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 :  ملخص الدراسة

إن ما يشهده العالم من تقدم تكنولوجي هائل في كافة املجاالت، يحتم على املنظمات واملؤسسات بكافة    

قد أصبح التوجه نحو  و تخصصاتها االعتماد على امليكنة التكنولوجية وتطبيق اإلدارة اإللكترونية ملواكبة هذا التقدم، 

وضمان تحسين اإلنتاجية في كافة املؤسسات والقطاعات  التحول الرقمي ضرورة لتفادي املشاكل واألزمات املفاجئة، 

املياه التي لم تعتمد الرقمنة صعوبات عدة   املختلفة، ال سيما في قطاع حيوي ومهم كقطاع املياه، حيث تواجه مرافق 

 .فيما يتعلق بمراقبة األداء وتنفيذ العمليات ومواجهة املخاطر وغيرها من املهام اليومية

دراسة وتحديد أهم املتطلبات الالزمة للتحول الرقمي بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدولة  يتناول هذا البحث  

ليبيا، وتحديد أبرز املعوقات التي قد تعرقل هذا التحول، حيث تم استعمال املنهج الوصفي في هذه الدراسة واستعمال  

املقابالت الشخصية وقد نتج عن تحليل هذه البيانات التوصل الى  أداة االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات باإلضافة إلى  

 بالجهاز حسب رأي عينة البحث هو وجود كوادر بشرية تمتلك القدرة على تشغيل أدوات اإلدارة  
ً
أن أكثر املتطلبات توفرا

لتخطيط السليم لعملية  االلكترونية، والذي قد يبشر بإمكانية نجاح التحول الرقمي وتطبيق اإلدارة إللكترونية في ظل ا

التحول، كما نتج عن هذه الدراسة التوصل إلى ضعف توفر املتطلبات السياسية والثقافية حسب رأي عينة البحث، وقد  

أوصت الدراسة  بتعزيز ثقافة التحول الرقمي لدى العاملين عبر مختلف الوسائل، كما أوصت بتطوير التنظيم اإلداري بما  

اإللكترونية، وتعزيز أمن املعلومات، والعمل على تعزيز الجانب التشريعي واألمني ملواجهة املخاطر  يناسب متطلبات اإلدارة  

 .األمنية

 .جهاز النهر الصناعي، اإلدارة اإللكترونيةمتطلبات  : الكلمات املفتاحية
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Abstract : 

With the tremendous technological progress that the world is witnessing in all fields, it is important for organizations and 

institutions with all their specializations to rely on technological mechanization and the application of electronic management 

to keep pace with this progress. The trend toward digital transformation has become a necessity to avoid sudden problems 

and crises and to ensure improved productivity in all institutions and different sectors, especially in a vital and important 

sector such as the water sector, where water utilities that have not adopted digitization face many difficulties in terms of 

monitoring performance, implementing operations, facing risks, and other daily tasks . 

This research deals with a study and identification of the most important requirements for digital transformation in the device 

of implementing and managing the man-made river project in Libya, identifying the most prominent obstacles that may 

impede this transformation. The descriptive approach was used in this study, and the questionnaire was used as the main tool 

for data collection, in addition to personal interviews. 

 Analyzing the data was concluded that the most available requirement of the device according to the opinion of the research 

sample is the presence of human cadres with the ability to operate electronic management tools, which may promise the 

possibility of the success of digital transformation and the application of electronic management in light of proper planning 

for the transformation process. This study also resulted in a weak availability of political and cultural requirements according 

to the opinion of the research sample. The study recommended improving the culture of digital transformation among 

employees through various means. It also recommended the development of the administrative organization in line with the 

requirements of electronic management, enhancing information security, and working to strengthen the legislative and 

security aspect to confront security risks. 

KeyWords: requirements of electronic management, Man- Made River Project Authority.  

 مقدمـة: 

 ال يتجــزأ من مكونات العمليات اإلدارية والتشغيلية في القطاعات الحيوية املختلفة  
ً
لقــد أصبحــت التقنيــات الرقميــة جــزءا

املتقدمة، ولم يعد    كقطاع التعليم والنقل واملياه والصحة وغيرها من القطاعات، في العديد من دول العالم، ال سيما الدول 

 على املنظمات الحديثة تبني التحول الرقمي  
ً
اعتماد التحول الرقمي وانتهاج نهج اإلدارة االلكترونية رفاهية بل صار لزاما

ووضعه ضمن استراتيجياتها واستخدام أساليب إدارية وتشغيلية فعالة قادرة على التطور الدائم ملواكبة السرعة الهائلة  

التكنول انتشار  للتطور  توفر  ظل  في  املعلومات  تخزين  ووسائط  القدرات  زيادة  مجال  في  السريعة  للتطورات   
ً
ونظرا وجي. 

استخدام شبكة االنترنت، مما أدى الى االنتقال من مجتمع الصناعة الى مجتمع املعلومات، وترتب على ذلك التنقل التدريجي  

ما   فنشأ  االلكترونية،  األنشطة  الى  العادية  األنشطة  و  من  اإلجراءات  تقليص  الى  تهدف  التي  االلكترونية  باإلدارة  يعرف 

اللحاق    ،اختصارها، والسرعة في تنفيذها مما يترتب عليها كفاءة األداء التقدم هو قدرة القطاع على  حيث أصبح معيار 

 .بمركب الثورة املعلوماتية فهي تمثل نقلة نوعية في الخدمات املقدمة من قبل املرافق العامة

املعلومات  وأكد تكنولوجيا  استخدام  خالل  من  إنجازها  يتم   
ً
اعماال ليست  االلكترونية  اإلدارة  أن  الدراسات  بعض  ت 

 ليست فقط عملية تبادل  
ً
واالتصاالت على غرار شبكة االنترنت، او عبر الشبكة الداخلية ملنظمة ما )االنترانت(، وايضا
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يرها من املنظمات)االكسترانت(، فاملفهوم الحقيقي لإلدارة االلكترونية  للملفات واملعلومات داخل منظمة ما أو بينها وبين غ 

هو: استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تحسين أداء املنظمات ورفع كفاءتها وتعزيز فعاليتها في تحقيق األهداف  

القول إن اإلدارة االلكترونية مفهوم يشمل ك 2009املرجوة منها. )الحسن،   إلى  (.  ويمكن  ل األعمال االلكترونية في إشارة 

قطاع منظمات األعمال، كما يحتوي على الحكومة االلكترونية )اإلدارة العامة االلكترونية( والتي تمثل الهيئات ذات الطابع  

ضم  الخدمي الحكومي، التي توجه خدمات لألفراد أو املؤسسات، في مقابل ذلك تعمل اإلدارة االلكترونية وفق آلية شبكية ت

 (2010االنترنت، اإلكسترانت، في ظل وجود نظام معلومات. )عبد الكريم، 

وقد أكدت نفس الدراسة أن تطبيق اإلدارة االلكترونية دفعة واحدة قد يؤدي إلى خلل في إستراتيجية التطبيق كون االنتقال  

أفضل سيناريو ل املالئم، فان  بتهيئة الظروف واملناخ  يرتبط دائما  إلى تطبيق سليم إلستراتيجية  نحو واقع معين  لوصول 

النهائية لإلدارة االلكترونية، بما يتماش ى والظروف   إلى املرحلة  اإلدارة االلكترونية، هو العمل على تقسيم خطة الوصول 

 .املحيطة باملنظمات، والهيئات اإلدارية التي تشهد عملية التحول االلكتروني

 ألهمية املوضوع فقد قامت العديد م 
ً
ن األبحاث بدراسة   التحول الرقمي في شتى القطاعات، حيث قامت )الوكيل،  ونظرا

( بدراسة تأثير اإلدارة اإللكترونية على القرارات اإلبداعية في املنظمات الحكومية وأكدت على ان تطبيق منهج اإلدارة  2016

ثقافة   وغرس  العاملين  وسلوك  فكر  فـي  جذري  تغيير  أحداث  على  يعتمد  فكـر  االلكترونية  علـى  تقـوم  تنظيميـة جديـدة 

املعلومات واملعرفة. وقسمت الدراسة مراحل تطور اإلدارة اإللكترونية الى أربع مراحل تبدأ بمرحلة التحول ويتم فيها تعريف 

فيدين  الجمهور املستهدف باملوقع االلكتروني، ثم مرحلة التفاعل ويتم في هذه املرحلة التفاعل بين األجهزة الحكومية واملست

عبر شبكات االتصال املتوفرة ثم مرحلة التعامل التي يبدأ فيها العمل الحقيقي لإلدارة االلكترونية وصوال الى مرحلة التكامل  

وهي مرحلة الذروة ويتم فيها التعامل الكامل مع اإلدارة االلكترونية. وقد خلصت الدراسة الى أن برامج التغيير تعتبر معقدة  

ن وعدم قدرة العاملين على التعامل مع اإلدارة االلكترونية إال فـي الحدود الدنيا.. وقد اوصت الدراسة  للعديد من املديري

بسن   أوصت  كما  االلكترونيـة،  لـإلدارة  األكبـر  التحدي  هو  الثقافي  التغيير  ان  حيث  األجهزة،  شراء  قبل  األدمغة  بتغيير 

الح  اإلدارات  بـين  العالقـة  تـنظم  وقـوانين  اجل  تشريعات  من  أخـرى  االلكترونية من جهة  الخدمة  كومية من جهة وطالب 

 .مصداقية التعامل مع الخدمات االلكترونية

)حامد،   قام  والتعليم فقد  التربية  في قطاع  التربية  2017أما  كليات  في  االلكترونية  اإلدارة  لتطبيق  مقترح  بوضع تصور   )

اإللكترونية في كليات التربية بالجامعة وذلك من أجل تحسين وتطوير  جامعة بنغازي، وذلك ملعرفة إمكانية تطبيق اإلدارة  

خدماتها لطالبها والعاملين فيها،  وتعد هذه الدراسة محاولة للكشف عن املعوقات التي تقف أمام تطبيق اإلدارة اإللكترونية  

ل من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة  في مؤسسات التعليم الجامعي بليبيا، وقد اتفقت هذه الدراسة مع سابقتها في إن التحو 

اإللكترونية ال يعتمد على الحاسبات وشبكة األنترنت وشبكات االتصال املختلفة، بقدر ما يعتمد على فكر إداري متطور  

  .وقيادات إدارية واعية تستهدف التطور وتسانده وتدعمه بكل قوة

( فقد سلطت الضوء على املخاطر األمنية واالجتماعية للتحول الرقمي وهدفت الدراسة  2019،  وبوش ي أما دراسة )ساليمي  

التحول   بيئة تشريعية مالئمة تحضن وتسهل  توجد  الرقمية وهل  للتحوالت  القانونية  املنظومة  معرفة مدى مواكبة  الى 
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لن   مالئمة  تشريعية  بيئة  إنشاء  دون  من  أنه  على  الدراسة  أكدت  وقد  أوصت  الرقمي،  كما  رقمي،  مستقبل  هناك  يكون 

القطاعات،   في كل  الرقمي  للتحول  الجزائر  تبني  التقليدية لم تعد مناسبة  أ  كذلك على  وأكدت بضرورة  االمن  تقنيات  ن 

 .تعزيز االمن االلكترونيلضرورة وأن هناك ملواجهة هذه املخاطر، 

قمي باململكة العربية السعودية وما حققته اململكة من  ( واقع التحول الر 2020في حين تناولت دراسة )محمد و الغبيري،  

معدل نمو في برنامج التحول الرقمي، وذلك بغرض معرفة ألي مدى وصل التحول الرقمي باململكة بطريقة علمية دقيقة،  

الرقمية كما استعرضت نماذج التح  البرامج واملبادرات  الدراسة العديد من اإلنجازات عبر عدد من  ول  وقد استعرضت 

بتصميم   السياسات  واضعي  الدراسة  وأوصت  باململكة  الرقمي  التحول  لجهود  امليداني  الواقع  بتحليل  وقامت  الرقمي 

مسيرته دعم  على  وتساعد  الرقمي  التحول  تطبيق  تناسب  التنظيمية     ،سياسات  الهياكل  من  بالتخلص  أوصت  كذلك 

 . يةالجامدة واالتجاه نحو التنظيمات املرنة والشبكية واالفتراض

( بدراسة استراتيجيات التحول من اإلدارة التقليدية الى اإلدارة اإللكترونية وذلك بتحليل  2021،  وعصامكما قام )املفيدة  

التجربة   بدراسة  وذلك  االلكترونية  اإلدارة  تفعيل  نحو  السليم  االنتقال  خطوات  ووضع  الرقمي  للتحول  النقاط  اهم 

 .ة كوروناالجزائرية في التحول الرقمي في ظل أزم

االستراتيجيات   ابراز  خالل  من  تحولها  ومراحل  االلكترونية  لإلدارة  العامة  السياسات  أهم  عرض  الى  الدراسة  وهدفت 

املنتهجة للتحول الرقمي لإلدارة وذلك بتسليط الضوء على التجربة الجزائرية لبعض التحوالت الرقمية في ظل أزمة كورونا  

الرف من  لالنتقال  محفز  على ضرورة وجود  باعتبارها  الدراسة  أكدت  وقد  الدولة  مختلف قطاعات  في  الحتمية  الى  اهية 

استراتيجية واضحة مع خارطة طريق تحدد أولويات اإلدارة واألهداف التي تسعى لتحقيقها من هذا التحول. كما اوصت  

الت  البنية  الرقمي لإلدارة ووضع خطط ممنهجة حسب  التحول  استراتيجيات  في  النظر  حتية املتوفرة وفق معايير  بإعادة 

 الى كفاءات فعالة مع إعادة بناء البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية. كما أوصت بضرورة توفر تشريعات وقوانين  
ً
واستنادا

 .تدعم البيئة اإللكترونية

والربيعي،   )العقابي  دراسة  تناولت  حين  تحسن 2018في  في  ودوره  االلكترونية  اإلدارة  متطلبات  تحليل  الوظيفي    (  األداء 

املتطلبات اإلدارية   املوارد البشرية واملتمثلة في  إدارة  الى تحديد متطلبات اإلدارة االلكترونية في  البشرية و سعت  للموارد 

والتقنية والبشرية واملالية واألمنية عبر تطبيق املنهج الوصفي التحليلي وباستخدام أداة االستبانة على عينة من موظفي  

ن العراقية العامة وقد نتج عن هذه الدراسة أنه كلما توفرت متطلبات االدارة اإللكترونية املقترحة بنسبة عالية  شركة التأمي

يؤدي بالنتيجة الى تطبيق االدارة االلكترونية في الشركة بنجاح أكبر واستقطاب الكفاءات البشرية املؤهلة يؤدي الى نجاح  

لموارد البشرية باإلضافة إلى توفر الدعم املالي املطلوب لذلك، وأشراك املوظفين  التحول نحو تطبيق اإلدارة االلكترونية ل

 .في دورات تدريبية على األنظمة االدارية مع وجود الحافز املعنوي واملالي لذلك

 في عملية التحول الرقمي
ً
 كبيرا

ً
سواًء    مما تقدم من دراسات نجد أن جل الدراسات اتفقت على أن العامل البشري يلعب دورا

األولويات   تراعي  ممنهجة  إنها اوصت بضرورة وضع خطط  كما  باملؤسسات،  العاملين  في  أو  اإلدارية  القيادات  في   املمثل 

واالهداف التي تسعى املؤسسات الى تحقيقها، وقد ركزت معظم األبحاث على دراسة متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية  
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مؤسسة تتبع قطاع  الصناعي  دولة وباختالف نوع املؤسسة، وكون جهاز النهر  في مؤسسات تختلف ظروفها،  باختالف ال

 ألهمية هذا القطاع  وحيويته فإن االعتماد على التقنية التكنولوجية في تسيير االعمال ومراقبة األداء وغيرها  
ً
املياه، ونظرا

   من املهام يعد أمر بالغ األهمية لتالفي املخاطر التي قد يتعرض لها القطاع.

 مشكلة الدراسة:

، واوصت  
ً
 كبيرا

ً
الرقمي اهتماما التحول  الدراسات اولت  البحث، نجد أن كل  تناولت موضوع  التي  الدراسات  الى   

ً
استنادا

 لعمل الباحثة في جهاز النهر الصناعي ومواكبتها لبعض أعمال التحول  
ً
بضرورة تبني كافة املؤسسات للتحول الرقمي، ونظرا

 الى الدراسة االستطالعية التي أجريت للتعرف على طبيعة عمل املنظومات الرقمية بالجهاز، وذلك من  الرقمي،  
ً
واستنادا

خالل اجراء مقابالت مع عدد من املوظفين الذي تحتم طبيعة عملهم التعامل مع املنظومات املختلفة، وعدد من مسؤولي  

هذه الدراسة أن جهاز النهر بصدد التوجه الى تطوير املنظومات الرقمية  إدارة التقنية واملعلومات بالجهاز،  فقد بينت أثار  

التحتية    بالجهاز  للبنى  النشاطات من تطوير  العديد من  التوجه يحوي  أن هذا  بنظام معلومات شامل، وحيث  وربطها  

والعقبات كفيل بأن    وتثقيف وتدريب العاملين وأعمال تقنية وغيرها من االعمال، فأن وجود رؤية واضحة لكل املتطلبات

يساعد في انجاز العمل بكفاءة ويزيد من فرص النجاح وجني ثمار هذا العمل  عليه يمكن القول أن مشكلة الدراسة تكمن  

 في مدى توفر متطلبات اإلدارة االلكترونية في جهاز النهر الصناعي، ويمكن تلخيص مشكلة البحث في األسئلة اآلتية: 

 مة للتحول الرقمي باملؤسسات؟ ماهي أهم املتطلبات الالز  ✓

 ما مدى توفر هذه املتطلبات باملرحلة األولى من جهاز النهر؟  ✓

 بالجهاز ✓
ً
 ؟ ما أهم املعوقات التي يمكن أن تواجه عملية التحول الرقمي كنتيجة ملعرفة املتطلبات األقل توفرا

 أهداف الدراسـة:

 متطلباته. التعرف على املفاهيم الخاصة بالتحول الرقمي واهم  

 التعريف بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، والتعرف على واقع التحول الرقمي به. 

 التعرف على مدى جاهزية جهاز النهر للتحول الرقمي. 

 إبراز أهم العقبات التي قد تواجه عملية التحول. 

 : أهمية الدراسة

للدولة ونظرا ملا للتحول الرقمي من أهمية في دعم وتحسين    نظرا للدور الكبير الذي يقوم به الجهاز كمشروع استراتيجي

 لتوجه املرحلة األولى بالجهاز في الوقت الراهن لربط كافة املنظومات بنظام معلومات شامل، عليه فأنه يمكن  
ً
األداء، ونظرا

 تلخيص أهمية الدراسة في النقاط التالية: 

املادة العلمية ملوضوع التحول الرقمي بالجهاز وتسليط الضوء على بعض    يعتبر هذا البحث محاولة للمساهمة في اثراء 

 النقاط ذات األهمية في موضوع الدراسة. 
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 تسليط الضوء على أهم املتطلبات الالزمة للتحول الرقمي. 

 تقييم مدى توفر متطلبات التحول الرقمي بالجهاز كخطوة أولى للتخطيط لعملية التحول. 

 والتوصيات للمسؤولين وصناع القرار ملواجهة املعوقات التي تعيق تطبيق اإلدارة االلكترونية. وضع املقترحات 

 :  منهجية الدراسة

التحليلي،    اعتمدت  الوصفي  املنهج  تم  الدراسة على  الى    تقسيمو  اإلطار    4الدراسة  املبحث األول  يتناول  مباحث، حيث 

 تعريف بعض املفاهيم والتعرف على متطلبات التحول الرقمي، في حين يتناول املبحث الثاني تعريف 
ً
النظري للدراسة شامال

املبحث الرابع    حين يعرض  في    ، تناول عرض نتائج الدراسة امليدانيةفبجهاز النهر وواقع التحول الرقمي به. أما املبحث الثالث  

 هم االستنتاجات والتوصيات. أ

 

 : الدراسة وعينةمجتمع 

استهدف البحث اختيار عينة قصدية من املجتمع املتمثل في القيادات اإلدارية واالشرافية وموظفو املنظومات الرقمية في 

زيع  تم تو مستجيب    55تكونت العينة من عدد  وقد    جهاز النهر الصناعي، لضمان قدرتهم على اإلجابة على أسئلة البحث، 

 . ستبانة الكترونية عليهما

% من حجم العينة، أما شريحة  27% من حجم العينة ونسبة املوظفون  50بحيث كانت نسبة شريحة الوظائف االشرافية  

 % من حجم العينة. 23القيادات اإلدارية فقد كانت بنسبة 

ا: أداة الدراسة
ً
 :ثالث

 . ى أداة االستبانة باإلضافة الى املقابالت الشخصيةاعتمدت الدراسة عل

 

 املبحث األول: اإلطار النظري للدراسة  

لقد أثر التطور السريع في مجال تكنولوجيا االتصاالت على نمط الحياة اإلنسانية، حيث أصبحت الوسائل التكنولوجية  

 تجسد  
ً
 حديثا

ً
 واقعيا

ً
 ال يتجزأ من الحياة اليومية في شتى املجاالت، ال سيما في املجال اإلداري حيث أنتج فكرا

ً
الحديثة جزءا

هو نمط جديد من أنماط اإلدارة، كما أنتجت العديد من املصطلحات كمصطلح التحول  في مصطلح اإلدارة االلكترونية، و 

بما   املصطلحات  الدراسات تعريف هذه  العديد من  تناولت  االلكترونية وغيرها من املصطلحات، وقد  الرقمي والحكومة 

 يوافق طبيعة واختصاص كل دراسة.

باالعتماد على    (2021)جبير،  حيث عرف   العمل  في طرق  تغيير جذري  التكنولوجيا إلحداث  بأنه تسخير  الرقمي  التحول 

 التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات وتسيير األعمال. 
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عملية انتقال الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على    التحول الرقمي بأنهفقد عرفت    (2019)ساليمي و بوش ي،  أما دراسة  

 ا. تزيد من قيمة منتجهص والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات وفر  املنتجاتالتقنيات الرقمية في ابتكار 

تغيير أسلوب أداء الخدمة من أسلوب يتميز بشكل من الروتين  أما فيما يخص الحكومة االلكترونية فيمكن تعريفها بأنها  

تقديم الخدمة للمواطن بطريقة   اللهإلى أسلوب يتميز بشكل إلكتروني يمكن من خ اإلجراءاتوتعقد  وتعددوالبيروقراطية 

)شاهد، عرابة،    الخدمة   ل للمواطن، فتنخفض بذلك تكلفة أداء ملانترنت مما يوفر الكثير من الجهد واإل سهلة عبر شبكة ا

 ( 2016و دفرور، 

القول بأن اإلدارة االلكترونية تعد أهم قسم من أقسام الحكومة اإللكترونية على اإلطالق، ألنها تختص بجانب   ويمكن 

السلطة وبطابعها التنظيمي والتسييري، كما أن الطابع الرئيس ي لنظام الحكومة اإللكترونية يبدأ بالجانب اإلداري العام ثم  

 .(2019)ساليمي و بوش ي،  يتفرع الى باقي األقسام

وتجدر اإلشارة الى أن اإلدارة اإللكترونية تتعدى مفهوم األتمتة الخاصة في إدارة األعمال داخل املؤسسة إلى مفهوم يحقق  

وتوفير   أهدافها  تحقيق  نحو  املؤسسة  أعمال  وإجراءات  سياسة  توجيه  في  واملعلومات  البيانات  الالزمة  تكامل  املرونة 

 . (2020)البار،  لالستجابة للتغيرات املستمرة

دراسة   عرفت  عصام،  وقد  و  ا   (2021)املفيدة  بدارة  إل مصطلح  تكنولوجيا  هأن اإللكترونية  نظم  استخدام  عن  عبارة  ا 

نتاجية  ن العملية اإل يسحشأة ما بغية ت بمنصة  لخا دارية ااإل يع العمليات  م ج  يرنت فتنال تصال وخاصة شبكة اعلومات واالامل

 .نشأةاملبداء أل ادة كفاءة وفاعلية ياوز 

وشــبكات   لألنترنيت،تلـك العمليـة اإلداريـة القائمـة علـى اإلفـادة مـن اإلمكانـات املتميـزة بأنها  (2018)هشام و إيمان، وعرفها 

الجوهرية للمنظمة واآلخرين بدون حدود من أجل تحقيق  والقــدرات    املــوارد،األعمــال فــي التخطــيط والتوجيــه والرقابــة علــى  

   ها.أهداف 

  اإلدارة   من   أعلى  أداء   وتحقيق   اإلداري   العمل   في  والبطء  التأخير   مظاهر   كل   الجتياز   ي الوسيلةه  نية اإلدارة االلكترو عليه فإن  

إمكانيات    ومن   حديثة   تقنيه  نظم  من به  تتمتع   ملا  للرقابة  جيدة   وسيلة  إنها القول  ويمكن  اقل، وجهد   أقل   وبكلفة   التقليدية

 واملراجعة   التحليل
ً
 ( 2018)العقابي و الربيعي،  املختلفة. لألنشطة آليا

هو   الرقمي  التحول  إن  القول  يمكن  الدراسة،  محل  للمؤسسة  الرقمي  بالواقع  وبربطها  تعريفات  من  عرضه  سبق  مما 

تشغيلي أو  تنفيذية  أو  إدارية  أعمال  باملؤسسة سواء  األعمال  أداء  في  الرقمية  التكنولوجيا  أعما  ةاستعمال  مراقبة    لأو 

الجودة   وتحسين  التشغيلية  الكفاءة  ورفع  والتكلفة  والوقت  الجهد  توفير  بغرض  األعمال  من  وغيرها  وصيانة  وتخطيط 

 وتبسيط اإلجراءات. 

األنشطة   كل  ومراقبة  ومراجعة  وتحليل  أدارة  بأعمال  للقيام  الفعالة  الوسيلة  إنها  القول  فيمكن  االلكترونية  اإلدارة  أما 

املة األنشطة التي تنفذ بواسطة املنظومات االلكترونية وذلك باستخدام نظم تكنولوجيا املعلومات  الخاصة باملؤسسة ش

 . واالتصاالت
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 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

تختلف عدة  متطلبات  استيفاء  من  لنجاحه  بد  ال  اإللكترونية  اإلدارة  وتطبيق  الرقمي  التحول  الكترونية    ان  مبادرة  بين 

 لحجم املشروع  وأخرى،
ً
برنامج التحول اإللكتروني الذي يستهدف األتمتة الكلية، أو الجزئية لوظائف وأنشطة    وحسب  تبعا

 املنظمات اإلدارية. 

 ويمكن تلخيص هذه املتطلبات كما يلي:  

 املتطلبات السياسية

السياسية لهذا التحول، ومساندة مشاريع اإلدارة اإللكترونية عبر تقديم  أن نجاح التحول الرقمي رهين بدعم القيادات  

 العون املادي واملعنوي. 

 املتطلبات الثقافية

وهي املتمثلة في معرفة املجتمع بضرورة التحول الى اإلدارة اإللكترونية وعلى دراية كافية بمزايا تطبيق الوسائل التقنية في  

طريق تفعيل دور األعالم في نشر التوعية بأهمية هذا األمر باإلضافة الى تكثيف البرامج  املؤسسات، ويتأتى هذا األمر عن  

بالقضاء على األمية الرقمية ونشر     )الطيب و فتحي(والندوات لنشر فوائد تطبيق اإلدارة اإللكترونية، فقد أوصت دراسة  

 املواطنين بمفهوم اإلدارة االلكترونية وأهميتها. الثقافة والوعي االلكتروني، للعاملين و 

 

 املتطلبات اإلدارية 

واملتابعة  والتنفيذ  التخطيط  بأمور  تعنى  هيئة  بواسطة  االلكترونية  اإلدارة  لتأسيس  وخطط  استراتيجيات  وضع  يجب 

 ملشاريع التحول الرقمي. 

 االلكترونية. ضرورة تطوير التنظيم اإلداري بما يتناسب مع مبادئ اإلدارة  

 املتطلبات التشريعية والقانونية

اصدار قوانين وتشريعات صالحة لكل فترات التحول الرقمي بحيث تحدد اإلطار القانوني الذي يقر التحول الرقمي وكذلك  

 تضمن امن املعلومات وحفظ حقوق األطراف املعنية بالعمل اإللكتروني.

أنه بالنظر الى املخاطر التي تنجم عن التحول الرقمي فالبد من أن تعيد    (2019يمي و بوش ي،  )سال   حيث وضحت دراسة 

الدول النظر في تدابير األمن االلكتروني، خاصة أن االبتكار الرقمي تجاوز هذه التدابير، هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب  

قمع مختلف الجرائم، والهجمات االلكترونية، ألن التفكير في أن تكون املنظومة التشريعية متطابقة مع هذه التحوالت، ل

 . الدخول الى عالم االقتصاد الرقمي يجب أن يقابله بيئة تشريعية مناسبة الحتواء هذا التحول 

 املتطلبات التقنية
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وتطوير مختلف    على استيعاب االعمال املطلوبة من اإلدارة االلكترونية  الرقمية قادرةبنية تحتية خاصة بالتقنيات    وفيرت

املعلوماتية   األنظمة  كافة  وكذلك  ومعدات  آلية  وحاسبات  أجهزة  وتوفير  التحول،  بيئة  مع  يتوافق  بما  االتصال  شبكات 

 والبرامج املطلوبة.

 املتطلبات البشرية

 .تشغيل أدوات اإلدارة االلكترونية املهارة والقدرة علىبشرية تمتلك  ضرورة وجود كوادر

 املتطلبات املالية

توفير   تكاليف  املطلوب شاملة  الرقمي  التحول  نفقات  لتغطية  كافية  مالية  والبرامج  رصد مخصصات  واملعدات  األجهزة 

للكوادر  االلكترونية الالزمين  والتأهيل  التدريب  تكاليف  كذلك  التحتية،  البنية  تحسين  وتكاليف  لكافة  ،  البشرية 

 التخصصات املطلوبة للتحول االلكتروني. 

 املبحث الثاني: تعريف بجهاز النهر الصناعي

يـاه مـن جنـوب ليبيـا حيـث تتوفـر بكميـات كبيـرة  ملبهـدف نقـل ا 1983عـام  جهـاز تنفيـذ وإدارة مشـروع النهـر الصناعـي تأسس

   السـاحلية  املناطقإلـى  
ً
يـاه بسـبب ملالطلـب علـى ا  -  فـي الوقـت ذاتـه  -ويتركـز فيهـا    ائيـةامل  املواردكبيـرا فـي    التـي تواجـه شـحا

ياه شـاملة  ملبنقل ا  املتعلقة  األعمالاز كافة  الزراعية والصناعية. وتبعا لذلك، يتولى الجه  األنشطةالكثافـة السـكانية وكثافة  

وضع الخطط وإعـداد التصاميـم لجميـع منظومـات / مراحـل مشـروع النهـر الصناعـي وتنفيذهـا وتشـغيلها وصيانتهـا. وقـد أنجـز  

شـروع  ملحيـث تفخـر إدارة ا  -الـذي يعتبـر أكبـر مشـروع هندسـة مدنيـة فـي العالـم    -شـروع  مل ة مـن ايراحـل الرئيسـملالجهـاز ا

الطلـب    معدالتمدينـة / تجمـع حضـري فـي ليبيـا وفـق    90مسـتخدم نهائـي فـي أكثـر مـن    ماليينيـاه لحوالـي أربعـة  ملبتزويـد ا

 . (2019)الهيئة العامة للموارد املائية،  وطنيـا املعتمدة

 يتألف املشروع من ست منظومات: 

 .بنغازي  -تازربو /سرت-السرير منظومة

   .سهل الجفارة –منظومة الحساونة 

 .السدادة  –منظومة القرضابية 

 .تازربو – وصلة الكفرة  

 .الزاوية  –زواره  -منظومة غدامس 

 طبرق.   -وصلة اجدابيا 

إنتاج ونقل نحو   املنظومة إلىتهدف بنغازي. حيث  -ازربوت/سرت -سيتم في هذا البحث تطبيق الدراسة على منظومة السرير

مسار خطوط    2) على  الواقعة  واملناطق  املدن  لتزويد  والسرير  تازربو  آبار  من حقلي   
ً
يوميا املياه  من  مكعب  متر  مليون( 
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، واملدن واملناطق الساحلية حتى سرت غربمن الجنوب الى الشمال األنابيب  
ً
، من خالل أكثر  ، ومن اجدابيا إلى بنغازي شرقا

ً
ا

 عدة.( فتحة ونقطة تغذية لتزويد مدن وتجمعات سكنية ومشاريع زراعية 80من )

 على الدراسة االستطالعية التي قامت بها الباحثة والتي تم فيها دراسة واقع التحول الرقمي باملرحلة األولى بالجهاز  
ً
واعتمادا

يم عليه  املفعلة  الرقمية  املنظومات  معظم  على  ليس  والتعرف  الصناعي  النهر  وإدارة مشروع  تنفيذ  جهاز  بأن  القول  كن 

عبر   البالد  الى  الرقمية  التكنولوجيا  أدخلت  التي  املؤسسات  أوائل  من  كان  انه  بل  الرقمية  بالتكنولوجيا  عهد  بحديث 

 العديد من املنظومات مثل:   استخدام

مع تشغيل  والتي تم استخدامها  اج وتوزيع املياه  اعمال انت  منظومة االتصاالت والتحكم التي يتم بواسطتها التحكم في ✓

الصناعي عام   النهر  األولى من مشروع   حيث  م  1989املرحلة 
ً
في تشغيل اآلبار وقياس  وتطويرها الحقا بالتحكم  تقوم 

 .معدالت التدفق وغيرها من املهام

تقوم بجدولة مواعيد صيانة معدات املنظومة لكل من منظومة خط النقل    والتيمنظومة تخطيط أعمال الصيانة   ✓

   وغيرها. نقل وخطوطمن خزانات وآبار انتاجية 

 منظومة خاصة بإدارة املواد وتعنى باملشتريات واملخازن:   ✓

متابعة   منظومة و منظومة الحسابات العامة  منظومة اإلدارة العامة للشئون املالية التي تحوي عدد من املنظومات ك ✓

 .األصول ومنظومة اعداد امليزانية التقديرية ومنظومة متابعة الخزينة

 . منظومة االرشفة االلكترونية بمركز املعلومات والتوثيق ✓
 التي تساعد في كشف األعطال والتنبؤ بحدوثها.  منظومة املراقبة الصوتية ✓

 منظومة إدارة املخاطر   ✓

 بجدولة مواعيد صيانة معدات املنظومة، وغيرها من املنظومات. منظومة تخطيط أعمال الصيانة، التي تقوم  ✓

وحيث أن هذه املنظومات قد أسست في فترات مختلفة، فإنها تعمل بشكل منفصل عن بعضها مما يجعل االستفادة من  

 تحت نظ
ً
ام معلومات  هذه التقنيات محدود الى حد ما، لذلك فإن العمل جاِر من قبل إدارة تقنية املعلومات لدمجها جميعا

 شامل، لضمان االستفادة من الفوائد املرجوة من التحول الرقمي الكامل.  

 املبحث الثالث: نتائج الدراسة امليدانية 

: خصائص مجتمع الدراسة 
ُ
 أوال

   . ( والرسوم البيانية1أسئلة االستبيان املتغيرات الديموغرافية وكانت النتيجة كما مبينة بالجدول رقم )تضمنت 

 ( 1جدول رقم )              
 % ك االستجابة املتغير  م

 % 78.2 43 ذكر  الجنس  1

 %ا 21.8 12 أنثى 

 % 5.5 3 دبلوم عالي العلمي  املؤهل 2

 % 70 39 بكالوريوس 
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 % 21.8 12 ماجستير

 % 1.8 1 دكتوراه 

 23 13 وظائف ادارية  املسمى الوظيفي 3

 % 50 28 وظائف اشرافية  

 % 27 14 وظائف تشغيلية  

 % 3.7 2 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة  4

 % 7.5 4 سنوات  10 -5من 

 % 3.7 2 15-10من 

 % 84.9 45 سنوات 15أكثر من 

 

 

 

 
 

 

                                                               ئ املؤهل العلم
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                                                                                   املسمى الوظيفي                  

 

 

: عرض وتحليل نتائج البحث
ً
 ثانيا

% من اإلناث كما  21.8% مقابل  78.2ملتغيرات العينة أن معظم أفراد العينة من الذكور بنسبة  يتضح من االشكال البيانية  

%  5.5% من حملة شهادة املاجستير ثم 21.8% يليها نسبة 70أن معظم أفراد العينة من حملة شهادة البكالوريوس بنسبة 

 % من حملة شهادة الدكتوراة. 1.8من حملة شهادة دبلوم معاهد عليا و

 سنة. 15كما نجد أن معظم أفراد العينة بخبرة عمل تجاوزت 

  األفرادمن خالل إجابات اإلحصائي للمتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية نتائج الوصف  الجداول اآلتيةبين  ت       

ب الستجابات افراد العينة يقع  . وينبغي االشارة الى اننا اعتبرنا راي افراد العينة ضعيفا إذا كان الوزن املطلو املبحوثين

%(، ويكون مستوى  80 - % 60%(، ويعد متوسطا إذا كان الوزن املطلوب الستجابات افراد العينة يقع بين )60دون وزن )

%( فما فوق.  81االجابة عاليا إذا كان الوزن املطلوب الستجابات افراد العينة من )  

 

 والثقافية عرض وتحليل املتطلبات السياسية  -1

السياسية والثقافية املتوفرة لدى الجهاز حسب رأي العينة وقد تحصلت    ت( نتائج تحديد املتطلبا2يبين الجدول رقم )

 املتطلبات السياسية على تصنيف متوسط أما املتطلبات الثقافية فقد تحصلت على تصنيف بين املتوسط والضعيف. 

هداف االستراتيجية لدى املوظفين بمختلف املستويات قد حظى بمتوسط  والذي يخص  وضوح األ   4( نرى أن بند  2من رقم)

( والذي  3% وبتصنيف ضعيف وهذا قد يبرر قلة ثقافة املوظفين بمزايا تطبيق الوسائل التقنية في أداء األعمال )بند50عام  

قد    5نجد أن بند    % رغم كون الجهاز يعمل بالتقنيات الرقمية منذ زمن طويل، كما64حظى بتصنيف متوسط بنسبة  

% مما يعكس ضرورة تفعيل دور املكتب اإلعالمي في نشر ثقافة التحول الرقمي بالجهاز،  52حظى بتصنيف ضعيف بنسبة  

يخصان دعم الدولة ودعم اإلدارة العليا لعملية التحول الرقمي فقد حظيا بأعلى نسبة ضمن املتطلبات    ن و اللذا  2،1بندا  

% على التوالي بتصنيف متوسط، غير أن العمل على زيادة نسبة الدعم الداخلي والخارجي  68%،  70السياسية والثقافية  

 لضمان نجاح عملية التحول. 
ً
 يجب أن تكون هدفا
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 ( 2جدول رقم ) 

الفقرة املعبرة لكل   م

 مقياس

أوافق 

 بشدة 

غير   أوافق 

 متأكد

ال 

 أوافق 

ال أوافق 

 بشدة 

الوزن 

 املرجح 

املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

القوة 

 النسبية 

 التقييم

تدعم الدولة  1

استراتيجية التحول 

االلكتروني وتساند 

مشاريع التحول  

 الرقمي بالجهاز 

 متوسط  70.0 1.11 3.5 193 1 10 10 21 13

توجد إرادة داعمة   2

باإلدارة العليا للجهاز 

ملشاريع التحول 

 الرقمي 

 متوسط  68.0 1.04 3.4 185 1 13 7 28 5

توجد ثقافة عالية  3

لدى املوظفين بمزايا  

تطبيق التقنيات  

 الرقمية 

 متوسط  64.0 1.02 3.2 174 1 17 12 17 7

األهداف  4

االستراتيجية لجهاز  

النهر واضحة لدى 

املوظفين بمختلف  

 املستويات

 ضعيف  50.0 0.85 2.5 133 4 24 15 9 0

يقوم املكتب   5

  اإلعالمي بدوره في

نشر ثقافة التحول  

الرقمي لدى العاملين 

 بالجهاز

 ضعيف  52.0 1.06 2.6 142 4 27 11 9 3
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 عرض وتحليل املتطلبات اإلدارية  -2
اإلدارية  املتوفرة حسب رأي العينة وقد تحصلت كلها على تصنيف متوسط عدا  بند    ت( نتائج املتطلبا3يبين الجدول رقم )

  ( التنظيم اإلداري بما يتوافق مع اإلدارة  59.2( فقد حظي بأقل نسبة  4رقم  % وبتصنيف ضعيف والذي يخص تطوير 

  بند رقم  اإللكترونية ويعد في الوقت ذاته من أهم املتطلبات لنجاح التحول لإلدارة اإللكترونية  
ً
ويليه في التصنيف تصاعديا

، في حين حظى  61( والذي حظى بنسبة  1) 
ً
% وبتصنيف متوسط والذي يخص وجود قيادات واعية متحمسة قادرة إداريا

)  2بند   الحقل  هذا  في  نسبة  أعلى  مع  68على  بكفاءة  تتعامل  إدارية  قيادات  يخص وجود  والذي  متوسط  بتصنيف   )%

  اإلدارةالتقليدية إلى    اإلدارةن التحول من  التي أكدت على أ  (2017)حامد،  هذا ما يوافق دراسة  تكنولوجيا املعلومات، و 

قضية إدارية تعتمد على فكر إداري متطور وقيادات إدارية واعية تستهدف التطور وتسانده وتدعمه بكل  يعتبر      اإللكترونية

 . في أداء العمل واإلتقانبأعلى مستويات الجودة  االحتفاظقوة، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ومع 

 

 ( 3جدول رقم ) 

أوافق  الفقرة املعبرة  م

 بشدة 

ال  محايد  أوافق 

 أوافق 

ال 

أوافق 

 بشدة 

الوزن 

 املرجح 

املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

القوة 

 النسبية 

 التقييم

اصحاب القرار بالجهاز  1

قيادات واعية متحمسة  

ولها القدرة اإلدارية 

 الفاعلة.

 متوسط  61.0 1.03 3.05 165 2 16 18 13 5

اإلدارية   تتعامل القيادات 2

وفعالية   بالجهاز بكفاءة

 متوسط  68.0 1.1 3.4 182 1 17 12 19 7
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%(70.0)المؤشر األول  %(68.0)المؤشر الثاني  %(64.0)المؤشر الثالث  %(50.0)المؤشر الرابع  %(52.2)المؤشر الخامس 

المتطلبات السياسية والثقافية

أوافق بشدة أوافق غير متأكد ال أوافق ال أوافق بشدة
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مع تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت

استراتيجيات  3 وضع  تم 

اإلدارة  لتأسيس  وخطط 

 االلكترونية 

 متوسط  61.8 0.93 3.09 161 2 12 20 15 3

تم تطوير التنظيم   4

اإلداري بما يتوافق مع 

متطلبات اإلدارة  

 .االلكترونية

 ضعيف  59.2 0.99 2.96 157 1 20 16 12 4

توجد إدارة او هيئة   5

بالجهاز تعنى بوظائف 

التخطيط والتنفيذ  

 واملتابعة ملشاريع اإلدارة

 االلكترونية 

 متوسط  65.0 0.993 3.25 176 3 10 13 26 2

 

 

 

 املتطلبات البشرية والتقنية  -3

% وبمستوى متوسط والذي يخص تدريب وتأهيل العاملين على  56( تحصل على أقل نسبة    2( أن بند )4يبين الجدول رقم )

% بمستوى  60في الترتيب التصاعدي بنسبة    4مهارات التحول الرقمي والذي يعتبر من أهم املتطلبات البشرية ويليه بند  

الرقمية في الوقت ذاته نالحظ حصول بند رقم )متوسط والذي يخص توفر بنية تحتية خاصة بالتقنيا ( على أعلى  1ت 

التقنية والبشرية بنسبة   املتطلبات  القدرة على تشغيل أدوات  75.4نسبة في  % والذي يخص وجود كوادر بشرية تمتلك 

في تحقيق التحول  اإلدارة اإللكترونية، والذي يعد أمر مبشر كون املوارد البشرية تعد من أهم املتطلبات التي يعول عليها  
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%(61.0)المؤشر األول  %(68.0)المؤشر الثاني  %(61.8)المؤشر الثالث  %(59.2)المؤشر الرابع  %(65.0)المؤشر الخامس 

المتطلبات اإلدارية

أوافق بشدة أوافق غير متأكد ال أوافق ال أوافق بشدة
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( بند رقم  إن  كما  بنسبة  5املطلوب،  املطلوبة قد حظى  والبرامج  واألنظمة  األجهزة  توفر  والذى يخص  وبتصنيف  72(   %

 متوسط.

 

 ( 4جدول رقم ) 

 
أوافق  الفقرة املعبرة  م

 بشدة 

ال  محايد  أوافق 

 أوافق 

ال 

أوافق 

 بشدة 

الوزن 

 املرجح 

املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

القوة 

 النسبية 

 التقييم

كوادر  1 بالجهاز  توجد 

على   القدرة  تمتلك  بشرية 

اإلدارة   أدوات  تشغيل 

 االلكترونية 

 متوسط  75.4 0.92 3.77 204 1 4 12 26 11

وتأهيل   2 تدريب  يتوفر 

اإلدارة  فئات  كل  يشمل 

التخصصات  كل  ويشمل 

اإلدارة  في  املطلوبة 

 االلكترونية 

 

 ضعيف  56.0 1.16 2.8 153 4 23 11 10 6

التعيينات  3 في  يشترط 

بالجهاز لخبرة ا الجديدة 

 . املعلوماتية والرقمية

 

 متوسط  68.0 1.26 3.4 184 4 11 11 15 13

تحتية   تتوفر 4 بنية  بالجهاز 

بالتقنيات   الرقمية  خاصة 

استيعاب    قادرة على 

من  املطلوبة  االعمال 

 اإلدارة االلكترونية 

 متوسط  60.0 1.081 3 159 4 16 12 18 3

النهر 5 بجهاز  األجهزة  تتوفر 

اآللية  والحاسبات 

واألنظمة وقواعد البيانات 

املطلوبة  والبرامج 

 للتقنيات الرقمية

 متوسط  72.0 0.99 3.6 189 2 5 12 24 9
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  املاليةاملتطلبات  -4
املالية املتوفرة حسب رأي عينة البحث وقد حظت كل البنود على مستوى متوسط    ت( نتائج  املتطلبا5يبين الجدول رقم )

%(،  57.2(  الذي يخص وجود تخطيط مالي رشيد ينظر لألولويات فقد تحصل على مستوى ضعيف  بنسبة )1عدا بند رقم )

 بند رقم )
ً
  توى البنية التحتية بالجهاز وجود مخصصات مالية كافية لتحسين مس( والذي يخص   2، يليه في الترتيب تصاعديا

(، في املتطلبات التقنية التي تشير الى  4% وبمستوى متوسط والذي يتوافق مع نتيجة بند رقم )64حيث حظى على نسبة  

بنسبة   بالجهاز  التحتية  البنية  الالزمة لدعم  60توفر  األموال  النتيجة ويستلزم ضرورة تخصيص  % مما يؤكد على هذه 

ا في  التحتية،  )البنية  البند رقم   بنسبة  3لوقت ذاته يحظى 
ً
املالية توفرا املتطلبات  في  أعلى نسبة  % بمستوى  70.8( على 

 متوسط والذي يشير الى وجود مخصصات مالية كافية لتوفير األجهزة واملعدات والبرامج االلكترونية.

 ( 5جدول رقم ) 

أوافق  الفقرة املعبرة  م

 بشدة 

ال  محايد  أوافق 

 أوافق 

ال 

أوافق 

 بشدة 

الوزن 

 املرجح 

املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

القوة 

 النسبية 

 التقييم

بالجهاز   1 تخطيط يوجد 

لألولويات    رشيد ينظر 

املخصصات  فيه  وترصد 

التحول   إلجراء  الكافية 

 الرقمي املطلوب. 

 ضعيف  57.2 0.93 2.86 152 3 17 18 14 1

مالية  2 مخصصات  توجد 

مستوى  لتحسين  كافية 

 البنية التحتية بالجهاز 

 متوسط  64.0 0.88 3.2 168 1 9 23 15 4

مالية  3 مخصصات  توجد 

األجهزة   لتوفير  كافية 

 متوسط  70.8 0.81 3.54 188 1 6 15 25 6
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المتطلبات البشرية والتقنية

أوافق بشدة أوافق غير متأكد ال أوافق ال أوافق بشدة
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والبرامج   واملعدات 

 االلكترونية 

مالية  4 مخصصات  توجد 

والتأهيل   للتدريب  كافية 

التخصصات كل  تشمل  

 املطلوبة للتحول 

 متوسط  % 67 0.98 3.38 183 2 6 18 20 7

 

 

 

 متطلبات أمنية وتشريعية -5
( نتائج املتطلبات األمنية والتشريعية املتوفرة حسب رأي العينة وقد جاءت كل البنود بتصنيف ضعيف  6يبين الجدول رقم )

بند   واإلدارية  أضعفها  الفنية  الجوانب  كافة  تغطي  بحيث  الوزارية  والقرارات  القوانين  اإلدارة    يف  .واملاليةتحديث  ظل 

ضعف توفر كافة املتطلبات األمنية والتشريعية حيث تراوحت نسب توفر هذه    %( وهذا مؤشر على54االلكترونية بنسبة )

 على أراء عينة البحث بين  
ً
% مما يستلزم ضرورة تكثيف الجهود لوضع القوانين واللوائح التي  58% الى54املتطلبات اعتمادا

 . (2019يمي و بوش ي، )سال تضمن أمن وسالمة املعلومات، وهذا ما أوصت به دراسة 

 

 ( 6جدول رقم ) 

أوافق  الفقرة املعبرة  م

 بشدة 

ال  محايد  أوافق 

 أوافق 

ال 

أوافق 

 بشدة 

الوزن 

 املرجح 

املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

القوة 

 النسبية 

 التقييم

وطنية   1 استراتيجية  توجد 

مستوى   الدولة( )على 

 ضعسف 55.4 1.12 2.77 147 9 10 22 8 4
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المتطلبات المالية

أوافق بشدة أوافق غير متأكد ال أوافق ال أوافق لشدة
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في   متدع املعلومات  أمن 

 ظل اإلدارة االلكترونية 

التشريعات    2 وضع  تم 

بحيث   بالدولة  القانونية 

التحول  عملية  تنظم 

وتضمن  الرقمي 

وسرية   خصوصية 

 املعلومات.

 ضعيف  58.0 1.06 2.9 149 6 9 24 7 5

القوانين  3 تحديث  تم 

مستوى   على  والقرارات 

كافة   تغطي  بحيث  الدولة 

واإلدارية   الفنية  الجوانب 

اإلدارة   ظل  في  واملالية. 

 االلكترونية 

 ضعيف  54.0 0.96 2.7 141 6 11 29 4 2

-تم وضع قواعد قانونية   4

الجهاز الئحة    - ضمن 

املعامالت   ألمن  ضامنة 

 اإللكترونية 

 ضعيف  58.8 0.83 2.94 153 2 13 24 12 1

 

 
 

 املبحث الرابع االستنتاجات والتوصيات
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: االستنتاجات  
ً
 أوال

 في 
ً
 %.67.3جهاز النهر الصناعي هي املتطلبات املالية بمتوسط عام إن أكثر املتطلبات توفرا

 املتطلبات الثقافية  63% ثم املتطلبات اإلدارية بمتوسط عام  66.28تليها املتطلبات البشرية بمتوسط عام  
ً
% وأقلها توفرا

 .%59والسياسية بمتوسط عام 

 الى أراء عينة البحث في مدى توفر متطلبات تطبيق  يمكن تحديد املعوقات التي قد تواجه عملية التحول الرقمي  
ً
استنادا

 اإلدارة االلكترونية في جهاز النهر كما يلي: 

 ضعف ثقافة العاملين بجهاز النهر بمزايا التحول الرقمي قد يعيق استجابتهم لتقبل التغيير. 

 ضعف استجابة العاملين بالجهاز للتدريب الالزم ملمارسة التقنيات الرقمية. 

انتهاج الدولة نهج اإلدارة اإللكترونية في باقي املؤسسات قد يسبب ارباك لعملية التحول الرقمي ويستلزم جهود كبيرة   عدم

 داخل الجهاز لتخطيها. 

 قلة الدعم املالي قد يبطئ عملية التحول الرقمي بالجهاز. 

 ة تخدم عملية التحول الرقمي. جمود الهيكل اإلداري بالجهاز قد يعيق تغيير واستحداث إدارات أو أقسام جديد

 
: املقترحات والتوصيات 

ً
 ثانيا

 بالنظر الى ما تم ذكره من نتائج فأن الدراسة توص ي بما يلي:

الفنية  وظيفته وضع خطة متكاملة ملقترح التحول الرقمي تشمل جميع الجوانب    من كافة التخصصات،  انشاء فريق عمل

 رية. التنظيمية األمنية البشرية اإلدا  الثقافية

التركيز على تعريف املوظفين بكافة املستويات بأهداف الخطة االستراتيجية للجهاز عبر الوسائل املختلفة مما قد ينعكس 

 على رفع مستوى اهتمامهم وأداءهم نحو تطبيق اإلدارة االلكترونية.

 ت والندوات والعروض املختلفة. تفعيل دور املكتب اإلعالمي في رفع ثقافة العاملين بمزايا التحول الرقمي عبر النشرا

 توجيه الخطة التدريبية بالجهاز بما يتناسب مع أهداف الخطة االستراتيجية. 

 تحفيز املوظفين على تلقي التدريب الالزم ملمارسة اإلدارة االلكترونية.

 ضرورة السعي للحصول على دعم الجهات العليا بالدولة لعملية التحول الرقمي. 

 اري بما يناسب متطلبات اإلدارة اإللكترونية. تطوير التنظيم اإلد 

 إيالء العامل األمني اهتمام أكبر عبر وضع قوانين كفيلة بحماية املعلومات الهامة. 

 العمل على تأسيس البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية.

  
ً
ماديا بالجهاز وتحفيزها  البشرية  الكفاءات والكوادر  التحول  دعم  تنفيذ خطط  العمل على   وحثها. على مواصلة 

ً
ومعنويا

 الرقمي.

تالئم   ومقترحات  على عروض  الحصول  ملحاولة  الرقمية  بالتكنولوجيا  الخاصة  العاملية  والندوات  املؤتمرات  في  املشاركة 

 طبيعة العمل بجهاز النهر. 

 التحول الرقمي. الحرص على اختيار شخصيات قيادية واعية ومتحمسة لعملية  

 تفعيل دور إدارة املخاطر للتغلب على أي تهديدات فد تعترض عملية التحول الرقمي. 
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فتح باب البحث لتعميق هذه الدراسة بحيث يتم تناول كل النقاط املرتبطة بكل متطلب على حدا، بمعنى تناول املتطلبات  

و  وهكذا،  التقنية  ثم  الثقافية،  ثم  مستفيضة،  بدراسة  كل  السياسية  وضعية  تعكس  دقيقة  نتائج  على  للحصول  ذلك 

 املتطلبات داخل الجهاز. 
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