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 الملخص

 رعص في اإلدارات في التكنولوجيا استخدام أهمية ومدى اإللكترونية اإلدارة من والهدف مفهوم بيان إلى الدراسة هذه هدفت 

 قد التي المعوقات جانب إلى وعناصرها، تطبيقها ومتطلبات اإللكترونية اإلدارة قيام تطورات بيان إلى هدفت كما التكنولوجيا.

 وآثارها ماليو ناعالم في اإللكترونية اإلدارة واقع الدراسة بينت كما اإللكترونية. اإلدارة نظام تطبيق في الجهات بعض تواجه

 نتائج عرض جلأ من اإللكترونية. اإلدارة تطبيق في والعربية األجنبية الدول بعض لتجارب أمثلة بينت كما والسلبية، اإليجابية

 الدول، تلفمخ في مختلفة تعليمية مؤهالت و عمرية فئات من عشوائية عينة على توزيعه و استبيان عمل تم دقة و واقعية أكثر

 و يةإيجاب نظرة اإللكترونية اإلدارة نظام إلى ينظر الجميع أن أهمها النتائج من عدد إلى التوصل تم االستبيان هذا خالل من و

 السلبية، آثارها نم أكثر اإللكترونية لإلدارة اإليجابية اآلثار ألن نظرا   إلكترونيا   اإلدارات جميع فيه تصبح مستقبل إلى يتطلعون

 نبونيتج الذين األفراد بعض وجود من الرغم على هذا المعامالت، تنفيذ في السرعة و الخدمات طويرت على النظام هذا يعمل و

 التحتية البنية تهيئة :هي الدراسة قدمتها التي التوصيات أهم من و جديد! هو ما تجربة من خوفا   اإللكترونية اإلدارة إلى اللجوء

 المديرين دريبت على التأكيد ضرورة و الفنية، و المادية و البشرية و اإلدارية تالمجاال في اإللكترونية اإلدارة لتطبيق المناسبة

 لكافيةا الميزانية توفير على العمل و الفنية، و اإلدارية األعمال في اإللكترونية اإلدارة استخدام على عامة   الموظفين و خاصة  

 و لصلة؛ا ذات اإلدارات بين إلكتروني ربط توفير على العمل و الدولة، مستوى على اإلدارات في اإللكترونية اإلدارة لتطبيق

  .المختلفة المعامالت في األوراق استخدام من والتقليل اإلدارات هذه بين ما التواصل عمليات تسهيل أجل من ذلك

 ، الحكومة اإللكترونية.التكنولوجيا في اإلدارات، اإلدارة اإللكترونية: كلمات البحث الرئيسية

 

 

 

 


