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Abstract 
 

The aim of the current research is to design the objective control software, and to identify the possibility 

of using it as an alternative to the traditional management method of the substantive censorship 

department in Jordan Television, according to the concepts of administrative creativity and the transition 

to electronic management. The researcher also exposed them and the theoretical knowledge and 

previous studies that contacted them, benefiting from them in analyzing the traditional administrative 

reality of the Department of Objective Control and seeking to change it creatively. In addition to its 

reliance in data collection on observation, directed personal interviews, and available documents. The 

research came to the conclusion that: the possibility of using the innovative objective control software 

by the department’s employees and related directorates and departments in the Jordan Radio and 

Television Corporation, and it is an effective alternative to the traditional management method used in 

carrying out tasks and using tools and archiving, which achieves a positive administrative reality 

characterized by ease of procedures and operations, control decisions and recommendations, availability 

of unified data, ease of measuring and following-up the performance of employees, employing technical 

development in the institution, ease of communication and permanent communication between 

employees, and overcoming the problem of the geographical and temporal dimensions. 
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 )التلفزيون األردني( 
 

 

 علي الشوابكة

 مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية

 
 

 الملخص

برمجية الرقابة الموضوعية ،والتعرف إلى إمكانية استخدامها بديال عن أسلوب اإلدارة التقليدية لقسم هدف البحث الحالي إلى تصميم    

الرقابة الموضوعية في التلفزيون األردني ، وفق مفهومي اإلبداع اإلداري والتحول إلى اإلدارة اإللكترونية. كما تعرض الباحث لهما 

قة مستفيداً منهما  في تحليل الواقع اإلداري التقليدي لقسم الرقابة الموضوعية والسعي وما اتصل بهما من معرفة نظرية ودراسات ساب

 ً إضافةً إلى اعتماده في جمع البيانات على المالحظة والمقابالت الشخصية الموجّهة والوثائق المتاحة. وتوصل البحث  .لتغييره إبداعيا

الموضوعية المبتكرة من قبل العاملين بالقسم وما يتصل به من مديريات وأقسام في إلى نتيجة مفادها : إمكانية استخدام برمجية الرقابة 

مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية ،وهي بديل فعال عن أسلوب اإلدارة التقليدية المتبع في تنفيذ المهام واستخدام األدوات 

 سهولةو ،موحدة البيانات التوفر ووالتوصيات  ضبط القراراتليات ووالعم اإلجراءات بسهولةواألرشفة،يحقق واقعاً إداريا  إيجابياً يتسم 

تجاوز مشكلة و ، العاملين بين والتواصل الدائم   االتصال سهولة،و التطور التقني في المؤسسة توظيف،وأداء العاملين  ومتابعتهم  قياس

 البعدين الجغرافي والزمني. 

 .الرقابة الموضوعية -برمجية  –إللكترونية اإلدارة ا -اإلبداع اإلداري  الكلمات الدالة:

 

 

 المقدمة

 والمؤسسات المجتمعات كافة على بظالليهما والمعلومات التكنولوجي التقدم في الهائلة والثورة المتسارع العلمي التقدم يلقي

 بين والتنسيق التعاون تستهدف إنسانية عملية فهي. وتطورها الدول لتقدم أداة اإلدارة لكون ، اإلدارية المجاالت في وبخاصة

 التقليدية اإلدارة من التحول عملية المؤسسات  معظم تتبع أن بمكان الضرورة من أصبح حيث المالية؛ والموارد البشرية الجهود

  .واالتصاالت والمعلوماتية الحديثة التكنولوجيا على القائمة الرقمية اإللكترونية اإلدارة إلى

 وبأقل المناسب الوقت في المؤسسة أهداف لتحقيق العمل مجاالت مختلف في الحديثة التكنولوجيا بتطبيق المرتبط التغيير إن

 الرقمي، الشكل إلى التقليدي الشكل من المؤسسة انتقال عملية بأنه يوصف الذي الرقمي التحول عليه يقوم ما ،هو ممكنة  تكلفة

  (2019، وبودبزة يوب( .) اإللكترونية) الرقمية المعامالت إلى الورقية المعامالت من التحول أي

 المتطور األسلوب هذا نهج على الدول من مجموعة دأبت حيث المعاصر؛ اإلداري التدبير أدوات إحدى اإللكترونية اإلدارة وتعد

ً  والمعتمد   (2020حومر،. )العولمة تحديات لمسايرة ورق بال إدارة مفهوم على أساسا

 يعتمدها إذ, المتطورة والتقنيات االلكترونية األعمال تطبيقات في التوسع ،عبر األداء وفعالية الكفاءة زيادة في أهميتها وتتجلى

 (2015 ، قايد) اإلداري العمل لصالح تطويعها يجب التي الحديثة اإلدارة آليات من آلية باعتبارها المعاصر، اإلداري العمل

 المعلومة وإتاحة المهام، إنجـاز وتكلفـة وقـت وتقليص اإلدارية، العمليات تسهيل في إيجابية آثاراً  اإللكترونية اإلدارة وقدمت

 في المعلومات ونظم التقنية بتوظيفها ، للمؤسسات واإلنتاجية الكفاءة مـستوى ورفع الوظيفي، األداء وتطوير وقت، كل في

  ((Al-Aaama. 2008 . الحديثة اإلدارة عالم في الثورة بمثابة ؛فهي اإلدارة عملية دعـم

 واالتصاالت، المعلومات بتكنولوجيا المتصل اإلبداع تحقق ،التي المؤسسات قيمة رفع في االلكترونية القيادة دور يأتي وهنا

 األعمال نماذج وتصميم تحديد على القادرين واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا في المتميزة الخبرة ذوي لألفراد تمكينها عبر

ً  المشكالت، حل على والقدرة اإلبداعية الفرص واستغالل  &Ivanova) . واالتصاالت العمل أساسيات مهارات فهم وأيضا

Arenas, 2014) المشاركة خالل من المؤسسات من مختلفة ألنواع وفعالية كفاءة أكثر أداء ضمان على تأثيرها في وكذلك 
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 المعلومات تكنولوجيا و االلكتروني، التواصل على كبير بشكل ترتكز قيادية أنماط باعتمادها التنظيمية، األنماط تحديث في

(Van Wart et al., 2017). 

 صناعاتنا، سير سنلح الالزمة المعلومات بمعالجة يتعلق ما كل تتضمن التي المعلوماتية األنظمة المعلومات، تكنولوجيا وتشمل

 من الغاية تمثل بأسرها،وهي يةواالقتصاد االجتماعية منظومتنا– بإيجاز أي -  الدفاعية وأنظمتنا واالتصاالت اإلدارة، وأشكال

 مسؤولة كونها المعلوماتي للنظام المنطقي العنصر – أنواعها باختالف - البرمجيات تشكل حيث البرمجيات، هندسة علم وجود

 (2015رينتز،ب)  عالية مرونة من به تتسم لما ؛ المعلومات وحفظ معالجة عمليات شتى ألداء الالزمة المنطقية الوظائف عن

 توزيع تعيد يالت المعلومات معرفة إدارة في تساعد وسيلة ،فهي والتدريب والصيانة الجاهزة والنظم البرمجيات تطوير يجب

 المحرك لالبتكار يدفعهم مما األفراد؛ على وتوزيعها المناسبة بالمعلومات التنبؤ من المؤسسات يمّكن مما اإلنساني؛ الذكاء

  (2021بلحاجي،.)فيها والتقنية المادية الموارد لمختلف

 بعدما عقد،م ديناميكي طيمح في وتطورها المؤسسات الستمرار ةيالحتم الضرورات من واالبتكار اإلبداع إدارة تبني عديو

 االستثمار لىع قدرتها بمدى مرتبط نجاحها فان هيوعل ا،يالتكنولوج استخدام مجال في المؤسسات نيب متقاربا التنافس أصبح

 (2021ل،يلوع العنزي،.) فيه يستجد ما مع فيوالتك ط،يالمح استباق من ستمكنها التي ةيالفكر مواردها في

 ّ  أن على تجمع ثحي ، اإلداري لإلبداع آخر وجه االبتكار أن تؤكد التي الدراسات من كثير إلى واستناداً  سبق مما انطالقا

 أقل بكلفة أهدافها قيقتح بغية ؛ أمثل توظيفاً   المتوفرة إمكاناتها توظيف خالل من المؤسسات، لتسيير جديدة آلية هو:  االبتكار

 فكرة،) إنتاج ردالف هايف حاولي التي ةيالعقل القدرة بأنه (D’OsloH, , 1994) أوسلوه دي عرفة كما أو. ممكنة سرعة وبأقصى

 العنزي،. ) للمجتمع  منفعة حققي بما د،يتقل غير من سييرئ بشكل رهايتطو أو غيرموجودة، ،...(قةيطر أداة، لة،يوس

 األسلوب عن بديالً  استخدامها إمكانية ومعرفة الموضوعية الرقابة برمجية تصميم إلى سعى الحالي البحث فإن ؛(2021ل،يلوع

 والتلفزيون اإلذاعة بمؤسسة الموضوعية الرقابة قسم في العمليات سالمة وضمان المخرجات، جـودة التقليدي؛لرفع اإلداري

 في  أقسام من به تصلي وما ، الموضوعية الرقابة قسم في اإللكترونية اإلدارة إلى التحول العليا إدارتها تدعم ،التي األردنية

 . الباحث مبادرة تبني خالل ،من األردني التلفزيون

 البحث مشكلة

 تنفيذ) ب معنونال(  6) رقم اجتماع محضر يدلل كما التلفزيون برامج مديرية بحوسبة مبكراً  للمؤسسة العليا اإلدارة اهتمت

 إلى الهادف( نياألرد والتلفزيون اإلذاعة لمؤسسة البرامج( حوسبة)  محاسبة نظام وتطبيق لتطوير التفصيلية الدراسة مشروع

 ومبرمج نظم لمحل ،بحضور25/8/1994 الموافق الخميس يوم المؤسسة في البيانات،والمنعقد وتوحيد آليا ببعضها األقسام ربط

 ابةالرق قسم ممثل ومنهم بالمشروع المعنيين المؤسسة موظفي من ومجموعة للمشروع المنفذة( كومسنت) شركة ممثلي

 هذه فرتتو ال بينما ، والمكتبة االنتقاء لقسمي اآللي الربط تنفيذ إمكانية إلى االجتماع  أفضى حيث االنتقاء؛ وقسم الموضوعية

 ويأتي. الرقابة اريرتق إعداد عند ثابتة معايير التتبع الموضوعية الرقابة لجان أن بدعوى الموضوعية؛ الرقابة لقسم اإلمكانية

 .فقط الهندسي التطور إطار في التلفزيونية  المادة  تخزين ووحدات الحاسوب ألجهزة القسم استخدام

 مشكلة فإن لذا ؛ ةاإلداري المشكالت ألعقد حلوال توفر التي البرمجيات تطور ظل ،في قائمة تعد لم الدعوى هذه أن الباحث يرى

 األساليب في ةالتقليدي اإلدارة من بشدة التحول إلى األردني التلفزيون في الموضوعية الرقابة قسم باحتياج تتمثل البحث

. أخرى مجاالت يف للعاملين الوظيفي األداء تحسن في نجاعتها أثبتت ،التي اإللكترونية اإلدارة إلى واألدوات  واإلجراءات

 خالل من امجوالبر واألفالم المسلسالت على الموضوعية الرقابة لقسم رئيسا يعمل كونه المشكلة هذه الباحث استشعر ولقد

 التقليدية دواتواأل واإلجراءات األساليب جراء العالقة ذات األخرى واألقسام القسم في للعاملين الوظيفي لألداء مالحظته

 .السلبية ونتائجها التلفزيون نشأة منذ المتبعة

 :التالي السؤال في البحث مشكلة وتتحدد

 في الموضوعية الرقابة قسم في التقليدي اإلداري باألسلوب مقارنة المبتكرة الموضوعية الرقابة برمجية استخدام إمكانية ما

 :اآلتية الفرعية التساؤالت خالل من وذلك األردني؟ التلفزيون
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 اإلداري؟ اإلبداع ما -

 اإللكترونية؟ واإلدارة التقليدية اإلدارة بين الفرق ما -

 ومتطلباته؟ اإللكتروني التحول ما -

 األردني؟ التلفزيون في الموضوعية للرقابة اإلداري الواقع ما -

 األردني؟ التلفزيون في الموضوعية للرقابة اإللكتروني اإلداري التحول يكون كيف -

 البحث أهداف

 . الباحث قبل من الموضوعية الرقابة برمجية تصميم -1

 .التقليدي اإلداري باألسلوب مقارنة المبتكرة الموضوعية الرقابة برمجية استخدام إمكانية معرفة -2

  البحث فرضية

 عن ؛بديالً  لمبتكرةا الموضوعية الرقابة برمجية استخدام باإلمكان إنه:: يلي بما تتمثل لبحث فرضية فان البحث ألهداف تحقيقا

  .األردني التلفزيون في الموضوعية الرقابة قسم في التقليدية اإلدارة أسلوب

 البحث أهمية

 اإلدارة مجال فيو – جهة من- بخاصة والتلفزيون بعامة اإلعالم مجال في أصيلة دراسة الحالي البحث يشكل: النظرية -

 الرقابة دارةإ في بحثت قد - علمه حدود في – واحدة دراسة على يعثر لم الباحث لكون ؛ - أخرى جهة من -  بنوعيها

 . التلفزيوني المنتج على الموضوعية

 من مبتكرة برمجية دميق لكونه عملياً؛ األردني التلفزيون أقسام في اإلداري العمل تطوير في الحالي البحث يسهم:   التطبيقية -

 للتحول قدما يالمض في  األردنية والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة إدارة رغبة على عملي دليل ،وهي العاملين أداء تحسين شأنها

 .العصر ومواكبة اإللكترونية اإلدارة إلى

 البحث حدود

 (2021: زمانية حدود والتلفزيون، اإلذاعة مؤسسة:  مكانية حدود) 

 البحث منهج      

  .المتاحة بالوثائق واالستعانة الموجهة والمقابالت المالحظة  اعتماد خالل من مقارن/ تحليلي/ وصفي

 النظري اإلطار

 اإلداري اإلبداع: أولا 

  اإلداري اإلبداع مفهوم

 إلى وتهدف ، تالمؤسسا في العاملون أو المدراء بها يقوم التي والسلوكيات العمليات تلك بأنه(  2019 ، إسماعيل)  يعرفه

 بأسلوب القرارات اذواتخ المشكالت، لحل جديدة وأساليب طرائق ،باتباع اإلدارية واألنماط والسياسات التنظيمية الهياكل تطوير

 تحسينات لتحقيق سسةبالمؤ  اإلدارية للعمليات التصميم بإعادة الخاصة العملية وأنه.   مسبقة مألوفة غير وبطريقة أصالة أكثر

 العادي تسلسلال عن الخروج على بقدرته المدير يبديها التي المبادرة" وهو( . 5: 2018وآخرون، بوشيخي) األداء في جديدة

  (18: 2011, السكارنة) التقليدي أو
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 بتحقيق الكفيلة األساسية والعناصر التميز إدارة مقومات وتوفير لتكوين المخطط السعي" بأنه( 215:2015 هللا، خير) ويرى

 ونموه االنجاز لتحقيق تطلعاتهم؛ وترضي رغباتهم وتشبع المستهدفين احتياجات ترضي مخرجات إنجاز إلى يؤدي متفوق أداء

 ". الذاتية المنظمة وأوضاع المحيط المناخ ومعطيات ظروف مع المستمر التوافق من نوع وإيجاد متصاعدة، بمعدالت

 بحيث للعمل مفيدة أفكار و ووسائل أساليب ابتكار على القدرة يمثل اإلداري اإلبداع أن إلى( 74:  2016، بركات) وتخلص

 اإلنتاجية ألهدافا لتحقيق مواهب و قدرات من لديهم ما تحفز العاملين طرف من األفضل التجاوب األساليب و األفكار هذه تلقى

 .األفضل  األدائية و

 اإلداري اإلبداع ومقومات أهمية

 كماليا ال ايحتم مراأ اعتمادهما أصبح ولقد واالبتكار، اإلبداع بسمة والمعلوماتي االقتصادي االنفتاح عصر الحالي العصر يتسم

 من طوروني أو دةيجد أهداف لها بتكرونيف المؤسسة ريبتطو هتموني نيوعامل ةيإدار ةياديق كفاءات توفر تطلباني حيث ؛

 ريغ بيأسال بتكروني لب ة،يديالتقل بياألسال مع تعاملوني فال والمرونة والطالقة باألصالة، رهميتفك ،ويتسم بهايوأسال وسائلها

  (2021ل،يلوع العنزي،. )مسبوقة

 و التراكيب أن فيها أكدا التي اإلداري اإلبداع في   (Burns & Stalker;1961) بيرنزوستوكر نظرية الحالي البحث يتبنى

 في اإلبداع يقتطب في تسهم التي هي مالئمة األكثر والهياكل ، مختلفة حاالت في فاعلة تكون المختلفة التنظيمية الهياكل

 أن ،كما التغير ةسريع البيئات يالئم الذي العضوي النمط و المستقرة العمل بيئة يالئم الذي اآللي النمط خالل من المنظمات

 لوماتالمع و البيانات جمع عملية يسهل ،فهو القرارات باتخاذ التنظيم أعضاء مشاركة طريق عن يقوم العضوي النمط

  ( 2003الصرايرة،. )ومعالجتها

ً  عليه كانت عما مختلفة ؛لتصبح اإلدارية األنظمة في تطوير الغالب في اإلداري اإلبداع ويتضمن  ، وفاعلية كفاءة وذات سابقا

 والمتميزة جحةالنا المنظمات مقومات أهم من اإلبداع يعد حيث ؛ المؤسسات أهداف إنجاز في تسهم إيجابية نتائج إلى وتؤدي

 وتشجيع فيها العاملين ودعم اإلدارية عملها أساليب في جوهرية و نوعية نقلة إلحداث سعيها خالل من وإنجازها أدائها في

 وأساليب أفكار  المديرين امتالك على اإلداري اإلبداع يرتكز و أعلى وفعالية كفاءة ذات تصبح بحيث لديهم اإلبداعي السلوك

 في وإشراكهم اتالصالحي وتفويض للعاملين، المبدعة اإلدارية البينة ،وتوفير بمرونة التغيير مواصلة على قادرة ، إبداعية

 إن الطارئة لمشكالتا مع للتعامل بدائل تقديم على والقدرة ، واستقاللية بحرية بمهامهم للقيام فرصة ،ومنحهم القرارات اتخاذ

 إتباع إلى ونهميوجه من وهم(  2017 ، الكمري. ) والمقترحات اآلراء إبداء في والجرأة ، وباآلخرين بالنفس والثقة ، وجدت

 تنظيمي نسيج يف العمل، فرق بين التكاملية التبادلية العالقات تعزيز خالل من ، العمل أداء في السليمة واألساليب الطرق

 ريادية مكانة حقيقت إبداعية أفكار وتوليد واالبتكار اإلبداع إلى العاملين توجيه شأنها من ومعتقدات قيم فيه يتوافر مترابط

 ( 2019 ، سعيد وبن غاني. )  للمنظمة

 إلى يؤدي المعارف تقادم أن حيث ؛ المعرفة عن البحث على العالية بالقدرة المدير تميز ضرورة(  2005، الفياض) ويرى

 على وتمكينهم ، لينالعام قدرات إطالق عليه يتوجب المواكبة؛لذا علـى القدرة عدم ذهنه في ويبقى الفرد يتعلمه ما قيمة تضاؤل

 .استثمارها ينبغي قيمة أنهم

 لمؤسسةا تطوير على بالعمل واستمرارهم العاملين استقرار لتحقيق المدير سعي وجوب (Okazaki,2009)أوكازاكي ويؤكد 

 إبداعية أفكاراً  حوزت االلكترونية القيادة ألن وذلك. االلكترونية التكنولوجيا مهارات في عالية جهود لبذل تمكينهم خالل ،من

  لما ؛ المؤسسة تطوير في للمساهمة العاملين   تدفع حيث ،(Arokiasamy et al., 2015) العمل مشكالت حل شأنها من

 Van Wart et al., 2017) .).للعاملين التعليمات إليصال العالية تمتازبالدقة االلكترونية، مهارات من يمتلكونه

 أجبرت يثح الحديث العصر في اإلنجازات ثمرة اإللكترونية اإلدارة تعتبر التي(  2016 الوكيل،) دراسة أكدته ما وهذا

 الحديثة زاتاإلنجا من االستفادة في بجدية التفكير على والحكومات الدول واإلبداعية التواصلية المجاالت في التطورات

 اإلدارة عمل لتغيير اإللكترونية اإلدارة تخطط حيث. األعمال تقدم و لتحقيق المعرفة من والكثير والشبكات الكمبيوتر باستخدام

  .القرار متخذي على ستنعك التي اإلبداعية المهارات تنمية في أثر للقيادة  أن ترى كما.اإللكتروني الفرز إلى اليدوي الفرز من
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 مع للتعامل المتعددة البدائل وتخيل تصور في القدرة على تقوم التي اإلبداعية الرؤية المبدعون اإلداريون به يتسم ما أهم ومن

ً  المبدع الفرد يصرف أن الغريب من وليس الصحيحة، األسئلة طرح على والقدرة الموجودة، المشاكل  تحليل في أطول وقتا

 بالنفس وبالثقة. بسرعة صبره يفقد وال الحلول، تجريب من يمل ال وهو جمعها، في يقضيه الذي الوقت من أكثر المعلومات

 وتحمل التغيير مقتضيات مع وبالتعامل بسهولة، يستسلم ال ولكنه الفشل يتوقع المبدع واإلداري كبيرة، لدرجة وباآلخرين

 الالزمة؛ المقترحات وتقديم اآلراء إبداء على وبالجرأة والتجديد، والتجريب التكيف على والقدرة وبالمرونة الصعبة، المواقف

 المقلدين، العاملين في تتوفر ال صفة وهي العليا المراجع من الصادرة واألوامر التعليمات مناقشة على تنعكس الجرأة هذه ألن

 التنظيم وإعادة للعاملين، المعنوية الروح تثبيط إلى تؤدي التي والمصادر المؤثرات عن يبتعد وأن الفردية باالستقاللية ويتميز

  (71:  2017 ربيع،)  التباعدي التفكير على واالعتماد المألوف، عن والخروج

 غايته اإلبداع قيحق ؛لكي العمل ونظم واإلجراءات التنظيمي البناء:  وأهمها اإلدارية المقومات من مجموعة تتوفر أن والبد

 2018، وسعدةب. ) المنظمة في تطبيقه خالل من إيجابية نتائج على والحصول األفضل إلى وترقيته اإلداري العمل تطوير في

 التي التنظيمية لثقافةوا ، للمنظمة الداخلية أو الخارجية البيئة بين الفعال االتصال(   2017 ، محمد) المقومات لتلك ويضاف(  

 مهارات لزيادة استخدامها الممكن األساليب من العديد توفر التي والعمليات العاملين بين مشتركة وأهداف قيم بإيجاد تهتم

 المستقبلية طالخط وضع على قادرة  المؤسسة يجعل الذي االستراتيجي التفكير ثم. المنظمة داخل المشكالت كل في االبتكار

 وتحسين وتدريبهم لينالعام اختيار في التفكير على قدرة لديها تكون التي فالمؤسسة ، معها التعامل وسائل وكذا والتغير للتطور

 رؤيا اإلبداعية المهارات تتضمن أن ضرورة( 2014وآخرون، الشريف) ويؤكد.  وافرا استثمارا ذلك لها يكون مستواهم

 والعمل ديدةع إنجازات لتحقيق التمييز ومجاالت وخطط والمالي اإلداري بالتغير المرتبطة للمؤسسة شامل وتصور مستقبلية

 . .حاجاتهم وسد بالتدريب العاملين ودعم ونصح لتدريب والجهد الوقت استثمار على

 :اإللكترونية واإلدارة التقليدية اإلدارة بين الفرق: ثانياا 

ً  ورقابة توجيه و توظيف و تنظيم و تخطيط من وظائفها انجاز في( الورقية) التقليدية اإلدارة تعتمد  البشرية الجهود على ،أساسا

 2008) السليطيو السالمي  ويعرفها.  الروتين ظاهرة وتفشي ، العالية والكلفة  بالبطيء تتسم المقدمة الخدمات يجعل ؛مما

 المنظمة قبل من وبةالمطل األهداف إلى الوصول بغية المنظمة في العاملة البشرية القوى خالل من المهام انجاز فن بأنها(  13:

 ."األساسية الوظائف هي القرارات واتخاذ والسيطرة والتنظيم التخطيط عمليات وتكون

 والوقت الجهد فيرتو شأنه من ؛ما عملها في والبرمجيات الحديثة التكنولوجيا استخدام على  االلكترونية اإلدارة تقوم بينما

 المؤسسات أداء وياتمست تحسين فـي التكنولوجية الثـورة نتاج استخدام عن عبارة بأنها(  26: 2003) العواملة ويعرفها. والمال

 .المرجوة األهداف في فعاليتها وتعزيز كفايتها ورفـع

 الخدمات قديموت المعامالت ؛إلنجاز اإللكتروني الشكل إلى اليدوي التقليدي الشكل من االنتقال بأنها( 2015حامد،) وترى

 باالستغالل إلدارةا تعتمدها المعلومات لعصر مالئمة إدارية إستراتيجية وأنها والجهد، والمال للوقت األمثل االستخدام ؛بغرض

 حديث لكترونيا إطار في المتاحة والمعنوية والبشرية المادية الموارد توظيف خالل من المتاحة المعلومات لمصادر األمثل

 . المطلوبة وبالجودة المستهدفة للمطالب وتحقيقا والجهد للوقت امثل استغالل أجل ،من

 بناء عبره يتم ذي،ال والديناميكية المستقبلية المؤسسات إلدارة االستراتيجي النهج أنها Liu Yao et al ) ،(2011 ليو ويرى

 السريع لتطويرا منهجية ويستخدم ، االصطناعي والذكاء واألتمتة التكامل يراعي التكنولوجيا، على يقوم األداء متفوق نظام

 وفعالية بكفاءة ىفضل خدمات تقديم من تمكنها تكنولوجية لقدرات امتالكها خالل من المؤسسة، أهداف تحقق معرفية بيئة لتوفير

 .التكلفة مراعاة مع

 االعتماد من بدال ةااللكتروني الوسائل استخدام خالل من األطراف بين والمعلومات األعمال تبادل االلكترونية باإلدارة ويقصد

 .(20:  2012 الفاضل،. (المباشر االتصال كوسائل األخرى المادية الوسائل استخدام على

 أو طرفين بين تتم التي والمعامالت األعمال كل تنفيذ على يعتمد حديث منهج:" أنها على(  41: 2011 الحسن،) ويعرفها 

 االلكترونية ،والتحويالت mail-E االلكتروني البريد: مثل االلكترونية، الوسائل كل باستخدام المؤسسات أو األفراد من أكثر
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 والفاكس(، Electronic change inter Data( للمستندات االلكتروني والتبادل ، Transfer Funds Electronicلألموال

  ."-أخرى الكترونية وسائل وأية-االلكترونية والنشرات

 المختلفة اتاإلدار ينب والمعلومات البيانات تكامل مفهوم إلى تتعدها اإللكترونية اإلدارة فكرة أن( 290:  2011 الوادي،) ويرى

 المرونة وفيروت أهدافها تحقيق نحو المؤسسة عمل إجراءات سياسة توجيه في والمعلومات البيانات تلك واستخدام والمتعددة

  .خارجها أو المؤسسة داخل سواء المتالحقة للمتغيرات لالستجابة الالزمة

-31: 2016عريفي،ال: )اآلتي الجدول في أوردها اإللكترونية و التقليدية اإلدارتين بين الفروق  إلى( 2010) نجم توصل ولقد

32) 

 اإلدارة اإللكترونية اإلدارة التقليدية وجه المقارنة

 شبكات االتصال اإللكترونية االتصاالت المباشرة، والمراسالت الورقية الوسائل المستخدمة

 إلكترونية ورقية الوثائق المستخدمة

 اإلمكانات المادية والبشرية

  تعتمد على استغالل اإلمكانات المادية والبشرية

 في تحقيق األهداف

 استخدام التكنولوجيا في تحقيق األهداف

 التفاعل

 تحتاج إلى وقت أطول حتى يتم التفاعل بالشكل 

 المرجو من أجل تحقيق الهدف

 إرسال رسالة إلى عدد ال نهائي في الوقت ذاته.

 كلفة على المدى البعيد أقل مكلفة على المدى البعيد الكلفة

 الوصول إلى البيانات

 صعوبة الوصول بسبب التسلسل البيروقراطي 

 وكثرة المستندات الورقية

 سهولة الوصول بسبب توافر 

 قواعد بيانات ضخمة جدا

 اتأقل موثوقية بسبب ندرة توافر نظم حماية للبيان الموثوقية

 موثوقية عالية بسبب توافر نظم 

 حماية البيانات

 جودة عالية جداً  جودة أقل الجودة

 يؤكد ما ، التقليدية لإلدارة سلبيات من يقابلها ،وما اإللكترونية اإلدارة بها تتسم التي اإليجابيات إلى السابق الجدول يشير

 والوقت الجهد من كلفة وبأقل بسهولة المؤسسات ألهداف الوصول ؛بغية اإلدارة في اإللكتروني الشكل إلى االنتقال ضرورة

  .والمال



 

 
 

 

168 

 

 

 

Advanced Research & Studies Journal | Vol. 13 No. 4 |2022 

 

 

 الحكومية بالمؤسسات الفرد عالقة في النظر يعيد جديد بديل هي اإللكترونية اإلدارة أن( 2010)عاشور دراسة أكدته ما وهذا

 األجهزة لدى الخدمة تقديم في الفعالية مستوى من ويزيد االستجابة سرعة من يحسن ما وهو االفتراضية للروابط التحول و

 اإللكترونية العامة الخدمات من متكامل معيار وترقية بناء في بالغة أهمية اإللكترونية اإلدارة تلعب كما.  الحكومية والمنظمات

  . الخدمات تقديم في االستجابة سرعة و الرقابة و المحاسبة و النزاهة يحقق بما

 كبير كلبش ساهمت االتصال و المعلومات تكنولوجيا أن إلى توصلت التي دراستهما في(  2017) وبوعشيبة بوركوة وتؤكد

 لبيروقراطيةا مشاكل على القضاء خالل من التقليدية اإلدارة أشكال على القضاء و اإللكترونية الخدمات إلى االنتقال في

  . الروتينية اإلجراءات من والتقليص

  :اإللكترونية اإلدارة إلى التحول: ثالثا

 أساليب عن بحثال إلى واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مستجدات مع التعامل على قادرة جديدة إلدارة الماسة الحاجة تدعو

 مقرونة عالية وتقنية فكرية بمهارات البشرية عناصرها ويتمتع الثبات، عن بعيدا بالديناميكية تتصف متطورة حديثة إدارية

 ركيزته ؛لكونها غيرالمت المتجدد العصر هذا متطلبات أهم من اإللكترونية اإلدارة تعتبر لذلك التغيير؛ على والقدرة باإلبداع

 من عليها يترتب ماو واألفراد، والجماعات المؤسسات بين المختلفة التفاعالت هيكلية تصميم إعادة إلى تحتاج التي ، األساسية

  (2020حومر،. )اإلدارات بها تقوم التي المختلفة العمليات تنظيم إعادة

 العالم  نحاءأ كافة من والمعرفة المهارة إلى الوصول المؤسسات على تسهل ضرورة  االلكترونية القيادة نحو االتجاه يعد

 حيث االلكترونية، دةبالقيا اإلدارية المهارات أصحاب العاملين توظيف على فيها العمل يتم لذلك ، العمالء لمتطلبات لالستجابة

 Gheni et) وجاهي اجتماع أي إلى الحاجة دون التواصل تحقق بأنها التقليدية القيادة عن االلكترونية القيادة تختلف

al.,2015). لمتابعة العالية نةبالمرو تتمتع قوية تنفيذية قيادة إلى تحتاج اإلدارة اإللكترونية شكل المؤسسات في فإن وعليه 

 (Svara, 2008) وفاعلية بكفاءة وتحقيقها المؤسسة أهداف

 ستخداموا تبني في العالي التعليم قادة دور األمريكية المتحدة الواليات في) Gorman ,2011) جورمان دراسة وتؤكد

 دور لهم العالي عليمالت قادة أن الدراسة نتائج أظهرت حيث. استخدامها وفاعلية إداراتهم في واالنترنت االلكترونية االتصاالت

 إدارة في لكترونيةاال واالتصاالت االنترنت الستخدام فعلي تبني وجود النتائج بينت كما إداراتهم، في التغيير عملية في كبير

  .العالي التعليم

 وفعاليته دارياإل العمل أسلوب في تحول من يحدثه لما ؛ اإلدارة في حقيقية ثورة واالتصاالت المعلومات تقنيات إدخال يعد

 إلى اليدوي النمط نم العادي اإلداري العمل تحويل إلى تهدف متكاملة رقمية منظومة هي اإللكترونية اإلدارة  فإن لذا.  وأدائه

 مما. التكاليف أقلوب وقت بأسرع اإلداري القرار اتخاذ في تساعد قوية معلوماتية نظم على باالعتماد وذلك اإللكتروني، النمط

 القرار متخذي ديي بين للمعلومات الدائم بالتوفير القرار اتخاذ في والمساعدة العمل إنجاز في كالسرعة فوائد من  عنه ينتج

. ) بيروقراطيةال ومعالجة والزمني، الجغرافي البعدين مشكلة وتجاوز.  اإلنجاز أداء ورفع اإلداري العمل تكاليف خفض مع.

  (2016وآخرون،  العريفي

 لتطبيق قوي إيجابي أثر وجود:  أهمها من نتائج عدة إلى توصلت التي(  2013، والخيال الحسني) دراسة إليه سعت ما وهذا

 ووجود عزيز،عبدال الملك جامعة في العمادات موظفـات أداء وعلـى اإلداري العمل تطوير على اإللكترونية اإلدارة أنظمة

 قبل من توفرةم األنظمـة لـدعم الالزمـة التسهيالت وأن فقط، عمادتهم في المطبقة باألنظمة الموظفـات لـدى عالية معرفة

 إلدارةا أنظمة حصلت وأخيرا متوسطة، بدرجة كانت الموظفات واجهـت التـي المعوقـات نـسبة وأن كبير، بشكل الجامعة

 اإللكترونيـة دارةاإل تفعيـل علـى العمل الدراسة توصيات أهم من وكان. فعاليتها حيث من عالية تقييم درجة على اإللكترونيـة

 أهداف مع يتوافق ابم تطويرها بعد إلكترونية إلـى التقليدية بالطريقة تتم التي اإلدارية اإلجراءات جميع وتحويل كامل بشكل

 األنظمة مجال فـي يبيةالتدر والدورات التقنية المتطلبات من العمادات جميع احتياجات بتوفير واالهتمـام اإللكترونيـة، اإلدارة

 من الحالية لكترونيةاإل األنظمة وتطوير التكنولوجي، التطور مـع تتالءم بحيث التحتية للبنية المستمر والتحسين ، اإللكترونية

  .الـسرعة ناحيـة

  :اإللكترونية اإلدارة  وعناصر ت مقوما



 

 
 

 

169 

 

 

 

Advanced Research & Studies Journal | Vol. 13 No. 4 |2022 

 

 

 تنوع إلى يؤدي مما االتصال قنوات تعدد:  أهمها أسس على تقوم  اإللكترونية اإلدارة أن(  2018ومحسن، الدعيس) يرى 

 لضمان اإللكترونية األساليب استخدام و فعالية أكثر اإلدارية اإلجراءات لتكون الشفافية، و اإلدارية المسؤولية و الخدمات

 بالمعلومات يتعلق فيما خاصة اإللكترونية الحماية وتوافر اإللكترونية األجهزة خالل من والمعلومات الخدمات على الحصول

 والعالقات اإلدارية والوحدات والمعلومات االتصال سياسات في النظر إعادة تطلبي مما الجودة عامل وتوافر  حساسية األكثر

 . بينها

 تعتمد مكان؛فهي بال ،وإدارة الكتروني هو ما كل محلها حل ؛فلقد أوراق بال إدارة:  بكونها اإللكترونية اإلدارة عناصر وتتمثل

 إذ جامدة؛ اتتنظيم بال ،وإدارة وقت كل في متاحة لكونها زمان؛ بال وإدارة ، التخيلية المؤسسات خالل من بعد عن العمل

 (2008 السالمي،. )المعرفة صناعة على تعتمد

 

 : اإللكترونية اإلدارة إلى التحول وأهداف  وأسباب  دوافع

 وغيرها االتصاالت وشبكات االنترنت وشبكة الحاسبات أساسها فقط ليس اإللكترونية اإلدارات إلى التقليدية اإلدارة من التحول

 على تعتمد داريةإ قضية األولى الدرجة في ولكنها ، اإللكترونية لإلدارة ومهمة أساسية عناصر كونها رغم الفنية الجوانب من

 وهي رئيسةال مسؤوليتها تحقيق لغرض قوة بكل وتدعمه وتسانده التطوير تستهدف واعية إدارية وقيادات متطور إداري فكر

 بل سهلة، عملية يسل التحول هذا إن. العمل في واإلتقان الجودة مستويات بأعلى االلتزام مع رغباتهم وتحقيق المستفيدين خدمة

 تتجه أن ينبغي ، والتخطيط اإلعداد في وقتا وتستغرق رائدة وتخصصات خبرات تتطلب وتقنيات علمية أساليب تعتمد شاقة

 تلك في المقررة تالمقوما وفق الالزمة والمالية المادية اإلمكانيات عليها للقائمين وتوفر بصبر العليا اإلدارية القيادات

 (70:  2014 العبيدي،. )المشروعات

 :التالي النحو على اإللكترونية اإلدارة إلى للتحول الداعية األسباب( 293: 2011الوادي،)ويختصر 

 .األعمال تكلفة زيادة على وأثرها المعقدة والعمليات اإلجراءات -

 .التطبيق في توازن عدم إحداث شأنها من والتي الفورية والتوصيات القرارات -

 .المؤسسة مستوى على البيانات توحيد ضرورة -

 .األداء قياس معدالت على الوقوف صعوبة -

 .المؤسسة في للعاملين المتداولة البيانات توفير ضرورة -

 .القرارات اتخاذ في المعلومات على واالعتماد التكنولوجي التطور استخدام توظيف نحو التوجه -

  .للتنافس تسعى مؤسسة كل داخل للتميز آليات وجود وضرورة المؤسسات بين المنافسة ازدياد -

 .العمل نطاق اتساع على العاملين بين المستمر االتصال تحقيق حتمية -

  :أهمها ، اإللكترونيـة اإلدارة أهداف(  ٢٦٥: ٢٠٠٣ العواملة) أورد ولقد 

  .المعلومات تكنولوجيـا خـالل مـن مترابط كنظام وتوحيدها التنظيم أجزاء تكامل -1

  .المؤسسية األهداف خدمة في فعاليتها وتعزيز اإلدارة عمليات تطوير -2

  .القرارات التخاذ وداعمة فعالة آليات تقديم -3

  .مستمرة وجاهزية مالئم وتوقيت وكفاية بدقة المعلومات تدفق ضمان -4

  .اإلنتاجية لمعدالت متواصل وتحسين التشغيل كلفة تقليل -5

 .والمتواصل الـشامل اإلداري والتطوير للبحث المالئم التنظيمي والمناخ البيئة إيجاد -6

  :ومزاياها وفوائدها اإللكترونية اإلدارة تطبيق  مجالت

 المؤسسات على تأثير من  المعلومات لتكنولوجيا لما المختلفة المؤسسات في متعددة مجاالت في اإللكترونية اإلدارة تطبق

 السالمي)  النشاطات معظم ليشمل واآللة اإلنسان بين الترابط يزداد  السريع وانتشارها التكنولوجيا ؛فبتطور والمجتمعات
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 حتى واألعمال اإلنسان حياة في شيء كل غيرت المعلومات تكنولوجيا بأن) 29: 2005، ياسين(يؤكد و)  2008،  والسليطى

 وتقنيات أدوات وجود دون من منظم جماعي عمل أي أو إنساني وظيفي نشاط أي وجود تصور لممكنا غير من أصبح

 :التالية الدراسات أكدته ما وهو.الحاسوب

 من عانيت التي الخزينة لموظفي موائم جد المحاسبي الرقمي البرنامج أن إلى خلصت حيث) 2020، رزيق  عيوب،)  دراسة

 التوصل تم ماك لهم، والتكوين التأطير لقلة أو لها المستخدمين بعض كفاءة عدم بسبب سواء والبرامج األجهزة استخدام نقص

 لوالية العمومية زينةبالخ المحاسبي العمل وفعالية المحاسبية االلكترونية البرامج بين مرتفعة موجبة ارتباطيه عالقة وجود إلى

 .الطارف

 تنافسية قدرة الكتساب أداة تعتبر االفتراضي الواقع نيةتق أن خلصت التي ((Abd Al-Rahman.2021 الرحمن عبد ودراسة

 المعلومات ثورة) عصر يسمى أن يمكن فيما البقاء على ومقدرة إنتاجية أكثر أجيال بتربية وذلك اليدوي النسيج صناعة مجال في

(. 

 في العالي ألداءا منظمات بناء على المعرفة إلدارة إحصائية داللة ذو أثر وجود  نتائجها من التي( 2021، الرواشدة) ودراسة

 العالي األداء نظماتم وبناء المعرفة إدارة بين إيجابية عالقة وجود إلى يشير مما البشرية، األدوية لصناعة األردنية الشركات

  .البشرية األدوية لصناعة األردنية الشركات في

 سمات بمثابة وهي ، األخرى الحياة ومناحي اإلدارة في جمة فوائد تحقيق شأنه من وتطبيقها اإللكترونية اإلدارة إلى التحول إن

  .اإلدارة علم في الباحثين من كثير لها تعرض قد بها تتصف ومزايا

 اإلداريـة توالمعـامال التعليمـات إلى  الوصول في وسرعة سهولة توفر اإللكترونية اإلدارة أن( ٣٥:  ٢٠٠٧ عامر) فيرى

ً  والمستفيدين للمـوظفين  عن باإلنابة لمهمةا بهـذه تقـوم واحـدة جهة خالل من المستفيدين معامالت إنهاء تسهل أنها كما. معا

 و لكوارثا من وحمايتها وحفظهـا وتخزينها وتبادلها، والمعلومات البيانات على الحصول تسهل وكذلك. األخرى الدوائر

 من التحوط بنظام يعرف ما وهو المنظمة حدود خارج أماكن في االحتياطية بالنـسخ االحتفـاظ خالل من الطبيعية العوامل

  .الكوارث

 مستوى علـى اإيجابـ يـنعكس ممـا التنفيذ؛ وسرعة الوقت باستثمار اإلجراءات تبسط أنها(٢٠٠٨، والسليطي السالمي) ويؤكد

 .والخارجية الداخلية اإلدارات بين االتصال عملية تسهل وهي وجودتها المقدمة الخدمات

 أبو) اإلدارات بجميع اتصال وشبكات معلومات، نظـم مـن اإللكترونية اإلدارة توفره ما خالل من التخطيط عملية تسهل وكذلك

 مصادر يدوتحد وتنفيذها القرارات وسير المختلفة العمليات ومتابعة الرقابة عملية تسهل أنها كما( ٢٣٣: ٢٠٠٤ مغايض

 و البشرية، ياجاتاالحت تحديـد مثـل وظائفهـا بجميـع البـشرية الموارد إدارة عملية بتسهيل تقوم كونها عن ،فضالً  األخطاء

 (١٧٠-١٦٩ ، ٢٠١١ الحسن) وغيرها الـوظيفي المـسار وتحديـد والتـدريب، التنمية

 تنمية و املينللع والمسؤوليات االختصاصات وضوح:  التالية الفوائد المؤسسة في للعاملين اإللكترونية اإلدارة توفر كما

 بينهم الفعال االتصال واستمرار إلكترونيا العمل إجراءات نماذج توحيد نتيجة أداءهم وسهولة التقنية وقدراتهم مهاراتهم

 المعلومات ىلع الحصول وسرعة وسهولة بيسر المهام أداء سرعة ،مايوفر اإلدارية الالمركزية وتحقيق اإلدارية والمستويات

 السري الرقم لخال من العاملين لجهود اإللكتروني ولتوثيق للمؤسسة اإللكتروني األرشيف خالل من العاملين ألداء الالزمة

 ( 2011العزاوي،. )والتميز لإلبداع يحفزهم ما موظف كل لشخصية

 انجاز في والسرعة والدقة مركزية وحدة وكأنها للمنظمة المختلفة اإلدارات ومتابعة إدارة مثل  المزايا من العديد إلى إضافة

 والفعالية الكفاءة وزيادة اإلدارية المستويات لجميع الكترونيا الالزمة المعلومات وتوفير- اإلدارية اإلنتاجية وزيادة األعمال

  (84: 2009 نجم،.)األنظمة مخالفة من والتقليل للمنظمة

 : اإللكترونية اإلدارة إلى التحول مراحل 



 

 
 

 

171 

 

 

 

Advanced Research & Studies Journal | Vol. 13 No. 4 |2022 

 

 

 وشبكـات وسائـط من الرقمية التكنولوجيا أنماط بجميع اإللكترونية اإلدارة ارتبـاط ضرورة(  235: 2005 ياسين،)  يؤكد

 مثل اإلدارة أمـام ومفتوحة دائمة خيارات يضع مما,  أنماطها تتنوع كما,  عالية بسرعة تتطور الرقمية فالتكنولوجيا,  وأدوات

 االنترنت مع المتكاملة الخلوي الهاتف خدمات و التفاعلي التلفاز و التفاعلية األكشاك بخدمات األعمال أنشطة بعض ربط

 , باالنترنت االتصال وبرتوكول (WAP) , أدوات واستخدام,  األخرى المعلوماتية والوسائط الرسائل خدمات مثل وتقنياتها

(SMS)( 343:2004غنيم،) ويضيف.  اإلكسترانت,  واالنترانت,  االنترنت شبكات وتقنيات,  المعلومات تكنولوجيا ونظم

  . اإللكترونية اإلدارة ومعامالت أعمال وحماية تأمين ومتطلبات. والتشريعية المالية المتطلبات توفر ضرورة ذلك إلى

 2008 لسليطي،او السالمي( بمراحل،أجملها اإللكترونية اإلدارة إلى التحول عملية تمر أن البد المطلوبة األهداف ولتحقيق

 :وهي المنظمات في اإللكترونية اإلدارة لتطبيق كخطوات(  65 ـ64:

    رةاإلدا في متخصصين بعضويته يضم عمل فريق تشكيل من البد الدراسة هذه وإلعداد:  األولية الدراسة إعداد -1

 من بينه على العليا اإلدارة وجعل المختلفة البدائل وتحديد المعلومات تقنيات من اإلدارة حال واقع معرفة لغرض والمعلوماتية؛

 . والبشرية والفنية المالية النواحي كل

 من البد, لمؤسسةا في اإللكترونية اإلدارة تطبيق في العليا اإلدارة قبل من الفريق توصية إقرار عند: التنفيذ خطة وضع -2

 . التنفيذ مراحل من مرحلة لكل ومفصلة متكاملة خطة إعداد

 لغرض    خطةال تحتاجها التي البشرية الكوادر المصادر هذه ومن, وواضح محدد بشكل الخطة تدعم التي: المصادر تحديد -3

 اإلدارة هذه في لكترونيةإل اإلدارة لتطبيق التحتية البنية تحديد هذا ويعنى,  المطلوبة والبرمجيات,  والمعدات واألجهزة,  التنفيذ

 . المؤسسة أو

 الوقت ضمن حواض بشكل وتمويلها بتنفيذها تقوم سوف التي الجهات تحديد من البد, الخطة تنفيذ عند: المسؤولية تحديد -4

 .إليها المرصودة والكلف الخطة في المحدد

 في وضوعيةالم الرقابة مجال في اإللكترونية لإلدارة التحول في اإلسراع الحتمية الضرورة من بات بأنه القول وقصارى

 .مختلفة جوانب في إيجابيات من سيتحقق لما ؛ األردني التلفزيون

 تطبيق بين بيةإيجا عالقة وجود:  التالية النتـائج إلـى توصلت التي ((Saleem et al. 2011وآخرون سليم دراسة أكدت فلقد

 حيث المنظمة ءأدا تحسين في ساهم (ICT) تطبيق وأن.  والكفاءة الفعالية في (ICT)   واالتـصاالت المعلومـات تكنولوجيـا

 بشرية ردموا لوجود قوي إيجابي أثر وجود إلى باإلضافة.  التكلفة وتخفيض الجودة وتحسين العمل وقت تخفـيض إلى أدى

  . أدائها وعلـى المنظمـة إنتاجية في الفعالية على المعلومات تكنولوجيا استخدام علـى قـادرة

 األردني  التلفزيون في اإلداري الموضوعية الرقابة واقع

 مقدمة

 الداخلي مستوىال على اإلعالمية رسالتها بأداء تقوم شاملة وطنية ومؤسسة عامة، واحدة مستقلة مؤسسة: األردني التلفزيون

 كل مع يقةوث صالت ولها والعالمي، القومي إلى األردني البعد تتجاوز حيث والفضائية؛ األرضية القناة عبر والخارجي،

 (26:2006اإلعالم، وزارة. )خاصة أو عامة سلطة أو مؤسسة

 تحقيق إلى راميةال والمعايير والقيم   األسس   بمجموعة تتمثّل واالتصالية اإلعالمية السياسات أنّ (  2010، إصبع أبو) يرى

 سياسية قاتسيا في إثرها علـى واالتصالية اإلعالمية الفعاليات وتمضي. محدد زمني إطار في اإلستراتيجية الخطة أهداف

 .والسياسية واالقتصادية والثقافية االجتماعية المجاالت في التنمية تحقيق بغية معينة؛ واجتماعية واقتصادية وثقافية

 اإلستراتيجية خطتُها لتحقق عامة؛ وثوابت بمبادئ تلتزم التي اإلعالمية السياسة نهج األردني والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة وتنهج 

 وحدة على والتأكيد واستقاللها، الهاشمية األردني المملكة عن بالدفاع والثوابت المبادئ هذه وتتمثل. المرجوة واألهداف   الغايات  

 المسؤولة، الحرية ومبادئ األردني، الدستور بمبادئ وااللتزام االنتماء، وتعزيز الوالء وتأييد الصالحة، والمواطنة الوطن

 التأكيد وكذلك أجمع، العالم وفي العربي والوطن األردن في والقانوني عيالشر السلمي التعايش قواعد وترسيخ والديمقراطية،

 فيما الحكومة، نظر لوجهة الموضوعي والتبنّي. األردني الشعب فئات جميع بين والمساواة والعدل القانون سيادة مبدأ على
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 والقومية، الوطنية القضايا وصالح العام الصالح بوتقة في الموجهة األخبار تبنّي وكذلك والخارجية، الداخلية بالسياسة يختص

 في األردني المواطن توعية ،بهدف والعالمية والقومية الوطنية الحياة مجاالت شتى في بكاملها الحقيقة تقديم سبق لما ويُضاف

ً  وذلك والعالمية، والقومية الوطنية المواقف  والتمسك المواطن رفعة جانب إلى وتقدمهم،إضافةً  الوطن أبناء تماسك على حرصا

 الهادفة، والتسلية الترفيه بنشر واالهتمام األصيلة، واإلسالمية العربية والثقافية والروحية اإلنسانية بالقيم والسموّ  الدينية، بالقيم

 وإبراز الحياة، ميادين شتّى في والمبدعين اإلبداع تشجيع والعربي، األردني التراث وإظهار الرفيع واألدب الراقي الفنّ  وكذلك

 بتاريخ بلقر محمد السيد والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة عام مدير مقابلة. )والثقافي والسياسي واالقتصادي الفكري اإلنتاج

10/6/2020)  

 

 :الموضوعية الرقابة قسم نشأة

 الرئيسية المرتكزات وفق األداء في األمانة تتطلب ترفيهية تثقيفية توجيهيه إعالمية وطنية مهمة  األردني التلفزيون مهمة إنّ 

 عرض إجازة عدم يتوجب فانه رسمي حكومي جهاز التلفزيون أنُ  بما ،و األردني  للمجتمع األساسية السمات و األردنية للدولة

 . اإلعالمية  سياسته في المعتمدة المبادئ و األبعاد مع توافقي إطار في إال قنواته على إعالمي  منتج أي

ً  األردني التلفزيون لمهمة وتأكيداً   عام األردني لفزيونالت بنشأة الموضوعية الرقابة قسم أنشى ؛ اإلعالمية لسياسته وتحقيقا

 واألفالم توالمسلسال البرامج وتقييم مراقبة مهمة عاتقه على تقع ؛حيث كذلك يزل ولم البرامج مديرية أقسام كأحد 1968

 ثم لتلفزيونيةا المواد  يشاهدون مؤهلين مراقبين قبل من األردني التلفزيون شاشة على عرضها قبل واإلعالنات والمسرحيات

 من المتبعة إلعالميةا السياسة إطار في الرقابة وتتم المؤسسة لدى المعتمد الرقابة نموذج باستخدام شاهدوه فيما تقارير يعدون

 على ويقوم. رفضها وأ التلفزيونية المادة بث إجازة تحدد كونها في التقارير هذه أهمية وتأتي ، والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة قبل

 .مراحلها بكافة الرقابية العملية ينظم بدوره الذي القسم رئيس إداريا القسم

 إلى وّجهوالم ، الحياري حمدي السيد الموضوعية الرقابة قسم رئيس قبل من 1/6/1991الصادربتاريخ التعميم ذلك ويؤكد

 فيها ورد بما تقيدوال التلفزيون اعتمدها التي الموضوعية الرقابة بمبادئ االلتزام فيه يطلب حيث ؛ التلفزيون برامج مراقبي

 :التالية األسس وفق مهامهم النجاز

 .الشاشة على تعرض التي البرامج مسيرة توجيه في األهمية بالغ المراقب عمل إن -1

 على الرقابة ريرتق في الواردة البيانات يمأل  أن وعليه ، مفّصلة بصورة مكتمال البرنامج يشاهد من أول هو المراقب إن -2

 ذلك يذكرفل رفضه أو بإجازته قاطع رأي إلى يصل لم وإذا ،...عرضه وصالحية البرنامج مستوى ويحدد ممكنة، صورة أكمل

 .المسؤولين نم المناسب القرار التخاذ تسهيال القاطع الرأي إلى الوصول  دون تحول التي األسباب إلى مشيرا التقرير في

 في لحاسما العامل يكون ال أن يجب البرنامج على الحكم عملية في استبعاده إمكانية مع للمراقب الشخصي الذوق إن -3

 لرقابةل العامة المبادئ في الواردة لألسس البرنامج مطابقة مدى القبول أو الرفض مقياس يكون ؛بل رفضه أو إجازته

 والتاريخي القومي ،المجال األخالقي ،المجال  الفني الدولة،المجال ،سياسة  الديني المجال:  اآلتية المجاالت في الموضوعية

 .الصهيونية ،الدعاية

 النجاز مدةالمعت والمعايير والشروط باألسس  المراقب التزام وجوب على حاليا به المعمول الوظيفي الوصف بطاقة وتؤكد

  : حيث من التلفزيونية لألعمال الموضوعية المراقبة عمليات

 العامة للبلد المصلحة. 

 والمواطن اإلنسان حقوق احترام. 

 العام النظام على المحافظة. 

 عليها الحض أو الدينية أو العنصرية التفرقة أو  المذهبية أو الطائفية النعرات إثارة عدم.  

 واإلرهاب الخلقي واالنحراف والمعنوي الجسدي العنف رفض. 

 األشخاص بحق كاذب كالم أو تشهير أو تحقير أو ذم أو قدح أي بث عدم. 

 الفكرية والملكية الملكية حقوق احترام. 
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 يتصف يزل لم أنه إلثبات وصفه في ،والتوسع الموضوعية الرقابة لقسم اإلداري الواقع على الوقوف من البد أنه الباحث يرى

 خالل من وذلك ، متعاقبة فترات في الحاسوب تقنيات استخدام نحو الجزئي التوجه من الرغم على التقليدي اإلداري  بالنمط

 .فيه للعاملين الموجهة والمقابالت المتاحة الوثائق

ً  الموضوعية الرقابة قسم في( 8/2020 شهر خالل العاملين مقابالت) العاملين معظم يتفق   اإلعالمي لمنتجل ،كمراقبين حاليا

 بشقيها اشة،الش على عرضها المنوي المواد محتوى بفحص يتمثل الموضوعية الرقابة مفهوم أن مصادره،على من للقسم الوارد

 اإلعالمية ةالمؤسس سياسة مع توافقيته ومدى المحتوى من التأكد مسؤولية المراقب عاتق على يقع حيث ، والمسموع المرئي

 للرقابة مفهومك هو ما: التالي السؤال على  إجاباتهم خالل من. المحتوى لهذا الرفض أو القبول حكم وإصدار نواحيها، كل من

 الذوق تحييد هي وعيةالموض الرقابة عملية بأن ماسبق إلى – القسم لهذا رئيسا كونه - الباحث ويضيف.  ؟ الموضوعية

ً  شكال الرفض أو بالقبول التلفزيونية  المادة  على الحكم في  الشخصي  الموضوعية، رقابةلل العامة المبادئ والتزام ومضمونا

 من التلفزيونية الباألعم االرتقاء) ب المتمثل  البرامج لمديرية اإلداري الهيكل في القسم هذا وجود من الغرض يحتمه ما وهو

ً  مراقبتها خالل  ورد كما( التلفزيونو اإلذاعة مؤسسة في العامة والسياسات والوطنية األخالقية القيم مع يتالءم بما موضوعيّا

 .:يلي بما المراقب مهام تمثل على بدوره يؤكد الذي(2021) الوظيفي الوصف بطاقة في

 الفني التقرير ويعد هاعلي  الموضوعية الرقابة عمليات ويجري البرامج انتقاء قسم قبل من المحلية التلفزيونية المادة  يستلم -1

  .المعتمدة األسس وفق بها الخاص الموضوعي

 لمراقبتها  -الفني التقييم مقس  –اإلنتاج مديرية قبل من والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة خارج المنتجة الدرامية األعمال يستلم -2

 .بها الخاص الفني التقرير ويعد موضوعيًا

 .التجارية واإلعالنات التسويق مديرية مع بالتنسيق التجارية لإلعالنات الرقابة  بعمليات يقوم -3

 .بذلك الخاصة الفنية التقارير وإعداد الدرامية األعمال دراسة بإعادة الخاصة اللجان في يشارك -4

 .العمل مجال في المباشر الرئيس قبل من بها يكلف مهمة أية بإنجاز يقوم -5

ً  القسم هذا في العاملون ويجمع  والروتيني التتابعي منطقيال التسلسل آلية تعتمد الرقابة عملية في المتبعة اإلجراءات أن على حاليا

 المواد ضعر بضرورة المؤسسة في  الصلة ذات األقسام فهم من الرقابة تبدأ حيث والجهد، الوقت من كثيرا يستغرق الذي

 وحدات لىع المواد تسجيل خالل من ذلك ويتم بالمالحظات، األخذ مع بالبث اإلجازة وطلب مختصة جهة على  بثها المراد

 وبعض  دالمعتم ورقمها المادة اسم يوضح بنموذج مرفقة الموضوعية الرقابة لقسم إرسالها ثم ، متنوعة خارجية تخزين

 أكثر أو موظف بتكليف الرقابة قسم رئيس يقوم ثم ، بها الرقابي القسم إحاطة ضرورة المرسل يرى قد التي األخرى التفاصيل

 قبل بها األخذ يجب ضرورية مالحظات هنالك وهل الرفض، أو باإلجازة سواء الرأي وإبداء التلفزيونية  المادة مراجعة بمهمة

 القرار واتخاذ المادة مشاهدة من االنتهاء بعد المكلف الفريق أو الموظف يقوم ثم. هي كما المادة تجاز أم اإلجازة حالة في البث

 يتم مث وجدت إن المراقب ومالحظات الزمنية ومدتها المادة محتوى مختصره تفاصيل يشرح ورقي نموذج بتعبئة المناسب

 بطاقات وتؤكد. النتقاءا قسم أو والتنسيق  البث قسم يكون ما وعادة المرسلة للجهة التقرير مع التلفزيونية  المادة إرسال إعادة

  . بها يقومون التي مهامهم تمثل كونها اإلجراءات هذه على القسم هذا في بالعاملين الفعلي الوظيفي الوصف

 بشكل رئيسيين ورقيين نموذجين استخدام على العاملون فيؤكد حاليا؛ الموضوعية الرقابة عملية في المستخدمة األدوات وأما

 ماسـ البـداية :مايلي تشمل موضوعية رقابة طلب مذكرة بمثابة وهو التلفزيونية  للمادة المرسلة بالجهة خاص األول: أساسي

 المراد المادة رقم ولىاأل الخانة:  التالية الخانات اليسارعلى إلي اليمين من بالترتيب يحتوي جدول يليها أوالمـسلـسل البرنامج

 اليسرى الجهة ومن النموذج أسفل المالحظات،وفي خانة وأخيرا الحلقة عنوان بخانة وجدت،متبوع ان الحلقة رقم ثم رقابتها،

 هذا ويفتقر. المرسل لقسما رئيس بتوقيع ،مذيلة االنتقاء قسم أو والتنسيق البث قسم إما تكون ما وعادة للرقابة الطالبة الجهة اسم

 المطلوب نالعمل،والزم صنف: ،مثل المرفق التلفزيونية بالمادة الخاصة والمعلومات البيانات بعض إلى الورقي النموذج

  الخ...إلعادته

 البيانات على ويحتوي مكربنة، نسخ أربع من المكون الورقي الرقابة تقرير نموذج وهو الرقابة بقسم خاص الثاني والنموذج

 منها وأسفل البرامج دائرة التالية الترويسات يليه"  والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة شعار"  العلوي اليمين الجانب من البداية: التالية

 اإلعدادات ، النهاية ، البداية ، توزيع إنتاج، ، إخـراج ، تأليف ، تقديم ، إعداد ، الحلقات ،عدد الشريط رقم ، والرقابة التقييم قسم

. الموضـوع ملخص  البرنامج، في المشتركون الحـلقة، عنوان ، البرنامج اسـم ، التالية التفاصيل تأتي الشرح خانات وفي ثم ومن
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 تنويه النموذج أسفل في ويأتي الرقابة ونتيجة الرقابة لجنة توصيات ، العامة المالحظات يتبعه ثم. العام التقدير ، المالحظات

  .التوصية تاريخ تحديد مع الشـراء قرار اعتماد لغايات المؤسسة عام مـدير توقيع وجود لضرورة

 الرسمي التقرير يمثل أنهب - المشاهدة بعد المراقبين قبل من استخدامه بعد النموذج هذا على اّطالعه بحكم - الباحث ويرى

 األهمية يكسبه لذيا ،األمر والبث الشراء قرارات من عليه يترتب وما ، رفضه أو التلفزيونية  المادة محتوى إجازة في المعتمد

 تنفيذ) ب عنونالم 6 رقم اجتماع محضر يثبته كما التسعينيات منذ الموروث الحالي بتصميمه أنه إال المؤسسة، في اإلدارية

 إلى الهادف( نياألرد والتلفزيون اإلذاعة لمؤسسة البرامج( حوسبة)  محاسبة نظام وتطبيق لتطوير التفصيلية الدراسة مشروع

 بيانات من يهف يرد ،وبما25/8/1994 الموافق الخميس يوم المؤسسة في البيانات،والمنعقد وتوحيد آليا ببعضها األقسام ربط

 األخطاء نع فضالً  والدقة الوضوح بعدم كثيرة أحيانا توصف المراقب قبل من اليد بخط مكتوبة ومعلومات مطبوعة، ثابتة

  التصميم بهذا أنه كما التلفزيونية،  المادة  بخصوص النهائي القرار متخذي طموح يلبي يعد لم ، اللغوية والصياغة اإلمالئية

 أنها ؛إذ الرقابة رمعايي اعتماد في الخلط إلى إضافة ،( عام ، تفصيلي عينة،)المراقب لدى  التقييم نوع تحديد في عائقا يشكل

ً  تختلف  المراقب تخذهي الذي القرار بماهية  أيضا الخلط إلى يفضي مما.الموضوعية الرقابة عملية في آلخر نوع من نسبيّا

 كل النموذج لهذا مكربنة دفاتر لطباعة الباهظة المالية الكلفة إلى باإلضافة(. والبث  بالشراء تنسيب التفصيلية، بالرقابة تنسيب)

 . عام

ً   المراقبون ويستخدم  أجهزة خالل نم التلفزيونية  المادة مراقبة تتم ؛حيث أخرى تخزين ووحدات خارجية هاردديسكات أيضا

 السبعيينات ذمن الموضوعية الرقابة قسم بأن موجهة مقابلة في( 2021والمجالي، النابلسي) ويؤكد.  رئيسي بشكل الكمبيوتر

ً  ، ذاتها بالمهمة يقوم اليوم وحتى  للمنتج المشاهدة أدوات رتتغي بينما ، هاذات  الورقية النماذج ذاتها،مستخدماً  اإلجراءات متبعا

 الشريط تخدامباس الرقابة قسم بدأ حيث ؛ الماضية العقود عبر  األدوات هذه على طرأ الذي الهندسي التطور بحكم المتلفز

 يتعلق ما وكل لحاسوبا استخدام وأخيراً  الفيديو، استخدام مرحلة إلى انتقل ثم ، األردني التلفزيون بث انطالق  منذ  السينمائي

   .به

 يزل لم بأنه يتصف  -موماع -  التلفزيون إلدارة التابعة البرامج مديرية في اإلداري التنظيمي الهيكل أن إلى الحال واقع يشير

 ً  ،ولكون  فقط الورقية المعامالت إنجاز  في الحاسوب تقنية استخدام يقتصر ،وهو وأرشيفه وأدواته وأساليبه إجراءاته في تقليديا

 ؛ الوصف هذا اعنكثير اليبتعد فإنه  ًأقسام من به يتصل وما اإلداري التنظيمي الهيكل هذا ضمن يقع الموضوعية الرقابة قسم

 مرفق رقيةو مذكرة باستالم تبدأ حيث ؛(كتشريع() 2021الوظيفي، الوصف بطاقة)  تحددها التي اإلجراءات في تقليدي فهو

 بخط تقرير إلعداد بالمراق قبل من مشاهدتها تتم ثم ،(فالشة هاردسك،) تقني وسيط في خزنةم التلفزيونية اإلعالمية المادة بها

 األساليب يخص بما الحال واقع وكذلك. الموضوعية بالرقابة خاص نموذج في اليد بخط المكتوب التقرير بإرسال وتنتهي اليد،

 ذاته واألمر( ييمهموتق وتقويمهم وتكليفهم ومتابعتهم العاملين وتوجيه التخطيط في)  الورقية اإلدارة لنمط تخضع تزل لم ؛فهي

 ورقي نموذج ية،الموضوع  للرقابة  مواد تحويل مذكرة ورقي  نموذج)   الرقابة بمهمة للقيام المستخدمة األدوات على ينطوي

 وكذلك. يونيةالتلفز المواد لمشاهدة ومدخالته الحاسوب برامج استخدام عدا فيما( الموضوعية تقريرالرقابة يمثل( مكربن)

. لها مخصصة ماكنأ في الورقية الرقابة وتقارير المذكرات يحفظ القسم يزل لم إذ ؛  بامتياز تقليدية فهي األرشفة عن الحديث

 :مايلي - البااحث يرى كما– الموضوعية الرقابة لقسم التقليدية اإلدارة هذه نتائج  أهم ولعل

 . األعمال كلفة زيادة على وتأثيرها والعمليات اإلجراءات تعقيد -1

 .التطبيق في توازن عدم حالة  تحدث قد التي والتوصيات القرارات فورية -2

 .المؤسسة  في والمديريات األقسام كافة في  موحدة بيانات توفر عدم -3

 . العاملين أداء  قياس صعوبة -4

 .القرارات اتخاذ في المعلومات على واالعتماد المؤسسة في التقني التطور توظيف عدم -5

  .العمل نطاق في العاملين بين  الدائم والتواصل  االتصال ضعف -6

 .والمكاني الزماني البعدين مراعاة عدم -7

 

  الموضوعية الرقابة برمجية
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 المتعلقة المفاهيم بعض على الوقوف من ؛البد الموضوعية الرقابة لبرمجية  العملي الجانب على التعرف في الولوج وقبل

  . البرمجية جودة معايير البرمجية، تصميم البرمجيات،مراحل:  وهي الحالي البحث بموضوع

  :البرمجيات مفهوم:أولا 

 نشاء،وفق ماك تعديله نستطيع الذي ، النظام من المرن أو اللين الجزء  (Software) البرمجيات(  2015) يرينتز يعتبر  

 ألنها ؛ للبرمجيات ةاألهمي بالغة مميزة سمة التطور على القدرة هذه تعد حيث ؛ للنظام استخدامنا طيلة المستجدة الحاجة مواطن

 لتكلفة حددالم العنصر هو وبالتالي(  االستخدام وسهولة التكيف وقابلية المرونة) النظام لعمر المحدد العنصر بمثابة

 ثالثة في رمجياتالب ،وتأتي المادي العنصر جانب ،إلى المعلوماتية األنظمة في المنطقي العنصر البرمجيات االستهالك،وتمثل

  :أنواع

 .تصنيعها عند بالمعدات البرمجيات المرتبطة -

 إليها الدخول للمستخدم يسمح ال حيث ؛ محددة بوظائف القيام البرامج،وتتضمن مطورو يصيغها البرمجيات التي حزمة -

 .وسيطة متغيرات طريق عن وتستخدم وتعديلها،

ً  المطورة البرمجيات -  تشركا طريق عن أو ذاتها قبل المؤسسة من وتستخدم األعمال، مؤسسات أغراض لخدمة خصيصا

 .الخدمات

 ,"Software"    بمهامه القيام كيفية إلى الحاسوب جهاز تُرشد التي والتعليمات األوامر تلك بأنها البرمجيات تُعّرف و

www.britannica.com 

  .الحاسوب باستخدام ما لُمشكلة حل إليجاد تهدف ُمعينة بطريقة المكتوبة التعليمات من سلسلة وأنّها

www.tutorialspoint. /computer_fundamentals/computer_software.htm 

 أنواعها يف تتباين حيث ، محدده مهمة إلنجاز الحاسوب ينفذها التي التعليمات مجموعة أنها( 38:  2004:  رباح) ويرى 

  . التشغيلية أو التطبيقية

 حيث ألجهزةا لتشغيل وتستخدم ،(الحاسوب) بالحاسبة تتحكم التي والتعليمات البرامج مجموعة بأنها( 2016، شواي.) وتوضح

 األعمال وتوجيه توالمعلوما البيانات مختلف ومعالجة بالتحكم  تقوم التي: التشغيل أنظمة:   التالية الرئيسية األجزاء تضم

 معالجة برمجيات مثل معينا نمطا تؤدي التي البرامج تمثل التي:  التطبيقية األنظمة و البرامج كتابة لغة وهي:  البرمجة ولغات

 .والرسم التصميم وبرامج وتحريرها النصوص

 العمل يلتحو إلى تهدف متكاملة إلكترونية منظومة:  بأنها الموضوعية الرقابة برمجية الباحث يعرف  سبق ما ضوء وفي

 اتخاذ في تساعد ةقوي معلوماتية نظم على باالعتماد وذلك الحاسب باستخدام إدارة إلى ورقية يدوية إدارة من العادي اإلداري

 المسؤوليات ويحدد كاملةال الشفافية يدخل ؛مما المعنية األقسام بين الداخلية االتصاالت  النظام ويسر وقت بأسرع اإلداري القرار

 الملل بها يتسبب دق التي البشري للعمل السلبيات من العديد على وتتغلب التكاليف من وتخفف العمل بيئة تحسين إلى تؤدي  التي

 االرتقاء بغية..ملينالعا بين التنافسية القدرة تزايد على يساعد كما. الالزم المعنوي الحافز وجود عدم أو الروتيني العمل من

 اإلذاعة مؤسسة في عامةال والسياسات والوطنية األخالقية القيم مع يتالءم بما موضوعيًا مراقبتها خالل من التلفزيونية باألعمال

  .األردنية والتلفزيون

 ,"Software Development Life Cycle (SDLC)" في وردت كما :البرمجية تصميم مراحل: ثانياا 

www.techopedia.com 

  . البرمجية أهداف خاللها من ويتحدد: التخطيط مرحلة -

  .البرمجية لتنفيذ الالزمة البرنامج متطلبات يشمل مستند إنشاء فيها ويتم: الجدوى تحليل مرحلة -

  .األجهزة مع تفاعلها كيفية وتحديد ووظائفها النظام وحدات كافة تصميم فيها ويتم: التصميم مرحلة -

  .للبرمجية البرمجي الكود المبرمج  خاللها يكتب و: التعليمات كتابة مرحلة -
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 .عيوبها من والتحقق البرمجية فحص بمثابة وهي: االختبار مرحلة -

  .وتفعيلها النهائية بصورتها البرمجية تقديم فيها ويتم: النشر مرحلة -

ً  البرمجية على التحسينات إجراء مرحلة وهي: الصيانة مرحلة -  .الجديدة للمتغيرات وفقا

ا    : البرمجيات جودة معايير:ثالثا

 العالم حول وانتشارها البرمجيات صناعة ازدهار مع أنه (Abd-Allah . AbdelGaber 2021. ) الجابر عبدهللا،وعبد يرى

 لمستخدما احتياجات تلبية من التأکد الضروري من أصبح ، الحياة أمور مختلف في البرمجيات على المستخدمين واعتماد

 المستخدم مشارکة رتأثي يلعب. له المستخدم ةمقاوم وتقليل البرنامج استخدام استمرارية ضمان أجل من التجارية القيمة وتحقيق

 نجاح في مهًما دوًرا( الرشيقة المنهجية ، التقليدية المنهجية) المختلفة التطوير منهجيات باستخدام البرمجيات تطوير دورة خالل

 سواء المشروع ةإدار طبيعة إلى باإلضافة البرمجيات بناء في رئيسية عملية تعتبر حيث ، وتنفيذها البرمجيات تطوير مشاريع

  .کخدمة تقديمه أو کمنتج بناؤه تم

ً  البرمجيات وتُقيّم  Software Definition", www.javatpoint.com" في وردت كما:التالية للمعايير تبعا

  .والجهد والمال، والمساحة، الطاقة، توفير  البرمجية استطاعة وتعني: الكفاءة -

ً  بمهامها القيام على البرمجية قدرة أي: الموثوقية -   .الظروف كانت مهما ُمحددة زمنية مدة في تماما

  .وغيرها واالحتيال الخصوصية انتهاك مثل التقنية األخطار مقاومة على البرمجية قدرة وتعنني: األمان -

  .االستخدام ضغط  تحث البرمجية عمل سهولة  ويمثل: األداء -

  .إنشائها من األهداف لتحقيق  بالمهام القيام على قدرتها أي: الوظيفية -

  .فهاواختال تنوعها على الحاسوب أجهزة و التشغيل أنظمة عبر بمهامها القيام البرمجية استطاعة ويمثل: التوافق -

 .المستخدمين من ُمختلفة لفئات البرمجية إتاحة مدى وتعني: الوصول إمكانية -

 .متعددة بلغات استخدامها على بالقدرة البرمجية تمتع أي: الترجمة قابلية -

 .تنوعت مهما العمل بيئات في البرمجية تثبيت على القدرة وتعني: التثبيت قابلية -

 . والتحسينات للتحديثات استجابتها سرعة ويمثل: الصيانة قابلية -

 .واالختبار للفحص البرمجية استجابة سرعة وتعني: االختبار قابلية -

  . آلخر جهاز من نقلها سهولة أي: النقل قابلية -

 اإلدارة في التقليدي بالجان من  بالتحول االهتمام األردنية والتلفزيون اإلذاعة لمؤسسة الحالية  العليا اإلدارة تواصل تزل لم

ً  كونه باحثال بادر لذلك ؛ التقنية المؤسسة إمكانات الالزم،واستثمار الدعم توفير خالل من ، اإللكتروني الجانب إلى  لقسم رئيسا

ً (يالحال البحث موضوع) الموضوعية الرقابة برمجية خالل من القسم عمل تطوير مقترح لتقديم الموضوعية الرقابة  ؛منطلقا

 الموجهة المقابلة خالل نم – بالقسم العاملين وطموح طموحه ،ومن للقسم التقليدي اإلداري للواقع  السلبية النتائج معايشة من

 يتفادى يث؛ح إتباعها المراد المعايير جميع على موجز بشكل يحتوى مسبقا معد مرن ورقي غير نموذج إلى الوصول في -

 من وذلك دة،الما عرض أثناء للفحص إخضاعها من التأكد المراد النقاط بعض إغفال خالل من بالخطأ الوقوع مسألة المراقب

 عبء من تقلل ، ةإلكتروني  إجراءات إلى الوصول يغفلها،أيضا لم أنه من والتأكد إليها االلتفات بضرورة عليه التأكيد خالل

 بل. الورقي نموذجال وتنسيق ملء في االنشغال من بدالً  التلفزيونية  المادة لمتابعة المراقب تركيز وتوجه اليدوية الكتابة

 الرقابة ،وأهمها الموضوعية الرقابة اتجاه األردنية والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة داخل ، جديدة تشريعيه تعليمات إلى والوصول

 تجربة بعد عن بةالرقا لجعل الالزمة التحتية البنية تهيئة خالل ،من لذلك الصحيحة اآللية توفرت ما إذا بعد عن الموضوعية

 . أفضل بشكل الرقابي العمل وتنظم والجهد الوقت توفير على وتعمل والسالسة بالوضوح تتسم مميزة

 :التالي النحو على  اإللكترونية اإلدارة تطبيق خطوات اتباع في البحث أدبيات من الباحث أفاد ولقد

 الفورية المؤسسة عام مدير استجابة الموضوعية الرقابة قسم رئيس مذكرة على الرد كتاب يؤكد: األولية الدراسة إعداد -1

 بتاريخ  إلكتروني، تطبيق إنشاء خالل من  الموضوعية الرقابة نماذج لتطوير لجنة تشكيل على الموافقة بقرار

 من اإلدارة حال واقع معرفة لغرض المعلوماتية؛ قسم ورئيس المعنية األقسام رؤساء عضويتها ضمت ؛حيث10/1/2021
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 والبشرية والفنية المالية و التشريعية النواحي كل من بينه على العليا اإلدارة وجعل  المختلفة، البدائل وتحديد المعلومات تقنيات

 (االجتماعات محاضر خالل من: )  اآلتية اللجنة قرارات ذلك وعكست. 

. اإللكتروني الستخدامل قابلة مطورة ورقية نماذج بتقديم( والتنسيق البث ، ،االنتقاء الموضوعية الرقابة) األقسام رؤساء تكليف -

 .ذلك وتم

  المبتكرة وعيةالموض الرقابة برمجية تصميم  حول علمية دراسة بإعداد( المقترح مقدم)الموضوعية الرقابة قسم رئيس تكليف -

 .مضمونها على لياالع اإلدارة واطالع( الحالي البحث يمثلها ما وهي. )للقسم التقليدية لإلدارة كبديل صالحيتها مدى ومعرفة

 في الداخلية اإللكترونية الشبكة وإتاحة والبشرية التقنية اإلمكانات جميع بتوفر إفادته بعد - المعلوماتية قسم رئيس تكليف -

 الكلفة لتغطية لمعنيينوا الهندسة مدير مع بالتواصل –المؤسسة خارج من مختص قبل من البرمجية تنفيذ  عدا ؛فيما المؤسسة

 الخاص المستند هيؤكد ما وهو.)المؤسسة عام مدير قبل من الموافقة وتمت( اإللكتروني التصميم) التنفيذ خدمة مقابل المالية

 (بسيوني صالح السيد الدولي الرمز شركة ممثل البرمجية مهندس قبل من المرسل والخطاب بذلك

 

 :التنفيذ خطة وضع -2

 : التنفيذ مراحل

 من به صليت وما الموضوعية الرقابة قسم في المستخدمة الورقية النماذج الباحث طّور حيث التصميم: وبرمجة التصميم -

ً  المؤسسة داخل ومديريات أقسام  الرقابة ومبادئ الوظيفي الوصف يحددها التي واألسس والمعايير اإلدارية  اإلجراءات،مراعيا

 ومراعيا ،مسبوق غير بشكل القرار، اتخاذ وحالة والمديريات واألقسام الرقابة قسم بين والتواصل الموضوعية واالتصال

 المختص للمهندس الباحث وقدمها. بيسر العاملين كافة قبل من واستخدامها الجودة معايير مع متوافقة كبرمجية تطبيقها سهولة

 التعديالت بعض راءإج وتم ، القسم إدارة في والورقي اليدوي للنمط بديل( الكتروني نظام) كبرمجية تنفيذها بإمكانية للتباحث

 أصبح ؛حيث ةالهندس بمديرية المعلوماتية قسم مع بالتعاون المختص البرمجيات مهندس  قبل من تنفيذه تم التصميم،ثم على

 .السابقة الورقية النماذج عن عوضا لالستخدام قابلة برمجية

 يستخدم حيث ؛ ماتالمعلو تكنولوجيا في المستحدث للتطور استناداً  للتطوير وقابلة حديثة برمجة لغات خالل من النظام تنفيذ -

 .ةالمتوفر االنترنت متصفحات خالل من النظام فتح ويتم األردني والتلفزيون اإلذاعة لمؤسسة الداخلية الشبكة

 تكنولوجيا ئرةدا مع وبالتنسيق األردني والتلفزيون اإلذاعة بمؤسسة الخاصة الرئيسية الخوادم على النظام وتركيب تنفيذ -

 مستخدم لك وصالحيات مهما طبيعة حسب المستخدمين بين الصالحيات تحديد منظومة باستخدام النظام يعمل حيث المعلومات؛

 .ألردنيا والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة في المعلومات تكنولوجيا لدائرة تابع وسيكون النظام مدير قبل من تحديدها يتم

 قابلة ديناميكية ةبطريق النظام بناء حيث القسم؛ مهام طبيعة على بناءا الموضوعية الرقابة قسم عمل آلية حسب النظام تنفيذ -

 .الموضوعية الرقابة قسم في وتطوراته العمل وضع يتطلبه ما حسب والتعديل والتحديث للتطوير

 في التدريب دركا قبل من األردني والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة في النظام تشغيل على والقائمين والعاملين الموظفين تدريب -

 .المعلومات لتكنولوجيا األردني الدولي الرمز شركة

 اإلذاعة مؤسسة قبل من ظامالن واستالم تنفيذ تاريخ من كاملة سنة لمدة عليه وللعاملين للنظام والتقني الفني الدعم وتقديم متابعة -

 .األردني والتلفزيون

 

  :المصادر تحديد -3

 الرقابة لمعلوماتية،ا ، االنتقاء والتنسيق، ،البث الموضوعية الرقابة)  العالقة ذات األقسام في العاملون: البشرية الكوادر -

 ( اإلنتاج الداخلية،مديرية

ً  ؛الموضوعية الرقابة قسم في اإللكترونية  اإلدارة إلى التقليدية اإلدارة من التحول:   التنفيذ من الغرض -  وإجراءات أسلوبا

 .القرار واتخاذ وأرشفة وأدوات

 .نت االنتر ، للمؤسسة الداخلية الشبكة الحاسوب، أجهزة:  والمعدات األجهزة -

 

  :المسؤولية تحديد -4



 

 
 

 

178 

 

 

 

Advanced Research & Studies Journal | Vol. 13 No. 4 |2022 

 

 

 الرقابة فسم  إدارة في التحول لغاية البرمجية فكرة ابتكر الذي بالباحث الموضوعية الرقابة لبرمجية التصميم مسؤولية تتحدد

ً  خمسين من أكثر مضي بعد  اإللكترونية اإلدارة إلى  الموضوعية  التنفيذ مسؤولية تتحد كما.  تقليدية إدارة  إدارته على عاما

 .2021العام خالل وذلك الموضوعية؛ الرقابة قسم سهارأ على ، بالتطوير المعنية واألقسام المعلوماتية قسم في

 األردنية والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة في الموضوعية الرقابة برمجية

 :البرمجية تعريف

 الكتروني ظامن باستخدام إدارة إلى يدوية إدارة من العادي اإلداري العمل تحويل إلى تهدف متكاملة إلكترونية منظومة هي

 الداخلية تصاالتاال ربط يتم حيث وقت بأسرع اإلداري القرار اتخاذ في تساعد قوية معلوماتية نظم على باالعتماد وذلك داخلي

 وتتغلب التكاليف من فوتخف العمل بيئة تحسين إلى تؤدي التي المسؤوليات ويحدد الكاملة الشفافية يدخل مما المعنية األقسام بين

 كما. الالزم لمعنويا الحافز وجود عدم أو الروتيني العمل من الملل بها يتسبب قد التي البشري للعمل السلبيات من العديد على

 سهلة بواجهات لالعم منظومة لدعم العربية باللغة المنظومة تصميم سيتم. العاملين بين التنافسية القدرة تزايد على يساعد

  .ممستخد لكل الصالحيات وحسب المستخدمين لجميع متوفر ليكون بالنظام خاصة تقارير نظام وباستخدام االستخدام

 :النظام أهداف

 الحلول استعمال وإعادة الورقية، األعمال خفض. 

 المعنية األقسام بين والتواصل للمعلومات الوصول تسهيل. 

 البشرية األخطاء من الحد. 

 :النظام فوائد 

 العمل إنجاز في السرعة. 

 القرار متخذي أيدي بين للمعلومة الدائم بالتوفر القرار اتخاذ في المساعدة. 

 األداء مستوى رفع و اإلداري العمل تكاليف خفض. 

 والزمني الجغرافي البعدين مشكلة تجاوز. 

 العاملين كفاءة رفع.*التطورات ومواكبة العمل آلية تطوير.  

 :المستخدمون

 .األردنية والتلفزيون اإلذاعة بمؤسسة خاص داخلي:  الستخدام طبيعة

 والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة عام مدير. 

 التلفزيون مدير. 

 االنتقاء قسم مسؤول بوساطة  البرامج مديرية مدير. 

 اإلنتاج مديرية مدير. 

 البث قسم رئيس. 

 الموضوعية الرقابة قسم رئيس. 

 الرقابة بقسم البرامج مراقبو. 

 (مجتمعة) الموضوعية بالرقابة المكلفة اللجنة. 

 :النظام استخدام  ومهام آليات 

 التالية واألقسام الدوائر قبل من المادة ترسل  .1

 .البرامج مديرية مدير -
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 .اإلنتاج مديرية مدير -

 .البث قسم رئيس -

 .االنتقاء قسم مسؤول -

 التجارية اإلعالنات قسم رئيس -

 للرقابة ةتلفزيوني مواد إحالة مذكرة)  تسمى  الموضوعية الرقابة قسم رئيس إلى أحاله مذكرة مع بتزامن المادة ترسل

 :على تحتوي(  الموضوعية

 .المادة اسم -

 .المادة مصدر -

 .المادة  ومجال تصنيف -

 .الحلقات عدد -

 .للمادة الحاملة الوسيط -

 .الوسيط على المادة رقم -

 .االنجاز حالة -

 (عام تقييم مع تفصيلية رقابة عينة، رقابة.) الرقابة نوع -

 .اإلنتاج سنة -

  .(مكتبي غير/  مكتبي) العمل طبيعة -

 .الرقابة قسم رئيس المادة يستلم  .2

 الموضوعية قابةبالر المكلفة اللجنة*  الرقابة بقسم البرامج مراقبي*  إلى والمادة المذكرة بتحويل القسم رئيس يقوم  .3

 .(مجتمعة)

 :اإلجراءات 

 المادةوالكترونية  المذكرة( مجتمعة) الموضوعية بالرقابة المكلفة الرقابة اللجنة بقسم البرامج يستلم مراقبو. 

 الرقابية التقارير ونويعد المراقبة عملية )مجتمعة( الموضوعية بالرقابة المكلفة الرقابة اللجنة بقسم البرامج يجري مراقبو 

 :التالية حاورالم التقارير هذه وتحتوي. النظام يوفرها التي( اإلحالة مذكرة في المطلوب الرقابة نوع حسب) اإللكترونية

 (الرقابة تقارير كافة. )وواضح دقيق بشكل اإلحالة مذكرة معلومات: أوالً 

 ً  (الرقابة تقارير كافة( .)الرسالة ، الفكرة المحاور، أو الحكاية: )الملخص: التلفزيونية المادة محتوى وصف: ثانيا

 ً  (الرقابة تقارير كافة(. )المعايير  جدول استخدام)  اإلحصائي المراقب تقييم: ثالثا

 ً  حسب الحذف مبرر واختيار الحذف محتوى وكتابة الزمن وتحديد المحذوفات جدول استخدام. )المحذوفات جدول: رابعا

ّ  المرفقة المعايير  (التفصيلية الرقابة بتقرير خاص(.) آليا

 ً ً ( مرفوض ، مجاز)   النهائية النتيجة موضع:  خامسا  (الرقابة تقارير كافة. )آليا

 ً  لرئيس ينتقل مث( أوصي ال ، أوصي: واحد اختيار المراقب يحدد.) المراقب بتوصية  يبدأ الذي القرار اتخاذ مواضع: سادسا

 .النهائي القرار صاحب العام المدير ثم التلفزيون مدير ثم اإلنتاج/البرامج مدير ثم القسم

 إلى والمادة ا اإللكتروني الرقابة تقرير(  مجتمعة)  الموضوعية بالرقابة المكلفة اللجنة  الرقابة بقسم البرامج مراقبو يسلم 

 .القسم رئيس

 المرسلة اإلدارة أو األقسام إلى القسم رئيس يعيد. 

 الملف فظح أو اإلدارية اإلجراءات إلتمام ورقية نسخة وسحب الكتروني وتقرير المادة باستالم البرامج مدير يقوم. 
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 الملف حفظ أو اإلدارية اإلجراءات إلتمام ورقية نسخة وسحب الكتروني وتقرير المادة باستالم اإلنتاج مدير يقوم. 

 لملفا حفظ أو اإلدارية اإلجراءات إلتمام ورقية نسخة وسحب الكتروني وتقرير المادة باستالم البث قسم يقوم. 

 الملف حفظ أو اإلدارية اإلجراءات إلتمام ورقية نسخة وسحب الكتروني وتقرير المادة باستالم االنتقاء مسؤول يقوم. 

 :اليةالت الجوانب في الموضوعية الرقابة لقسم اإلداري الواقع في إيجابي تغير ثمة أن على البرمجية تصميم يدلل

 الموضوعية ةالرقاب لقسم الوظيفي الوصف في الواردة التعليمات المصمم يتجاوز لم حيث ؛ أتمتتها تم لقد اإلجراءات: -1

  العالقة ذات الجهات  ،وضوح ودقتها  بوضوحها هنا اإلجراءات ،وتتسم اإلداري  التنظيمي الهيكل في وجوده من والغرض

 إيجابي بشكل نعكسي مما والمسؤوليات؛ المهام ،وتحديد اإللكتروني النمط في اتّباعها وسهولة ، بها والتواصل االتصال وسهولة

 .الباحث قبل من مقابلتهم عند الموضوعية الرقابة قسم في العاملون أفاد االنجاز،كما في والسرعة اإلتقان في الدقة على

 الرقابة ريرتقا الموضوعية،نماذج للرقابة مواد إحالة نموذج) الورقية الموضوعية الرقابة أدوات تحويل إن: األدوات -2

 :يلي بما امتاز الكترونية نماذج إلى( الموضوعية

 إطارها في حالةاإل مذكرة ينتاب كان الذي القصور عالج مما ، مراقبتها المطلوب التلفزيونية المادة حول البيانات شمولية -

 ونوع االنجاز ةوحال الوسيط على المادة ورقم للمادة الحاملة الوسيط و الحلقات وعدد المادة  ومجال تصنيف:  ،مثل الورقي

 البرمجية أن عن ضالف(. مكتبي غير/  مكتبي) العمل وطبيعة اإلنتاج وسنة( عام تقييم مع تفصيلية رقابة عينة، رقابة)  الرقابة

 . المشاهدة في التركيز على المراقب يساعد ؛مما الرقابة تقارير مقدمة في تلقائيا البيانات هذه ستوفر

 المحاور،الفكرة أو يةالحكا)التلخيص آلية الرقابة تقارير نماذج  حددت حيث ؛ المراقبة التلفزيونية للمادة ملخص  تقديم سهولة -

 اختيار للمراقب رمجيةالب توفر ،بينما الرقابة أنواع لشتى يستخدم كان الذي الورقي النموذج في متوفرة تكن لم التي(  ،الرسالة

 .(عام تقييم تفصيلية، عينة،)  نوعها حسب الرقابة نموذج

 الموضوعية الرقابة تقارير نماذج في توفر البرمجية ؛لكون الشخصي الذوق وتحييد المراقب قبل من التقييم وسهولة دقة -

 الوظيفي وصفال في وردت وكما ، األردنية والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة إدارة قبل من المعتمدة الموضوعية الرقابة معايير

 شكل  افقتو درجات تقدير في المراقب تساعد رقمية ودرجات بقيم ارتبطت حيث ، الرقابة مبادئ عليها نصت وكما الفعلي

 .الورقي النموذج في متوفرا يكن لم ما وهو المعايير هذه مع المشاهدة بعد التلفزيونية المادة ومحتوى

 المرفقة ييرالمعا حسب الحذف مبرر واختيار الحذف محتوى وكتابة الزمن تحديد خالل ،من المحذوفات جدول استخدام سهولة -

 ّ ً  يتوفر لم ما ،وهو( التفصيلية الرقابة بتقرير خاص)  آليا  .سابقا

ً ( مرفوض ، مجاز)   العام المجموع ضوء في المشاهدة تقرير نتيجة ظهور  دقة -  (بةالرقا تقارير كافة) في. آليا

 تقارير كافة) في( أوصي ال ، أوصي: واحد اختيار المراقب يحدد)  محدد وبشكل ثقة بكل توصيته تقديم من.المراقب تمكين -

  (الرقابة

ً  - المراقب تمكين -  وسمت التي اللغوية، األخطاءو الحشو من األفكار،خالية واضحة موضوعية رقابة تقارير تقديم  من - عموما

 .اليد بخط تكتب ؛لكونها الورقية التقارير من كثير بها

 

 وتقييم ومتابعة فوتكلي توجيه في جديدة أساليب اتباع على اإلشرافية الجهات الحالي بتصميمها البرمجية تساعد: األساليب -3

 .واألقسام المديريات ألعمال والتخطيط العاملين وتقويم

 عن  يغني ما به، المتصلة واألقسام المديريات ولكافة الموضوعية الرقابة لقسم أرشفة نافذة البرمجية تتيح: األرشفة -4

 .التقليدية  األرشفة

 مما المعنية، اراتلإلد المراقبة التلفزيونية المادة بشأن ودقيقة واضحة ومعلومات ت بيانا البرمجية تتيح: القرار اتخاذ -5

  .وبثها المادة بشراء المناسب القرار اتخاذ في يسهم

 وأهداف ومهام واجبات من تشمله وما الموضوعية الرقابة بقسم الخاصة التعليمات واضح بشكل البرمجية توفر: التعليمات -6

 للبعدين تجاوزاً  الطارئة الظروف في بعد عن الرقابة إتاحة جانب إلى الوظيفي، الوصف في  وردت كما وأسس ومعايير

 .والمكاني ألزماني

 االستنتاجات
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 ؛بديالً  المبتكرة الموضوعية الرقابة برمجية استخدام باإلمكان إنه) الحالي البحث فرضية تثبت نتيجة  إلى الباحث توصل   

 البرمجية هذه استخدام إمكانية ومفادها.(  األردني التلفزيون في الموضوعية الرقابة قسم في التقليدية اإلدارة أسلوب عن

 في المتبع التقليدية اإلدارة أسلوب عن فعال بديل ،وهي  وأقسام مديريات من به يتصل وما بالقسم العاملين قبل من المبتكرة

 المبتكرة الموضوعية الرقابة برمجية بتصميم المتمثلة البحث أهداف تحقق يؤكد ،مما.واألرشفة األدوات واستخدام المهام تنفيذ

 في الموضوعية الرقابة لقسم اإلداري، الواقع تغير أن يؤكد و,التقليدي اإلداري باألسلوب مقارنة استخدامها إمكانية ومعرفة

 إدارية مالمح يحمل - اإلبداعي وتوجهها للمؤسسة العليا اإلدارة من بدعم اإللكترونية اإلدارة إلى بتحوله- األردني التلفزيون

 الموحدة البيانات وتوفر والتوصيات القرارات وضبط والعمليات اإلجراءات سهولة: يلي بما تتمثل سابقتها عن تختلف إيجابية

 بين  الدائم والتواصل  االتصال ،وسهولة المؤسسة في التقني التطور ومتابعتهم،وتوظيف  العاملين أداء  قياس وسهولة ،

  .والزمني الجغرافي البعدين مشكلة وتجاوز ، العاملين

 جديداً  بديالّ  رونيةاإللكت اإلدارة تعد التي( 2010عاشور،) كدراسة:  السابقة الدراسات نتائج مع الحالي البحث نتيجة اتفقت و

 من ويزيد جابةاالست سرعة من يحسن ما وهو االفتراضية للروابط التحول و الحكومية بالمؤسسات الفرد عالقة في النظر يعيد

 وترقية بناء في بالغة أهمية اإللكترونية اإلدارة تلعب كما.  الحكومية والمنظمات األجهزة لدى الخدمة تقديم في الفعالية مستوى

 الخدمات تقديم يف االستجابة سرعة و الرقابة و المحاسبة و النزاهة يحقق بما اإللكترونية العامة الخدمات من متكامل معيار

 لهم العالي عليمالت قادة ان الدراسة نتائج أظهرت التي  األمريكية المتحدة الواليات في) Gorman ,2011) جورمان ودراسة..

 في االلكترونية تواالتصاال االنترنت الستخدام فعلي تبني وجود النتائج بينت كما إداراتهم، في التغيير عملية في كبير دور

 بين جابيةإي عالقة وجود إلـى توصلت التي ((Saleem and others 2011وآخرون سليم دراسة وكذلك.العالي التعليم إدارة

 إلى أدى حيث نظمةالم أداء تحسين في ساهم وأنه.  والكفاءة الفعالية في (ICT)   واالتـصاالت المعلومـات تكنولوجيـا تطبيق

 علـى ـادرةق بشرية موارد لوجود قوي إيجابي أثر وجود إلى وتوصلت.  التكلفة وتخفيض الجودة وتحسين العمل وقت تخفـيض

 الحسني) ودراسة. لكفاءةل بالنسبة األثر هذا ويقل أدائها وعلـى المنظمـة إنتاجية في الفعالية على المعلومات تكنولوجيا استخدام

 إلداريا لالعم تطوير على اإللكترونية اإلدارة أنظمة لتطبيق قوي إيجابي أثر وجود إلى توصلت التي(  2013، والخيال

 عالية تقييم جةدر على اإللكترونيـة اإلدارة أنظمة حصلت ولقد لعزيز، عبدا الملك جامعة في العمادات موظفـات أداء وعلـى

 الحديث لعصرا في اإلنجازات ثمرة اإللكترونية اإلدارة تعتبر التي(   2016 الوكيل،) ودراسة. وسرعتها فعاليتها حيث من

 اإلنجازات من االستفادة في بجدية التفكير على والحكومات الدول واإلبداعية التواصلية المجاالت في التطورات أجبرت حيث

 عمل لتغيير لكترونيةاإل اإلدارة تخطط حيث. األعمال تقدم و لتحقيق المعرفة من والكثير والشبكات الكمبيوتر باستخدام الحديثة

 متخذي على تنعكس لتيا اإلبداعية المهارات تنمية في أثر للقيادة  أن ترى كما.اإللكتروني الفرز إلى اليدوي الفرز من اإلدارة

 في بيرك بشكل ساهمت االتصال و المعلومات تكنولوجيا أن إلى توصلت التي( 2017، وبوعشيبة بوركوة)  ودراسة.القرار

 والتقليص يروقراطيةالب مشاكل على القضاء خالل من التقليدية اإلدارة أشكال على القضاء و اإللكترونية الخدمات إلى االنتقال

 موائم جد المحاسبي الرقمي البرنامج أن إلى خلصت حيث )2020، رزيق  عيوب، ) دراسة وكذلك.  الروتينية اإلجراءات من

 المحاسبي لعملا وفعالية المحاسبية االلكترونية البرامج بين مرتفعة موجبة ارتباطية عالقة وجود وإلى ، الخزينة لموظفي

 االفتراضي الواقع تقنية أن خلصت التي ((Abd Al-Rahman.2021 الرحمن عبد ودراسة.الطارف لوالية العمومية بالخزينة

 يمكن فيما البقاء لىع ومقدرة إنتاجية أكثر أجيال بتربية وذلك اليدوي النسيج صناعة مجال في تنافسية قدرة الكتساب أداة تعتبر

 إدارة ينب إيجابية عالقة وجود إلى  نتائجها أشارت التي( 2021، الرواشدة) ودراسة). المعلومات ثورة) عصر يسمى أن

  .البشرية األدوية لصناعة األردنية الشركات في العالي األداء منظمات وبناء المعرفة

 بداعاإل في   (Burns & Stalker;1961) بيرنزوستوكر لنظرية الباحث تبني صدق على الحالي البحث نتيجة أكدت كما

 من المنظمات في بداعاإل تطبيق في تسهم التي هي مالئمة األكثر اإلدارية التنظيمية  الهياكل أن على فيها  أكدا التي اإلداري

 العضوي النمط أن ا،كم التغير سريعة البيئات يالئم الذي العضوي النمط و المستقرة العمل بيئة يالئم الذي اآللي النمط خالل

 الصرايرة،.  )هاومعالجت المعلومات و البيانات جمع عملية يسهل ،فهو القرارات باتخاذ التنظيم أعضاء مشاركة طريق عن يقوم

2003 ) 

 التوصيات

 :التالية بالتوصيات الخروج أمكن نتائج من الدراسة إليه توصلت ما خالل ومن
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 األمثل االستثمار خالل ؛من والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة في اإللكترونية اإلدارة إلى التحول في واإلسراع التوسع ضرورة .1

 .اإللكترونية اإلدارة تفرضها التي اإللكترونية التعامالت مع لتتواكب اإلدارية التعليمات تطوير و.اإللكترونية التحتية للبنية

 بالطريقة تتم يالت اإلدارية اإلجراءات جميع وتحويل كامل بشكل المؤسسة في  اإللكترونيـة اإلدارة تفعيـل علـى العمل .2

 .اإللكترونيـة اإلدارة أهداف مع يتوافق بما تطويرها بعد إلكترونية إلـى التقليدية

 والتحديث ، نيةاإللكترو األنظمة مجال فـي التدريبية والدورات التقنية المتطلبات بتوفير االهتمـام زيادة على العمل .3

  .التكنولوجي التطور مـع تتالءم ؛لكي التحتية للبنية المستمر

 .الجانب هذا في المؤسسة في األفراد من اإلبداعية والمبادرات العلمي البحث وتشجيع دعم مواصلة .4
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