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 عرض كتاب اإلدارة العامة والثورة الصناعية الرابعة

 2021جامعة الدول العربية/-المنظمة العربية لمتنمية اإلداريةالناشر/سنة النشر: 

 أحمد السيد الدقن: أ.د/المؤلف 

لمعموم اإلدارية وخبير أكاديمية السادات -أستاذ اإلدارة العامة والمحمية بكمية العموم اإلدارية     
     اإلصالح اإلداري والحوكمة اإللكترونية وعضو الجمعية األمريكية لإلدارة العامة.

 الكتاب:وأهمية فكرة    

الجيل اإللكتروني في ظل الثورة الصناعية الثالثة إال تطور اإلدارة الحكومية نحو من رغم بال    
لمبيروقراطية ظل يهيمن عمى أداء الحكومة اإللكترونية؛ مما حال   DNAأن العنصر الوراثي 

دون تحقيق األهداف المنشودة من تبسيط اإلجراءات وسرعة األداء ومما عرقل جهود اإلصالح 
 تقدم فرصة جديدة لتطوير اإلدارة الحكومية.اإلداري، وجاءت الثورة الصناعية الرابعة ل

وفي هذا اإلطار يسعى األكاديميون والمسئولون إلى تقديم طرح  لتحول جديد في اإلدارة    
الحكومية نحو األداء المنشود؛ ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يمكن أن يشكل دليال عمميا 

نحو االنتقال إلى الجيل الثالث لإلدارة العامة لمهنية لإلدارة العامة العربية األكاديمية واوعمميا 
 الحديثة الجيل الرقمي.

األول من نوعه في محاولة التأصيل العممي لمتحول من هو ويمكن القول بأن هذا الكتاب     
آلليات التغمب عمى معوقات  تقديم إطارو الجيل اإللكتروني إلى الجيل الرقمي لإلدارة العامة، 

كما أثبتت الدراسات  – التخطيط هو البدايةأن هذا ترايجي لمتحول الرقمي باعتبار التخطيط االس
جرائية عبر  كان وليس التكنولوجيا كما -الحديثة يعتقد البعض، وكذلك تقديم أطر قيمية وا 

مناهج عممية؛ وذلك  لمتحول: من الحكومة اإللكترونية إلى الحوكمة  واستخدام اقترابات تحميمية 
الرقمية، ومن اإلدارة البيئية إلى دارة العامة اإللكترونية إلى اإلاإلدارة العامة ية، ومن اإللكترون

الحوكمة البيئية، ومن الديمقراطية اإللكترونية إلى الديمقراطية الرقمية، ومن الرقابة الخارجية إلى 
 الرقابة الذاتية لممنظمات العامة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
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 فصول الكتاب

 فصول:من سبعة الكتاب  يتكون 

 .الفصل األول: تطور أجيال اإلارة العامة

 .الفصل الثاني: التحول الرقمي كمدخل لمجيل الثالث لإلصالح اإلداري

 .الفصل الثالث: معوقات التخطيط االستراتيجي لمتحول الرقمي وآليات التغمب عميها

 .كمة اإللكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكوميةالفصل الرابع: دور الحو 

 .الفصل الخامس: الحوكمة اإللكترونية كمدخل لمتطور الديمقراطي

 .الفصل السادس: التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية

      .الفصل السابع: التحول من الرقابة الخارجية إلى الرقابة الذاتية لممنظمات العامة

 :التحميمية والمناهج البحثية وما توصمت إليه القتراباتا

إجراء تحميل عممي باستخدام اقترابات تحميمية ومناهج بحثية من التحميل ب المؤلف  قام    
اإلستقرائي والتحميل المفاهيمي ونظرية التحدي واالستجابة  والمنهج التطوري ومنهج تحميل النظم  

عة لمكتاب، يمكن القول بأن الثورة الصناعية الرابعة تفرض عمى اإلدارة العامة عبر الفصول السب
 من أبرزها: - عبر جداول وأشكالوذلك تم شرحها في متن الكتاب -عدة تحوالت  

 التحول من الخدمات الحكومية اإللكترونية إلى الخدمات الحكومية السحابية.-

 م إدارة المعرفة والنظم الخبيرة.التحول من نظم المعمومات اإلدارية إلى نظ-

 التحول من األمن اإللكتروني إلى األمن السيبراني.  -

 التحول من اإلدارة البيئية الحكومية إلى اإلدارة البيئية المجتمعية.-

 التحول من المنظمات العامة اإللكرونية إلى المنظمات العامة الرقمية.-
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 ى المنظومة البيئية الشاممة.التحول من المنظومة البيئية الطبيعية إل-

 التحول من اإلدارة المحمية إلى الحوكمة المحمية. -

أهداف مراقبة أنظمة التحول من الحكومة اإللكترونية إلى الحوكمة اإللكترونية عبر إطار -
 . COBIT5 المعمومات والتكنولوجيا

 التحول من الهياكل الهيراركية  إلى الهياكل ذاتية التنظيم.-

 . TWOSإلى تحميل  SWOTل من تحميل التحو -

 التحول من المؤسسية إلى المؤسسية الجديدة عبر مدخل الحوكمة العامة الحديثة. -

 . Tealالتحول من إعادة اختراع الحكومة إلى إعادة اختراع المنظمات العامة عبر نموذج -

 قدمه الكتابيلجديد الذي ا

لتحوالت اإلدارة إجرائية)عممية/تطبيقية( مقترحة  اأطرا قيمية)فمسفية/فكرية( وأطر اب الكتقدم       
؛ بما يمكن القول معه بأنه يشكل من الجيل الثاني اإللكتروني إلى الجيل الثالث الرقمي الحكومية

 نحو التحوالت المطموبة في ظل الثورةلمباحثين ومتخذي القرار عممي و بذلك أول دليل عممي 
فمقد  .الجيل الثالث لإلصالح اإلداريإلى الوصول إلى الكتاب حيث يسعى ؛ الصناعية الرابعة

أصبح من المسممات  أن اإلصالح اإلداري هو قاطرة رئيسية لتحقيق التتنمية المستدامة والتقدم 
 .المنشود من خالل إدارة حكومية أكثر كفاءة وفعالية إلدارة التنمية والتقدم


