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 أثر التفاعل السلبي مع التكنولوجيا الحديثة
 على أداء المنظمات الحكومية األردنية

 
 ملخــص

هددده هددذد الدراسددة الددى بيددان مدددظ اسددتعداد ملعمددات القطددام العددائ فددر األردن مم لددة بدددا ر   ددري ة الددد ل ت
المبيعات لت ادل  دماتها ومعلوماتها مع عمالء الحكومدة وهدئ المواطلدون وملعمدات األعمدال  طريقدة سليدة مسدت دمة و 

فددر ذلددك الوسددا ل التيلولوجيددة مددن أجهددز  حاسددو. وشدد كات اتصددال. وهددد تلاولددت الدراسددة هددذا المو ددوم مددن  ال ددة 
 جوال.: 

األردليدة  اسدت دائ التيلولوجيدا فدر ملعمداتهئ وتحسدين اهتلام المسؤولين فر الملعمدات الحكوميدة  بينالعالهة  •
 األداء فر هذد الملعمات.

لتحسددين األداء فددر  ااسددت دائ التيلولوجيددو  االبليددة التحتيددة القددادر  علددى اسددتيعا. التيلولوجيدد تددوافر بددينالعالهددة  •
 الملعمات الحكومية. 

مسدتوظ  و دعف ردن  اسدت دائ التيلولوجيداعدئ المائ العاملين فر ملعمدات القطدام العدائ فدر األ بينالعالهة  •
 األداء فر هذد الملعمات.

 ما يلر:كوهد جاءت لتا ج الدراسة 
تحسدين و   اسدت دائ التيلولوجيدا بين اهتلام المسؤولين فر الملعمات الحكوميدة فدر األردن عالهة يوجد -1

 األداء.
يعا. التيلولوجيدددا واسدددت دامها البليدددة التحتيدددة القدددادر  علدددى اسدددت تدددوافربدددين  كبيدددر  ومتميدددز عالهدددة  توجدددد -2

 لتحسين مستوظ األداء.

 ددددعف أداء هددددذد و عالهددددة بددددين عدددددئ المددددائ العدددداملين فددددر ملعمددددات القطددددام العددددائ فددددر األردن  توجددددد -3
 الملعمات.
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Abstract 

This Study aimed to discern the ability extant of the public sector organizations in 

Jordan in using technology in exchanging information and services with their 

Customers. The sample of the study comprised 22 respondents from the tax payers in 

Jordan to evaluate the online services provided by the taxation department, Persuade of 

the executives, the infrastructure, and the employees ability to use technology were the 

variables of the study, and how they affect the performance of the taxation department.  

The results were: 

• There is no relationship between executives persuades to use technology and 

improving the performance. 

• There is a significant relationship between the availability of the 

infrastructure that able to involve the new technology and the performance 

improvement. 

• There is a relationship between the employees misunderstanding of the 

online system and the poor performance.  
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 ثر التفاعل السلبي مع التكنولوجيا الحديثة على أداء المنظمات الحكومية األردنيةأ

 : المقدمةلا أو 

مددن معدداهر الحيددا   اطالددت ك يددر   ،راتهددذا العصددر مددن تحددو ت وت ي دد العددالئ فددر دان مددا يشددهد

    اشدددكأرات أ دددذت ت ي دددالتحدددو ت و ال هدددذد حتدددى الددددول، وأالجماعدددات  وأسدددواء علدددى مسدددتوظ األفدددراد 

داريددة تلعيميددةفمه ؛متعدددد  بددد مددن ا عتددراه  دد   عددن واهددع   لاتجددةلوكية، وسدد، لددا تحددو ت فكريددة، وا 

فدر عدالئ المعلومدات،  اعد متص ب ور م ل هذا الواهع وموايبت  فر أحيان أ رظ، ويت ارت  أحيال  سايوم

 ، والتيلولوجيا.وا تصا ت

د أمداسدتمرار وال قداء، ا ر لتطدورات يعلدلحدا  وا سدتجا ة لهدذد اتدا  والتعامدل واللفان ا  ر التلك 

فر برج عاجر أو هلعة  امتقوهع  ر العزلة وا لطواء فر عالئ   يرحئ من كان يعللها وعدئ مسايرتها 

  تلتهر، فالمعلومات وعلدد  ا ال الوث المترا ط على أل  سلسلةالممكن اللعر الى هذمحصلة. ومن 

  بددد مددن عمليددة اتصددال ليددتئ لقلهددا وي أو جمعهددا ويددتئ ذلددك مددن هددا مددن  ددالل ال حددث والتلقيدد. توافر 

ر لوجيدا متياملدة، فمدا فا دد  أن تقتلديمكدن القدول  هلهدا تيلو  ،وعليد  . الل أجهز  ومعددات وررمجيدات

لتعامدل مدع هدذد األجهدز ، ون أن يكون لديك هاعدد  بيالدات، أو كفداءات هدادر  علدى ااألجهز  د ثأحد

 هذد األجهز  التيلولوجية. لية التحتية القادر  على توفير متطل ات است دائبيكون هلاك ال أن أ أو 

هدددذد الدراسدددة مو دددوم التعامدددل السدددلبر مدددع التيلولوجيدددا الحدي دددة مدددن  دددالل المحددداور ت حدددث 

  التالية:

 فر تلفيذ أعمال  ري ة الد ل. لعائ تقليدي الى لعائ سلر منعدئ الرغ ة وا هتلام  الت يير  -1

  لتوعيف التيلولوجيا.وافر البلية التحتية الالزمة تعدئ  -2

دوسيتئ تطبيق هذد المحاور علدى أداء ملعمدات القطدام العدائ   أن األردن اآلن افدر األردن و صوص 

 .يدي الى لعائ الحكومة ا ليترولردد التحول من لعائ الحكومة التقلص 
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 : أهمية الدراسةاثانيا 

 حسدد. اسددت دائ التيلولوجيددا فددر  ،معددان متعدددد  وم تلفددة (Technologyن لمصددطلح تيلولوجيددا  ا

 اتعبيدر  فلجدد علدى سدبيل الم دال ع دارات تدد ل بهدا كلمدة تيلولوجيدا  ،ي هطام من هطاعات األعمدالأ

 .(954 . عل كر، صر  فلية لتحقيق غرض عملر  عن مستواها الرفيع، أو است دائ ط

 قدددددل، وتيلولوجيدددددا صدددددلاعة السددددديارات،ي، تيلولوجيدددددا اللهدددددذد الع دددددارات، تيلولوجيدددددا الدددددر  ومدددددن

ا تصددا ت، وتيلولوجيددا المعلومددات. وعلددى الددرغئ مددن أن التيلولوجيددا واسددت دامها يدددل وتيلولوجيددا 

األعمدددال علدددى ا تالفهدددا، ا  أللدددا لجدددد الي يدددر مدددن  تلفيدددذمتقددددئ ومتطدددور فدددر مجدددال  علدددى مسدددتوظ  

يلولوجيا فر أعمالها وهد يكدون لهدذد الت است دائتحجئ عن  ،فر القطام العائ او صوص   ،الملعمات

 الملعمات أس ابها الملطقية لهذا األحجائ.

معدددددات والبرمجيددددات وال األجهددددز ر بي ددددة العمددددل مجددددرد شددددراء ر اد ددددال التيلولوجيددددا فددددو  يعلدددد

ر اسدددت دامها مدددن هبدددل أشددد اص يتقلدددون هدددذا ا سدددت دائ لتحقيدددق أغدددراض بدددل يعلدددفحسددد.  المتطدددور 

مدن كولهدا تركدز علدى أحدد العلاصدر  تبدرزهدذد الدراسدة  أهميدةفإن  وعلي ،. علي ملعمتهئ  كفاء  وفا

مدات ام العدائ األردلدر مدن ملعمدات تقليديدة بيروهراطيدة الدى ملعطدالمهمة لتحويل الملعمدات فدر الق

 ا ستجا ة. سنتتسئ  ا بتيار والمرولة وح  

 : أهداف الدراسةاثالثا 

 يلي:  إلى تحقيق ماتهدف هذه الدراسة 

األردلر  ست دائ التيلولوجيا على أساس ال قافدة الجماهيريدة العائ دظ استعداد القطام بيان م -1

 كفاء  العاملين.و 

هياس درجة اهتلام أصحا. القرار فر ملعمات القطام العائ فر األردن   رور  التحدول مدن  -2

 لعائ تقليدي الى لعائ سلر.
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التحتيدددة الالزمدددة لتفعيدددل اسدددت دائ بيدددان دور الحكومدددة المركزيدددة فدددر األردن فدددر تدددوفير البليدددة  -3

 التيلولوجيا فر ملعمات القطام العائ.

 : مشكلة الدراسة وعناصرهاارابعا 

 التالية:  ةيمكن صياغة مشكلة الدراسة وفق العبار  

دد يدويددةذ أعمالهددا  طددر  عمددات القطددام العددائ فددر األردن تلفدد  يددزال العديددد مددن مل  ت فددر ترس 

 وليها.اعقول مز 

 كلة الدراسة فهي: أما عناصر مشو 

 ل الى التيلولوجيا لدظ هذد الملعمات؟ما درجة هبول فكر  التحو   -1

 ع األردن ببلية تحتية مؤهلة  ستيعا. التيلولوجيا المتطور ؟يتمتل ه -2

 ؟لوسا ل والبرامج التيلولوجيةلموعفر القطام العائ فر األردن تعامل  اتقانما درجة  -3

 رجة اتقالهئ للتعامل مع التيلولوجيا؟زياد  دالى ما حاجة هؤ ء الموعفين  -4

 : فرضيات الدراسةاخامسا 

 األولى: الرئيسةالفرضية 

تلدام المسدؤولين فدر الملعمدات الحكوميدة األردليدة بدين اه  يوجد عالهة ذات د لدة احصدا ية 

 تحسين مستوظ األداء فر هذد الملعمات. وجيا فر عمليات ملعماتهئ و  است دائ التيلول
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 ية:الثان ئيسةالر الفرضية 

على استيعا. التيلولوجيا البلية التحتية القادر   توافربين ة ذات د لة احصا ية يوجد عاله  

 . است دائ هذد التيلولوجيا لتحسين األداء فر الملعمات الحكومية األردليةو 

 ة:الثالث الرئيسةالفرضية 

ملعمددات القطدام العددائ فددر  عدددئ المدائ العدداملين فدرعالهددة ذات د لدة احصددا ية بدين  يوجدد  

 . األردن  است دائ التيلولوجيا و عف مستوظ األداء فر هذد الملعمات

 : نموذج الدراسةاسادسا 
 ابعة تالمتغيرات ال  المتغيرات المستقلة 

الحكومية ام المسؤولين فر الملعمات اهتل .1
األردلية  است دائ التيلولوجيا فر عمليات 

 ملعماتهئ.
تية القدادر  علدى اسدتيعا. البيلة التح توافر .2

 التيلولوجيا

ملعمددات القطددام عدددئ المددائ العدداملين فددر  .3
؛ العددددائ فددددر األردن  اسددددت دائ التيلولوجيددددا

 لتيجة:

 عدئ شمولهئ  التدري. -أ

 مشايل ل وية -.

 مشايل فلية -ت

 عتياد على العمل اليدوي ا  -ث

مسددددددتوظ األداء فددددددر ملعمددددددات  
 القطام العائ فر األردن
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 الدراسة: مصطلحات اسابعا 

 :المتغيرات المستقلة -أ

تلدددام المسدددؤولين فدددر الملعمدددات الحكوميدددة   دددرور  اسدددت دائ التيلولوجيدددا فدددر اه يشدددكل .1

وموافقدة  مقدرون  م اركدةلجا  ادار  الت ييدر ألن  االمت ير المستقل األول لعر   ملعماتهئ

  .(Robbins and Coulter, 2005, p 313وتشجيع اإلدار  العليا  

سدددددتيمال البليدددددة التحتيدددددة الالزمدددددة لهدددددذا اولوجيدددددا واسدددددت دامها يتطلددددد. التيل اد دددددالان  .2

ها لفسدوفر هدذا المجدال هلداك البليدة التحتيدة العامدة أي علدى مسدتوظ الدولدة  ست دائا 

الت، وهدر زودي ال ددمات، الطدر  و ددمات المواصدشد كة ا تصدا ت، ومد تدوافرم ل 

يدة التحتيدة الالزمدة لتحدول ملعمدة أمور تعتبدر مدن مسدؤولية الحكومدة المركزيدة، أمدا البل

ر على سبيل الم ال: رردط أجهدز  الملعمدة  عيلها الى است دائ التيلولوجيا فتعلحكومية 

والمعدددات، وجددود  األجهددز ز والمكددان الملاسدد.  سددتيعا. الحي دد تددوافرالعامددة،   دداألجهز 

 ,Taylor and Van Everyلألجهدز  أئ للمعلومدات  أيدان يدة سدواء مركز لعئ حماية 

1993, P. 146). 

 العاملين فر ملعمات القطام العائ فر األردن  است دائ التيلولوجيا. المائ ئعد .3

العاملين  است دائ التيلولوجيا،  رور  هيائ ادار   المائعن عدئ  ويتشكل هذا المت ير المستقل

الت لدددد. علددددى ري. اليددددافر  سددددت دائ التيلولوجيددددا مددددن أجددددل المددددوارد ال شددددرية بتزويددددد العدددداملين  التددددد

 ن ل ة التيلولوجيا أص حت الل ة ا لجليزية. وية، والفلية ألصعو ات محتملة م ل الصعو ات الل

 

 

 ي منظمات القطاع العام في األردنمستوى األداء فالمتغير التابع:  -ب
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يمكن هيداس ف Nonprofitما تيون ملعمات غير ررحية  ا ما أن ملعمات القطام العائ غال   

مسدتوظ األداء  معددل دوران المدوعفين،  فعلدى مسدتوظ العداملين يمكدن هيداسس متعددد ، أدا ها  مقايي

علددى المسددتوظ المددالر فدديمكن اسددت دائ تيلفددة العمليددة أو المعاملددة  ددية، أمددا د  األجدداز  المر وعدددد ومدد

 (Macpherson, 2008الواحد  كمقياس لمستوظ األداء  

 : محددات الدراسةاثامنا 

فر العاصمة عمان حيث   ملعمات القطام العائ فر األردن والموجودحدود هذد الدراسة هر 

العاصددمة، كمددا أن هددذد  مددن الصددع. الوصددول الددى معلومددات عددن الدددوا ر الحكوميددة العاملددة  ددارج

مدا  حول الى لعدائ الحكومدة ا ليترولدرفر وهت تسعى في  الحكومة األردلية للت ازمال  دد الدراسة تتح

ت القطدددام العدددائ فدددر األردن هدددد ت لبدددت أو أوشدددكت علدددى الت لددد. علدددى يعلدددر أن الي يدددر مدددن ملعمدددا

 وم است دائ التيلولوجيا.تعتر ها فر مو لتر كالت االمصاع. 

 : الدراسات السابقةاتاسعا 

 د ، كمدا أصد حت مععدئ الملعمدات  ام  مسدل الولوجيدة فدر القدرن الحدالر أمدر  أص حت ال ور  التي

ق فدددر اهتلددداء أف دددل الوسدددا ل والمعددددات تتسدددابم ال ددداص القطدددا ئيالدددت فدددر القطدددام العدددائ أأسدددواء 

 المقابددددل و لتيلولوجيددددة وتقددددديئ  دددددماتها وملتجاتهددددا الددددى عمال هددددا عبددددر وسددددا ل تيلولوجيددددا متقدمددددة، ا

عدالئ  است دائ التيلولوجيا، أو تعمل فر بي ة  ارجية   تتديح و  تتقبدل جديددملعمات أ رظ ترفض 

 .التيلولوجيا

دد ،ار ات اإلدأدبيددويوجددد فددر  التددر  واأل حدداثالي يددر مددن الدراسددات  ،ادار  المعلومددات او صوص 

حالت دون ا لتقال من اإلدار  التقليدية للملعمات  التروالعوا ق  لالى ألوام متعدد  من العراهي تشير

مدددن علاصدددر  اع فدددر اعت اراهدددا أن التيلولوجيدددا تشدددكل علصدددر  ت ددد يدددز  والتدددراإلدار  المتم أسدددلو.الدددى 

قيداد  واإلدار  (  علوان "ال2001  اإلستراتيجيةللدراسات وال حوث  اإلماراتدراسة مركز  اللجا . ففر
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تر تلددرج السلطة و تفر عصر المعلومات" أيد ال اح ون على أل  من صفات األلعمة الدكتاتورية الم

تحت علوان البيروهراطيات العامة هر الرغ دة فدر السديطر  علدى ا تصدا ت والمعلومدات مدن جالد. 

 اعلدى ذلدك  دهن لعدائ الهداتف فدر موسدكو كدان سدي       هراطر، وي ر. ال اح ون م داة الهرئ البيرو هم

تاتور المعروه علدى همدة الهدرئ، وذلدك أللد  لدئ يكدن يرغد. الديك ستالين ع جوزيفتررلل اية فر فتر  

السدوفيتر . كمدا أيدد ال داح ون  دهن مدن عوامدل الهيدار ا تحداد أفدراد الشدع. بدينفر تسدهيل التواصدل 

السدددابق التشدددار أجهدددز  اليمبيدددوتر الش صدددية، وس ت اللسددد ، والفدددايس، حيدددث لدددئ تعدددد عمليدددة حجددد. 

 .اهيل   االمعلومات أمر  

(  علوان "التجدار  2007جامعة صلعاء  أعدت فر كلية التجار  وفر دراسة  رسالة ماجستير( 

 على الجمهورية اليملية" مع التطبيق  لميتها" مزاياها ا هتصادية ومتطل ات تا ليترولية

التجددار  ا ليتروليددة فددر الدديمن مددا زالددت  ددعيفة  أمريددة المريطددر علددى أنحيددث أيدددت ال اح ددة 

عيهدا بلو  األميةملها  عف الوعر حول هذا اللوم من التجار ، وارتفام لس ة  أس ا.لتيجة لعد   اجد  

 األبجدية والرهمية.

رر ا هتصداد حتسديلتجدار  ا ليتروليدة فدر الديمن الدراسة الدى ألد  فدر حالدة التشدار ا أشارت ئ 

ا هتصداد اليملدر فدر  وذلدك  الددماجفدر عصدر العولمدة  الديلاميكيدةاليملر مدن  دالل تحسدين القددر  

 ا هتصاد العالمر.

 ش.. دول ال ليج تتراجعالفاحاء رغئ ال ر (  علوان "2007لوماتية  وفر دراسة لش كة الل ه المع

 .ا"تيلولوجي  

فدددر اللدددواحر التجاريدددة  د اللفطيدددة لددددول ال لددديج تسدددت للدراسدددة الدددى أن مععدددئ العوا دددأشدددارت ا

فقدددد  ،التلافسددديةلمزيدددد مدددن  ،، أمدددا فدددر مجدددال اسدددت الل التيلولوجيددداعمدددارواإلوأسدددوا  األسدددهئ والبلددداء 

ال راء. وتؤيد الدارسة هذا  ةة أو متوسطعن  عض دول أسيا اللامي ؛احوع  مل اشهدت هذد الدول ته ر  
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والددذي  (2008 سل مكتددوئ،ا هتصددادي العددالمرتقريددر للملتدددظ راجددع مددن  ددالل اإلشددار  الددى س ددر الت

ت فدر المركدز حل دتيلولوجيدا المعلومدات وا تصدا ت  ىتتبلدأن دولة األمارات العررية التر  أشار الى

 (50 المركدز فدر (، وال حدرين 36ت هطدر فدر المركدز  ، وحل د( دولدة فدر العدالئ122بدين  ( من 29 

هددد لجددد أن دولددة األمددارات   هددذا التقريددر مددع التقريددر الددذي سدد ق ( و مقارلددة54المركددز  فددر واليويددت 

، وتراجعت اليويت  مالية مرايدز فدر عدائ واحدد، أمدا ال حدرين التدر عامينمرايز  الل  ستةتراجعت 

  الل السلتين األ يرتين. امركز   17فقد تراجعت  واإلبدامتعالر من  عف التعليئ 

ين يدال ليجالمسدت مرين  اهتمدائ ن أسد ا  مد انهذا التراجع وتعتبر  أس ا.شير الدراسة الى  ئ ت

تسددمح  التعدداش وازدهددار التيلولوجيددا، حيددث   يعمدددون الددى اهامددة مؤسسددات  ؛السددريع بتحقيددق الددررح

. وال حدث والتطدوير فدر واحدة كما جاء على لسدان عيسدى محمدد  سدتير، مددير ادار  التعلديئ والتددري

. وهدددد أدظ ذلدددك الدددى تفدددو  العديدددد مدددن الددددول علدددى دول ال لددديج رغدددئ أن هدددذد الددددول ون يسددديلر للدبددد

 .من دول ال ليج  المتفوهة تيلولوجيا أهل  راء  

 :E .Government, Case Study(  علددوان " 2007وفددر دراسددة  رسددالة ماجسددتير(  

USA and Singapore "  

سل افور  المركز األولى فر العدالئ  ب. فر احتاللحليمة الى أن الس أبوأشارت ال اح ة سا د  

 ألجهدز المدواطلين  غيرها مدن دول العدالئ فدر امدتالكفر مجال الحكومة ا ليترولية هو تفوهها على 

المعرفددددة  سددددت دائ هددددذد األجهددددز  مددددن  ددددالل ررطهددددا  ( وكددددذلك التشددددارP.Cالحاسددددو. الش صددددية  

المدليددة وغيرهددا. والسددب.  واألحددوال، والتعلدديئ،  الجهددات الحكوميددة ذات العالهددة م ددل هطددام الصددحة

 وزيدروعلدى رأسدهئ  نالحكومييال الث واألهئ هو رغ ة كل من المواطلين والحكومة مم لة  الموعفين 

كافددة  المسدتمر مدع  ( وتواصددل.Minister of Information Comm  المعلومدات وا تصدا ت

  هول.     عت  لهذا التحول أو علاصر التحول الى لعائ الحكومة ا ليترولية ومتا
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 اإلطار النظري : اعاشرا 

ة فدر عدد  بدل كالدت متاحد، ليسدت  فكدر  جديدد  اال دمات اليترولي دكر  تقديئ المعلومات و ان ف 

م لددة التدر اسددت دمت هددذد الددلعئ هددر والتدر اسددت دمت لعددائ اليوابددل التلفزيوليدة، ومددن أي ددر األ ،دول

 (.Grönlund and others, 2001, P. XCYا  فرلس

دو   ، هن الملعمات الحكومية،  معلى دوا ر الدولة والدوا ر الحكوميدة هو معلوئكما و  دت مدن ج 

هددؤ ء ن مددات أعمددال، وفددر الجهددة المقابلددة فددإأجددل تقددديئ ال دددمات لعمددالء الدولددة مددن مددواطلين وملع

. علددى الطددر . كمددا يجدد وأسددرم  هسددهلل علددى هددذد ال دددمات والمعلومددات و صددالعمددالء يتوهددون للح

أن هدددذد ال ددددمات   تقتصدددر فقدددط علدددى ال ددددمات  علومدددة أن ي دددع لصددد. عيليددد مقددددئ ال دمدددة والم

المالية، بل يج. أن تحتوي على كافة ال دمات التدر يحتاجهدا المدواطن، ملعمدات األعمدال وغيدرهئ 

 (.Barquin, 2001, P.207من عمالء الحكومة  

أداء للتحددول مددن  الهادفددةاسددتراتيجياتها أولويددات سددلئ  ع فددرفددإن الحكومددة يجدد. أن ت دد عليدد و 

ار ال دددمات التددر دد وتيددر وتعدد فددر لددوممها  ددالطر  ا ليتروليددة تقدددي ال دددمات  ددالطر  التقليديددة الددى

 ن وملعمات األعمال.يحتاجها المواطلو 

  The Hashemite Kingdom of Jordan- e- htm, 2008 .Government ) 

لفيددذ الرؤيددا الملييددة السددامية  ددالتحول مددن حكومددة تقليديددة وملددذ أن  اشددرت الحكومددة األردليددة بت

الشددداغر  فدددر مجدددا ت متعددددد  يسدددتدعر مدددن عدددن الوعدددا ف  اإلعدددالنالدددى حكومدددة اليتروليدددة أصددد ح 

مين لشدددد لها أن يكددددون طالدددد. التوعيددددف هددددد حصددددل علددددى ر صددددة هيدددداد  الحاسددددو. الدوليددددة تقدددددالم

 ICDL مريحددددة.  وأهسدددداط  هسددددعارل مددددواطن كمبيددددوتر ليدددد(. كمددددا  اشددددرت الحكومددددة بددددإطال  حملددددة

مددا علددى اسدت دائ شد كة ا لترلدت فددر أمدور متعددد ،  األردليدينالمدواطلين  اه ددالزيداد   الدى  اإل دافة

 .مزودي  دمات على مستوظ عاٍل من اليفاء  وا هتدارالى وجود  أدظ
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ائ فددر وتحددول دوا ددر ومؤسسددات القطددام العدد روليددةليتن بي ددة التحددول الددى ال دددمات ا لددذلك فددإ

 (.45ص، 2003األردن لحو است دائ التيلولوجيا أص حت بي ة مشجعة وملاس ة  عواد، 

 إلحددظ. هل يكفر اطال  موهدع اليترولدر فر هذا المجال هو    لفسر ولين السؤال الذي يط

. فلددو اطلعلددا علددى ال بددر د اسددت دمت التيلولوجيددا  شددكل فعددالهدد الدددوا ر الحكوميددة  ددهن هددذد الدددا ر 

 هن مدير  وتقول التفاصيل ر   ري ة الد ل والمبيعات ا ليترولر" اطال  موهع دااصلي  "تفالتالر و 

www.istd.gov.jo  عن اطال  الموهع ا ليترولر للدا ر   ئ  ري ة الد ل والمبيعات هد أعلنعا

ال ددمات مدن  ن فدر الوهدت والجهدد وا سدتفاد هده مواي ة تطورات العصر والتسهيل على المواطليب

ح الموهدددع مدددن هبدددل مكلفدددر  دددري ة الدددد ل وأن هلددداك امكاليدددة لتصدددف االيترولي دددالتدددر تقددددمها الددددا ر  

ر تقدددمها الددا ر   جريددد  والمبيعدات وا طدالم علددى محتويدات الموهدع الددذي يسدجل كافددة ال ددمات التد

 (.13568العدد  ،2007، الرأي

ة عليد ، المترت دالمكلف يستطيع من  الل هذا الموهع معرفة هيمة ال ري ة  ر أنفهل هذا يعل

وطلد. تصددحيح أو اعداد  احتسددابها ان لدزئ األمددر، وهدل يسددتطيع تسدديد مددا يترتد. عليدد  مدن  ددري ة 

 من  الل الموهع وهل يقوئ الموهع بتزويدد  ما يفيد  هل  هد هائ بدفع التزامات  ال ريبية؟ 

تحتدوي الصدفحة األولدى علدى  احث على ش كة ا لترلدت، من هبلر ك ،هعو الرجوم الى المو   

 العلاوين التالية: 

لعدائ، ورؤيدة ورسددالة علداوين فرعيددة م دل رسدالة المدددير ا علدوانوي دئ هددذا ال :التعريدف  الددا ر  -1

يفيدة طدط الددا ر ، والهيكدل التلعيمدر، وكرها، ومدراء الدا ر  السا قين، ومشاريع و الدا ر  وتطو 

 تصال مع الدا ر .ا 

 .ئ: أ  ار، ولشر  الوعر ال ريبر، والعطاءات، وا ستبيالاتا تصال واإلعالن وي  -2
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حكددائ القددالون، أفددر  ، والجديدددواأللعمددة: القددوالين، ومشدداريع القددوالين التشددريعات وتتيددون مددن -3

 ل ريبر.ا ا زدواج، والتعليمات التلفيذية، وال الغات والقرارات، واتفاهيات تجل. واأللعمة

جراءات التطوير. واإلشاراتويحتوي هذا العلوان على أدلة ال دمات،  :اإلجراءات -4  ، وا 

وفهئ، ، والمكلفدددين المقبولدددة كشدددعلددداوين فرعيدددة هدددر: لمددداذج ال دددري ة ويتيدددون مدددن :ال ددددمات -5

 هصير .سا ل شهادات المست لين من ا ستيراد، وشهادات تسجيل ال ري ة، ور 

 ئ  دمات ولماذج  دمات الحكومة ا ليترولية.وي  :الحكومة ا ليترولية -6

ويحتدددوي علدددى أسددد لة عامدددة عدددن  دددري ة الدددد ل، وأسددد لة عامدددة عدددن  دددري ة  :سدددؤال وجدددوا. -7

 المبيعات.

د ول المكلف الى  ددمات الحكومدة ا ليتروليدة ويدد ل رهمد   مكاليةع يحتوي على اان الموه

ذا لدئ  تتعلدقوأيدة معلومدات أ درظ  هر لد  هيمدة ال دري ة المسدتحقة عليد ال ريبر م اشر  فستع بهدا وا 

الددوطلر عبددر رسددالة هصددير  بواسددطة جهدداز هاتفددة  رهمدد طيع ارسددال تال ددريبر فيسدد  يكددن يعددره رهمدد

عتبددر   ددر  فددر ال احددث ي رأي وحسدد. وجددود  فددر الموهددع و التددالر فددإن هددذاال لددوي الددى أحددد أرهددائ الم

 ع لفس  دون است دائ جهاز الهاتف اللقال؟الوطلر على الموه  فلماذا   يقوئ بإد ال رهم ،اللعائ

هراطر يعتبددر مددن العوامددل و لددديماللعددائ الحكددومر ا تددوافرفددإن  ااإلشددار  اليدد  سددا ق   وكمددا تمددت

ة التدددر تسدداعد مدددواطلر أيدد  دولدددة مددن الحصدددول علددى المعلومدددة التددر يحتاجولهدددا وفددر الوهدددت المهمدد

 الم تلفة على أجهز  الحاسو.. شر معلومات و دمات الوحدات الحكومية لالملاس. من  الل 

طريقة عرض هذد المعلومات وال دمات  طريقة سهلة ووا حة، ومن  دالل  ويج. أن تمتاز

 ل ة غير معقد  ليستطيع المواطن فهمها والتعامل معها.

 مكلفددة وليددنلها مدع المددواطن وكدذلك ال دددمات عمليدة تيددون تيلفدة تقددديئ المعلومدات وتددداو وهدد 

 هذد التيلفة مهما بل ت ومن أبرز هذد الفوا د: اتفو  ك ير   فوا دها المستقبلية
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 ر سواء على المواطن أو الحكومة.الدلاليتوفير التيلفة المادية التر هد تصل الى ماليين  -1

هر واليتدابر سدواء للمدواطلين أو لملعمدات األعمدال أو للددوا ر من حجئ العمل الدور  الت فيض -2

 لفسها. الحكومية

  .إللجاز معامالت المواطلين من أسابيع الى دها ق الوهت الالزئ ت فيض -3

(Executive Office of the President of the United States, April, 2003) 

ت فيددف حددد  ال دد ط الددذي يحدددث فددر المؤسسددات الحكوميددة لتيجددة اصددطفاه المددواطلين فددر  -4

 طوابير  لتعار دورهئ فر ألجاز معامالتهئ.

 االددى الدددا ر  الحكوميددة المعليددة صددفر    أو ملزلدد  ن مددن مكددان عملددالتقددال المددواط ةتصدد ح تيلفدد -5

 وم اشر . اكون معاملت  سيتئ الجازها سلي  

المدددواطلين وملعمدددات األعمدددال مدددن  دددالل التيلولوجيدددا  رددديندوا دددر الدولدددة و  بدددينان التعامدددل 

ورغددئ أهميددة  هجهز ، أو ايتمددال البليددة التحتيددة فقددطكددالمتقدمددة   يقددف علددد حددد امددتالك التيلولوجيددا 

  ملهددا علددى سددبيل الم ددال  ؛ا ا  أن التطبيددق والممارسددة العمليددة تحتدداج لتددوافر لعددئ متعدددد مددتوافره

، ولعددئ ار، ولعددئ المعلومددات اإلسددتراتيجيةلددات، ولعددئ دعددئ القددر ايحصددر لعددئ تشدد يل ومعالجددة البال

رها دة العمليدات  تيشدوري،  ئ، ولعدد   المعرفة، ولعئ دعئ فدر  العمدلالتقارير اإلدارية، واللعئ المحد

. ومدددن أم لدددة التفاعدددل السدددلبر مدددع التيلولوجيدددا الحدي دددة علدددى أداء الملعمدددات الحكوميدددة فدددر (2006

ة جرش كول  عن  عض دوا ر اإلدار  المحلية فر مديل (2007يدي، ب العة حدي ة دراست  بيلاألردن 

فقط مع مواصفات ألعمة معالجدة ئ دعئ القرار، بل أن التطبيقات تلسجعئ   يوجد تطبيق وا ح لل

ر لسدداد فدواتير الميداد لعدائ سلديوجدد   ت دئ سوظ المستوظ اإلداري التلفيذي حيث  والتر المعامالت

   اليت..لمكت ة البلدية لتلعيئ عملية اعار ، ولعائ سلر واليهرراء
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ولوجيدا للتيل امهادفر اسدت الحكومية األردلية   زالت تقتصر  كما أن هلاك  عض المؤسسات

ة ال ارجيدة عبدر هاعدد  بيالدات اليتروليددة ي دعلدى أمدور دا ليدة فدال يوجدد وسدا ل اتصدال فعالد  مدع الب

فدر  وتتم دل هدذد الحالدة فدر مؤسسدة الوهدف اإلسدالمرة يد"ا لترلت" بلعائ الش كات الدا ليدة وال ارج

 .(2008األردن  عريقات، 

 حادي عشر: نوع وطبيعة الدارسة

مددن اللددوم الوصددفر التحليلددر حيددث تددئ فددر الجالدد. اللعددري مددن الدراسددة تعتبددر هددذد الدراسددة  

 ملاهشة كيفية هيائ المؤسسات الحكومية بتقديئ  دماتها لعمال ها  است دائ التيلولوجيا.

 ثاني عشر: مجتمع الدراسة

التددر  وعددددها  ال ددون دا ددر  حكوميددة يتيددون مجتمددع الدراسددة مددن الدددوا ر الحكوميددة فددر األردن

لتيلولوجيددا فددر ت ددادل  دددماتها ومعلوماتهددا مددع المددواطلين األفددراد وملعمددات األعمددال. أمددا تسددت دئ ا

يهددئ فددر   الحكوميددة مددن أجددل الوهددوه علددى رأمجتمددع الدراسددة اآل ددر فهددو المتعدداملين مددع هددذد الدددا ر 

 جاتهئ.احتيالك الدا ر  لتحقيق كافة توكفاء  اللعائ المست دئ فر  ةعليفا

 سةثالث عشر: عينة الدرا

األول: ألهدا مدن  ؛لسدببين الدراسدة مجتمدعل دا در   دري ة الدد ل والمبيعدات لتم دار يدلقد تئ ا ت

وال ددالر أن طبيعددة عمددل ردن التددر التقلددت الددى اسددت دائ التيلولوجيددا. الدددوا ر الحكوميددة فددر األ وا ددلأ

فع ال درا . فهدر المجتمع من المواطلين المكلفين بدلها من التعامل مع مععئ ف ات يمك    هذد الدا ر 

الحدددره  أصدددحا.ومدددع مدددوعفر القطدددام ال ددداص، ومدددع التجدددار و ن يتتعامدددل مدددع المدددوعفين الحكدددومي

  معلى ألها تقدئ  دماتها الى 

G 2 C (Government to Citizen)  

G 2 B (Government to Business)  

G 2 E (Government to Employees)  
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فدددر دا دددر   دددري ة الدددد ل مو الحاسددد. اآللدددر المقددددرون ومسدددت د -وحـــدة المعاينـــة والتحليـــل

  طريقددة الددد ل مددن المددواطلين ومددوعفر القطددام ال دداص، أمددا عيلددة المتعدداملين مددع دا ددر والمبيعددات  

 أفراد من كل هطام. 10بواهع  مستجي ا 30يبلغ عدد أفرادها 

 رابع عشر: طرائق جمع البيانات

واهدددع اليتددد.، واأل حددداث، واإلعاللدددات  ال الويدددة المتعلقدددة  الدراسدددة مدددن لقدددد تدددئ جمدددع البيالدددات

ئ الرجوم الى موهدع دا در   دري ة الدد ل عن دا ر   ري ة الد ل وكذلك ت الصادر  الصحفية الرسمية

ت التدددر مددداوالمعلو ال ددددمات علدددى والمبيعدددات علدددى هاعدددد  البيالدددات ا ليتروليدددة  الترلدددت( وا طدددالم 

سددتبيان المرفددق أل ددذ رأي عيلددة الدراسددة مددن . وهددد تددئ تصددميئ ا ايمكددن للمكلددف الحصددول عليهددا سلي دد

 المواطلين، والموعفين الحكوميين، والتجار.

 اإل افة الى ما تئ ا طالم علي  فر موهع دا ر   ري ة الد ل والمبيعات ا ليترولر فقد تئ 

اجدراء مقابلدة مدع أحددد ك دار مدوعفر دا در   ددري ة الدد ل والمبيعدات وكالدت المقابلددة هاتفيدة حيدث تددئ 

 ر  األس لة التالية: ط

 مدا هل أد ظ است دائ الموهع ا ليترولر الى ت فديض عددد المدراجعين للددا ر ،  السؤال األول:

 طلبها المكلفون من  الل الموهع؟ ي من تقديئ كافة ال دمات التر ي

الدددددا ر   الددددى اف مددددن ح ددددورد ش صددددي  ن هلدددداك حددددا ت ك يددددر   بددددد للمكل ددددوكالددددت اإلجا ددددة: أ

دد ري ال ددري ة يقومدددون بزيدددار  الشددركة لالطدددالم علدددى ن مقدددد  حدددا ت الشددركات حيدددث أفدددر  او صوص 

ميزالياتها ودفاترهدا المحاسدبية مدن أجدل تحديدد هيمدة الدررح ال ا دع لل دري ة ومدن  دئ تزويدد المكلدف 

بهذا الرهئ والذي مدن حقد  ا عتدراض وملاهشدة هدذا الدرهئ، األمدر الدذي يتطلد. هيامد   مراجعدة الددا ر  

 من أجل هذد الملاهشة.  اش صي  
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مددن  افددين األفددراد فددإن مددراجعتهئ للدددا ر  مددا زالددت ها مددة وذلددك  سددب. أن ك يددر  أمددا  اللسدد ة للمكل  

دد لهئ مددن الددد ول الددى موهددع الدددا ر  واإلفدداد  مددن المددواطلين   يمليددون  عددد أجهددز  اليمبيددوتر التددر تمك 

 ال دمات التر يقدمها. 

 20 لددددعا فددددر القطددددام العددددائ أئ القطددددام ال دددداص فقددددد اط  أمددددا  اللسدددد ة للمددددوعفين سددددواء  أيددددالو 

على سلية تطبيق لعائ ا هتطام وتزويد ال ري ة  المعلومات فر أعمال المالية الحكومية  امت صص  

. وهددد جدداء ذلددك  ددالل ورشددة عمددل افتتحهددا مدددير عددائ دا ددر   ددري ة ا  لددديهئ اليترولي ددتددوافر الماليددة الم

اء الماليين فر عدد مدن الدوزارات والمؤسسدات العامدة وال اصدة. وهدد الد ل والمبيعات لعدد من المدر 

بين مدير الدا ر   هل  سيتئ الررط اإلليترولر بين الدا ر  والمؤسسات العامة وال اصدة بهدده ايصدال 

بدهددة ومو ددوعية فددر  يرممددا يسدداهئ فددر اصدددار هددرارات التقددد االمعلومددات المطلو ددة للدددا ر  اليترولي دد

 (.13568  2007  الرأي  الوهت الملاس. 
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 خامس عشر: التحليل اإلحصائي ومناقشة النتائج
 واختبار الفرضيات اإلحصائيالتحليل 

 تحليل ومناقشة النتائج

 (1الجدول )

 لالستباناتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 
 ا لحراه المعياري  الوسط الحسابر

Q1 2.5200 1.09246 

Q2 2.3800 1.08590 

Q3 2.2800 .94847 

Q4 2.2400 .79693 

Q5 1.9200 .80407 

Q6 2.1400 1.04998 

Q7 4.5758 .70844 

Q8 2.4600 1.01439 

Q9 2.1400 1.14304 

Q10 2.6200 1.00793 

Q11 2.2400 1.06061 

Q12 2.7200 1.29426 

Q13 2.4200 .99160 

Q14 2.3000 .93131 

Q15 2.0400 1.15987 

"األردن السددا ع لسددؤال لكالددت ( أن أعلددى المتوسددطات الحسددابية 1ن الجدددول رهددئ  يالحددم مدد

  متوسط  طا  طوات واسعة وجاد  فر توفير البلية التحتية الالزمة للتعامل مع التيلولوجيا الحدي ة".

يعتبددر التدددري. "  ال ددامس عشددر للسددؤالالمتوسددطات  وأقلل ( 70844.  ( والحددراه معيدداري 4.5758 

للت ل. على المشدكالت التدر تواجد  المدوعفين علدد هيدامهئ  التعامدل مدع  ا ل المقترحة حالي  أحد الوسا

 .(1.15987( والحراه     2.0400    متوسط اللعائ"
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  المبحوثين:صف خصائص و 
 المبحوثين جنس: أوال

 

 

 (2جدول رقم )
 
 

 الجنس التكرار النسبة المئوية

 ذكر 20 77%

 أنثى 6 23%

100% 26  

 

 

م نللم  رللا% 77أي رللب نتللة    20ح للب غ للد مللأ     جللأ أغ لبية للم حيثةنللان ا مللبناح رللا حيلل ما ن

 حيأ حسم.

 ثانيا: نوع الضريبة

 (3جدول رقم ) 
  

 

 الضريبة التكرار النسبة المئوية

 ضريبة دخل 14 54%

 ضريبة مبيعات 2 .8%.

 كالهما 10 38%

 المجموع 26 100%

رلب نتلة    أي 14ح لب غ لد ملأ    ح را حي يا يأفعاغ ضلييةم حيلأ   مبنانجأ أغ لبية م حيثةنان ا 

 را م نم حيأ حسم. % 54

 المهنة: ثالثا

 (4جدول رقم ) 
  

 

 المهنة التكرار النسبة المئوية

 موظف 5 19%

 موظف قطاع خاص 8 31%

 تاجر 12 46%

 صاحب مهنه 1 .4%

 المجموع 26 100%

 

اي 12حية  بلةع دةددهم  حيثبيثلمالمهنية   حيفئمحوثين كانوا من نالحظ من هذا الجدول أن أغلب المب
 %  46ما نسبته 
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 المستوى التعليمي: رابعا
 

 ( 5جدول رقم )
 
 
 

 المستوى التعليمي التكرار النسبة المئوية

 دون الثانوية 1 .4%

 ثانوية 7 27%

 بكالوريوس 14 54%

 دراسات عليا 4 15%

 المجموع 26 100%

 

 

 %54 أي رب  نتة   14ناح را حث   حيةكبيا ياس ح ب غ د مأ    غبية م حيعظثى مبنالحظ أغ حي

 
 الفرضيات  ختبارا

 
  األولى:الفرضية 

ال يوجددد عال ددة ذات داللددة ةحصددائية بدديل ا تندداع المسددموليل فددي المنرمددات الحكوميددة األردنيددة 

 لمنرمة تحسيل األداء في هذه ا وباستخدام التكنولوجيا في عمليات منرماتهم 

( ال  ةلب   اليلم حيفليق غل ا f) حيةبحلبق او  اليلم ذحالبة م أتسل  أ  ووية بغ رلب ذاح ملبغ  نلبـ فل ي 

 ( حي بيي ن بةج   ح حي ن   6وية ا حيجأول ) بتث اسطحي

  

 
 ANOVA 

 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.731 1 .591 1.512 .183 

Within Groups 16.038 25 .391     

Total 20.769 26       

 

( fهيمدددة   كالدددت حيدددث فدددر  ذي د لدددة احصدددا ية الددد  يوجدددد ( السدددابق6ويت دددح مدددن الجددددول رهدددئ  

 مستوي الد لدة اإلحصدا ية   ( 26  حرية ( بدرجات183.    المجدولةأيبر من  (  1.512  المحسو ة

  =0.05 يوجددد   ،  معلددى ألددالبديلددةالفر ددية  هبددول الصددفرية و الفر ددية رفددض ( وهددذا يقددود الددى

عال ة بيل ا تناع المسموليل في المنرمات الحكومية األردنيدة باسدتخدام التكنولوجيدا فدي عمليدات 

  .في هذه المنرمة األداءتحسيل ومنرماتهم 
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 :لفرضية الثانيةا

عاب التكنولوجيـا البنيـة التحتيـة القـادرة علـى اسـتي تـوافر بـينل يوجد عالقة ذات دللـة إحصـائية 

 .ء في المنظمات الحكومية األردنيةاستخدام هذه التكنولوجيا لتحسين األداو 

( ال  ةب   اليم حيفيق غ ا f) حيةبحب اليم ذحابة م أتس  أ   حتق اووية بغ رب ذاح مبغ  نبـ ف ي

 ( حي بيي ن بةج   ح حي ن   7وية ا حيجأول ) بتث اسطحي
 ( 7جدول رقم )

 
 ANOVA 

 

 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.033 1 .754 1.541 .01073 

Within Groups 20.070 25 .490   

Total 26.104 26    

 
 

( fهيمدة   كالدت حيدث فدر  ذي د لدة احصدا ية الد  يوجدد ( السدابق7يت ح من الجدول رهئ   و

 مسددددددتوي الد لدددددددة ( 26  بدددددددرجات حريددددددة (01073.  المجدولدددددددةمددددددن  أيبددددددر ( 1.541  المحسددددددو ة

،  البديلددةالفر ددية  هبددول الصددفرية و الفر ددية رفددض( وهددذا يقددود الددى   =0.05اإلحصددا ية   

البنية التحتيـة القـادرة علـى  توافر بينيوجد عالقة أي  ذا د لة احصا ية اهلاك فره     معلى أل

ــا لتحســين  واســتيعاب التكنولوجيــا  فــي المنظمــات الحكوميــة  ألداءااســتخدام هــذه التكنولوجي

 .األردنية

 :لفرضية الثالثةا
 

عدم إلمام العاملين في منظمات القطاع العام في  بينل يوجد عالقة ذات دللة إحصائية  
   .األردن باستخدام التكنولوجيا وضعف مستوى األداء في هذه المنظمات

 

( ويةل ا one way anova) حيةبحلب   اليلم ذحالبة م أتسل  أ حتق اووية لبغ رلب ذاح ملبغ  نلبـ فل ي

 :حي بيي ن بةج   ح حي ن   (8حيجأول )
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 (8جدول رقم )
 ANOVA 

 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.240 1 .172 1.048 .021 

Within Groups 3.125 25 .164   

Total 5.365 26    

 
 

( fكالددت هيمددة   حيددث فددر  ذي د لددة احصددا ية يوجدددالدد   ( السددابق8ويت ددح مددن الجدددول رهددئ  

 مستوي الد لدة اإلحصدا ية   ( 26  بدرجات حرية (021.( أيبر من المجدولة  1.048 المحسو ة 

  =0.05  هلاك   معلى أن ،البديلةالفر ية  هبول الصفرية و الفر ية رفض( وهذا يقود الى

العاملين في منظمات القطاع العـام فـي  إلمام عدم بينيوجد عالقة أي  ةذا د لة احصدا ي اه  فر 

 . األردن باستخدام التكنولوجيا وضعف مستوى األداء في هذه المنظمات

 التوصياتالنتائج و سادس عشر: 
 النتائج:

 توصلت الدراسة الى اللتا ج التالية:

 نفددر الملعمددات الحكوميددة فددر األرد ولينالمسددؤ بددين اهتلددام  ذات د لددة معلويددة عالهددة يوجددد .1

 تحسين األداء.و   است دائ التيلولوجيا

البليدة التحتيدة القدادر  علدى اسدتيعا.  تدوافربين  وذات د لة معلوية كبير  ومتميز د عالهة يوج .2

 التيلولوجيا واست دامها لتحسين مستوظ األداء.

بين عدئ المائ العاملين فر ملعمات القطدام العدائ فدر األردن  ذات د لة معلوية عالهة توجد .3

 عف أداء هذد الملعمات. و 
 التوصيات:

  رور  استيمال برلامج التحول من اللعائ اليدوي الى اللعائ ا ليترولر. .1

  رور  السير هدما فر توفير أجهز  الحاسو.  من حملة كمبيوتر ليل مواطن. .2
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ت قيف الجمهور األردلر عن طريق وسا ل اإلعدالئ  هسدس اسدت دائ الموهدع ا ليترولدر لددا ر   .3

 الد ل والمبيعات. ري ة 

 دددرور  تعدددديل  قافدددة مدددوعفر الددددا ر  و صوصدددا ذوي ال دمدددة الطويلدددة  دددهن احتسدددا. المبلدددغ  .4

 يكون أد  وأسرم من احتسا   يدويا.حاسوريا  سليا( ال ريبر 
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 الستبانة

 الجزء األول: 

 جددددددددددددى و ددددددددددددع اشددددددددددددار  لددددددددددددذا ير  الديم رافيدددددددددددةيت دددددددددددمن هددددددددددددذا الجددددددددددددزء المعلومددددددددددددات الش صددددددددددددية و 

 فر الموهع الذي يلطبق على حالتيئ:(  √  

 أل ى  ذكر    الجلس 

  ري ة مبيعات   ري ة د ل    لوم ال ري ة التر أهوئ بدفعها 

   كالهما   

 موعف هطام  اص  موعف هطام عائ   المهلة

 هلةصاح. م  تاجر   

 ة عامة الوي  أهل من  الوية عامة   المؤهل العلمر

 ماجستير    كالوريوس   

   دكتوراد   
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  :الجزء الثاني
موافق  ارةــــالعب الرقم

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 تناع المسؤولين في المنظمات الحكومية األردنية باستخدام التكنولوجيااق

المسدددؤولين فدددر دا دددر   دددري ة الدددد ل والمبيعدددات  1
يئ  ددمات الددا ر  مدن  دالل الموهدع يف لون تقدد
 ا ليترولر. 

     

علد هيامر  مراجعة الددا ر  ألي أمدر مدن األمدور  2
علدر    يجد.فتيون اجا ة الموعف الم تص  هل

لحصدددول الدددى موهدددع الددددا ر  ا ليترولدددر لالرجدددوم 
 اجا ة ألي استفسار. على

     

 مجرد هيامر بإد ال الرهئ ال ريبر ال اص بر  3
 الددددة الم صصددددة لددددذلك علددددى الحاسددددو. فددددر ال

 ددمن موهددع الدددا ر  أحصددل علددى كافددة البيالددات 
 المتعلقة بر كمكلف.

     

يمكدددددن الحصدددددول علدددددى شدددددهاد  بدددددراء  ذمدددددة مدددددن  4
 الدا ر  من  الل الموهع ا ليترولر.

     

علددر  فددر حددال ا ددتاله هيمددة ال ددري ة المترت ددة 5
والمحسددددددو ة مددددددن هبددددددل الدددددددا ر  والعدددددداهر علددددددى 

القيمددة المحسددو ة مددن هبلددر فددإن  رددينسددو. و الحا
  يتديح فرصدة  االبرلامج اآللر المعمول  د  حالي د

 الملاهشة والتعديل.

     

 بدددد مدددن زيدددار  الددددا ر  لحدددل المشدددكالت اللاجمدددة  6
 .(5رهئ   عن ا  تاله الوارد فر البلد

     

 البينية التحتية القادرة على استيعاب التكنولوجيا توافر
 تدوفيرردن هد  طا  طوات واسعة وجداد  فدر األ 7

البليدددة التحتيدددة الالزمدددة للتعامدددل مدددع التيلولوجيدددا 
 .الحدي ة
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عددددددددد حدددددددا ت القطدددددددام ال دمدددددددة عدددددددن الموهدددددددع  8
 .اجد   هليل   لدا ر   ري ة الد لا ليترولر 

     

كدددولر امتلدددك جهددداز كمبيدددوتر  ددداص بدددر يسدددهل  9
 د لدا دددددر   دددددري ة الدددددذلدددددك علدددددر التعامدددددل مدددددع 

 . االيترولي  

     

فددددددر حالددددددة القطددددددام ال دمددددددة اآلليددددددة فددددددإن هددددددذا  10
 ا لقطام   يستمر لفتر  طويلة.

     

أن السددب. فددر هلددة عدددد حددا ت القطددام ال دمددة  11
ومعالجتددد   سدددرعة يعدددود لوجدددود مدددزودي  ددددمات 

 اء يعملون على مدار الساعة.يأيف

     

 في األردن باستخدام التكنولوجياإلمام العاملين في منظمات القطاع العام 
مددددوعفر دا ددددر   ددددري ة  ر مددددعمددددن  ددددالل تعددددامل 12

الدددد ل والمبيعدددات شدددعرت أن هلددداك العديدددد مدددن 
غيددر هددادرين علددى التعامددل مددع  االمددوعفين  زالددو 

 اللعائ  شكل فعال.

     

فر دا در   الرغئ من هدر  اللعائ المعمول    على 13
. ال دري ة  ري ة الد ل والمبيعات على احتسا

لدددداك عددددد مددددن المترت دددة علددددى المكلفدددين ا  أن ه
ة هددددددذا ا حتسددددددا. المددددددوعفين   ي قددددددون  صددددددح

 .افيعودون  حتسابها يدوي  

     

عدددد مددن المددوعفين فددر الدددا ر  يالحددم أن هلدداك  14
ددد ذوي ال دمدددة الطويلدددة فدددر الددددا ر  هدددد  او صوص 

علدددددى   اعتدددددادوا علدددددى العمدددددل اليددددددوي ويف دددددلول
 العمل اآللر.

     

 االتددددددري. أحدددددد الوسدددددا ل المقترحدددددة حالي ددددديعتبدددددر  15
للت لددد. علدددى المشدددكالت التدددر تواجددد  المدددوعفين 

 علد هيامهئ  التعامل مع اللعائ.
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