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 :ملخص

جوهريًا في شكل ودور اإلدارات واألجهزة الحكومية لقد احدث التطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تغيرًا  
وعالقتهما بالمواطنين، فظهرت بذلك العديد من المصطلحات الجديدة في زمن التحول الرقمي، من بينها مصطلح   "الحكومة اإللكترونية" 

المملكة األردنية الهاشمية، وهذا    كداعم ومساند للحكومة التقليدية. ساستعرض في هذا البحث بعض الخدمات الحكومة اإللكترونية في 
من خالل إبراز مساهمة الحكومة اإللكترونية في تحسين جودة الخدمات للمواطنين، حيث سأقدم في البداية المفاهيم األساسية للحكومة 

 ية.اإللكترونية واألهداف التي تسعى لتحقيقها،والتركيز على التحديات المؤثرة على نجاح تطبيق الحكومة اإللكترون

 أمن المعلومات.                                  الحكومة اإللكترونية،الحكومة التقليدية، الكلمات المفتاحية:

والوزارات  الحكومية  األجهزة  في  العاملين  قبل  من  اإللكترونية  الحكومة  لمفهوم  الفكري  اإلستيعاب  على  البحث  يركز  البحث:  نطاق 
والمواطنين،حيث تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، كما ان األدوات التي تم استخدامها في البحث هي :الكتب،البحوث واألطاريح 

 واالنترنت.           

راسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وقد بينت الدراسة ان األردن كان من أسرع الدول العربية تطبيقا لمفهوم الحك لت الد ِّ ومة وقد توصَّ
 االلكترونية في كافة المجاالت الخدماتية، وأوصت الدراسة بأن على الحكومة االلكترونية تسريع وتيرة التحول اإللكتروني لكافة الخدمات

                                                         لحكومية في الدولة من خالل تطوير البنية األساسية من اجل مواكبة دول العالم المتقدمة لسد الفجوة الرقمية.                        ا

   :مقدمة
إن الحديث عن تضخم الجهاز اإلداري الحكومي وضرورة السعي إلى الحد من عدد العاملين به والبدء بالتغير الفكري لمواكبة التطور 

برعاية ملكية سامية، وقد    2001الرقمي في العالم،أطلقت الحكومة االردنية مبادرة االستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية في العام  
ستراتيجية أهدافًا وتوجهات متعلقة بالتحول نحو مجتمع المعرفة المتمتع بظروف اقتصادية ديناميكية ُتشجع على التنافسية،  حملت هذه اال

وقد سعى األردن إلى تحقيق وإنفاذ الرؤى االستراتيجية من خالل استحداث منهجيات واقعية تشجع التحول لكل من المجتمع واالقتصاد  
جراءات الروتينية التي ترهق الموظف والمواطن في المعامالت الحكومية، ومن خالل توجيهات جاللة الملك والحكومة،والتخلص من اإل

ا عبدهللا الثاني وجه الهيئات الحكومية بالسرعة القصوى إلى تبني اإلستراتيجيات والمداخل الحديثة واإلستفادة من معطيات ثورة تكنولوجي
خدمات   لتقديم  واإلتصاالت  تقنيات المعلومات  في  اإلستثمار  مفادها  اإللكترونية   الحكومة  عنه مصطلح  إنبثق  ما  وهو  جودة،  أكثر 

المعلومات واإلتصاالت، والتحضير الالزم للعنصر البشري وربط المواطن والمؤسسات الحكومية ومؤسسات األعمال ومؤسسات المجتمع 
إلكتروني موحد يتيح إجراء مختلف المعامالت بين ه القطاعات لتوفير الجهد والوقت والتكاليف مع ضمان الشفافية  المدني بنسق  ذه 

 والمصداقية بين هذه المؤسسات والمواطن.             

نبدأ بتوضيح مفهوم الحكومة التقليدية حيث تعتبر هي القاعدة األساسية للحكومة اإللكترونية، حيث تعرف على انها الكيان التنظيمي   
ارة شؤون الدولة في مختلف المجاالت  السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالمنية، ويتسم العمل الحكومي لقاعدة الحكومة من اجل اد

جيا في معظم دول العالم بإجراءاته الروتينية الطويلة وبالبطئ العام، ومع تطور التقنيات الحديثة واإلهتمام العالمي الكبير بقطاع تكنولو 
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المعلومات فقد اتجهت دول العالم بأكملها نحو تبني الوسائل الحديثة في العمل الحكومي ضمن اطار   المعلومات التي ترافقت مع ثورة
 من: الشفافية، المساءلة، المشاركة، المحاسبة، المراقبة، حكم القانون، روح المسؤولية، الرؤيا اإلستراتيجية وسرعة اإلستجابة وغيرها.

ايضَا على   الحكومة اإللكترونية  إلى  كما عرفت  الحكومة، والذي يؤدي  التي تقدمها  الخدمات  المطبق على  التطبيق اإللكتروني  انها 
التفاعل والتواصل بين الحكومة والمواطنين، وبين الحكومة ومؤسسات األعمال، والقيام بالعمليات بغية تبسيط وتحسين أوجه الحكومة 

 ببعض إلكترونيا. الديمقراطية الحكومية الداخليةبين  المصالح الحكومية بعضها 

كما عرفت الحكومة اإللكترونية على انها النسخة االفتراضية من الحكومة التقليدية مع فارق ان األولى تعيش في الشبكات اإللكترونية 
 لي:وانظمة المعلومات والثانية تتواجد بشكل مادي في اجهزة الدولة،ومن خالل ذلك تتميز الحكومة اإللكترونية عن التقليدية بما ي

 إدارة بال مكان -

 إدارة بال ورق -

 إدارة بال زمان -

 سأوضح من خالل الجدول المرفق ابرز الفروقات األساسية بين الحكومة التقليدية واإللكترونية:

 وجه المقارنة  يةدالتقلي مةوالحك  ونية راإللكت مةوالحك 

 كترونية إل مةوحك 
 

 سيادية مةوحك 
 

 

 ف داله

 اإلهتمام رومح التركيز على اإلجراءات والنتائج  افدالتركيز على األه 

 األعمال  طنم رة رأعمال روتينية متك  دة دأعمال إبتكارية متج

 بناءا   ةط السل  زاكرم  خالل   نم  يةزكرم  اراترالق بين العاملين واإلدارة  تشاركية اراترالق
 د اعوق على
 ةدجام

 
 ارات رإتخاذ الق

 في الحصول  على الخدمة اإللكترونية مشارك وعض

 الحكومي األداء متقيي قيمتلك ح

 يتلقى الخدمة فقط 

 

 
 طن اوالم

 للمعامالت  ريةواإلستجابة الف
 

  ة في أداء المعامالتيئطاإلستجابة الب
  عةرس

 التعامالت 
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 نترنت ومتاحة فياأل شبكة خالل نم ةرمبتك  ماتدخ
 .تأي وق

العمل    ةط تبروم  يةدالتقلي  قطربال  مدتق بمواعيد 
 المحدد 

 
 ماتدالخ

 العمل اقطن محلي داخل الحدود الجغرافية للدولة  محلي وعالمي خارج الحدود الجغرافية للدولة 

  مراحل تطوير الحكومة اإللكترونية

واإلصالح اإلداري المنشود. ويتم الهدف من إقامة الحكومة اإللكترونية هو استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق التنمية  
ذلك من خالل تعزيز الشفافية وإزالة قيود الوقت والمسافة وأي فجوات أخرى وتفويض المواطنين للمشاركة في المسؤولية بكافة أنواعها. 

ي ترتبط بتشخيص وتوجد مداخل مختلفة فيما يتصل بتطوير الحكومة اإللكترونية، منها المداخل الشمولية بعيدة المدى، ومداخل أخر 
وتحديد عدد محدد من المجاالت األساسية والتركيز عليها كمشروعات تمهيدية. وفي كثير من الحاالت، فإن الدول األكثر نجاحا هي  
التي بدأت بمشروعات صغيرة ضمن مراحل التطوير لبناء هياكل أساسي شامل للحكومة اإللكترونية. وتتألف عملية تطوير وبناء مشروع 

  ة االلكترونية من خالل هذه المراحل:الحكوم

  المرحلة األولى: التوسع في نشر المعلومات الحكومية والوصول إليها عبر الويب  •

المعلومات واالتصاالت لتوسيع قاعدة الوصول للمعلومات والخدمات الحكومية، حيث  ترتبط هذه المرحلة بالنشر باستخدام تكنولوجيا 
ائر الحكومية المختلفة والمتنوعة قدرا ضخما من المعلومات التي لها فائدة كبيرة لجمهور المستخدمين من  يتدفق من أداء المصالح والدو 

المواطنين ومنشآت األعمال والمنظمات المدنية األخرى. وتساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المرتبطة بشبكة اإلنترنت العالمية في  
تفادة من هذا الكم الهائل المتدفق من المعلومات من خالل توفيرها وإتاحتها بسرعة وسهولة وفي  مساعدة المستخدمين وتمكينهم من االس
 الوقت الحقيقي لحدوثها.               

  المرحلة الثانية: توسيع المشاركة المدنية في تطوير الحكومة اإللكترونية •

الويب وإتاحتها لجمهور المستخدمين الحاليين   شبكة لومات الحكومية عليإلي جانب القيام بالمرحلة األولية السابقة المسؤولة عن نشر المع
والمتوقعين، إال أن العبء الرئيسي في تطوير وإقامة الحكومة اإللكترونية يرتبط بمشاركة المواطنين واألعمال في اتخاذ القرارات علي  

                  والتوسع فيها يؤدي إلي بناء الثقة بالحكومة ومشروعاتها.                                                                         كافة المستويات الحكومية. إن توسيع مبدأ المشاركة الجماهيرية المدنية

                                                                لعلوم اإلدارية"   "الحكومة اإللكترونية كوسيلة للتنمية واإلصالح اإلداري أ.د. محمد محمد الهادي أستاذ نظم المعلومات أكاديمية السادات ل

 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونيّة 

إرساء الحكومة اإللكترونية يستلزم توفير جملة من المتطلبات إلقامة مشروع حكومة إلكترونية نلخص أهمها في  ما  إن سعي الدول نحو  
 يلي:
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 توفير البنية التحتية الالزمة لإلتصاالت: •

األكبر في هذا السياق تقع إن إستخدام تقنيات المعلومات لتحميل أعمال الحكومة يتم كله عبر شبكات اإلتصال، ولهذا فإن المسؤولية  
 .على عاتق وزارة اإلتصاالت  على توفير وصيانة هذه الشبكات بإستمرار

 :ضرورة توفير التشريعات الالزمة  •

وهذا يتطلب سن جملة من القوانين التي تعمل على ضمان وصون األمن الوثائقي وحماية سرية المعلومات وحماية التوقيع اإللكتروني 
 الحساسة في هذا الشأن. وغيره من الجوانب 

 إعادة هندسة إجراءات العمل في الحكومة:  •

تطلب بناء مشروع الحكومة اإللكترونية إعادة هندسة جميع اإلجراءات المتعلقة بأعمال الحكومة المختلفة وتحويلها للنظام الرقمي، وهذا  
 :يتطلب القيام بالخطوات التالية

  . بهذه الخدمات وصف كل خدمات الحكومة بالتفصيل ومن يقوم -

 تحديد عالقة وتداخل اإلجراءات مع الوزارات ومختلف الدوائر بالتفصيل.- 

  .إعادة تصميم اإلجراءات حيث يتم حذف األجزاء التي ال تتناسب مع هذا األسلوب الجديد-

 .نشر تفاصيل اإلجراءات الجديدة على موقع األنترنت -

 أهداف الحكومة اإللكترونية

 ف الرئيسية من تطبيق الحكومة اإللكترونية فيما يلي:  تتمثل األهدا 

 تحسين إستجابة الحكومة إلحتياجات المستفيدين من خالل تمكينهم من المعلومات الالزمة  -

 تعزيز الشفافية من خالل تقديم معلومات ذات درجة عالية من الموثوقية واإللتزام القوي بنشر وتداول هذه المعلومات  -

 بالمواطنين وأصحاب األعمال والمستثمرين. تهاالوقت والمال والموارد المستخدمة من قبل إدارات الحكومة في إطار عالقاتوفير - 

 خلق مناخ تأثير إيجابي في المجتمع من خالل ترويج وتنمية معارف ومهارات تكنولوجيا المعلومات بين أفراده.-
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 مجاالت الحكومة اإللكترونية: 

  :الشعبي -المجال الحكومي •

في مجال عالقة الحكومة بمواطنيها، سوف تقع معظم أهداف الحكومة اإللكترونية في خانة رفاهية المواطن ومشاركته في الحكم،  
ففي الهدف اإلستراتيجي األول تستطيع الحكومة توصيل الخدمة إلى المواطن بداًل من أن يصل هو إليها وذلك بإستخدام تكنولوجيا  

ا تساعد أنظمة الحكومة اإللكترونية في مجال التصويت اإللكتروني واإلنتخابات اإللكترونية على توسيع اإلنترنت واإلتصاالت، بينم
                  دائرة المشاركة الشعبية في العملية الديموقراطية.                                                                              

  :مؤسساتيال –المجال الحكومي  •

تهدف الحكومة اإللكترونية في هذا المجال إلى تنشيط الدورة اإلقتصادية عبر تسهيل معامالت المؤسسات التجارية سواًء كانت مؤسسات 
   محلية، إقليمية  أو عالمية                                                                             

 ي:الحكوم-المجال الحكومي •

 
على المستوى الحكومي الداخلي، سوف يكون في صميم أهداف الحكومة اإللكترونية الهدف الرامي إلى ردم الفجوة البيانية واإلجرائية 
الحكومية  الكفاءة والفعالية واألداء في اإلجراءات واألنظمة  إلى رفع مستويات  العامة، باإلضافة  الوزارات واإلدارات  بين مختلف 

 الداخلية من قبيل مكننة جميع االدارات العامة على سبيل المثال. 

 .الخارجي –المجال الحكومي  •

من أهم أهداف الحكومة اإللكترونية في هذا المجال هو عملية دمج الحكومة بطريقة انسيابية وذات جدوى إقتصادية مع محيطها الخارجي،  
جيع السياحة عبر تقديم خدمات ومعلومات سياحية عن البلد للمؤسسات السياحية ومن الممكن أن نعدد بعض األهداف التفصيلية مثل تش

 الخارجية أو للمواطنين األجانب، كما يعتبر تشجيع االستثمار الخارجي أحد األهداف التفصيلية في هذا المجال.  

 الحكومة اإللكترونية األردنية 

امج ُيجسد برنامج الحكومة اإللكترونية االردنية اهتمام كبير لتطبيق مفهوم التعامالت اإللكترونية الحكومية والتحول الرقمي، ويأتي البرن
اهم  الحياة،وعليه فإن  المستدامة والتطوير في جميع جوانب  التنمية  لتحقيق  المملكة  تتبناها  التي  التنموية  المبادرات والمشاريع  ضمن 

 فها.     اهدا
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 رفع انتاجية وكفاءة القطاع الحكومي والخاص.  -

 توفير البنية التحتية والتكنولوجية الالزمة لتقديم الخدمات إلكترونيًا ضمن اعلى مستوى أمن وحماية المعلومات. -

 تقديم خدمات أفضل لألفراد وقطاع األعمال. -

 المناسب.توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت  -

 زيادة عائدات اإلستثمار. -

 تطوير المهارات واإلنجاز. -

 تحسين مستوى تقديم الخدمات. -

 وبناًء على هذا، يتم إعداد خطط تنفيذ شاملة لترجمة هذه األهداف لمشاريع رئيسية بعضها تم إنجازه ويتم التحسين عليه باستمرار وبعضها 
 اريع : يتم العمل عليه ومن األمثلة على هذه المش

 التوثيق اإللكتروني  •
 نظام إدارة هوية المستخدم  •
 الربط البيني الحكومي •
 روبوت ومنصة الدردشة الذكية باستخدام تقنية الذكاء الصناعي  •
 نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات  •
 بوابة الحكومة االلكترونية و تفعيل الدخول الموحد للخدمات االلكترونية •
 رقمي.  تطوير خدمات التوقيع ال •

 كومة االلكترونية وعملياتها"إدارة الح " وزارة اإلقتصاد الرقمي،

مة بعد إضافة  خد  413أظهرت بيانات صدرت حديثا عن وزارة االقتصاد الرقمي والريادة أن عدد الخدمات اإللكترونية الحكومية بلغت  
فيه الوزارة إلعداد خطة تحول رقمي شاملة سيجري من خاللها وضع أولويات الخدمات  تستعد خدمتين جديدتين مؤخرا، في الوقت الذي

 الحكومية اإللكترونية. 

وبحسب البيانات فإن الخدمات موزعة على عدة مؤسسات حكومية منها: )أمانة عم ان الكبرى، دائرة األراضي والمساحة، دائرة الجمارك، 
للضمان االجتماعي، وزارة العدل، دائرة ترخيص السواقين والمركبات، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة    األحوال المدنية، المؤسسة العامة
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،وتشمل اإلدارة المحلية، هيئة االستثمار، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ديوان الخدمة المدنية، صندوق المعونة الوطنية، ووزارة السياحة(  
، دائرة قاضي القضاة، وزارة الداخلية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وزارة الصناعة، دائرة مراقبة الشركات، أيضا )دائرة المخابرات العامة

 30“     وزارة العمل، مؤسسة التدريب المهني، مجلس التمريض األردني، ووزارة التربية والتعليم(.                                            
 “ عالء عنان /قناة المملكه     2021 -05-

 اإللكترونية:  تقارير عن الحكومات

تصد رت الدول الخليجية الترتيب في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنق الة، حيث جاءت قطر والمملكة العربية السعودية 
ذه واإلمارات العربية المتحدة في المراتب الثالث األولى، في حين حققت الكويت أعلى نسبة تحسن في المؤشر مقارنًة بالعام السابق. ه 

في المنطقة العربية، الذي تصدره لجنة األمم المتحدة  مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنق الةأبرز نتائج النسخة الثالثة ل
 .2019سنوًيا منذ عام -اإلسكوا-االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

خدمًة ضرورية لألفراد في مختلف مراحل   84ويقيس مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة أداء الحكومة في تقديم 
تكون المؤشر من ثالثة أبعاد هي: مدى حياتهم، وللشركات منذ تأسيسها وطيلة إدارة سير عملياتها وصواًل إلى معامالت إغالقها. وي

وقد احتل ت  توفر الخدمة وتطورها؛ واستخدام الخدمة ورضا المستخدمين حيالها؛ والجهود الحكومية المبذولة لتعريف الجمهور بها.
لرضا، وتعريف السعودية المرتبة األولى في البعد األول المعني بتوفر الخدمة وتطورها، وتصدرت قطر نتائج ُبعدي االستخدام وا 

 .الجمهور بالخدمات

دولة عربية من أصل    11وتبرز نتائج النسخة الثالثة تحسًنا ملحوًظا في أداء الدول العربية في المؤشر مقارنة بالعام السابق. فقد حق قت  
رها، ما يدل  على زياد  13 ل الرقمي شاركت في قياس المؤشر نتائج أعلى من العام السابق في ُبعد توف ر الخدمة وتطو  ة االهتمام بالتحو 

مها الحكومات في مجاالت عديدة، وبخاصة في قطاع الصحة   عربًيا. ويشير التقرير إلى ارتفاع استخدام الخدمات اإللكترونية التي تقد 
 .والقطاع المالي  الذي حل  في المرتبة األولى، فيما ال تزال قطاعات أخرى بحاجة إلى رقمنة المزيد من خدماتها، ومنها العدل والسياحة 

عكس إال  أنه في ما يتعلق بالجهود الحكومية المبذولة للتعريف بالخدمات، يبي ن التقرير أن هناك تفاوًتا كبيًرا بين الدول العربية، ما ي
 .اإلقليميالحاجة إلى التعريف بشكل أوسع بالخدمات التي يتم إطالقها، ال سي ما في الدول التي حصلت على نتائج أدنى من المتوسط  

ا  في هذا السياق، أك د محم د نو ار العو ا، المشرف على إعداد المؤشر في اإلسكوا، على أن  الثورة الصناعية الرابعة تفرض تطوًرا عميقً 
، فالحاجة باتت ملحة إلى توفير خدمات   بأدوات يؤث ر على كافة جوانب الحياة، وأنه لم يعد باإلمكان تقديم الخدمات الحكومية بشكل ورقي 

تواكب متطلبات العصر. وأضاف أن  بعض الدول العربية باتت رائدة في التحول الرقمي عالمًيا، في حين ال يزال البعض اآلخر في  
 .مرحلة مبك رة من التطبيق

ل الرقمي ويبرز أيًضا أهمية  .ويشدد التقرير على ضرورة التعاون اإلقليمي لدعم الدول العربية التي ال تزال في المراحل األولى من التحو 
نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الخدمات اإللكترونية المقد مة كتحٍد ينبغي تركيز المزيد من الجهود عليه، وأهمية إتاحة وسائل لجمع 

فبراير  ESCWA/24-االسكوا-تقرير األمم المتحدة . آراء المستخدمين للخدمات سواء عبر البوابات اإللكترونية أو التطبيقات النق الة
2022" 
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الحكومة اإللكترونية. ال تزال   تحرز جميع األقاليم تقدًما في تنمية الحكومة اإللكترونية، كما يتضح من ارتفاع متوسط قيم مؤشر تنمية
%( 26%( تليها اسيا )58با في المقدمة، مع الدول ذات النسب المرتفعة في مجموعة مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية المرتفع جدًا )أورو 

 "2022"تقرير االمم المتحده مسح الحكومة اإللكتروني (. 4%( وأوقيانوسيا )%12واألمريكيتان )

، وهو تقرير يصدر كل عامين عن منظمة األمم المتحدة ويغطي 2020وبحسب تقرير األمم المتحدة لتنمية الحكومة اإللكترونية للعام  
نمية الحكومة اإللكترونية عبر ثالث مؤشرات رئيسية هي ( دولة عضو في األمم المتحدة  ويقيس مستوى التطور في ت193التقرير )

وبحسب التقرير فقد احتل األردن  مؤشر الخدمات الحكومية اإللكتروني ومؤشر البنية التحتية إلتصاالت ومؤشر رأس المال البشري،
فيما حل   2018لصادر في العام  ( مرتبة عن الترتيب السابق ا19( دولة متراجعًا )193( على مستوى العالم من أصل ) 117الترتيب )

تقرير األمم المتحدة ".2018( دولة عربية شملها التقرير متراجًعا مرتبتين عن تقرير العام 20( عربيًا من أصل )10األردن في المرتبة ) 
  "2020لتنمية الحكومة اإللكترونية للعام 

   لسابقة:الدراسات ا

قام الباحثان "شوقي ناجي جواد، و"محمد خير" سليم أبو زيد" بدراسة " األبعاد المستقبلية للحكومة اإللكترونية في األردن: متطلبات  
 النجاح"

  :وفي ضوء نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات  الذي قام به الباحثان فقد توصال إلى عدد من النتائج أهمها 

رضا العاملين عن مدى تطبيق برنامج الحكومة االلكترونية في األردن فقد تراوحت إجابات أغلب أفراد عينة الدراسة بين راض  حول   •
  .وراض إلى حد ما، وهذه النتيجة قد تشكل عامال دافعا لتطبيق الحكومة االلكترونية في األردن

تصميم وتطوير برنامج الحكومة االلكترونية، وقد تراوحت المشاركة بين كما دلت نتائج الدراسة على وجود مشاركة للعاملين في   •
درجة متوسطة إلى عالية، هذا وبينت نتائج الدراسة أن هناك محدودية في الخدمات التي يحصل عليها الموظف أو المواطن على  

ق الحكومة االلكترونية، وتقوم دائرة تكنولوجيا حد سواء. كما دلت نتائج الدراسة أن كافة المؤسسات المبحوثة يتوافر لديها خطة لتطبي
  .المعلومات بتطبيقها بشكل أساسي، وهذا يبين أن المؤسسات أوكلت هذه المهمة إلى الجهة صاحبة االختصاص

الدعم اإلداري يتصف  • الدراسة إلى إن متغير  نتائج  الحكومة االلكترونية، أشارت  لتطبيق  النجاح  وفيما يخص جاهزية متطلبات 
الحوافز فان  با فيما يتعلق بمتغير  المستخدم، إال  التنظيمي، والتركيز على جودة خدمة  لجاهزية من حيث جودة اإلدارة، والهيكل 

الجاهزية كانت متوسطة، وبالنسبة لمتغير تكنولوجيا المعلومات فقد دلت الدراسة على توافر جاهزية للتطبيق، كما دلت نتائج الدراسة  
بشرية في المؤسسات األردنية عالية. وحول متغير الثقافة والتوعية فإن األفراد المبحوثين كانوا قد أشاروا إلى  أن جاهزية الموارد ال

  .عدم الجاهزية بهذا الخصوص، نظرا لعدم رغبة المستفيدين في التعامل مع المؤسسات الحكومية بشكل مباشر
سة إلى وجود نظرة ايجابية نحو تطبيق الحكومة االلكترونية من حيث وحول أبعاد تطبيق الحكومة االلكترونية، أشارت نتائج الدرا •

 تحسين الخدمة وخفض الكلف وزيادة رضا العاملين. 
في أبعاد    -مجتمعةً  على حدة-أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ايجابي لتوافر متطلبات النجاح لتطبيق الحكومة االلكترونية   •

 تطبيق الحكومة االلكترونية.
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 الباحثان من خالل دراستهما بتوصيـات استنادا إلى النتائج التي تمخضت عنها الدراسة اهمها :وقام 

نشر خدمة االنترنت بين الموظفين الذين تتصل أعمالهم بجوانب تطبيقات الحكومة االلكترونية واالعتماد على مصدر واحد في تزويد -1
  .الخدمة بهدف تحسين مستوى الخدمات وخفض الكلفة

مشاركة الموظفين في تطوير و تطبيق برنامج الحكومة االلكترونية، ووضع حوافز لدفعهم نحو المشاركة لما سيعود على المؤسسات  -2
 بالفائدة من حيث نشر هذا المفهوم.

المرغوب في توسيع قاعدة الخدمات المعروضة على الموقع، ٕواجراء مسوح ميدانية لكافة الفئات التي تتعامل بها لتحديد الخدمات  -3
  .عرضها من خالل الموقع

ضرورة التوسع في استخدام الخوادم متوسطة وكبيرة الحجم لتنسجم وتطبيقات الحكومة االلكترونية من جانب، وحتى تخدم أكبر عدد  -4
  .من األطراف المربوطة بها سواء داخل المؤسسة أم خارجها

مكنهم من الوقوف على محتوى ومضمون الحكومة االلكترونية، وكذلك توزيع شراك العاملين في ندوات ودورات تدريبية تثقيفية، ت-5
  .النشرات التي تصدرها المؤسسة عليهم، مع ضرورة تبيان آلية عمل الحكومة االلكترونية ونتائج تطبيقاتها المستقبلية

الخاصة بالمؤسسات الحكومية ووسائل االتصال العامة العمل على تثقيف المواطنين بمفهوم الحكومة االلكترونية من خالل النشرات -6
 .األخرى، وتحفيزهم على االتصال مع المؤسسات الكترونيا من خالل تخفيض كلف تنفيذ المعامالت الكترونيا

 ”األبعاد المستقبلية للحكومة اإللكترونية في األردن: متطلبات النجاح شوقي ناجي جواد، و"محمد خير" سليم أبو زيد"

 الحكومة االلكترونية في االردن" ومن ضمن هذه التوصيات ومضامين السياسات -كما اذكر توصيات" منتدى االستراتيجيات الوطني

استراتيجية وطنية واضحة وحاسم .أ الحكومة   :ةتطوير  استراتيجيات وطنية حكومية واضحة في مجال  الرغم من وجود  على 
اإللكترونية   الحكومة  استراتيجية  مثل  ريتش     2016- 2014اإللكترونية،  ضعف   2025،ومبادرة  أن  إال  الرقمي،  للتحول 

 علية. التنسيق بين الجهات والدوائر الحكومية المختلفة قد يحول دون تنفيذ هذه الخطط بكفاءة وفا
نظرًا للعالقات الثنائية التي  تربط االردن بدول الخليج العربي، وتقدم الدول الخليجية في مجال   :الشراكة مع دول الخليج العربي .ب

 .الحكومة اإللكترونية، فإنه من الضروري ان يستفيد األردن قدر اإلمكان من التجربة الخليجية في هذا المجال 

الخدمات  .ج تنوع  فإن  زيادة  الغرايبة  المهندس مثنى  الرقمي  االقتصاد  لتصريحات وزير  مليون مواطن قد    1.9اإللكترونية: وفقًا 
العام   الخدمات اإللكترونية في  المحكومية ودفع المخالفات 2018استخدمو  الخدمات في استصدار شهادات عدم   ،وتتمثل هذه 

 .ومة في توسيع نطاق الخدمات اإللكترونية للمواطنينالمرورية وضريبة العقار، ولهذا من الضروري ان تنظر الحك

د. اإلحتفاظ بالموظفين ذوي الكفاءة:تعتبر عدم القدرة على تعيين الموظفين ذوي الكفاءة العالية والحفاظ عليهم من أهم عوائق  
 تطوير الخدمات اإللكترونية.
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ص بشكل فعال في عملية التحول اإللكتروني للحكومة،  يجب ان ينخرط القطاع الخا :ه. الشراكة بين القطاعين العام والخاص
القطاعين العام والخاص في تطوير المجاالت اإللكترونية والتكنولوجية  ويجب على الحكومة أن تعمل على تحفيز الشراكة بين 

 ضمن برنامج زمني واضح.  

الحكومية اإللكترونية بصورة شاملة فسنجد عند النظر إلى الخدمات   :و. تطوير نظام خدمات حكومية الكتروني شامل ومتكامل 
بأنها غير مكتملة ومتشتتة إلى حد كبير، وبأن هنالك تفاوت بين المؤسسات والوزارات المختلفة في هذا المجال ، ولذلك، يجب 

 دم المنشود.تعزيز الرقابة على عمليات تطوير الخدمات اإللكترونية ووضع معايير لقياس أداء الجهات المختلفة في تحقيق التق

اإللكتروني التحول  على  الحكومي  اإلنفاق  كفاءة  :ز.زيادة  زيادة  في  يساهم  اإللكتروني  التحول  على  الحكومي  اإلنفاق  زيادة  إن 
 الحكومة في المستقبل ويعزز إيراداتها من خالل تقليل كلفة تقديم الخدمات ورفع كفاءة التحصيل الحكومي. 

تعتبر مقاومة التغيير أحد اهم العوامل في ابطاء التقدم في تطوير الحكومة اإللكترونية،  :غييرح. العمل على الحد من مقاومة الت 
 .ولذلك فإنه من المهم العمل على إيجاد أسباب مقاومة التغيير ضمن الدوائر الحكومية وعند الناس والعمل على معالجتها وتجاوزها

 ط.مواجهةالعوامل الخارجية ذات األثر السلبي

سيؤدي تبني التقنيات الرقمية والتحول اإللكتروني داخل الحكومة إلى إعادة تنظيم العمليات بشكل جديد،   :ة الهيكليةالبطال •
األمر الذي سيتطلب تدريب وإعادة تعليم العاملين الذين سيجدون أنفسهم عاطلين عن العمل بسبب هذا التحول. لذلك،  

طة للتعامل مع هذه التغيرات،وذلك نظرًا لحجم العمالة الكبير في  فإنه من الضروري أن تعمل الحكومة على تطوير خ
  .القطاع العام

نظرًا لموقع األردن الجيوسياسي في المنطقة والمخاطر اإلرهابية المحتملة، من الضروري أن   :مخاطر األمن السيبراني •
تحليل مخاطر األمن السيبراني والتأكد   ويشمل ذلك .تقوم الحكومة بأخذ تدابير لضمان سالمة أنظمة الحكومة اإللكترونية

 من اتخاذ التدابير  المناسبة لضمان حماية الخوادم واألنظمة اإللكترونية الحكومية من الهجمات اإللكترونية. 
يجب تشفير البيانات الحساسة المخزنة على الخادمات الحكومية وحمايتها جيدًا لحماية خصوصية   :خصوصية البيانات  •

 المستخدمين.
يجب ان تعمل الحكومة على حماية خدماتها اإللكترونية من أي أخطاء أو خلل فني محتمل  :التعامل مع المشاكل الفنية  •

 .قد يعطل الخدمات حتى ال يقلل من كفاءة هذه الخدمات، وبالتالي خلق شعور سلبي عند متلقي الخدمة

  "9201في االردن/نظرة لصانعي السياسات تموز الحكومة االلكترونية-منتدى االستراتيجيات الوطني

 نتائج الدراسة  

في كافة   اإللكترونية  الحكومة  لتطبيق مفهوم  الرائدة  الدول  بأن األردن من  الدراسة  لتوصيات اوضحت  الخدمية وذلك وفقًا  المجاالت 
إعداد   والتوجيهات الملكية ،حيث تولت وزارة االقتصاد الرقمي إنشاء وإدارة وتشغيل األنظمة الوطنية لتطبيق الحكومة اإللكترونية من خالل

والتأكد من   الوطنية وضمان تنفيذها. االستراتيجيات والسياسات المتعلقة باالقتصاد الرقمي بما يتوافق مع التوجهات العالمية واألولويات 
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المعلومات والبيانات وتسهيل تباد  بالكفاءة والقـوة والمـرونة والبناء عليها لضمان توفر  لها توفير بنية تحتية رقمية وبيئة تشريعية تتسم 
ية االقتصــادية المستدامة مع ضمان  بسرعة وجودة عالية بما يخدم صانعي السياسات وصناع القرار في المؤسسات الوطنية لتحــقيق التــنم 

 حماية البيانات الشخصية.

 التوصيات 

وأوصت الدراسة بضرورة مالءمة متطلبات الحكومة اإللكترونية بما يتماشى مع متطلبات التغيير ويتالءم مع تطبيقات مشاريع الحكومة 
تكاتف مؤسسات المجتمع المدني واألجهزة واإلدارات الحكومية اإللكترونية برفع الثقافة الرقمية والوعي المعلوماتي في المجتمع، وذلك ب

للوصول إلى مجتمع معلوماتي، وإعداد برامج إرشادية وتثقيفية للمجتمع للتعريف بمفهوم الحكومة اإللكترونية وأهميتها، وتشجيع ودعم  
ية نحو الجاهزية المطلوبة للتنفيذ الشامل لمشروع الجهود الوطنية الرائدة لألجهزة الحكومية كأمثلة يحتذى بها، للسير بالجهات الحكوم

 الحكومة اإللكترونية.

القانونية  التشريعات  التعامالت عن طريق وضع  في كل  المواطنين  التي تخص  البيانات والمعلومات  إلى جانب توفير برامج حماية 
ية في التعامالت اإللكترونية، ومراعاة عدم التعارض الالزمة، واعتماد التوقيع اإللكتروني، وتوفير مقتضيات السرية والخصوصية الشخص

ارية  مع مبدأ المساواة بين المواطنين في الخدمة العامة لتطبيقات الحكومة اإللكترونية الالزمة، وتعزيز أساليب حل النزاعات والشكاوى اإلد
 بالوسائل اإللكترونية. 

تقدمة في تطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية لألخذ بأسباب النجاح، وتوفير ودعت الدراسة إلى االستفادة من التجارب الناجحة للدول الم
البنية المعلوماتية وبيئة االتصاالت من أجل تشييد البناء الفني اإللكتروني من قنوات اتصال وتجهيزات مع ضمان أمن المعلومات وتوفير 

 ي تنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية كشريك رئيسي فعال.الرقابة اآللية الفنية الالزمة، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص ف 

 :قائمة المصادر والمراجع

 ,Journal of Baghdad College of Economic sciences University(. الحكومة االلكترونية.  2013مريم خالص حسين. ) 
2013(4). 

 .(Doctoral dissertation, UB1)(. الحكومة اإللكترونية 2018خزار. )

 (. الحكومة اإللكترونية مفاهيم ومبادئ.2012اقاسم, عمر, ساوس, & الشيخ. ) 

الي:  (، الحكومة االلكترونية في االردن/نظرة لصانعي السياسات، متوفرة على الرابط اإللكتروني الت٢٠١٩منتدى االستراتيجيات الوطني، )
Government%20Report%20.pdf-https://jsf.org/sites/default/files/EN%20E  :بتاريخ الزيارة  تمت   ،١١-١٠ -

 مساءًا. ١٠:١٣، الساعة: ٢٠٢٢

 (. الحكومة اإللكترونية كوسيلة للتنمية و اإلصالح اإلداري.2006الهادي، محمد محمد. )
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Abstract: 

The latest big development taking place in the field of information and communication technology have brought out a 

fundamental change in the shape and role of government departments and agencies and their links with each other, as well 

as its relations with the citizens, which showed that many of the new terms in the time of Digital Transformation, including 

e-government term as a support for traditional government. 

I will review in this paper some of the services offered by e-government in Jordan, by highlighting the role and contribution 

of e-government in improving the quality of public services, where I will initially explain the basic concepts of e-government 

objectives that seek to achieve, and focus on the challenges affecting the success of the application of e-government. 

Keywords: E-government, Traditional Government, Information Security. 
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