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القسم األول

 1ــ نبذه مختصرة

تطبيػػؽ الحكومػػة ليكترونيػػة ػػي أي بييػػة سػػيواجمن كليػػر مػػف العوايػػؽ والتحػػديات ويمكػػف لنػػا تقسػػيـ ػ التحػػديات لػ
أساسػييف اووؿ عوامػؿ نيػة بحتػة ) (Technical Issuesواللػاني عوامػؿ نسػانية و داريػة واا تةػادية

1

سػػميف

& (Human

) Organizational Issuesويوجػد كػـ كبيػر مػف اوبحػاث يمػا يخػتص بالقسػـ اووؿ أا أف العوامػؿ ااداريػة واانسػانية
لػػـ تحظ ػ بػػنتس اا تمػػاـ وتلبػػت ااحةػػاييات أف عػػدد ايػػؿ مػػف مشػػاريا نظػػـ المعمومػػات (Information Systems
) Projectsوالتػػي تشػػمؿ تطبيػػؽ الحكومػػة االيكترونيػػة ) (Electronic Goveronmentينتمػػي بالتشػػؿ بسػػبب العوامػػؿ
اانسانية واادارية وناد اًر ما تكوف عوامؿ نية ،وبالرغـ مف أف غالبين أخةايي مطوري الحكومػات االيكترونيػة يعتبػروف أف
العوامػػؿ ااداريػػة واانسػػانية ػػي مسػػاوية ػػي او ميػػة ف لػػـ تكػػف أكلػػر أ ميػػن مػػف العوامػػؿ التنيػػة ولكػػف عممي ػا تجػػد ػ ا

اوخةاييوف ا يزالوا مركزيف عم الجوانب التنية عم حساب العوامؿ اانسانية واادارية ،وبالرغـ مف دراكنػا و ميػة ػ
العوامػػؿ ػػي نجػػاح كػػؿ مشػػاريا نظػػـ المعمومػػات وخاةػػة الحكومػػة االيكترونيػػة ا انػػن لألسػػؼ ا يعػػرؼ ا القميػػؿ جػػدا عػػف
كيتية معالجتما 0ل ا م الدراسة تمأل

ا التراغ وتعالج

ا النقص و لؾ مف خالؿ التحقػؽ الميػداني ومعر ػة كيػؼ ومتػ

ومف يعالج عمميا أربعة مجموعات رييسة تحتوي عم ( )14عنةػر داري وانسػاني منقحػن مػف بػؿ الباحػث ،ومعر ػة مػا ا
كاف نجاح معالجة

العناةر يعتمد عم استخداـ طرؽ تطوير معينن أو نجاح ي تبني عوامؿ أخرى دارية.

2ـ مقدمـــة

شػػمد العػػالـ ػػي السػػنوات القميمػػة الما ػػية تطػػور ايػػؿ ػػي نظػػـ المعمومػػات عم ػ مسػػتويات عػػدة شػػممت ااسػػتخداـ والتعقيػػد
والنظ ػرة ااسػػتراتيجية ،ممػػا ا شػػؾ يػػن كػػاف لػػن كبيػػر اولػػر عم ػ اانسػػاف وعم ػ اادارة  ،ل ػ لؾ اةػػب

نػػاؾ

ػػرورة ماسػػة

لد ارسػة العناةر اانسانية وااداريػة  ،ملػاؿ لػؾ تػألير النظػاـ (  ) Systems Impactعمػي لقا ػة المنظمػة ( Culture

 ) Pliskn et al, 1993أو عمػ أسػاليب وطبيعػة العمػؿ  ) Eason, 1988 ( Working Practicesأو عمػ الميكػؿ
ااداري لممنظمة  .) Stebbings et al, 1995 ( Structureي الوا ا توجد أدلة وية و اةمة تقوؿ أف معالجة ملؿ

العناةر ي الو ت الحا ر أ ـ مف معالجة العناةر التنية لتطوير مشاريا نظػـ معموماتيػة 2ناجحػة ( Ewusi-Mensah

 . )& Przasnyski, 1994; Doherty & King, 1998لكف لسو الطالا ناؾ أدلة كليرة ت كد بأف ملػؿ ػ العناةػر
المممػة ما تزاؿ ا تحظ بالقدر المناسب مف اا تمػاـ خالؿ تطوير مشػاريا نظػـ المعمومػات ( Eason, 1988; Hornby

 .)et al, 1992; Clegg et al, 1997بػؿ بػالرغـ مػف دراؾ الجميػا أكػاديمييف وممارسػيف لتقنيػة المعمومػات بأ ميػة ػ
1

2

ثيعستتحعي

يستتدم و تتا اتتحث ثنطلتتا يوتتلهأ ثنلعثيتتم و ثنلاحيتتو و ثناتتعثإلا و ثنًعثستتية ثيقثديت
ثالقدوحقي ثنغيو اي ثنًعسل ا ج ل (.)1
عا يح عسدمـ و يولهأ تلعيو يشحدية عظى ثنًلهعيحت هتع تلطيتو عتحو يشتًم لتم ثنًشتحدية ثنًدلهيت ندلهيتم توتًيى تا يتح تيايت ثنًلهعيتحت
) ) ITين واًهح تلطيق ثنلكعي ثينيكدو عي .
1

ييوت نتتن ثنلعثيتتم ثيقثديت

ثيعستتحعي

العوامؿ ا أف البحوث الميدانية ي

ل مستوى أ ميتما البحوث عف كيتيػة معالجػة العناةػر ااداريػة

ا الجانب ا ير

و اانسانية خالؿ تطوير مشاريا نظـ المعمومات تكاد تكوف لألسؼ معدومة.
لمأل

ا التراغ منا بم ا البحث لمعر ة معالجػة وأ ميػة العوامػؿ اانسػانية وااداريػة واا تةػادية خػالؿ تطػوير مشػاريا نظػـ

المعمومات والتي مػف أ ممػا تطبيػؽ الحكومػة االيكترونيػة .ػ الةػتحات تقػدـ نتػايج ػي غايػة او ميػة لجوانػب ػ ا البحػث
وال ي ةمـ استخالص وجمات نظر مد ار نظـ المعمومػات عػف كيتيػة معالجػة العناةػر ااداريػة ػي الوا ػا العممػي .ػ
الور ػػة تشػػمؿ أربعػػة أ سػػاـ رييسػػة .القسػػـ التػػالي يو ػ أ ػػـ مػػا كتػػب ػػي ػ ا الجانػػب وينػػا ش متمػػوـ العوامػػؿ ااداريػػة ،ػػي

القسػػـ اللالػػث سػػننا ش أ ػػداؼ وتةػػميـ وطريقػػة البحػػث ،ػػي القسػػـ ال اربػػا واوخيػػر سػػنرد أ ػػـ نتػػايج البحػػث ػػي شػػكؿ جػػداوؿ
وننا شما بشي مف التتةيؿ لـ نمخص النتايج والتوةيات ي الخاتمة.

 -1إطار البحث وأىدافو

القسم الثاني

يعتبػػر مػػا تػػـ نشػػر مػػف بحػػوث ومقػػاات عػػف العوامػػؿ اانسػػانية وااداريػػة خػػالؿ تطػػوير نظػػـ المعمومػػات متوا ػػعة ػػي الكػػـ
والكيؼ مقارنة بما تـ بحلن ونشر عف العوامؿ التنية .ل ا كاف المدؼ مف

ا القسـ و براز أ ـ ما نشر مف بحوث تو

أ مية وطرؽ وأساليب معالجة العناةر اادارية واانسػانية خػالؿ عمميػة تطػوير مشػاريا نظػـ المعمومػات والػ ي محور ػا ػو
تطبيؽ الحكومة االيكترونية و ا سيمكننا مف ةياغة وتحديد أ داؼ وأسيمة لمبحث وا حة.
 -2أىمية العناصر اإلدارية

أف عال ػػة شػػؿ مشػػاريا نظػػـ المعمومػػات بمعالجػػة العوامػػؿ اانسػػانية وااداريػػة ػػي ديمػػة جػػدا قػػد كتػػب

Henry

Lucas,كتابا تقميديا عاـ 1975ـ أي بػؿ أكلػر مػف عشػريف عامػا أكػد يػن أف السػبب الجػو ري و ار شػؿ نظػـ المعمومػات
ػػو السػػموؾ ااداري واانسػػاني كمػػا أنػػن حػػديلا يوجػػد الكليػػر مػػف اودلػػة عم ػ سػػبيؿ الملػػاؿ ;Mushayt et al 2001

Hornby et al 1992; Clegg et al 1997; Ahn & Skudlark

والجميػا ي كػدوف أف معالجػة العوامػؿ ااداريػة

واانسانية بؿ وخالؿ وبعد تطوير مشاريا نظـ المعمومات أةبحت أ ـ مػف ي بػؿ عنػدما كتػب لػؾ الكتػاب وسػتكوف ػي
المستقبؿ جو رية لنجاح نظـ المعمومات .الباحث ) Long (1987وجد أف  %10قط مف مشاريا نظـ المعمومػات التاشػمة
يعود ي الحقيقة ل أسباب نية و أف  %90منما يعود وسػباب داريػة وانسػانية .كمػا أف البػاحليف & Ewusi-Mensah
) Przansaki (1994ت كد نتايج بحلمما أف اوسباب اوساسية و ار

جراف ودـ كماؿ تطوير مشاريا نظـ المعمومػات ػي

ي الغالب جػدا نسػانية واداريػة .ومػ خ ار امػا الباحلػاف ) Doherty & King (1998بنشػر نتػايج اسػتبياناتمما والتػي أكػدت

أف  %60مف المد ار التنتي ييف لنظـ المعمومات يشعروف أف العوامػؿ اانسػانية وااداريػة ػي ػي الحقيقػة أ ػـ مػف العوامػؿ
التنية ي تحقيؽ نجاح مشاريا تطوير نظـ المعمومات .وبالرغـ مف أف كلير مف الباحليف أشاروا لي أ مية ػ العوامػؿ أا
أنن ما ي ازؿ ناؾ حاجة ماسة لي ج ار بحوث ميدانية حت تمكنا مف معر ة أساليب معالجتما ي الوا ا العممي.
 -3طرق تطوير نظم المعمومات ذات طابع إنساني إداري
العمما

ي المشموريف بالبحث ي

ا الحقؿ أملاؿ ) Eason, (1988و) Hornby et al,(1992و & Poulymenako

) Holmes (1996ي كػػدوف أف أسػػاليب وطػػرؽ تطػوير الػػنظـ ) (System Development Methodsتاريخيػػا يغمػػب

عميما التركيز عم الجوانب التنية عم حساب الجوانب اادارية واانسانية .ل ا نالحػظ أنػن ػي السػنوات اوخيػرة يوجػد توجػن
متنػػامي و ػػوي يػػدعو ايجػػاد أسػػاليب وطػػرؽ ات تركيػػز أداري و نسػػاني و ػ ا التوجػػن يمكػػف حةػػر ػػي اتجػػا يف ألنػػيف قػػط
2

ما:
أوا  :تبنػػي أ

) (Adoption of Best Practicesملػػؿ مشػػاركة

ػػؿ اوسػػاليب ات الةػػبغة ااداريػػة واانسػػانية

المسػػتخدميف وكسػػب دعػػـ اادارة العميػػا لممشػػروع ،نجػػد أف أكلػػر مػػا كتػػب عنػػن ونشػػر من ػن ػػي الػػدوريات العمميػػة ػػو حتميػػة

مشاركة المستخدـ خالؿ تطوير مشػاريا نظػـ المعمومػات وأنػن يعتبػر أ ػـ عنةػر مػ لر عمػ نجػاح أو شػؿ نظػـ المعمومػات
) )Barki & Hartwick 1989; Wng & Tate 1994كمػا أف الباحػث ) Hornby et al (1992أو ػ أف كليػر
منيا بتغطية كؿ العناةر اانسانية وااداريػة الةػامتة .كمػا

مف محممي النظـ ي كدوف أنن بمشاركة المستخدميف سيقوموف

أو ػ الباحػػث ) Beath (1991أف دعػػـ وتشػػجيا اادارة العميػػا لممشػػروع يعػػد بػػالق او ميػػة لتحقيػػؽ نجػػاح مشػػاريا الػػنظـ
ػماف

المعموماتية .يبيف الباحث ) Kaye (1990أف كسب دعـ اادارة العميا لممشػروع سػيحقؽ دوريػف أساسػييف ،أوا ػو

اسػػتمرار تػػد ؽ جميػػا المةػػادر وخاةػػة الماليػػة والبش ػرية لممشػػروع بالكميػػة المطموبػػة و ػػي الو ػػت المطمػػوب ولانيػػا أنمػػا تقػػوي
الشعور اايجابي لدى المستخدميف وبا ي المد ار اتجا المشروع.
لانيػا :طػرؽ تطػوير المعمومػات ) ،(System Development Methodsخػالؿ العشػريف سػنة الما ػية ،تػـ تطػوير عػدد
كبيػػر مػػف الطػػرؽ ات الطػػابا ااداري واانسػػاني أكلػػر مػػف الطػػرؽ التقميديػػة والتػػي أةػػبحت تعػػرؼ وتةػػنؼ عمػ أنمػػا طػػرؽ
مشػاركة المسػتخدـ  ”Participative Methodsو  ”Scio-technical Methodsو  Human-centeredربمػا يكػوف
القاسـ المشترؾ لكؿ ػ الطػرؽ ػو أف المسػتخدـ يمػا يقػوـ بػدور نشػط ومحػدد وممػـ جػدا خػالؿ كػؿ م ارحػؿ تطػوير النظػاـ

ملاؿ لم الطرؽ:

) ETHICS (Mumford,1986
) Multiview (Avison & Wood-Harper, 1990
) Soft Systems Method (Checkland, 1980
) Joint Application Design (Wood & Silver, 1989
ولسو الحظ أنن بالرغـ مف وجود ػ ا الةػنؼ مػف الطػرؽ و الػ ي يسػمط ال ػو عمػ النػواحي اانسػانية و ااداريػة ا أف

مطوري نظـ المعمومػات ػي الوا ػا العممػي لألسػؼ يت ػموف اسػتخداـ الةػنؼ اآلخػر مػف الطػرؽ والػ ي يغمػب عميمػا الطػابا

التني كطريقة:

SSADM (Hornby et al, 1992).

1ـ أىداف البحث



القسم الثالث

مف خالؿ مراجعة ما نشر بد ن ي

ا الخةوص يمكف الخموص ل حقيقة ي غاية او مية أنن بالرغـ مف اادراؾ العاـ

لدي مد ار وممارسي تقنية نظـ المعمومات ومشجعي تطبيؽ الحكومػة االيكترونيػة بأ ميػة العناةػر اانسػانية وااداريػة ،ا
أف

العناةر اادارية ا تعالج ي الوا ا العممي .كما أف اوبحاث العممية تتيد أف

خػػالؿ التطػػوير بط ػريقتيف أمػػا بتبنػػي أحػػد أ

النواحي اادارية يمكف أف تغط

ػػؿ اوسػػاليب ) (Adoption of Best Practicesأو بتطبيػػؽ أحػػد طػػرؽ

التطػػوير ات الطػػابا ااداري اانسػػاني ) ،(System Developemnt Methodsولكػػف عميػػا ا يوجػػد دليػػؿ ػػوي يػػدعـ
ةحة

ا ااعتقاد ،ل لؾ بادرنا بم ا البحث العممي لمعر ة حقيقة ا ما كاف تبني أحد أ

ؿ

اوساليب أو تطبيػؽ أحػد

طػرؽ التطػػوير ات الطػابا ااداري واانسػػاني يسػاعد عػػال عمػ معالجػػة العوامػؿ ااداريػػة واانسػانية .و بشػػكؿ أكلػر تحديػػدا
يمكف أف نمخص أ داؼ

ا البحث ي النقاط اللالث التالية:

 -1معر ة مستوى معالجة مجموعة مختارة مػف العوامػؿ ااداريػة واانسػانية خػالؿ تطػوير وتطبيػؽ مشػاريا نظػـ المعمومػات
3

والتػػي مػػف أ ممػػا الحكومػػة االيكترونيػػة .أي ػػؿ يػػتـ تغطيػػة ومعالجػػة مجموعػػة مختػػارة مػػف العوامػػؿ ااداريػػة واانسػػانية
واا تةادية خالؿ تطوير؟

 -2معر ة ما ا كاف تبني أحد أ
ؿ تبني أحد أ

ؿ اوساليب يساعد عم معالجػة تشػكمين واسػعة مػف العوامػؿ اانسػانية وااداريػة .أي

ؿ (لمانية) أساليب اادارية ي لر عم مستوى معالجة العوامؿ اادارية واانسػانية خػالؿ التطػوير أـ

ا؟.
 -3التحقؽ مف ما ية العال ة بيف استخداـ نوع معيف مف طرؽ التطوير ومستوى معالجة العوامؿ اانسػانية وااداريػة  .أي
ؿ استخداـ طريقة تطوير معينة ت لر عمي مستوى معالجة العوامؿ اادارية واانسانية خالؿ التطوير.

2ـ تصميم البحث

لإلجاب ػػة عم ػ أسيم ػػة البحػػث المدونػػة ػػي القسػػـ أعػػال تػػـ المػػزج بػػيف ط ػريقتيف مػػا ااسػػتبياف والمقػػابالت الجماعيػػة المرك ػزة
)Interviews

Groups

 (Fucosوبػ ػ لؾ نك ػػوف ػػد جمعن ػػا ب ػػيف اوس ػػموبيف الكم ػػي ) (Quantitativeوالوة ػػتي

) (Qualitativeو ػ ا المػػزج يشػػجعن كليػػر مػػف البحال ػة مػػنمـ ) . Miles & Huberman (1994:pp41-42و ػػي
ااسػػتبياف تػػـ تطػػوير عػػدة أسػػيمة لمعر ػػة حقيقػػة العال ػػات مػػا متغي ػرات البحػػث اوساسػػية لػػـ تػػال لػػؾ عػػدة مقػػابالت جماعيػػة
مركز .
3ـ العينـــة

أف جمػػا معمومػػات عػػف مػػدى وكيتيػػة معالجػػة العوامػػؿ ااداريػػة واانسػػانية خػػالؿ تطبيػػؽ الحكومػػة االيكترونيػػة أو أي نظػػـ

معموماتية يحتاج ل أ راد يممكوف درجة عالية مف المس ولية اادارية ػي مشػاريا الحاسػب اآللػي ليتمكنػوا مػف الػرد والتعميػؽ
بمعر ػػة وخب ػرة تػػامتيف عم ػ أ ميػػة العوامػػؿ ااداريػػة ومػػدى ااعتبػػار الطبيعػػي لمػػا خػػالؿ التطػػوير والتطبيػػؽ .ل ػ ا تػػـ اختيػػار
القيػػادييف مػػف مػػد ار اادارات وم ارك ػز الحاسػػب اآللػػي/نظـ المعمومػػات ػػي القطػػاعيف العػػاـ والخػػاص السػػعودييف كمةػػدر
أساسػػي لممعمومػػات .وتػػـ ااتةػػاؿ بكػػؿ و ازرة والحةػػوؿ منمػػا عمػ أسػػما وعنػػاويف كػػؿ المسػػيوليف عػػف اوش ػراؼ والتطػػوير
لمشػاريا الحاسػب اآللػي بمػا ،كمػا تػـ ااتةػاؿ بػالغرؼ التجاريػػة بالمممكػة (الريػاض ،جػدة ،الػدماـ ،أبمػا) وتػـ الحةػوؿ عمػ

ايمة بأسما وعناويف الشػركات الخاةػة ات الحجػـ المتوسػط والكبيػر والػ ي ا يقػؿ عػدد موظتيمػا عػف  100موظػؼ .وتػـ
توزيا  1500استبياف بلالث طػرؽ رييسػة البريػد الػور ي العػادي ،البريػد االيكترونػي ،وشخةػيا .وتػـ اسػترداد  380اسػتبياف
سػػميـ لنحةػػؿ عم ػ نسػػبن رد مر ػػية تقػػدر بح ػوالي  . %25وبعػػد تحميػػؿ نتػػايج ااسػػتبيانات تػػـ ج ػ ار المقػػابالت الجماعيػػة
المرك ػزة ػػي أربػػا حمقػػات منتة ػػمة مػػا  19ػػرد مػػف اوكػػاديمييف وم ػػد ار ومشػػر ي ومطبق ػػي الحكومػػة االيكترونيػػة وخػػالؿ
المقابالت تـ عرض النتايج عمػيمـ وأخػ ارايمػـ يمػا ومنا شػتمـ حػوؿ مػدى مةػدا ية وتتسػير ػ النتػايج ااحةػايية مقارنػة

بالوا ا العممي.
4ـ مراحل تطوير االستبيان وتوزيعو

لتطػػوير ااسػػتبياف تػػـ المػػرور بعػػدة م ارحػػؿ حتػ تػػـ التوةػػؿ بعػػد ا لػ الةػػيغة النماييػػة والمر ػػية والتػػي مػػف خاللمػػا تمكػػف

الباحػػث مػػف ااجابػػة عم ػ أسػػيمة البحػػث الرييسػػة ،وبنػا عمػ اودبيػػات التػػي نشػػرت عػػف العوامػػؿ ااداريػػة واانسػػانية ونتػػايج
مسػػودة ااسػػتبيانات التػػي وزعػػت ػػي الم ارحػػؿ اوول ػ تػػـ التوةػػؿ ل ػ أربعػػة عشػػر عػػامال أداري وأنسػػاني والتػػي يمكػػف أف

تةنؼ جميعما تحت أربعة مجموعات أساسية أنظر ل جدوؿ ( .)1ي ااستبياف منا بالس اؿ عف ػؿ يعػالج ػ ا العامػؿ
أـ ا بجواب نعـ

ا لكؿ عامؿ .
4

العوامؿ اادارية واانسانية مبنية عم بحث ((Al-Mushay et al, 2001

جدول ()1

العنةر

المجموعة
اوول ػ  :عناةػػر المشػػاركة ااداريػػة ػ

 .1دراسة الجدوى اا تةادية .

المجموع ػػة تحت ػػوي عمػ ػ الموا ػػيا الت ػػي

 .2و ػػا خط ػػة اس ػػتراتيجية لتط ػػوير نظ ػػـ المعموم ػػات ػػي المنش ػػأة و ػػماف

ت ػػمف أف تطبي ػػؽ الحكوم ػػة االيكتروني ػػة
أو أي نظػػاـ معمومػػاتي سػػيزيد مػػف كتػػا ة

التوازف معما.
 .3و ػ ػػا جػ ػ ػدوؿ باوولوي ػ ػػات خ ػ ػػالؿ تط ػ ػػوير نظ ػ ػػاـ المعموم ػ ػػات بن ػ ػػا عمػ ػ ػ
احتياج ػ ػ ػػات المنش ػ ػ ػػأة وبحي ػ ػ ػػث تك ػ ػ ػػوف وا ػ ػ ػػحة ومح ػ ػ ػػددة ويرك ػ ػ ػػز عمػ ػ ػ ػ

أدا المنشػأة ككؿ أو سـ منما.

ااحتياجات اادارية واانسانية.

 .4د ارسػػة احتياجػػات المنشػػأة المسػػتقبمية ػػي عػػالـ عػػالي التغيػػر و الديناميكيػػة
لػ ا مػػف ال ػػروري اعتبػػار متطمبػػات المنشػػأة المسػػتقبمية بكػػؿ و ػػوح عنػػد
تطػػوير نظػػاـ المعمومػػات عم ػ النظػػاـ المطػػور أف يكػػوف مبنػػي ػػي الػػب
متتوح حت يمكف لن أف يقبؿ أي تغيرات مستقبمية و ا محتمؿ جدا.

نسانية

اللانية:عوامؿ
تشمؿ العناةر

المجموعة

 .1التعرؼ عم

ات التألير المباشر

ل ماف أف كؿ المستخدميف يكوف لديمـ الممارات ال رورية والوعي و

عم بيية وطبيعة عمؿ الموظتيف .نتيجة
ل لؾ مي تحتوي عم كؿ العوامؿ التي

ااحتياجات التدريبية :

التدريب المناسب

و متطمب

اادراؾ الكا ي لتشغيؿ النظاـ بنجاح.
 .2تألير عوامؿ الةحة والسالمة  :ا أةب لدى مستخدمي النظاـ الجديد

ي دايرة العال ة بيف النظاـ وأوليؾ

مؽ وا

الموظتيف و ال يف لمـ اتةاؿ مباشر ما

ةحتمـ وسالمتمـ أنن مف المحتمؿ جدا أف يتعر ؿ استخدامن وينتمي

النظاـ ل ا

مي عناةر

ات طابا

شخةي.

بسبب التألير السمبي مف استخداـ النظاـ الجديد عم

ل التشؿ .
 .3مستوى الحوا ز لدى المستخدـ  :مف الممـ تقييـ كيؼ يمكف ر ا
ااحتياجات التشجيعية لممستخدميف مف النظاـ الجديد.

 .4عادة تةميـ وبنا الوظايؼ لتتال ـ ما النظاـ الجديد.
المجموعة تعن بعناةر تو يػت تدشػيف النظػاـ و التػي تػ لر بشػكؿ ػوي

اللاللة :العوامؿ اانتقالية



الرابع ػ ػػة :التػ ػ ػوازف والتوا ػ ػػؽ ب ػ ػػيف النظ ػ ػػاـ

 .1التوازف ما الميكؿ التنظيمي ااداري لممنشأة

ااداري لممنشأة ونظاـ المعمومات المقترح

 .2التوازف ما توزيا السمطات داخؿ المنشأة

عمػ ػ المنظم ػػة وم ػػدى أخػ ػ ا ػػي الحس ػػباف خ ػػالؿ م ارح ػػؿ التط ػػوير والبن ػػا ،
يعتقد أف غتاؿ ملؿ

مف العناةر لن تألير سمبي كبير جػدا عمػ المػدى

الطويؿ ي نجاح نظـ المعمومات

 .3الت ػ ػ ػوازف م ػ ػػا لقا ػ ػ ػة المنش ػ ػ ػأة ( يمك ػ ػػف تعري ػ ػػؼ اللقا ػ ػػة بأنم ػ ػػا مجموع ػ ػػة
التر يات غالبا غير مدونة والتي يشترؾ ي اعتقاد ا أع ا المنشأة)
أي ا ي ااستبياف منا بالس اؿ  :لي أي مدى تسػتخدـ طػرؽ معينػة ػي تطػوير مشػاريا نظػـ المعمومػات وتطبيػؽ الحكومػة
االيكترونية ،انظر جدوؿ ()2

5

Systems development method (SDM) variables

Descriptions
الوصف
Structured Systems Analysis and Design Methodology
An In-house method developed to meet the organization’s own
needs.
Prototyping
Such as RAD (Rapid Application Development)
Socio-technical
Participative SDM such as ETHICS or JAD (Joint Application
approaches
Design) or other soft systems methods.
Other methods
This category was included to allow respondents to insert their
own choice of method
لمعر ة كيؼ مستوى تبني الجمات الناجحة ونواع محددة مف أ ؿ التطبيقات اادارية ات الةبغة اانسانية واادارية
.)3( ي الجدوؿ
والتي تـ استخالةما بعناية مف ما تـ نشر ي ا المجاؿ مف عدة كتاب كما و مو
Variables
S.S.A.D.M.
In-house methods

المتغير

 ) أنواع طرؽ التطوير2( جدول

Organisationally oriented aspects practice of best
المتغير
Variables

التخطيط الوا عي

Realistic Planning

تكويف ريؽ متوازف
Well-balanced
Project Team

دعـ اادارة العميا
Management
Support

مشاركة المستخدـ
User Participation

التدريب الشامؿ
Comprehensive
Training

الموازنة ااستراتيجية

Strategic Alignment

ااتةاؿ التعاؿ

Effective
Communication

مس ولية المعالجة

الوةؼ
Description

ؿ التطبيقات ات التركيز ااداري

) أ3( جدول

المةدر
Source
 رسـ خطة وا عية بخةوص التكمتة والو تDoherty and King, 1997
Undertaking realistic planning regarding
budget, time-scale and scope.
 تكويف ريؽ تطوير متوازف يملؿ كؿ المعنييف بالناـWhyte and Bytheway,
 حيث يكوف مزيج مف الخبرات والممارات1996
Assembling a well-balanced project team,
representing all stakeholder groups, to
provide an appropriate blend of skills and
expertise.
 كسب الدعـ عاؿ مف اادارة العمياClegg et al, 1997;
Encouraging and securing active senior
Doherty and King, 1997
management support.
 تشجيا مشاركة المستخدـ التعالةClegg et al, 1997;
Encouraging and securing active user
Doherty and King, 1997
participation
 القياـ بتدريب شامؿ لكؿ المستخدميف بؿ التطبيؽClegg et al, 1997
Instituting comprehensive training prior to
implementation
Ensuring the alignment of the IS project
Clegg et al, 1997;
planning with business strategies.
Doherty and King, 1997
ماف وجود نوات اتةاؿ عالة يما بيف جميا
Whyte and Bytheway,
 مطوري النظاـ والمستخدميف،  المعنييف بالنظاـ المد ار1996
Ensuring effective communication among
stakeholders (I.e. managers, system
developers and users).
Identifying clearly who is responsible for
Poulymenakou and

6

Holmes, 1996

the treatment of organizational issues.
القسم الرابع

 - 1أىم نتائج البحث
ي

Responsibility for
treatment

ا الجز سننا ش أ ـ نتايج البحػث والتػي تػدور حػوؿ ااجابػة عمػ أسػيمة البحػث وأ دا ػن اللاللػة المػ كورة سػابقا جػدوؿ

( )4يو ػ خالةػػة ااجابػػات بػػنعـ أو ا عم ػ مػػدى معالجػػة اوربعػػة عشػػر عامػػؿ نسػػاني واداري تحديػػدا خػػالؿ تطػػوير

مشػػاريا نظػػـ المعمومػػات و ػػي مرتبػػة ترتيػػب تنػػازلي اوكبػػر .أ ػػـ نقطػػة يمكػػف مالحظتمػػا مػػف تتحػػص ػ النتػػايج أف نػػاؾ
تبػايف كبيػر جػدا ػي نسػػب المعالجػة لمعوامػؿ داخػؿ المجموعػػات اوربعػة المو ػحة ػي جػػدوؿ ( .)1عمػ سػبيؿ الملػاؿ أكلػػر
العوامػػؿ معالجػػة ػػي التػػي تمػػتـ بقيػػاس ااحتياجػػات الحاليػػة والمسػػتقبمية لممنظمػػة وتحػػا ظ عمػ تػوازف النظػػاـ مػػا اسػػتراتيجية
نظػـ المعمومػػات العامػػة ،و ػي تػػدخؿ تحػػت مجموعػة

ػػماف أف النظػػاـ سػيكوف لػػن ألػػر يجػابي عمػ أدا وا تةػػاد المنظمػػة.

وعمػ النقػػيض تجػػد أف العوامػػؿ اانسػػانية واانتقاليػػة تػػأتي ػػي الوسػػط بينمػػا أف عوامػػؿ التػوازف تػػأتي ػػي المرتبػػة اوخيػػر مػػف
حيث اا تماـ ومدى المعالجة .كما يبيف الجدوؿ أف ناؾ توجن بشكؿ عاـ لمعالجػة العوامػؿ ااداريػة واانسػانية حيػث أكلػر

مف  %80مف الشركات التي أجابت عادة ما يقوموف بتغطية تسعة عوامؿ مػف اوربعػة عشػر ،بينمػا الخمسػة المتبقيػة تغطػ
بنسب أ ؿ ا تقؿ عف .%20
جدوؿ ( )4تكرار التغطية لكؿ عامؿ
Frequency with which organisational issues are typically addressed
عدد ااجابات بنعـ
النسبة الميوية
العامؿ ااداري Organisational Issue
Number of positive
Positive responses as
response
a percentage
96%

331

تقييـ ااحتياجات الحالية

92%

318

التوازف ما استراتيجية نظـ المعمومات

89%

307

عادة ندسة ج ار ات العمؿ

88%

305

تقييـ ااحتياجات المستقبمية

86%

297

و ا جدوؿ باوولويات

86%

297

التو يت المنسب لتدشيف النظاـ

86%

296

عادة تةميـ أو اع العمؿ

83%

284

تقييـ احتياجات المستخدـ

80%

274

مستوى اازعاج ااداري بسبب النظاـ الجديد

51%

175

التألير عم أسموب العمؿ

45%

155

التألير عم الميكؿ ااداري

38%

130

التألير عم لقا ة المنظمة

35%

122

م لرات عوامؿ الةحة والسالمة

Assessment of Current Needs
Alignment with IS Strategy

Re-engineering of Business Processes
Assessment of Future Needs

Prioritization of deliverables
Timing of Implementation

Redesign of Working Practices
Assessment of User Needs

Level of Organizational Disruption
Implications for Working Style

Impact on Organizational Structure
Impact on Organizational Culture

7

Ergonomic Implications

التألير عم توزيا السمطة داخؿ المنشأة

73

21%

Implications for Distribution of Power

وكما أف البحث يمدؼ أي ا ل تحديد ألر تبني أ

ؿ التطبيقػات ااداريػة و اختيػار أسػموب التطػوير عمػ معالجػة تشػكيمة

واسػعة مػػف العوامػؿ اانسػػانية وااداريػة ،لػ ا كػاف مػػف ال ػروري يجػػاد مقيػاس واحػػد جمػالي يملػػؿ كػؿ اوربعػػة عشػر عامػػؿ.
ل لؾ تـ احتساب ناتج ر مي موحد وال ي سمي بػ ناتج العامؿ  Issue Scoreوببساطة كما ي جدوؿ ()5
جدول ( )5توزيا جمالي ااجابات نعـ لعدد العوامؿ التي يتـ تغطيتما
)’Distribution of total number of organizational issues addressed (‘Issue Score
النسبة الميوية التراكمية
Cumulative percentage
Frequency
0%
0%
0.6%
1.2%
2.6%
5.2%
9.6%
20.1%
29.4%
43.6%
59.6%
72.7%
82.8%
94.8%
100%

عدد ااجابات بنعـ
No. of responses
0
0
2
2
5
9
15
36
32
49
55
45
35
41
18

عدد العوامؿ التي تغط خالؿ التطوير
No. of Issues Addressed
)’(‘Issue Score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ي نتس الو ت المقابالت الجماعية المركزة لـ تتطرؽ لي عوامؿ محددة ب اتما ولكف كانػت نػاؾ عػدة مالحظػات ػي غايػة
او مية متاد ا

رورة معالجة كؿ العوامؿ اادارية حيػث عمػؽ أحػد الحا ػريف بقولػة ػي الما ػي عنػدما بػدأت عممػي ػي

تقنيػػة المعمومػػات كػػاف التركيػػز عمػ كػػؿ شػػي نػػي  ”Technically drivenوكانػػت احتياجػػات الشػػركة تػػأتي ػػي اخػػر
القايمػػة ،ػػي اعتقػػادي اآلف يوجػػد دراؾ بأ ميػػة وخطػػورة العوامػػؿ ااداريػػة ملػػؿ ػ المداخمػػة مممػػة جػػدا حيػػث نمػػا تػػدعـ

غرض البحث العاـ وال ي مف اجمن اـ بأف العوامؿ اانسانية واادارية أ ـ مف العوامؿ التنية لتحديد مةير تطوير وتطبيؽ
نظـ مشاريا نظـ المعمومات والتي مف أ مما ما نحف بةدد اآلف و و تطبيؽ الحكومة االيكترونية.
 -2نجاح تبني أفضل التطبيقات اإلدارية " ”Best Practicesوالعوامل اإلنسانية واإلدارية

ناؾ تةور بأف الشركات اوكلر نجاحا ي تبنػ أسػاليب معينػة يغمػب عميمػا الطػابا ااداري يمكنمػا مػف معالجػة ػدر أكبػر

وأوسػا مػف العوامػؿ ااداريػة واانسػانية .اختبػار ػ التر ػية حةػاييا تػـ جػ ار اختبػار التػرابط (Corrlation Factor
) Analysisما بيف ناتج العامػؿ “ ”Issue Scoreو نػاتج النجػاح ” ”Success Scoreلكػؿ ا

ػؿ التطبيقػات اللمانيػة،

مف النتايج المعرو ة ي جدوؿ ( )6يتبيف أنن عميا توجػد عال ػة وتػرابط حةػايي بػيف تشػكيمة واسػعة مػف العوامػؿ ااداريػة
8

التػي عولجػت “ ”Issue Scoreوبػيف نجػػاح الشػركة ػي تبنػي خمسػة مػف اوسػػاليب اللمانيػة .ومػف الممػـ أف نتعػرض لمػ
النتايج بشي مف التتةيؿ .
جدول Correlation of Number Issues Addressed with Best Practice Scores 6
أ

)’No. of Issues Addressed (‘Issue Score
الترابط
Correlation
Coefficient
.134
.193
.094
.128
.071
.158
.053
.125

درجتن
Significance
*.013
*.000
.081
*.018
.188
*.003
.328
*.021

ؿ التطبيقات

Best Practice
Realistic Planning
التخطيط الوا عي
التريؽ المتوازف Well-balanced Team
Management Support
دعـ اادارة
User Participation
مشاركة المستخدـ
التدريب الشامؿ Comprehensive Training
الموازنة ااستراتيجية Strategic alignment
ااتةاؿ التعاؿ Communication

تحديد لمس ولية المعالجة

Responsibility for Treatment
)* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed
أف النجػاح ػي تكػويف ريػؽ لممشػروع يحتػوي عمػ مػزيج مناسػب مػف وي الممػارات العاليػة والخبػرات يعتبػر أكلػر أسػموب لػن
عال ػػة ترابطيػػة مػػا معالجػػة مجموعػػة واسػػعة مػػف العوامػػؿ ااداريػػة .لقػػد لػػوحظ ػػي اوبحػػاث الما ػػية أف أخةػػاييو تقنيػػة
المعمومات ليست لديمـ الممارات أو المحتزات لتغطية ومعالجة العوامػؿ ااداريػة واانسػانية بكتػا ة )(Hrnby et al, 1992
 .مف اجؿ لؾ و ي الغالب يمكف تتسير

النتيجة أف توسا اعدة الخبرات والتو عات والمةال

ي أ راد ريؽ التطوير

وتوازنمػػا يسػػاعد عم ػ معالجػػة ش ػريحة أوسػػا مػػف العوامػػؿ ااداريػػة .أي ػػا مػػف الجػػدوؿ ( )6يمكػػف مالحظػػة أف توا ػػؽ نظػػـ
المعمومػػات وتطبيػػؽ الحكومػػة االيكترونيػػة مػػا اسػػتراتيجية الشػػركة لػػن تػرابط عػػالي جػػدا بدرجػػة معالجػػة العوامػػؿ ااداريػػة .أف
اوبحػػاث السػػابقة ت كػػد أف تقنيػػة المعمومػػات يمكػػف لمػػا أف تكػػوف أداة ات مػػردود يتػػوؽ لمنمػػا “ ”Valuable Toolsعنػػد

توا قما وتمبيتما بشكؿ جيد احتياجات الشركة و ي حالة عدـ التوا ؽ تةب عبػأ ا تةػادي لقيػؿ عمػ الشػركة (Robson,
) . 1993أي ا يمكف تتسير

النتيجة عم أف توا ؽ وتاليػـ سػتراتيجية مشػاريا نظػـ المعمومػات مػا سػتراتيجية الشػركة

العامة بالتأكيد سي مف تركيز

المشاريا عم الجوانب اادارية وااستراتيجية بدا مف التركيز عم اوولويات التنية.

كما أف النجاح ي و ا خطط وا عيػة لممشػاريا مػف ناحيػة او ػداؼ و الميزانيػة و الجػدوؿ الزمنػي لمتنتيػ أي ػا وجػد أف لػن
تألير بالق عم مدى نجاح تغطية ومعالجػة العوامػؿ ااداريػة كمػا تو ػ اودبيػات التػي نشػرت بمػ ا الخةػوص والتػي ت كػد

ان ن يجب و خػالؿ الم ارحػؿ اوولػ وي مشػروع تحديػد بوا عيػة وو ػوح او ػداؼ والتكمتػة والو ػت الزمنػي المطمػوب لممشػروع
) .(Dohert & King, 1997; Willcocks, 1994و ػػي حالػػة و ػا أ ػػداؼ طموحػػة جػػدا تتػػوؽ اامكانػػات الماديػػة
والبش ػرية المتػػو رة وو ػػا جػػدوؿ زمنػػي لمتنتي ػ

ػػيؽ ػػاف لػػؾ سػػي دي حتمػػا ل ػ

ػػص أج ػ از مػػف المشػػروع غالبػػا مػػا تكػػوف

الجوانب المممة مف العوامؿ اادارية واانسانية ي ال حية لكي يتسن لمـ تسميـ مشروع مقبوؿ ػي ةػورتن الخارجيػة نيػا
قط .مف جانب اخػر لػـ يكػف مسػتغربا أف تكػوف مشػاركة المسػتخدـ ) (User Participationلمػا ارتبػاط ػوي بنػاتج العامػؿ

“ ”Issues Scoreواف تطبيؽ

ا اوسموب ي دي عال ل ر ا مستوى تغطية العوامؿ اادارية واانسانية حيث أف ما سػبؽ
9

ونشر بةدد لؾ كمػا أسػمتنا كليػ ار جػدا ) . (Hornby et al, 1992كمػا ا ننسػ أف نػ كر أف ػ ا البحػث يعػد اووؿ مػف
نوعن لتحقيؽ

العال ة حةاييا ،كما يجب أف نالحظ نا ما كر أحد خب ار تقنيػة المعمومػات ػي مقابمتػن حيػث أ ػاد أف

مشاركة المستخدـ ا زادت عف الحد المعقوؿ تنقمب ل ال د السػمبي  .أف النتػايج المعرو ػة ػي جػدوؿ ( )6تشػير لػ
أف ناؾ عال ة يجابية بيف تبني بعض اوساليب اادارية (لمانية) ومدى معالجة أو اعتبار العوامػؿ ااداريػة باا ػا ة لػ

أف نػاؾ جمػػاع مالحػظ و ػػوى خػالؿ جميػػا المقػػابالت الجماعيػة ت كػػد ةػحة ػ العال ػػة حيػث عمػػؽ أحػد أع ػػا المقابمػػة

بقولػػة أعتقػػد أف نػػاؾ عال ػػة وليقػػة بينممػػا ،حيػػث اسػػتخدامؾ و

ػػؿ اوسػػاليب ااداريػػة سػػيمزمؾ بمعالجػػة العوامػػؿ ااداريػػة

واانسػػانية ا محالػػة كمػػا أكػػد اخػػر بقولػػة عنػػدما تمػػتـ بمشػػاركة المسػػتخدـ و تكػػويف ريػػؽ مت ػوازف ا محالػػة أف العوامػػؿ
اادارية ستطتو عم السط و ستتمكف مف معالجتما .

وبنا عم منا شة النتايج ااحةايية والمقابالت يتبيف لنػا بو ػوح وجػود عال ػة يجابيػة بػيف تبنػي أ

ػؿ اوسػاليب ااداريػة

الخمسػػة (مػػف اةػػؿ لمانيػػة) وبػػيف مسػػتوى تغطيػػة العوامػػؿ ااداريػػة واانس ػػانية اوربعػػة عشػػر خػػالؿ تط ػػوير وتطبيػػؽ نظ ػػـ
المعمومات ومف أ مما الحكومة االيكترونية ،كما يجػب أف نشػير نػا أف ػ ا البحػث يعػد اووؿ مػف نوعػن الػ ي حػص ػ

العال ة حةاييا.

كما أسمتنا أف كليػر مػف اودبيػات التػي نشػرت عػف أنػواع طػرؽ التطػوير تتيػد بػأف اختيػار طريقػة معينػة لتطػوير مشػاريا نظػـ
المعمومات سيكوف لمػا تػألير عمػ مػدى معالجػة العوامػؿ ااداريػة .كمػا كػاف مػف المتو ػا أف الشػركات التػي تسػتخدـ الطػرؽ
التػػي لمػػا تركيػػز أكلػػر عمػ الجوانػػب ااداريػػة واانسػػانية ملػػؿ  ETHICS & JADسػػيتمكنوف مػػف معالجػػة ػػدر أكبػػر مػػف
النواحي اادارية واانسانية .نتيجة ل لؾ منا بتطبيؽ التحميػؿ الترابطػي ) (Correlation Analysisلمعر ػة درجػة التػرابط

مػػا بػػيف اسػػتخداـ أنػواع طػػرؽ تطػػوير ومػػدى معالجػػة العوامػػؿ ااداريػػة واانسػػانية “ ،”Issue Scoreوكمػػا ػػو مو ػ

ػػي

جدوؿ ( )7النتايج تتيد عكػس مػا كػاف متو عػا بأنػن لػيس نػاؾ أي عال ػة تػ كر “ ”No Significant Relationshipsمػا
بػيف المتغيػريف ”  . ”Issue Socre & SDMلػ ا خػالؿ جػ ار المقػابالت الجماعيػة المركػزة طػرح سػ اؿ بخةػوص ػ

النتيجة الغير متو عة و ما و المبرر ػي رأيمػـ .بشػكؿ عػاـ لػـ يكػف المتقػابميف متتػاجييف بمػ النتيجػة بالنسػبة لمطػرؽ ات

التركيػػز التنػػي ملػػؿ  ، SSADMولكػػف كػػاف عنػػد ـ شػػي مػػف الغ اربػػة بالنسػػبة لمطػػرؽ ات التركيػػز ااداري وااجتمػػاعي
“ ”Socio-Technical & Prototypingوكاف تتسير ـ ل لؾ أنن مف الممكف أف

الطرؽ اوخيرة ا تستخدـ ػي الوا ػا

كما ي ي مو حة الكتب و أراد ا م لتيما و ا التتسير د سبؽ وأف أكد الباحث ) Fitzgerald (1998حيث أنػن وجػد
 %6قط مف عينة بحلن يتبعوف خطوات طرؽ التطوير بح ا ير ا .
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جدول ( ) 7درجة ترابط استخداـ طريقة معينة لمتطوير ما مستوى اعتبار ومعالجة الموا يا اادارية
Correlation of Number of Issues Addressed with Development Methods
)’No. of Issues Addressed (‘Issue Score
درجة الترابط
Significance

يمة الترابط

طريقة التطوير

Correlation Coefficient

Development Method

.825

.012

S.S.A.D.M.

.629

.026

In-house

.127

.082

Prototype/RAD

.159

.076

Socio-technical

 -3الخاتمة

يت ػ لنػػا أف نػػاؾ درجػػة عاليػػة مػػف ااتتػػاؽ داخػػؿ اودبيػػات اوكاديميػػة بػػأف تغطيػػة تشػػكيمة واسػػعة مػػف العوامػػؿ ااداريػػة

واانسػانية ) (Human and Organizational Issuesػاـ جػدا لتحقيػؽ نجػاح تطبيػؽ الحكومػة االيكترونيػة ومػف  .أف
ػ ا البحػػث لػػن

ػػا ة امػػة لمػػا سػػبؽ وأف نشػػر أكاديميػػا ػػي ػ ا الحقػػؿ  ،حيػػث أنػػن يكشػػؼ بو ػػوح كيػػؼ أف تبنػػي أ

اوسالي ػػب ااداري ػػة بنج ػػاح ) (Adoption of Best Practicesوأف استخ ػػداـ ط ػػرؽ تطوي ػػر معينػػن

ػػؿ

(System

) Development Methodsيسا ـ بال شؾ ي معالجػة تشػكيمة واسػعة مػف العوامػؿ ااداريػة .وبنػا عمػ وجمػات نظػر
المػد ار التنتيػ ييف لػنظـ المعمومػات والتػي تػـ الحةػوؿ عميمػا مػف خػالؿ اسػتخداـ طريقػة لمبحػث د يقػة وعاليػة الكتػا ة يمكػف
استخالص النتايج اللالث التالية:
 -1يالحػػظ أف نػػاؾ تتػػاوت ػػي نسػػبة تغطيػػة وع ػالج مجموعػػات العوامػػؿ ااداريػػة كمػػا أف مجموع ػػة المشػػاركة ااداريػػة
“ ”Organizational Contributionوالت ػػي تركػػز عناة ػػر ا عمػػ م ػػدى ااسػػتتادة م ػػف النظ ػػاـ المقت ػػرح ا تة ػػاديا
واداريا ،استحمت أعال القايمة مف حيث تغطيتما مف بؿ العينػة  ،كمػا تبػيف أف مجموعػة العناةػر اانسػانية واانتقاليػة
و باوخص عناةر مجموعة الموازنة اادارية تأتي ي استؿ القايمة مػف حيػث ااعتبػار والتغطيػة مػف بػؿ المشػاركيف
ي البحث.
 -2ي كد التحميؿ الكمػي و الوةػتي لنتػايج العينػة أف اسػتخداـ خمسػة مػف أ

ػؿ اوسػاليب ااداريػة )(Best Practices

وخاةػػة تكػػويف ريػػؽ تطػػوير مت ػوازف و ػػماف مشػػاركة عالػػة مػػف المسػػتخدـ لممػػا تػػألير بػػالق جػػدا ػػي تسػػميؿ عمميػػة
معالجػة كػؿ العوامػؿ ااداريػة  ،لػ ا مػ النتيجػة ت كػد أ ميػة مشػاركة تشػكيمة واسػعة مػف المعنيػيف )(Stakeholders

خالؿ تطبيؽ الحكومة االيكترونية.
 -3أت ػ مػػف نتػػايج ػ ا البحػػث بػػأف اختيػػار واسػػتخداـ طريقػػة معينػػة لتطػػوير مشػػاريا نظػػـ المعمومػػات وتطبيػػؽ الحكومػػة
االيكترونية ليس لن تألير عم معالجة العوامؿ اادارية واانسانية.

ػا ة لمػا ورد أعػػال ػيمكف لنػػا أف القػوؿ بػػأف نجػاح تطػوير وتطبيػػؽ مشػاريا الحكومػػة االيكترونيػة ا يعتمػػد عمػ اسػػتخداـ
طريقػة أو أسػموب معػيف لمتطػوير ملػؿ  SADM, ETHICS, In-house and/or Scio-technicalوانمػا يعتمػد عمػ
مـ وتطبيؽ التوةيات التالية (باا ا ة بالطبا استيتا وتغطية النواحي التنية البحتة):
 -1عم الجمة التي ترغب ي تطوير وتطبيػؽ الحكومػة االيكترونيػة أيػا كػاف نوعمػا أو حجممػا أف تسػتخدـ أسػموب الػدمج
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لتوظيػػؼ تقنيػػة المعمومػػات وحتػ ي ػػمنوا تغطيػػة ومعالجػػة تشػػكيمة واسػػعة مػػف العوامػػؿ ااداريػػة واانسػػانية واا تةػػادية
باا ػػا ة بػػالطبا ل ػ العوامػػؿ التنيػػة ) (Technical Issuesأف يقوم ػوا بتكػػويف ريػػؽ تطػػوير مت ػوازف يملػػؿ ش ػريحة
واس ػػعة م ػػف المعني ػػيف بالنظ ػػاـ يش ػػمؿ ني ػػيف مل ػػؿ مة ػػممي ومحمم ػػي ومبرمج ػػي النظ ػػاـ وغي ػػر ني ػػيف ليش ػػمؿ ااداري ػػيف
والمستخدميف والمستتيديف مف النظاـ الجديد حت ا تطغ تمليؿ جمة عم حساب اوخرى.
-2

يجػػب عم ػ

ريػػؽ العمػػؿ أف ي ػػا خطػػة زمنيػػة وماليػػة وا عيػػة لتنتي ػ المشػػروع ػػي

ػ اامكانػػات الماديػػة والبش ػرية

المتاحة وأف ا يكوف التريؽ لديػة طمػوح أكلػر ممػا يمكػف تحقيقػن ػي الوا ػا العممػي والػ ي سػي دي لػ ااخػالؿ بخطػة
التنتي وسينتج عنن مشروع غيػر كامػؿ سػتح ؼ منػن أركػاف رييسػن عػادة مػا تكػوف العوامػؿ ااداريػة ليتسػن تسػميمن ػي

الو ت والتكمتة الغير وا عية.
 -3يجب أف يحظ مشروع الحكومة االيكترونية بدعـ اادارة العميا المستمر وال ي بدونن ا يمكف لممشروع أف ينج  ،أف
و وؼ اادارة العميا و ار المشروع سي مف شييييف ػي غايػة او ميػة و مػا التػد ؽ المػالي بالقػدر و ػي الو ػت المقػرريف
وبث روح الحماس بيف الجميا.

 -4شراؾ المستخدـ ي مراحؿ التحميؿ والتةميـ لممشروع حت ا يتاجأ المستخدـ بنظاـ ا يمبي احتياجاتن وتو عاتن.
 -5وجود توا ؽ وتوازف ما بيف استراتيجية الجمة المعنية واستراتيجية المشروع.
 -6توزيا وتحديد مس ولية معالجة العوامؿ اادارية ل ماف معالجتما ومحاسبة المقةر.
وختامػػا بػػالرغـ مػػف أف ػ ا البحػػث يقػػدـ نتػػايج ػػي غايػػة او ميػػة عػػف أ ميػػة ومعالج ػة مجموعػػة شػػاممة مػػف العوامػػؿ ااداريػػة
واانسػانية مػا زاؿ نػاؾ حاجػة لمبحػث ػي ػ ا المو ػوع ملػؿ عمػؿ د ارسػة حػػاات بعمػؽ )(In Depth Case Studies
لمعر ة تحديدا كيتية معالجة العوامؿ اادارية ي الوا ا العممي.
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