجيهههو خطهههاب مرفهههق مههه، الباحهههث

( 172( بعدد أفراد عينهة الدراسهة ادلختهارة وادلطلوبهة ، وقهد عهاد مهن االسهتبيان عهدد )300االستبيان ، الذي بلغ عددىا )
اىل عهدم اىتمهام  (اسهتبيان ويعهود ذلهك128استبيان من العدد الكلي ادلوزع على عينتو الدراسة ، وا يتم إرجاع ما عدده )

الههبعض بأمهيههة البحههث العلمههي او انعههدام تعههاون الههبعض األخههر مههنهم او أن بعضهههم غههًن مههدرك دلفهههوم اإلدارة اإللكرتونيههة 
 ّنعناىا الشامل. 

 :الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب

( كههههههأداة ألجهههههههراء SPSSماعيهههههههة )مت االعتمههههههاد يف ٓنليههههههل البيانهههههههات علههههههى برنهههههههامج احلزمههههههة اإلحصهههههههائية للعلههههههوم االجت     
التحلههههههيالت اإلحصههههههائية الالزمههههههة لتحليههههههل بيانههههههات األُنههههههاث العلميههههههة ومههههههن األسههههههاليب الههههههيت مت اسههههههتخدامها يف التحليههههههل 

 ما يلي:
 

 .العينة آراء مصداقية ومدى الدراسة أداة ثبات مدى دلعرفة كرو نباخ ألفا اختبار .1
 .العينة يف للمشاركٌن العامة بياناتال ونسبة تكرار حلساب ادلئوية والنسب التكرارات .2
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 واالضلههههههههههراف( اخلماسههههههههههي ليكههههههههههرت ّنقيههههههههههاس اخلاصههههههههههة األوزان حسههههههههههب ادلههههههههههرجح) ادلههههههههههوزون احلسههههههههههايب ادلتوسههههههههههط .3
 .متوسطها عن العينة إجابات اضلراف ومدى الدراسة يف ادلشاركة العينة آراء متوسط دلعرفة ادلعياري

 .البحث رلتمع لىع النتائج لتعميم ادلوافقة درجةل% 95 الثقة درجة .4
 .ادلوافقة ودرجة ادلتوسط معىن لتفسًن اللفظي التقدير .5
 الوسط دعن العينة متوسط اضلراف داللة دلعرفة( One Sample T-Test) األحادي T التباين ٓنليل .6

 التفريغ أوزان لع طريق عن    وٓنسب ادلوافقة وعدم ادلوافقة بٌن الفاصلة الدرجة تعين وىي (3) االفرتاضي
 .عددىا على سمتهاوق

( دلعرفة داللة الفروق    يف آراء العينة Independent Sample T-Test) الثنائي T التباين ٓنليل .7
 حسب متغًناهتا الشخصية اليت تتكون من فئتٌن فقط )اجلنس(.

دلعرفة داللة الفروق يف آراء العينة حسب متغًناهتا  (One Way Anovaادلتعدد ) Fٓنليل التباين  .8
 ية اليت ٓنتوي على ثالث فئات فأكثر )العمر وادلؤىل ... اخل(.الشخص

 صدق المقياس وثباتة : اختبار

 اختبار بإجراء الباحث قام االستبيان فقرات على العينة إجابات ومصداقية البيانات لع أداة ثبات نسبة دلعرفة       
 :فيو العينة اءآر  وصدق االستبيان ثبات نسبة من للتأكد وذلك( ألفا) كرو نباخ

 :لحساب الصدق الثبات)ألفا(  كرو نباخ( يبين نتائج اختبار  1جدول رقم )   
 

 
 محاور االستبيان

عدد 
 الفقرات

 Alphaدرجة الثبات 
درجة المصداقية 

Alpha ½ 

عناصر اإلدارة 
 اإللكترونية

 %88.6 %78.6 6 األجهزة والمعدات
 %88.4 %78.2 5 البرمجيات

 %88.3 %78.0 5 شبكات االتصال
 %89.5 %80.2 7 ُصناع المعرفة
 %89.9 %80.9 7 قواعد البيانات

تطبيق اإلدارة اإللكترونية ومساىمتها في 
 تجويد صناعة القرارات اإلدارية

9 78.8% 88.7% 

 %96.1 %92.3 39 االستبيان بشكل عام

 المصدر: من إعداد الباحث
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 يعين ( وىذا%92.3) بنسبة جاءت عام بشكل البيانات لع ألداة الثبات معامل قيمة أن( 1) رقم اجلدول من يتضح
 مصداقية درجة أن يعين ( وىذا%96.1) العينة إلجابات ادلصداقية نسبة وجاءت جداً، مرتفعة ثبات بنسبة جاء أنو

 يف النتائج على داالعتما وديكن االستبيان على متجانسة يف االستجابة العينة أن يعين وىذا جداً  مرتفعة اإلجابات
 .كبًنة بدرجة البحث رلتمع على تعميمها

 الدراسة: مصادر

 : ادلصادر من نوعٌن على الباحث اعتمد

 المصادر الثانوية  -1

 ,ُنهههوث, كتهههب مهههن اخلهههدمات وجهههودة اإللكرتونيهههة اإلدارة موضهههوع تناولهههت الهههيت األدبيهههات اىل  بهههالرجوع الباحهههث قهههام

 أتيحهت الهيت عمهل ورش أو مهؤٕنرات أو نهدوات إىل مقدمهة ُنثيهة أوراق,  والتقهارير والهدوريات علمية رسائل، دراسات

 .الدراسة ّنوضوع عالقة لو شلا ،وغًنىا اإللكرتونية ادلواقع إىل بالدخول أو ادلكتبات يف عليها االطالع للباحث

 أساليب لع البيانات وٓنليلها كما يلي : يف ٕنثلت وادلصادر الثانوية  

: حيهههث قهههام الباحهههث بزيهههارة عهههدد مهههن ادلكتبهههات اليمنيهههة، وكنههها التصهههفح يف عهههدد مهههن مواقهههع مسااال المكتباااي ال -أ 

ة متعلقة ّنوضوع الدراسهة مهن كتهب، وأُنهاث، يعلم جع الشبكة الكرتونية العادلية )اإلنرتنت( هبدف احلصول على مرا

 ٠عربية منها وأجنبية  صةة متخصياالت علمقورلالت، وم

، أو االسهتبانةأفهراد العينهة، سهواء لشهرح  بعهضاقشهة نوم وحهوارعينهة الدراسهة،  للمؤسسهاتالميدانية الزيارات  —ب 

 .ىذه ادلؤسسات احلكومية ما يتعلق بواقع تطبيق اإلدارة الكرتونية يف 

 عينة الدراسة. ومستندات تتعلق بادلؤسسات، من وثائق االطالع على ما أمكن الحصول عليو —ج 
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 ةاألولي المصادر-2

 عن عامة ّنعلومات منها األول اجلزء يتعلق أجزاء، ثالثة على االستبانة، واحتوت وتصميمها ببنائها الباحث قام واليت

 ادلتغًن التابع  على الثالث اجلزء اشتمل بينما اإللكرتونية، إلدارةادلستقلة ل تغًناتادل تضمن فقد الثاين اجلزء  أم العينة أفراد

 الدراسة. اتمتغًن  لقياس اخلماسي ليكرت مقياس الباحث واستخدم ،اإلدارية ْنويد صناعة القرارات 

 سة :راالد محددات

، واألجنبيةمن الصعوبات واحملددات، اليت تركزت يف ندرة ادلراجع العربية  عدداواجو الباحت أثناء إعداد ىذه الدراسة، 

. إضافة إىل صعوبة صناعة القرارات اإلدارية وكذلك  ؤسسات احلكوميةرة اإللكرتونية يف ادلاليت تبحت يف موضوع اإلدا

 بتعبئة االستبانة. ادلبحوثٌنالبحت، نتيجة النشغال أو عدم اىتمام بعض  استباناتاسرتجاع 

 -الدراسة : ستنتاجاتا    

ات ادلاديهههة ، اإلدارة اإللكرتونيهههة مهههن ) ادلكونههه عناصهههريسهههتنتج الباحهههث وجهههود عالقهههة إجيابيهههة وذات داللهههة إحصهههائية بهههٌن   *  
( وبههٌن عمليههة صههنع القههرارات نظههم ادلعلومهات، قواعههد البيانههات ،،والشههبكات األفههراد العههاملٌن يف النظهام  ،الربرليهات ادلسههتخدمة 

 (.%82.0( وبنسبة  )4.101اإلدارية يف ادلؤسسات احلكومية اليمنية حيث جاء ادلتوسط ذلذا احملور )
 

ادلؤسسههههههههات احلكوميههههههههة اليمنيهههههههههة يف ليهههههههها يف اإلدارة اإللكرتونيههههههههة تخدمة حا* يسههههههههتنتج الباحههههههههث علههههههههى أن الههههههههربامج ادلسهههههههه
لهههههديها القهههههدرة علهههههى ٕنكهههههٌن مسهههههتخدمي النظهههههام مهههههن تبهههههادل للمعلومهههههات بسههههههولة ويسهههههر ، وإتاحهههههة الفرصهههههة ألكثهههههر مهههههن 
مسههههههتفيد باالتصههههههال يف وقههههههت واحههههههد وأن بههههههرامج الههههههنظم ادلسههههههتخدمة حاليهههههها ذلهههههها القههههههدرة علههههههى عمههههههل تبويههههههب للبيانههههههات 

 حيتاجها صانعي القرارات.  اليت
 

احلاليهههههههة تعتمهههههههد بشههههههههكل  علهههههههى أن اإلدارة اإللكرتونيهههههههة  * يسهههههههتنتج الباحهههههههث مهههههههن خهههههههالل إلهههههههاع غالبيهههههههة أفههههههههراد العينهههههههة
أساسههههههي علههههههى احلاسههههههوب وأن ادلعههههههدات ادلسههههههتخدمة ٓنقههههههق الغايههههههة مههههههن النظههههههام بشههههههكل مناسههههههب وأن قههههههدرهتا التخزينيههههههة 

األقسهههههام وبالشهههههكل الهههههذي  مههههها بهههههٌنوذلهههههك لنقهههههل البيانهههههات وادلعلومهههههات  عاليههههة وأهنههههها تسهههههتخدم شهههههبكة معلومهههههات زلوسهههههبة
 يساعد صانعي القرارات على احلصول عليها بسهولة ويسر.
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* يسههههتنتج الباحهههههث مهههههن خهههههالل إلهههههاع غالبيهههههة أفهههههراد العينهههههة علههههى أن نظهههههم تشهههههغيل قواعهههههد البيانهههههات وإدارهتههههها ذلههههها القهههههدرة 
لعهههههههرض والطباعهههههههة وادلعاجلهههههههة وىهههههههي تهههههههوفر معلومهههههههات تسهههههههاعد يف العاليهههههههة مهههههههن حيهههههههث التخهههههههزين واالسهههههههرتجاع واحلهههههههذف وا

التعههههههرف علههههههى مالمههههههح حههههههدود ادلشههههههكلة وتههههههوفر عههههههدم التكههههههرار للبيانههههههات ادلخزنههههههة  وأهنهههههها تسههههههاعد يف تههههههوفًن العديههههههد مههههههن 
 البدائل لصانع القرار واليت بدورىا تساعد صناعي القرارات.

 
د يف اإلدارة االلكرتونيههههههههههة  ادلسههههههههههتخدمة يف ادلؤسسههههههههههات  الههههههههههنظم احلاليههههههههههة ادلوجههههههههههو *  يسههههههههههتنتج الباحههههههههههث أن العههههههههههاملٌن يف

متنههههههههههوعي التخصصهههههههههههات ولههههههههههديهم اسهههههههههههتجابة جيههههههههههدة لتقهههههههههههدمي اخلههههههههههدمات اإلرشهههههههههههادية والصهههههههههههيانة احلكوميههههههههههة اليمنيهههههههههههة  
 للمستفيدين ولكنهم حيتاجون إىل التطوير ادلستمر تبعا للمستحدثات التكنولوجية واإلدارية احلديثة. 

 
لههههههيس لديههههههو القههههههدرة  ادلؤسسههههههات احلكوميههههههة اليمنيههههههةادلسههههههتخدم يف  ة احلاليهههههه ة اإللكرتونيههههههة الباحههههههث أن اإلدار * يسههههههتنتج 

وا يصههههههل اىل اسههههههتخدام نظههههههم  إىل درجههههههة كبههههههًنة علههههههى عمههههههل ٓنليههههههل للبيانههههههات وادلعلومههههههات  الالزمههههههة لصههههههانعي القههههههرارات
 .دعم صناعة القرار 

 
حلههههههد مهههههها  سههههههتندال ت  اليمنيههههههة احلكوميههههههة ادلؤسسههههههات يف ةادلسههههههتخدم ةاحلاليهههههه اإلدارة اإللكرتونيههههههة * يسههههههتنتج الباحههههههث أن 

يف احلصهههههههول علهههههههى ادلعلومهههههههات علهههههههى قاعهههههههدة بيانهههههههات مركزيهههههههة وأن قواعهههههههد البيانهههههههات حلهههههههد مههههههها غهههههههًن موحهههههههدة ومتكاملهههههههة 
 . اليمنية احلكومية ادلؤسساتجلميع القطاعات يف 

 
نظهههههم صهههههور يف التعامهههههل مهههههع * يسهههههتنتج الباحهههههث مهههههن مالحظهههههات بعهههههض أفهههههراد العينهههههة يف االسهههههتبيانات علهههههى أن ىنهههههاك ق

)سهههههههوى نظهههههههم ادلعلومهههههههات علهههههههى ادلسهههههههتويات اإلداريهههههههة األربعهههههههة وعلهههههههى مسهههههههتوى نظهههههههم ادلعلومهههههههات ادلرتبطهههههههة   ادلعلومهههههههات 
بشههههههههكل عههههههههام والربرليههههههههات ادلسههههههههتخدمة بشههههههههكل خههههههههاص  لههههههههدى بعههههههههض بوظههههههههائف ادلنظمههههههههات وىههههههههي مخسههههههههة وظههههههههائف (

 .  منيةالي احلكومية ادلؤسساتيف دين من اإلدارة اإللكرتونية ادلستفي
 

ال   اليمنيههههههة احلكوميهههههة ادلؤسسههههههات* يسهههههتنتج الباحههههههث مهههههن مالحظههههههات بعهههههض أفههههههراد العينهههههة يف االسههههههتبيانات أن بعهههههض 
عمومههههها وخصوصههههها تلهههههك الهههههيت تعتمهههههد علهههههى  ع كفهههههاءة أنظمهههههة ادلعلومهههههاتعلهههههى االسهههههتمرار والتعزيهههههز يف تطهههههوير ورفههههه تعمهههههل

 احلاسوب.
ال زالهههههت يف بهههههدايات مرحلهههههة األٕنتهههههو وا تصهههههل اىل مرحلهههههو نظههههههم ان ادلؤسسهههههات احلكوميهههههة اليمنيهههههة   * يسهههههتنتج الباحهههههث

مههههههها لهههههههديها مهههههههن جلميهههههههع ادلسهههههههتويات اإلداريهههههههة بأمهيهههههههة تبهههههههٌن  الدراسهههههههةولهههههههذلك كانهههههههت (DSS-GDSSدعهههههههم القهههههههرار )
 اإلدارة اإللكرتونية. ها يف ظل االستفادة منالعناصر اليت جيب عليها 
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يف عينتهههههههو الدراسهههههههة  لههههههههديها اإلمكانيهههههههات ادلاديهههههههة والقههههههههدرات  ان ادلؤسسهههههههات احلكوميههههههههة اليمنيهههههههة  * يسهههههههتنتج الباحهههههههث 
 .االدارة االلكرتونيةالعليا الداعمة ضلو تطبيق وتفتقر اىل القيادة  ادلؤىلةالبشرية 

 مهههههها تقاومههههههووىههههههذا وٓنههههههد مههههههن الفسههههههاد ادلههههههايل واإلداري وادلصههههههداقية والشههههههفافية  العدالههههههةتفههههههرض الن اإلدارة اإللكرتونيههههههة  
  التقليدية يف ىذه ادلؤسسات .القيادة العليا 

 

 -نتائج الدراسة :   

توصلت الدراسة من خالل نتائج الدراسة إلى أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يساىم في تجويد صناعة القرارات    
 اإلدارية:
ناسب يف الوقت ادل ديكنها من الوصول إىل ادلعلومات األجهزة والمعداتإن اعتماد ادلؤسسات زلل الدراسة على  -

  وبكل سهولو مع تقنٌن الدخول أليها
 وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية األولى. 
يف ْنويد صناعة القرارات اإلدارية يف اإلدارة اإللكرتونية بادلؤسسات زلل الدراسة وذلك من  البرمجياتتساىم  -

 خالل:
 اجلة اإللكرتونية دلختلف تطوير وتفعيل العمل اإلداري بادلؤسسات زلل الدراسة وذلك من خالل ادلع

 بياناهتا .
 .ٕنكن ادلؤسسات زلل الدراسة  من توفًن بيئة عمل مرنة تواكب ليع التغًنات والتطورات 
 .ٕنكن ادلؤسسات زلل الدراسة من ترتيب مواردىا بطريقة ْنعل أنشطتها تسهم يف ٓنقيق أىدافها 
  قرار.ال صناعةٕنكن ادلؤسسات من تقدمي آليات فعالو وداعمة على 
 وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية.                 

 
يف ْنويهد صهناعة القهرارات اإلداريهة يف اإلدارة اإللكرتونيهة بادلؤسسهات زلهل الدراسهة وذلهك  شابكات االتصاالتساىم  -

 من خالل:
 .كفاءة وسرعة االتصال وسهولة نقل وتبادل ادلعلومات 
 ة يف التخطيط يف كل موقع ويف كل وقت. ٕنكٌن ليع العاملٌن من ادلسامه 
 .ْناوز اذلرمية التنظيمية والتشارك الواسع وادلستمر بٌن سلتلف لعاملٌن 
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 .ٓنفيز العاملٌن وتوجيو جهودىم ضلو إصلاز ادلهام ادلوكلة ذلم 
 عة القههههدرة علههههى معرفههههة ادلتغههههًنات اخلاصههههة بالتنفيههههذ أوالً  بههههأول وبالوقههههت احلقيقههههي ّنهههها يسهههههم يف ْنويههههد صههههنا

 القرارات اإلدارية.
  متابعههة تنفيههذ األعمههال واخلطههط واكتشههاف االضلرافههات بشههكل مسههتمر شلهها يسهههم يف ْنويههد صههناعة القههرارات

 اإلدارية.
 .تقليص الفجوة الزمنية بٌن االضلراف وتصحيحو 
 وىذا يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثالثة.                   

 
اعة القهرارات اإلداريهة يف اإلدارة اإللكرتونيهة بادلؤسسهات زلهل الدراسهة وذلهك مهن يف ْنويهد صهن ُصناع المعرفاة يساىم -

 خالل:
  مسامهتهم بشكًل فعال يف عملية التخطيط ووضع األىداف والتنبؤ هبا، ّنها يعهود علهى عمليهة ْنويهد صهناعة

 القرارات اإلدارية.
 قيق تلك األىداف.مسامهتهم يف تنظيم وتنسيق ادلوارد ادلادية والبشرية بشكل خيدم ٓن 
  مسامهتهم يف ٓنقيق رقابهة فاعلهة مهن أجهل احلصهول للمعهايًن ادلوضهوعية ّنها يسههم يف ْنويهد صهناعة القهرارات

 اإلدارية.
  سهههامهتهم علهههى نقهههل رغبهههات اإلدارة مهههن اللغهههة العاديهههة إىل إحهههدى لغهههات الربرلهههة الهههيت ديكهههن للحاسهههب اعيل

 التعامل معها .
 لفرعية الرابعة.   وىذا يؤكد صحة الفرضية ا   
 

وإدارهتهها ذلهها القههدرة العاليههة مههن حيههث التخههزين واالسههرتجاع واحلههذف والعههرض والطباعههة   المركزيااة قواعااد البيانااات إن -
وادلعاجلههة تسههاعد يف التعههرف علههى مالمههح حههدود ادلشههكلة وتههوفر عههدم التكههرار للبيانههات ادلخزنههة وأهنهها تسههاعد يف تههوفًن 

 بدورىا تساعد يف ْنويد صناعة القرارات اإلدارية  العديد من البدائل لصانع القرار واليت
 .الخامسةوىذا يؤكد صحة الفرضية الفرعية 
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لصهنع قهراراهتم   اليمنيهة يف ادلؤسسهات احلكوميهة قبهل صهانعي القهرار  تستخدم بصورة  فعالو مهن  نظم المعلومات إن -
 اإلدارة اإللكرتونية . ل يف ظاإلدارية نظرا لتوفر العديد من ادلواصفات يف ادلعلومات الناْنة 

 وىذا يؤكد صحة الفرضية الفرعية السادسة.
 
)األجههههزة وادلعهههدات ، الربرليهههات ، شهههبكات االتصهههال ، ُصهههناع  العناصاااراإلدارة اإللكرتونيههة تتهههوفر علهههى رلموعهههة مهههن  -

ظائفهها اإلداريهة وْنويهد ( الهيت تسهاعد ادلؤسسهات يف أداء أعماذلها ادلختلفهة وو ونظم ادلعلومهاتادلعرفة ، قواعد البيانات 
 صناعة القرارات اإلدارية .

 وىذا يؤكد صحة الفرضية الفرعية األساسية.
 
 فااااي المؤسسااااات الحكوميااااة صااااناعة القاااارارات اإلداريااااة تساااااىم فااااي تجويااااد اإلدارة اإللكترونيااااة تطبيااااق -

 اليمنية محل الدراسة وذلك من خالل:
 علومهههههات واالتصهههههاالت حيهههههث يتميهههههز ىهههههذا ادلهههههنهج احلهههههديث أهنههههها ٕنثهههههل منهجهههههاً حهههههديثاً يقهههههوم علهههههى تكنولوجيههههها ادل

 ّنميزات وخصائص ٕنيزه عن غًنة من ادلناىج.
  أن اسههههههتخدام اإلدارة اإللكرتونيههههههة يههههههؤدي إىل التغلههههههب علههههههى العديهههههههد مههههههن ادلشههههههاكل الههههههيت كانههههههت تعيههههههق مسهههههههًنة

 العمل مثل عامل الوقت، أمن ادلعلومات ، حواجز الزمان وادلكان  وغًنىا.
 دارة اإللكرتونية يف أي مؤسسة يستلزم توفر رلموعة من ادلتطلبات .أن تطبيق اإل 
  أن تطبيهههههههق اإلدارة اإللكرتونيهههههههة تعمهههههههل علهههههههى زيهههههههادة فعاليهههههههة وكفهههههههاءة أداء العهههههههاملٌن بدرجهههههههة كبهههههههًنة مهههههههن خهههههههالل

 مسامهتها اجلادة يف رفع إنتاجية العاملٌن، توفًن وقت وجهد العاملٌن، وتقليل التكاليف...اخل.
 

)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق اإلدارة اإللكترونية وبين تجويد حة الفرضية الرئيسية وىذا يؤكد ص
 صناعة القرارات اإلدارية في المؤسسات الحكومية اليمنية(.
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 توصيات الدراسة :

 النتهههههههائج الههههههيت أسهههههههفرت عنهههههههها ىههههههذه الدراسهههههههة ، يقهههههههدم الباحههههههث عهههههههددا مهههههههن التوصهههههههياتاالسهههههههتنتاجات و يف ضههههههوء      
الهههههههيت يأمهههههههل أن تفيهههههههد العهههههههاملٌن يف ادلؤسسهههههههات احلكوميهههههههة اليمنيهههههههة ، كمههههههها يتمهههههههىن أن تفيهههههههد ادلهتمهههههههٌن ّنجهههههههال موضهههههههوع 

 الدراسة عموما وىي كالتايل :

  متخصصة يف رلال تطبيق اإلدارة اإللكرتونية وكيف تسهم يف وتوعوية يوصي الباحث يف عقد دورات تدريبية
 العاملٌن بادلؤسسات احلكومية زلل الدراسة. ْنويد صناعة القرارات اإلدارية جلميع

 
 .يوصي الباحث يف تطوير نظم صناعة القرار وأساليبو 

 
  وٓنديثها بصورة يوصي الباحث يف االىتمام بالبنية التحتية للتقنية والشبكات داخل ادلؤسسات احلكومية

 . تقنيات ادلعلومات والشبكاتمستمرة مواكبة للتطورات يف 
 

 تمام بصناع ادلعرفة من زلللٌن ومربرلٌن ومستخدمٌن لألنظمة احملوسبة.يوصي الباحث باالى 
 

  يوصههههههي الباحههههههث يف ٓنقيههههههق التميههههههز يف رلههههههال اإلدارة اإللكرتونيههههههة يسههههههاىم يف الرفههههههع مههههههن مسههههههتوى أداء العههههههاملٌن
 بادلؤسسات زلل الدراسة .

 
 م  تطبيهههههههههق اإلدارة يوصهههههههههي الباحهههههههههث ادلؤسسهههههههههات احلكوميهههههههههة اليمنيهههههههههة شلثلهههههههههة بهههههههههاإلدارات العليههههههههها بتبهههههههههين مفهههههههههاىي

 اإللكرتونية ووضع التشريعات القانونية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
 

  يوصهههههههههههي الباحهههههههههههث يف جلهههههههههههب الكفهههههههههههاءات البشهههههههههههرية ادلتميهههههههههههزة يف رلهههههههههههال اإلدارة اإللكرتونيهههههههههههة  مهههههههههههن مهههههههههههديرين
ناعة القههههههرارات واستشههههههاريٌن وخههههههرباء  لتطههههههوير الههههههربامج ومواكبههههههة التطههههههورات التكنولوجيههههههة ادلسههههههامهة يف ْنويههههههد صهههههه

 اإلدارية.
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  يوصههههههي الباحههههههث يف تطههههههوير قواعههههههد البيانههههههات ادلوجههههههودة يف اإلدارة اإللكرتونيههههههة إىل قواعههههههد بيانههههههات مركزيههههههة يههههههتم
االسهههههههتناد عليهههههههها يف احلصهههههههول علهههههههى ادلعلومهههههههات الالزمهههههههة ُنيهههههههث تصهههههههبح قواعهههههههد البيانهههههههات موحهههههههدة ومتكاملهههههههة 

 الذي حيتاجها ُصناع القرار اإلداري.
 
 قيهههههههام ادلؤسسهههههههات احلكوميهههههههة بشهههههههكل عهههههههام ببهههههههث الثقهههههههة والطمأنينهههههههة يف نفهههههههوس العهههههههاملٌن  يوصهههههههي الباحهههههههث يف

للتغلهههههههب علهههههههى ادلخهههههههاوف الهههههههيت يبهههههههديها الهههههههبعض مهههههههن جهههههههراء تطبيهههههههق اإلدارة اإللكرتونيهههههههة ، أو مقاومهههههههة بعهههههههض 
ادلههههههدراء خوفهههههههاً علهههههههى مراكهههههههزىم القياديهههههههة نتيجهههههههة التغههههههًنات الهههههههيت تطهههههههرأ نتيجهههههههة تطبيهههههههق اإلدارة اإللكرتونيهههههههة إذ أن 

لإلسهههههههام  مههههههن البًنوقراطيههههههة يف األداء والتحههههههول ضلههههههو الشههههههفافية طبيعههههههة مهههههههام اإلدارة اإللكرتونيههههههة ىههههههو الههههههتخلص
 القرار اإلداري. يف عملية ْنويد صناعة 

 
  يوصههههههي الباحههههههث ادلؤسسههههههات احلكوميههههههة اليمنيههههههة علههههههى تطههههههوير الههههههنظم احلاليههههههة ُنيههههههث تكههههههون أكثههههههر قههههههدرة علههههههى

 يف اجملاالت ادلختلفة.انعي القرارات اإلدارية لالزمة لصتوفًن اإلحصائيات الكافية وا
 

  يوصههههههي الباحههههههث ادلؤسسههههههات احلكوميهههههههة اليمنيههههههة علههههههى تطههههههوير اإلدارة اإللكرتونيهههههههة ُنيههههههث تكههههههون أكثههههههر قهههههههدرة
 على تقدمي معلومات شاملة جلميع بدائل احللول ادلمكنة لصانع القرار.

 
  لكهل نظهام مهن الهنظم اإلداريهة احملوسهبة لتسههيل على وجود دليهل مكتهوب ادلؤسسات احلكومية اليمنية يوصي الباحث

 استخدامها واالستفادة من كل اإلمكانيات اليت تقدمها ىذه النظم وأن يتم ٓنديثو بشكل دوري.
 الدراسات المقترحة:

 كما يقرتح الباحث أجراء ادلزيد من الدراسات ادليدانية يف ادلوضوعات التالية:
 ا يف ْنويد صناعة القرارات اإلدارية يف القطاع اخلاص.تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ومسامهته 
 .القيام بدراسات علمية يف اقتصاديات اإلدارة اإللكرتونية يف ادلؤسسات احلكومية 
 .تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ودورىا يف إدارة التطوير اإلداري 
 .اإلدارة اإللكرتونية وأثرىا يف إدارة اجلودة الشاملة 
 رتونية يف جودة اخلدمات بالتطبيق على اجلامعات اليمنية اخلاصة .أثر اإلدارة اإللك 
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Abstract 

 

       The study aimed to identify the extent of the contribution of the application of   

e-management in improving administrative decision-making in the Yemeni 

government institutions and through knowledge of the concept of e-management and 

its importance in improving administrative decision-making, to identify the 

objectives, model of e-management and its extents, and the reasons for the shifting 

towards e-management and its elements, application requirements, and application 

stages and finally identifying  obstacles application of e-management in the Yemeni 

government institutions. To achieve this has been formulated the primary hypothesis 

and the sub hypothesis which emanated five hypotheses subset investigated by the 

group of statistical methods and by using the questionnaire as the main tool to collect 

data and information of the study sample, and the obtained results indicating that 

there is a correlation between the application of e-management and the improving of 

administrative           decisions-making. 

Has been applied the descriptive method, which depends on the distribution of a 

questionnaire designed for this purpose, from which a researcher can identify the 

views of the respondents such as the General Managers, Directors, Head of 

Departments, and a specialists in the Yemeni government institutions. As a result of 

some conditions and constraints the researcher have limited on (172) elements of 

society which are analyzed by researcher by using a variety of statistical methods 

such as repetitive, numerical and relative distributions, averages, standard deviation, 

also researcher used the statistical program (SPSS) to analyze the results of the study. 

The results indicated that there were a positive relationship and statistically 

significant between the elements of e-management (equipment, software, networking, 

knowledge-makers, and databases) and improving administrative decision-making in 

the Yemeni government institutions, where the average was (4.101) (82.0%), and 

there is an effective use by decision-makers in the e-management of the Yemeni 

government institutions in improving their administrative decisions due to the 

availability requirements for the e-management, the study also found that the 

majority of involved respondents were male (83.7%), and the rest ratio came female 

(16.3%). The researcher attributes this outcome as a result of works practiced by 

males in government institutions, social customs which prevent women to involve in 

some works due to the nature of the Yemeni government institutions where males are 

employed at a higher rate than females. 

The study also found that the majority of respondents were of the age group (less than 

30 years old) rate (51.7%) which is attributed to the variable age and this reflects the 

excellent quality among respondents because this age group at the stage of learning, 

maturity and capability and improving performance and providing the best and this 

factor making institutions Yemeni government in constant race with progress and 

technology. The study also found that the majority of respondents from the category 
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of BSc degree holders rate (% 72.7) the researcher attribute this outcome that more 

institutions of Yemeni government has always sought to acquire the human 

capabilities of qualified and capable personnel who able to adapt to the rapid changes 

of knowledge and business technology, this reflects the interest of Yemeni 

government institutions in employing such as  elements, enabling them to carry out 

their highest capabilities. It also shows that the Yemeni government institutions eager 

to be decision-makers with educational attainment (Bachelor and above), thus proves 

their eagerness in selecting scientifically qualified personnel who able to keep up 

with technological and administrative development. The study also found that the 

majority of the elements were from category (more than 8 years in job) rate (30.2%) 

of respondents, and this indicates the keenness of the Yemen government institutions 

eager to be decision-makers have sufficient experience in the field of management 

which enhances the decisions taken by them to be rational. The study also found that 

the majority of the elements were of a category (specialist) rate (% 44.8) of 

respondents, the researcher attribute this result that government institutions have the 

functional organizational structure, thus makes a larger percentage of specialists from 

other employees. The study also found that the majority of the elements were of a 

category (Computer Science) rate (% 34.3) of respondents, the researcher attributed 

this result to the questionnaire had been distributed to the participant elements at 

Computer and Information Departments.  

 

In view the of the study results the study have emerged with some recommendations 

and foremost of which is should be held specialized training courses in the field of e-

management for all employees in government institutions, and should be developed 

the systems of decision-making and it methods, concern of IT infrastructure and 

networks within government institutions, a database development in e-management 

to a central database being build upon in obtaining the necessary information so that 

it becomes a unified database and integrated administrative decision-makers needs, 

and the government institutions should spread the trust and confidence to the 

employees to overcome the fears expressed by some people as a result of the 

application of e-management, or the resist of certain managers who fearing for their 

leadership positions as a result of changes that occur as a result of the application of 

e-management, which of not a substitute for traditional management, but rather 

support it by improved performances, as a nature of functions of e-management is to 

get rid of the bureaucracy in the performance and the shift towards transparency to 

contribute to the process of improving decision-making administrative. 
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 -العربية: المراجع

 الكتب

 مٌن للنشر والتوزيع، صنعاء، اليمن.، مركز األ الرابعة" ، الطبعة  طرق البحث(: " 2014العريقي، منصور زلمد )  .1
 ، مركز األمٌن للنشر والتوزيع ،صنعاء ، اليمن. السابعة" ، الطبعة اإلدارة(:"2015السنفي، عبداهلل والعريقي ، منصور زلمد ) .2

  زيعللتو  صفاء دار ،"المعلومات ومراكز المكاتب في واإللكترونية التقليدية الدوريات":(م 2011)  عوض غالب ،النوايسة .3
 .األردن عمان، والنشر،

الهههههدار العادليههههة للنشهههههر والتوزيهههههع ،  ،الطبعهههههة األوىل، "نظااااام المعلومااااات اإلدارياااااةم(:"2015،زلمهههههدالفاتح زلمهههههود ، ) المغربااااي .4
 العربية. لهورية  مصر اإلسكندرية،

صهههههههرية، لهوريهههههههة ". ادلكتهههههههب اجلهههههههامعي احلهههههههديث، العاإلدارة اإللكترونياااااااة للماااااااوارد البشاااااااريةم(."2009الصهههههههًنيف، زلمهههههههد.) .5
 مصر العربية.

" ، ادلكتبهههههههههة العصهههههههههرية اإلدارة اإللكترونياااااااااة)أفاق الحعاااااااااارة وتطلعاااااااااات المساااااااااتقبل(م(."2004غنهههههههههيم، امحهههههههههد زلمهههههههههد.) .6
 ،ادلنصورة، لهورية مصر العربية.

 "، الطبعة األوىل، دار ادلسًنة، عمان، األردن.اإلدارة اإللكترونيةم(."2009امحد ، زلمد مسًن.) .8

 .، دار وائل للنشر، عمان ، األردن" اإلدارة اإللكترونية:"م(2008ء عبدالرزاق)السادلي ، عال .7

"، الطبعهههههههة السادسهههههههة، مكتبهههههههة الشهههههههقري، الريهههههههاض، اإلدارة العاماااااااة: األساااااااس و الو اااااااائ  م(."2006النمهههههههر وأخهههههههرون .) .9
 ادلملكة العربية السعودية.

"، ادللتقهههههههى اإلداري الثهههههههاين للجمعيهههههههة السهههههههعودية  اإلدارة والمتغيااااااارات العالمياااااااة الجديااااااادةم(." 2004رضهههههههوان ، رأفهههههههت .) .10
 لإلدارة، مركز ادلعلومات ودعم القرار رللس الوزراء ادلصري، القاىرة، لهورية مصر العربية.

معههههههههد اإلدارة العامهههههههة، الريهههههههاض،  اإلدارة اإللكترونياااااااة وافااااااااق تطبيقاتهاااااااا العربياااااااة"  م(."2005ياسهههههههٌن ،سهههههههعد غهههههههالب.) .11
 .ادلملكة العربية السعودية

"،  ادلكتبهههة اإلدارة: و اااائ  الماااديرين فاااي منظماااات القااارن الواحاااد والعشااارينم(."2005ادلغهههريب ،عبهههد احلميهههد عبهههدالفتاح. ) .12
 العصرية ، ادلنصورة ، لهورية مصر العربية.

تأىياااااال الكااااااوادر البشاااااارية لتطبيااااااق الحكومااااااة اإللكترونيااااااة فااااااي الاااااادول العربيااااااة:  الواقااااااع م(."2003ادلتههههههويل، زلمههههههد.) .13
 " ، مسقط ، سلطنة عمان.ات والتحدي

، مؤسسههههههة الههههههوراق للنشههههههر    والتوزيههههههع، الثالثههههههةالطبعههههههة نظاااااام المعلومااااااات اإلداريااااااة "(."2001احلسههههههنية، سههههههليم إبههههههراىيم .) .14
 عمان، األردن.
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" : نظههههههرة فاحصههههههة ورؤيههههههة إدارة األعمااااااال اإللكترونااااااي م(:"2000النفيعههههههي ،يوسههههههف زلمههههههد ،واحلمههههههاد، راشههههههد عبههههههداهلل ".) .15
 بعة األوىل ، مركز الدراسات والبحوث . البحرين.مستقبلية ، الط

–إجااااااااااراءات –مهااااااااااارات –اإلدارة المدرسااااااااااية الفعالة)تأصاااااااااايل م(:"2008أل درعههههههههههان ،علههههههههههي بههههههههههن زلمههههههههههد سههههههههههاا .) .16
 .("،خوازمي العلمية للنشر والتوزيع، جدة ، السعوديةاتجاىات جديدة 

". بيهههههههت األفكهههههههار إجراءاتاااااااو –ليبو مناىجاااااااو واساااااااا –البحاااااااث العلماااااااي أسساااااااو م(."2001عليهههههههان ، رُنهههههههي مصهههههههطفى. ) .17
 الدولية، عمان ،األردن.

"دار ادلههههههههههري ، الريههههههههههاض اإلدارة اإللكترونية)االسااااااااااتراتيجية والو ااااااااااائ  والمشااااااااااكالت(م(."2004صلههههههههههم، صلههههههههههم عبههههههههههود. ) .18
 ،ادلملكة العربية السعودية.

 مؤسسهههههة ، الثانيهههههة بعهههههةالط ،" القااااارارات اتخااااااذ فاااااي اإلدارياااااة المعلوماااااات نظااااام(: " م2001) زلمهههههد. إمساعيهههههل ، السهههههيد .19
 .مصر ، اإلسكندرية ، والتوزيع للنشر رؤية

" ، الطبعهههههههة الثانيههههههههة ، دار ادلسههههههههًنة  نظاااااااام المعلومااااااااات المحاسااااااابية والمنظمااااااااة(: "  م2002الهههههههراوي، حكمههههههههت أمحهههههههد .) .20
 للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن.

 ،والتوزيههههههههع للنشههههههههر ادلسههههههههًنة دار ،لثههههههههةالثا الطبعههههههههة "، اإلداريااااااااة القاااااااارارات نظريااااااااة(: " م 2006) . علههههههههي حسههههههههن ،مشههههههههرقي .21
 .األردن ،عمان

 اجلامعههههههة مطههههههابع ،الثانيههههههة الطبعههههههة "، اإلداريااااااة المعلومااااااات نظاااااام فااااااي مااااااذكرات(: " م2005). حسههههههٌن يوسههههههف ،عاشههههههور .22
 .فلسطٌن غزة، ،اإلسالمية

 الههههههورايف دار ، الثانيههههههة الطبعههههههة ،" اإلداريااااااة القاااااارارات اتخاااااااذ(: " م 2003)  سههههههاا فههههههادي ، ورحههههههو خالههههههد ادلصههههههري،زلمد .23
 .ليبيا طرابلس، ، والتوزيع للنشر

 مؤسسههههههههههة ، الثانيهههههههههة الطبعهههههههههة ،"  والقااااااااارارات واالتصاااااااااااالت الحديثاااااااااة اإلدارة(: " م 2005). زلمهههههههههد أمحهههههههههد ، ادلصهههههههههري .24
 .مصر ، اإلسكندرية ، اجلامعية شباب

 قبهههههههاء دار ،وىلاأل الطبعهههههههة "، األعماااااااال منظماااااااات فاااااااي اإلداري القااااااارار(: " م 2003) الفتهههههههاح. عبهههههههد خالهههههههد مصهههههههطفى، .25
 .السعودية ،ادلنورة ادلدينة ،والتوزيع للنشر

، دار ادلهههههههري   الثانيهههههههة"، الطبعهههههههة  نظااااااام المعلوماااااااات والقااااااارارات اإلدارياااااااة(: " م 2000، سهههههههرور عبهههههههد العلهههههههي )  إبهههههههراىيم .26
 للنشر والتوزيع ، الرياض ، ادلملكة العربية السعودية.

 الطبعهههههههة  ،" واإلدارياااااااة السااااااالوكية والجواناااااااب القااااااارارات اذاتخااااااا عملياااااااة(: "  2001)  ادلهههههههنعم عبهههههههد زلمهههههههد ، خطهههههههاب .27
 .السعودية ، الرياض ، العامة اإلدارة معهد مطبوعات ، الثانية

"، الطبعههههههههة الثانيههههههههة، دار ادلسههههههههًنة  نظاااااااام المعلومااااااااات المحاساااااااابية والمنظمااااااااة(: " م 2002الههههههههراوي، حكمههههههههت أمحههههههههد .)  .28
 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
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الطبعهههههههههة األوىل ،ادلكتبهههههههههة األكاددييهههههههههة اإلدارة أساسااااااااايات ومفااااااااااىيم معاصااااااااارة"  (:"م 2009باشهههههههههراحيل، عهههههههههوض زلمهههههههههد.) .29
 للخدمات ادلعرفية ، تعز ، اليمن.

" ، الطبعهههههة الثانيهههههة ، دار الهههههورايف  اتخااااااذ القااااارارات اإلدارياااااة(: "  م 2003برىهههههان، زلمهههههد خالهههههد ورحهههههو ، فهههههادي سهههههاا. ) .30
 للنشر والتوزيع ، طرابلس، ليبيا.

ة لهههههههههإلدارة، مكتبهههههههههة جريهههههههههر ، "،اجلمعيهههههههههة األمريكيهههههههههأساسااااااااايات إدارة الجاااااااااودة الشااااااااااملة (:"2000يتشهههههههههارد. )ويليهههههههههامز ، ر  .31
 الرياض .

مكتبههههههة "  9999مراقبااااااة الجااااااودة : ماااااادخل إدارة الجااااااودة الشاااااااملة  وأياااااازو م(:"2002عبههههههد احملسههههههن ،توفيههههههق زلمههههههد. ) .32
 النهضة ادلصرية ، القاىرة.

"، الطبعههههههة الرابعههههههة ، دار وائههههههل للنشههههههر ة الشاااااااملة: مفاااااااىيم وتطبيقاااااااتإدارة الجااااااود م(:"2009جههههههودة ، زلفههههههوظ أمحههههههد.) .33
 والتوزيع ، عمان ، األردن.

إدارة الجااااااااودة الشاااااااااملة فااااااااي المؤسسااااااااات التربويااااااااة التطبيااااااااق ومقترحااااااااات م(: " 2004عليمههههههههات، صهههههههها  ناصههههههههر. ) .34
 " ،دار الشروق، عمان،  األردن.التطوير

 
 األبحاث والرسائل العلمية والدوريات:

 االكاددييههة قياداهتهها نظههر وجهههة مههن حضههرموت جامعههة يف االلكرتونيههة االدارة تطبيههق متطلبههات(. :"2014)زلمههد أمحههد ،برقعههان .1
 .حضرموت جامعة .اليمن"  واالدارية

 "مدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظاامات الياامنية الحكومياة"م(: 2010 فائزة عبدالرمحن ) ،محسن .2
 ًن غًن منشورة ،جامعة عدن ،عدن ،اجلمهورية اليمنية .رسالة ماجست

كليهة العلهوم  -بسهكرة -جامعهة زلمهد خيضهر "تحاديات االدارة االلكترونياة فاي الجزائار .(2016) ."عبهان ،عبادالقادر .3
 .واالجتماعية االنسانية 

رللة جامعة بابل "تحسينةو  الو يفي اإلداء تطوير في ودرىا اإللكترونية اإلدارةم(: " 2016،احالم زلمد .) شواي .4
 م.2016     4العدد   24اجمللد
الاو يفي  األداء تحساين ودورىاا فاي الحكومياة اإللكترونياة التعاامالت تطبياق" م(: 2015اهلل .)  عبهد بهن ،تركي الجويعي .5

 نهايف عهةجام (منشهورة غهًن) األعمهال إدارة يف ماجسهتًن .رسهالة "الحادودبالريا  حارس معهاد منساوبي على ميدانية دراسة
 األمنية . للعلوم العربية

 المادارس الحكومياة ماديري أداء تعزياز فاي اإللكترونياة الخادمات برناامج " فعالياةم(: 2015.) محهدان امحهد ،أمسهاءضهير .6
 جامعة  األعمال إدارة يف ماجستًن بقطاع عزة . رسالة احلكومية ادلدارس على  ميدانية دراسة .تفعيلو" وسبل غزة  بمحافظات

 غزة . – ىراألز 
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 والتعلايم التربياة لمديرياة التابعاة الحكومية المدارس في اإللكترونية اإلدارة تطبيق مستوى "م(: 2014. )ميسونالزعبي   .7
      م. 2015 ، 2 العدد ،21 اجمللد رللة ادلنارة، ."المدارس مديري نظر وجهة من إربد  محافظة في

 جامعاااة فاااي اإللكترونياااة اإلدارة تطبياااق " مساااتوىم(: 2013(.)*  يهههلل ،ديانههها النماااري*  مصهههطفى ،خليفهههو عاشاااور أباااو) .8
. 220، 199-، 2 عهدد ،9 رللهد الرتبويهة، العلهوم يف األردنيهة اجمللهة "واإلدارياين التدريساية الهيئاة نظار وجهاة مان اليرماوك
 م.2013

 من المكرمة مكة بمدينة رىالق أم جامعة إدارات في اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات(:"م 2911. ) منى البشري  .9
 المكرمة  مكة القرى  أم جامعة منشورة  غير ماجستير رسالة". بالجامعة التدريس ىيئة وععوات اإلداريات نظر وجهة

 .السعودية العربية المملكة
 رماجستي رسالة". الفلسطينية الجامعات في اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات(:"م 2911. ) عو  ساري الحسنات  .19

 .                             العربية مصر جمهورية القاىرة  العربية  الدول جامعة منشورة  غير

 وعالقتههها غههزة ّنحافظههات الفلسههطينية اجلامعههات يف اإللكرتونيههة اإلدارة توظيههف درجههة(: "م 2012) عههودة أمحههد زلمههد ، األغهها .11
 ماجسهتًن رسهالة. ههههزةغ ّنحافظهات لكرتونيهةإلا دارةإلهههل هههوثلغا ةهههكالو ارسمههد على ميدانية دراسة". للطلبة ادلقدمة اخلدمة َنودة
 . غزة – األزىر جامعة  األعمال إدارة يف

". دراسههههههههة اسههههههههتطالعية الحكومااااااااة اإللكترونيااااااااة ومسااااااااتقبل اإلدارة العامااااااااةم(."2003، نائههههههههل عبههههههههد احلههههههههاف .) العواملههههههههة .12
 .2، العدد  29للقطاع العام يف دولة قطر . رللة الدراسات. اجمللد 

واقاااااع إدارة الماااااوارد البشااااارية إلكترونيااااااً فاااااي الجامعاااااات الفلساااااطينية م(."2009أبهههههو أمونهههههو ،يوسهههههف زلمهههههد يوسهههههف .) .13
". رسهههههههههالة ماجسههههههههتًن يف إدارة األعمهههههههههال )غهههههههههًن منشههههههههورة( اجلامعهههههههههة اإلسههههههههالمية ،كليهههههههههة الدراسههههههههات العليههههههههها ،غهههههههههزة، النظاميااااااااة
 فلسطٌن.

المتطلبااااااات البشاااااارية والماديااااااة لتطبيااااااق اإلدارة اإللكترونيااااااة فااااااي م(:"2008ادلسههههههعود ،خليفههههههة بههههههن صهههههها  بههههههن خليفههههههة .) .14
"،رسههههههالة ماجسههههههتًن يف اإلدارة الرتبويههههههة والتخطيط)غههههههًن منشههههههورة(،جامعة ام القههههههرى ، مكههههههة ادلكرمههههههة ، الماااااادارس الحكوميااااااة 
 ادلملكة العربية السعودية.

"، العامااااة بالمملكااااة العربيااااة السااااعودية الحكومااااة اإللكترونيااااة فااااي المؤسسااااات م(:"2004ابههههو مغههههايض ،حيههههٍن زلمههههد.) .15
 رسالة ماجستًن )غًن منشورة(، جامعة ادللك سعود، الرياض، ادلملكة العربية السعودية.

"،نهههههههدوة  الحكوماااااااة اإللكترونياااااااة بالمديناااااااة العربياااااااة باااااااين الطموحاااااااات والمحااااااااذيرم(:"2003نوفهههههههل ، زلمهههههههد حسهههههههن .) .16
 نة عمان.احلكومة اإللكرتونية الواقع والتحديات ،مسقط، سلط
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"، دراسهههههههة متطلباااااااات تنمياااااااة الماااااااوارد البشااااااارية  لتطبياااااااق اإلدارة اإللكترونياااااااةم(:"2007ادلهههههههًن، ايههههههههاب مخهههههههيس امحهههههههد .) .17
تطبيقيهههههههة علهههههههى العهههههههاملٌن بهههههههاإلدارة العامهههههههة للمهههههههرور بهههههههوزارة الداخليهههههههة يف شللكهههههههة البحهههههههرين، رسهههههههالة ماجسهههههههتًن )غهههههههًن منشهههههههورة(، 

 دراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية ، الرياض، ادلملكة العربية السعودية.جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،كلية ال

مااااادي إمكانياااااة تطبياااااق اإلدارة اإللكترونياااااة بوكالاااااة غاااااوث وتشاااااغيل الالجئاااااين (:"م 2009عمهههههار، زلمهههههد لهههههال أكهههههرم.) .18
منشهههههورة (،  رسهههههالة ماجسهههههتًن       يف إدارة إعمهههههال)غًنبمكتاااااب غااااازة اإلقليماااااي ودورىاااااا فاااااي تحساااااين أداء العااااااملين"  
 اجلامعة اإلسالمية، كلية التجارة، قسم إدارة إعمال، عزة، فلسطٌن.

إمكانياااااااة تطبياااااااق اإلدارة اإللكترونياااااااة فاااااااي اإلدارة العاماااااااة للتربيااااااااة  م(:"2008العريشهههههههي ، زلمهههههههد بهههههههن سهههههههعيد زلمهههههههد.) .19
ورة( جامعههههههة أم القههههههرى،  رسههههههالة ماجسههههههتًن يف اإلدارة الرتبويههههههة والتخطيط)غههههههًن منشهههههه " ،والتعلاااااايم بالعاصاااااامة المقدسااااااة بنااااااين

 كلية الرتبية ، قسم اإلدارة الرتوية والتخطيط، ادلملكة العربية السعودية.
أثاااااار تكنولوجيااااااا المعلومااااااات علااااااى النظااااااام اإلداري فااااااي منظمااااااات م(:"2011زلمههههههد.) قريشههههههي، موسههههههى عبههههههد الناصههههههر، .20

 "، رللة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، اجلزائر.اإلعمال

تكنولوجيااااااااا المعلومااااااااات الحديثااااااااة وأثرىااااااااا علااااااااى القاااااااارارات اإلداريااااااااة فااااااااي  م(:"2006.)عصههههههههام زلمههههههههد البحيصههههههههي، .21
"، دراسههههههة اسههههههتطالعية للواقههههههع الفلسههههههطيين، رللههههههة اجلامعههههههة اإلسههههههالمية )سلسههههههة الدارسههههههات اإلسههههههالمية(، منظمااااااات األعمااااااال 

 اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطٌن.
، أطروحهههههههة واثاااااااره فاااااااي إدارة الجاااااااودة الشااااااااملة" تحدياااااااد احتياجاااااااات التااااااادريب  م(:"2003جهههههههودة ، زلفهههههههوظ أمحهههههههد ) .22

 دكتوراه ،غًن منشورة، جامعة اجلزائر ، اجلزائر.
إمكانياااااااة تطبياااااااق إدارة الجااااااودة الشااااااااملة بالمؤسساااااااة العاماااااااة لالتصااااااااالت م(:"2008الغيلههههههي ، ريهههههههاض حيههههههي حسهههههههٌن ) .23

 " ، رسالة دكتورة غًن منشورة ، جامعة النيلٌن، السودان.بالجمهورية اليمنية
"، جههههههههدة، ادلملكههههههههة العربيهههههههههة ملتقااااااااى اإلدارة اإللكترونياااااااااة ماااااااان أجاااااااال التمياااااااااز والمنافسااااااااةم(:"1998ي، علههههههههي)السههههههههلم .24

 السعودية.

 المواقع اإللكترونية العربية:

  www.idsc.gov.eg"،اإللكترونية اإلدارةم(."2002نصار ، صالح شحاتة ) .1

 ./www.mof.gov.yeوزارة ادلالية اليمنية ."نبذة تارخيية عن الوزارة": .2

 ./www.tax.gov.ye."نبذ عن ادلصلحة":مصلحة الضرائب اليمنية .3

 ./www.customs.gov.ye/ycaمصلحة اجلمارك اليمنية."نبذة عن ادلصلحة": .4
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 "نبذة عن ادلصلحة.اليمنية واجلوازات اذلجرة مصلحة .5
:"www.yemen-nic.info/ministations/corp_438/3.php 

 /www.coca.gov.yeمنية."نبذة عن اجلهاز":الي واحملاسبة للرقابة ادلركزي اجلهاز .6

 /www.moj-yemen.netاليمنية."نبذة عن الوزارة": العدل وزارة .7

 http://www.ypwatch.org/parliament.phpid=1رللس النواب اليمين."نبذة عن اجمللس .8

 /www.moit.gov.yeاليمنية."نبذة عن الوزارة": والتجارة الصناعة وزارة .9
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