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يف هذا ادلقام أشكز اهلل عش وجل أى ٌسز يل اجناس هذا البحث شكزاً
ٌلٍق جبالله.
وأتقدم بالشكز جلاهعة األسهز هذا الصزح التعلٍوً الذي هى هَنهل
للعلن وادلعزفة.
كوا وأتقدم بالشكز للوشزف وادلناقشني الذٌي كاى ذلن الفضل يف
التىجٍه واإلرشاد خلزوج هذا البحث للنىر.

الباحث

ث

ملخصىالدرادة

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مقومات نجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية في فمسطيف
خالؿ المنيجية المختمطة (وصفي – كمي) باستخداـ االستبانة والمقابالت كأدوات لمدراسة،
تشكمت عينة الدراسة مف  234استبانة تـ الحصوؿ عمييا بشكؿ طبقي عشوائي مف مجتمع
الدراسة المكوف مف اإلدارة العميا في الو ازرات في الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة لمقابالت
مع المختصيف مف الحكومة والمجمس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد توصمت الدراسة لممقومات الالزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية باإلضافة

لممعيقات التي تواجو التطبيؽ في فمسطيف ،وكاف مف أبرز مقومات نجاح التطبيؽ :توفر الرؤية
والبنية اإلدارية و التقنية باإلضافة لمكادر البشري والقوانيف والتشريعات الكافية والتوعية بالحكومة

اإللكترونية وخدماتيا واشراؾ مؤسسات المجتمع المدني؛ ومف المعيقات التي تواجو التطبيؽ :عدـ
وحدة الجيود المبذولة بيف الضفة الغربية وقطاع غزة ،ضعؼ إشراؾ اإلدارة العميا في الو ازرات

وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني بشكؿ كافي في عممية التخطيط والتنفيذ ،باإلضافة لوجود

ضعؼ في الجانب اإلداري والتقني ،وعدـ توفر قوانيف وتشريعات كافية تغطي كافة مجاالت

الحكومة اإللكترونية ،والحاجة لكوادر بشرية متخصصة ،وقصور في التوعية حوؿ خدمات

الحكومة اإللكترونية.

وخمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا :ضرورة توحيد استراتيجية وجيود تطبيؽ

الحكومة اإللكترونية بيف الضفة الغربية وقطاع غزة ،واشراؾ اإلدارة العميا في الو ازرات في عممية

التخطيط والتنفيذ ،وسف قوانيف وتشريعات كافية لتغطية القضايا المتعمقة بالحكومة اإللكترونية،
والحاجة إلصالح إداري وتوفير المتطمبات التقنية ،وتطوير الكادر البشري ،وتوعية المواطنيف

حوؿ الحكومة اإللكترونية وخدماتيا.
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Abstract

Abstract
This study aimed to identify the success factors of
implementing E-Government in Palestine. Through the mixed
methodology using a questionnaire and interviews as tools of
study, 234 questionnaires were distributed to senior management
in the ministries in the West Bank and Gaza Strip, and some
interviews with professionals from the government and the
Legislative Council and civil society institutions were carried out.
The study deduces the necessary factors of the successful
implementation of e-government in addition to the obstacles
facing the implementation in Palestine. The most prominent
factors of the successful implementation: the vision, management
and technical infrastructure for human resources or laws and
adequate legislation, awareness of electronic-government and its
services, and the involvement of civil society institutions. The
obstacles facing the application include the lack of unity efforts
between the West Bank and the Gaza Strip, not involving the
higher management in ministries and civil society in the planning
and implementation process of the institutions, in addition to the
presence of the weakness in the administrative and technical side,
the lack of laws and regulations that cover all the areas of egovernment, the need for specialized human resources, and a lack
of awareness about e- government services.
The study educes some recommendations that include:
necessity to unite the strategy and the efforts of the e- government
planning and implementation
between the West Bank and the
Gaza Strip, involving the higher
management in the ministries ,
enactment of laws and legislation sufficient to cover issues related
to electronic-government,
need for administrative reform and
providing
the technical requirements, development of human
resources, in addition to enhance the public awareness about egovernment services.
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الفصلىاألول
اإلطارىالعامىللدرادة

أولً :المقدمة:

شيد العالـ ثورة في مجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،وكاف ليذه الثورة انعكاسيا

الواضح عمى كافة مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،مما جعؿ التنمية مرتبطة

بشكؿ كبير بقدرة ىذه الدوؿ عمى مواكبة التقدـ واالستفادة مف إمكانياتو .ويذكر إبراىيـ ()2004

أف مف أبرز سمات ىذه الثورة أنيا عابرة لحدود الدوؿ ،حيث يصعب عمى أي دولة أف تمنع
التدفؽ اإلعالمي والمعموماتي القادـ ليا مف خارج حدودىا .فقد شيد النصؼ الثاني مف
التسعينات تقدـ كبير في مجاؿ اإلنترنت عمى مستوى العالـ ،حيث نما استخداـ اإلنترنت بشكؿ
متسارع .وبحسب التوقعات سيصؿ عدد المستخدميف عاـ  2015لإلنترنت في العالـ 3 :مميار

مستخدـ ما يمثؿ  %40مف إجمالي سكاف العالـ (األمـ المتحدة.)2014 ،

وقد كاف ليذه الثورة المعموماتية دور في استحداث مفاىيـ وأنماط جديدة منيا :اإلدارة

اإللكترونية واإلعالـ اإللكتروني والحكومة اإللكترونية ،والكثير مف المفاىيـ التي تعرؼ وتصاغ
بنمط يعتمد التكنولوجيا كوسيمة مف وسائؿ التواصؿ.
ومع ىذه الثورة بدأت غالبية دوؿ العالـ في تطوير سياساتيا بما يتناسب مع متطمبات

العصر وبما يكفؿ أداء وظائفيا بأعمى كفاءة ممكنة وخاصة في القطاع الحكومي الذي اتصؼ
دوما بالبيروقراطية وتعدد التعقيدات في اإلجراءات المطموبة  ،ومف ثـ فمع دخوؿ عصر الثورة

المعموماتية أصبح لزاما عمى الدوؿ أف تقوـ بإعادة ىيكمة مؤسستيا العامة بما يتواكب مع
متطمبات الثورة الرقمية لتييئة االندماج في االقتصاد العالمي الذي تزداد فيو حدة المنافسة ،ومف
ثـ بدأ التفكير في التحوؿ نحو الحكومة اإللكترونية لكي تتغير األساليب التقميدية ألداء العمؿ

الحكومي لتتحوؿ ألساليب مميكنة تستخدـ التقنيات الحديثة التي تتطور دوما في ظؿ ثورة
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات حتى يتـ تقديـ الخدمة الحكومية في أسرع وقت وبأقؿ تكمفة

ممكنة (لطفي.)2007 ،

لذلؾ كاف مف األىمية دراسة مقومات نجاح تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية وتييئة

البنية األساسية ليذا المشروع وقد عدد وأىميا حسب سميماف( :)2010الرؤية االستراتيجية،
تكويف بنية تحتية معموماتية ،تحقيؽ التحوؿ التنظيمي ،تييئة األنظمة والتشريعات ،نشر المعرفة

المعموماتية.
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الفصلىاألول
اإلطارىالعامىللدرادة

ثانياً :مشكمة الدراسة:
حسب مؤشر األمـ المتحدة والذي يعتبر معيا ار شامال وأقرب لمموضوعية في تقييـ بيئة

الحكومة اإللكترونية تعتبر الدوؿ العربية مف الدوؿ ذات المعدؿ المتوسط في تنمية الحكومة
اإللكترونية ،وبحسب تقرير األمـ المتحدة لعاـ  :2014فإف متوسط معدؿ الدوؿ العربية في تنمية
الحكومية اإللكترونية ىو  0.4839وىو معدؿ متوسط منخفض في ظؿ معدالت تنمية مرتفعة
ومرتفعة جدا تصؿ  0.7300وىو متوسط معدؿ تنمية الحكومة اإللكترونية في االتحاد األوربي.

وقد تحدث العديد مف الباحثيف العرب في مجاؿ الحكومة االلكترونية حوؿ ضعؼ تطبيؽ

مشروع الحكومة اإللكترونية في البمداف العربية فقد أشار عبد ( )2007لوجود ضعؼ شديد في

تطبيقات واستخداـ الحكومة اإللكترونية في الدوائر الحكومية ،كما وأشار  )2008( Heeksبأف
 %85مف مشاريع الحكومة اإللكترونية في الدوؿ النامية تفشؿ بشكؿ جزئي أو كامؿ .وتضيؼ
الرزي ( )2012بأف المؤسسات الحكومية ال تتوفر لدييا البنية التحتية واالست ارتيجية الالزمة لبناء
الحكومة اإللكترونية.
ويذكر شدويؾ( " :)2012بأف تطبيؽ الحكومة اإللكترونية في فمسطيف يحؿ معيقات

التنقؿ التي يعيشيا الفمسطينيوف في ظؿ االحتالؿ " .ومع إدراؾ الحكومة الفمسطينية ألىمية
مشروع الحكومة اإللكترونية خاصة في مجتمعنا الفمسطيني" تـ اعتماد استراتيجية لتطبيؽ

الحكومة اإللكترونية وبالفعؿ بدأ العمؿ عمى تطبيقيا ،وأكد (حمادة-2014 ،مقابمة) وجود
خطوات وانجازات في المشروع إال أف ىناؾ معوقات تواجو نجاح التطبيؽ ،ومما سبؽ برزت

مشكمو الدراسة وىي:

ما ىي المقومات الالزمة لنجاح تطبيق مشروع الحكومة اإل لكترونية في فمسطين؟

ثالثاً :أسئمة الدراسة:
انسجاما مع مشكمة الدراسة ،تيدؼ ىذه الدراسة إلى اإلجابة عمى التساؤالت التالية:
 ما ىي المقومات الالزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية في فمسطيف؟ ما ىي المعوقات التي تواجو نجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية في فمسطيف؟ ىؿ ىناؾ فروؽ بيف إجابات المبحوثيف تعزى الى (المنطقة ،سنوات الخبرة ،المسمىالوظيفي ،المؤىؿ العممي)؟
 ما مدى اشراؾ مؤسسات المجتمع المدني في تطبيؽ الحكومة اإللكترونية؟3

الفصلىاألول
يمكفللدرادة
كيؼىالعامى
اإلطارلتكنولوجيا المعمومات أف تقدـ خيارات أوسع نطاقا مف أجؿ تحقيؽ حكومة
إلكترونية كؼء؟

رابعاً :أىداف الدراسة:
 التعرؼ عمى أىمية تطبيؽ الحكومة اإللكترونية في فمسطيف. التعرؼ عمى مقومات نجاح تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية. التعرؼ عمى المعوقات التي تواجو تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية. التعرؼ عمى مدى اشراؾ مؤسسات المجتمع المدني في تطبيؽ الحكومة اإللكترونية. التعرؼ عمى الخيارات التي تقدميا تكنولوجيا المعمومات في تطبيؽ الحكومة اإللكترونية الخروج بتوصيات تساعد متخذي القرار في التغمب عمى المعوقات التي تحد مف نجاحتطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية.

خامساً :أىمية الدراسة:
 -3األىمية العممية (النظرية):
تتمثؿ أىمية ىذه الدارسة مف الجانب العممي في حداثة موضوع الدراسة وقمة البحوث

والدارسات خصوصاً في فمسطيف حيث تعتبر ىذه الدراسة وبحسب عمـ الباحث الدراسة األولى

التي تدرس الحكومة اإللكترونية بعد إقرار المشروع وبدء التطبيؽ بشكؿ رسمي باإلضافة إلى أنيا

تدرس موضوع الحكومة اإللكترونية عمى مستوي الوطف الضفة الغربية وقطاع غزة ،ويأمؿ

الباحث أف تثري ىذه الرسالة المكتبة الفمسطينية والعربية بالمعمومات والمعرفة وتساعد الباحثيف
في المجاؿ مف االستفادة مما تواصؿ لو الباحث مف نتائج.

 -4األىمية العممية (التطبيقية):
 التوصؿ لممقومات الالزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية في فمسطيف. تمكيف الجيات المشرفة عمى تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية مف التعرؼ عمى واقعمشروع الحكومة اإللكترونية.
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الفصلىاألول
للدرادة
اإلطارىأفالعامى
التوصيات في مساعدة الجيات المشرفة عمى المشروع مف اتخاذ ق اررات
تساىـ
الالزمة لنجاح عممية تطبيؽ الحكومة اإللكترونية والتغمب عمى المعوقات التي تواجو
عممية التطبيؽ.

سادساً :متغيرات الدراسة:
استندت ىذه الدراسة في الوصوؿ لمنتائج مف خالؿ دراسة مقومات نجاح تطبيؽ الحكومة

اإللكترونية في فمسطيف ،حيث اعتمد الباحث في الدراسة عمى المتغيرات التالية:
متغيرات الدراسة وتتمثل بـ:
 العوامؿ اإلدارية. -العوامؿ التقنية.

 العوامؿ البشرية. القوانيف والتشريعات -التوعية.

المتغير
العوامؿ اإلدارية

الدراسات السابقة
الغوطي ( ،)2006عبد( ،)2007جواد وأبوزيد ( ،)2007الدويساف
( ،)2009ابف عيشاوي ( ،)2009استراتيجية الحكومة اإللكترونية

الفمسطينية ( ،)2013أبو جابر(.)2011
العوامؿ التقنية

الغوطي ( ،)2006عبد ( ،)2007جواد وأبوزيد (،)2007
الدويساف ( ،)2009ابف عيشاوي ( ،)2009استراتيجية الحكومة
اإللكترونية الفمسطينية ( ،)2013أبو جابر(.)2011

العوامؿ البشرية
السياسات والتشريعات

الغوطي ( ،)2006جواد وأبوزيد ( ،)2007استراتيجية الحكومة
اإللكترونية الفمسطينية ( ،)2013أبو جابر(.)2011

عبد ( ،)2007جواد وأبوزيد ( ،)2007الدويساف (،)2009

ابف

عيشاوي ( ،)2009استراتيجية الحكومة اإللكترونية الفمسطينية

( ،)2013أبو جابر(.)2011
التوعية

الدويساف ( ،)2009ابف عيشاوي ( ،)2009استراتيجية الحكومة
اإللكترونية الفمسطينية ( ،)2013أبو جابر(.)2011
5

الفصلىاألول
اإلطارىالعامىللدرادة

سابعاً :حدود الدراسة:

تنحصر الدراسة في المحددات التالية:
 -3الحدود المكانية :الو ازرات الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 -4الحدود الزمنية 2015/2016 :ـ.
 -5الحدود البشرية :اإلدارة العميا في الو ازرات الفمسطينية.
 -6الحدود الموضوعية :مقومات نجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية.

ثامناً :مصطمحات الدراسة:
 -3الحكومة اإللكترونية:
التعريف الصطالحي :عممية استخداـ المؤسسات لتكنولوجيا المعمومات التي لدييا القدرة عمى
تغيير وتحويؿ العالقات مع المواطنيف وتمكينيـ مف الوصوؿ لممعمومات ،مما يوفر مزيدا مف
الشفافية وادارة أكثر كفاءة لممؤسسات ،ويختمؼ ىذا التعريؼ عف سابقو بظيور مفيومي الشفافية
والكفاءة (.)World Bank ,2007

التعريف اإلجرائي :يعرفيا الباحث بأنيا " عممية التحوؿ في تقديـ الخدمات الحكومية لمشكؿ
اإللكتروني باستخداـ ما يتوفر في مجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مف أدوات
وامكانيات".
 -4القطاع العام " الحكومي":
التعريف الصطالحي :ىو القطاع الذي يعمؿ عمى تقديـ خدمات أساسية لضماف استمرار النظاـ
العاـ ،ويصعب تسويقيا بمقابؿ ويتـ تمويميا مف الموازنة العامة والتي تؤمف إيراداتيا مف
الضرائب المفروضة عمى الشعب (صبري.)2003 ،

التعريف اإلجرائي :يعرفو الباحث بأنيا " الجية التي تقدـ الخدمات العامة لألفراد والقطاعات
المختمفة دوف ىدؼ مادي وبتمويؿ مف ميزانية الدولة".
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الفصلىاألول
اإلطارىالعامىللدرادة

تاسعاً :الدراسات السابقة:
تشكؿ الدراسات السابقة أىمية كبيرة ،حيث تعطي الباحث نظرة واسعة واطالع أكبر حوؿ

موضوع الدراسة وتزيد مف قدرتو في التعرؼ عمى أبعاد الدراسة وطرؽ دراستيا باإلضافة لمتعرؼ

عمى النتائج والتوصيات السابقة التي توصؿ ليا الباحثوف في إطار موضوع الدراسة.
أول :الدراسات العربية:
 -3دراسة (حسين)2013 ،
عنوان الدراسة :الحكومة اإللكترونية في البمدان العربية

وىدفت ىذه الدراسة لبناء إطار شامؿ عف الحكومة اإللكترونية وامكانية توظيفيا ألدوات
تكنولوجيا المعمومات في المؤسسات المتخمفة .وتوصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ الحكومة
اإللكترونية يتطمب إعادة ىيكمة اإلدارات بما يالئـ متطمبات الحكومة اإللكترونية ،ويتوجب عمى

الحكومات التي تستخدـ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية وضع التشريعات والقوانيف المالئمة وضرورة

القياـ بدراسة معوقات تطبيؽ الحكومة اإللكترونية في تجارب الدوؿ المتقدمة والنامية وتأىيؿ

وتدريب الموظفيف عمى تطبيؽ الحكومة اإللكترونية.

وأوصت الدراسة الي ضرورة مالئمة متطمبات الحكومة اإللكترونية بما يتماشى ومتطمبات

التغيير ويتالءـ مع تطبيقات مشاريع الحكومة اإللكترونية ،وضع الخطط الالزمة لتأىيؿ وتدريب
الموظفيف ،توفير برامج حماية لمبيانات والمعمومات عف طريؽ التشريعات القانونية الالزمة

واعتماد التوقيع اإللكتروني.
 -4دراسة (حسن)2013 ،
عنوان الدراسة :الحكومة اإللكترونية في الجزائر :دراسة في إمكانيات التطبيق
وىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى البيئة التي أعدتيا الجزائر لمشروع الحكومة اإللكترونية
وتحميؿ تحديات مشروع الحكومة اإللكترونية واقت ارح الحموؿ المناسبة .وتوصمت الدراسة إلى أف

نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية يتوقؼ عمى التعريؼ بو وبمزاياه خاصة إذا كانت البيئة

االجتماعية ليا مواقؼ سمبية مف التكنولوجيا الحديثة وال سيما االنترنت مف خالؿ حمالت التوعية
والدعاية ،وتأخر استكماؿ البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ وانتشار أمية الحاسوب
بالجزائر أدي الي اتساع الفجوة الرقمية والتي تعتبر مف تحديات الحكومة اإللكترونية في الجزائر.
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الفصلىاألول
للدرادة بضرورة حؿ المشاكؿ المرتبطة باألمف المعموماتي ،وتكثيؼ حمالت
العامى الدراسة
اإلطارىأوصت
و

التوعية بأىمية التكنولوجيا الحديثة لممعمومات واالتصاؿ ،واالىتماـ بالعنصر البشري باعتباره
األداة التي تسيـ في تنفيذ برامج الحكومة اإللكترونية.
 -5دراسة (الرزي)2012 ،
عنوان الدراسة :مدى تطبيق نظام الحكومة اإللكترونية في مؤسسات السمطة الوطنية في

قطاع غزه.

وىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى مدى تطبيؽ نظاـ الحكومة اإللكترونية في مؤسسات
السمطة في القطاع ،ومعرفة األسباب والمعيقات التي تحد مف تطبيؽ المشروع وطرؽ عالجيا.

وتوصمت الدراسة لوجود بعض المتطمبات لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية مع عدـ وجود بعضيا
االخر بنسب مختمفة ،ولبناء حكومة إلكترونية قوية تحتاج إلى توفر المتطمبات والمقومات ليكتب

ليا النجاح.
وأوصت الدراسة بضرورة العمؿ عمى توفير البنية التحتية الالزمة لبناء لحكومة إلكترونية
قوية األركاف ،مف خالؿ توفير نظـ اتصاالت فعالة لنقؿ البيانات مف والى المؤسسات الحكومية
واألفراد والمجتمع بأكممو وصيانة شبكات المؤسسات الحكومية باستمرار ألف تمؾ الخدمات ال تتـ

إال عف طريؽ الشبكة.

 -6دراسة (بن عيشاوي)2009 ،
عنوان الدراسة :أثر تطبيق الحكومة اإللكترونية عمى مؤسسات العمال في الجزائر
وىدفت ىذه الدراسة لإلحاطة بأىـ األثار والمنافع التي تنعكس عمى مؤسسات األعماؿ

جراء التطبيؽ الصحيح لمفيوـ الحكومة االلكترونية .وتوصمت الدراسة الي أف تطبيؽ ىذا

الحكومة اإللكترونية يستمزـ توفير البنية التحتية األساسية لقيامو المتمثمة في جممة المتطمبات،
شبكة االتصاالت والحاسب االلي ،وانتشار االنترنت ،والتشريعات المتخصصة ،وتأىيؿ العنصر

البشري .وتتعدد الفوائد والمزايا المتولدة مف تطبيؽ الحكومة اإللكترونية عمى مؤسسات األعماؿ
ضمف االستخدامات الرقمية حيث ترفع مف مستويات التنظيـ والقيادة والموارد البشرية والتعامالت

المالية والتخطيط واتخاذ القرار وىندسة اإلنتاج وبحوث التسويؽ واآلنية في التعامؿ مع العمالء

والمورديف والمالكيف وكؿ ذوي المصمحة فييا.

وأوصت الدراسة بضرورة االستثمار الفعاؿ في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتوفير

البنية التحتية الالزمة لبناء حكومة اإللكترونية قوية األركاف ،ضرورة العمؿ عمى تحسيف وتعبئة
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الفصلىاألول
العام
المواإلطار
للدرادةىذه التقنيات واالنخراط في االقتصاد الرقمي بفضؿ ما يوفره ليا مف
ائدى ومزايا
اطنيفى بفو

سيولة وسرعة في إجراء التعامالت المحمية والدولية بأىؿ جيد وتكاليؼ.
 -7دراسة (الرفاعي)2009 ،
عنوان الدراسة :الحكومة اإللكترونية وسبل تطبيقيا :مدخل استراتيجي

وىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى امكانية أف تحرز المؤسسات الحكومية تقدما مف خالؿ

توظيفيا لتكنولوجيا المعمومات في أداء أعماليا .وتوصمت الدراسة إلى أنو يستمزـ الحكومة
اإللكترونية توفير الكثير مف الخدمات والمنتجات والقدرة البشرية واإلجراءات ،باإلضافة لوجود
جوانب قصور تعتري اإلطار النظري التقميدي لمحكومة اإللكترونية مف حيث إمكاف قياس إسياـ

المؤسسات في المجتمع ،إذ أف ىذا اإلطار يعتد بالعمؿ اليدوي عامال وحيدا لمحكـ عمى فاعمية
المؤسسة دوف النظر الي مدى تأثير األنشطة المؤثرة التي يمارسيا العامميف عمى المؤسسة.
وأوصت الدراسة بضرورة تييئة البنية األساسية لنجاح الحكومة في أداء أعماليا ،ويتـ
ذلؾ مف خالؿ توفير نظـ اتصاالت فعالة لنقؿ البيانات والمعمومات ،تحديث القوانيف والتشريعات

إلضافة الشرعية والقبوؿ لموثائؽ والمعامالت اإللكترونية ،ضرورة المحافظة عمى خصوصية

المعمومات والمعامالت الشخصية.
 -8دراسة (لطفي)2007 ،

عنوان الدراسة :الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق العممي
وىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى متطمبات إنشاء الحكومة اإللكترونية وأيضا دراسة تطور

التجربة اإللكترونية المصرية .وتوصمت الدراسة الي أف نجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية يتطمب
بذؿ المزيد مف الجيد لنشر خدمات الحكومة اإللكترونية لتصبح في متناوؿ غالبية المواطنيف،

باإلضافة الي العمؿ عمى تقديـ خدمات أخرى جديدة.
وأوصت الدراسة بضرورة العمؿ عمى تييئة البيئة التقنية لمحكومة اإللكترونية سواء عمى
المستوي الفني أو زيادة نسبة استخداـ اإلنترنت لدى الجميور ،وأىمية إعداد خطة قومية تتضمف

برامج لتدريب موظفي الحكومة عمى استخداـ التكنولوجيا الرقمية بما يؤىميـ ألداء الخدومة بسرعة
وكفاءة والترويج اإلعالمي المكثؼ لخدمة الحكومة اإللكترونية المتاحة وكيفية استخداميا
والتوعية بفوائد استخداميا بيدؼ التسويؽ الفعاؿ ليا لتحقيؽ استفادة غالبية المواطنيف.
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الفصلىاألول
للدرادة
اإلطارى
)2007
العامىوان،
اسة (عد
 -9در
عنوان الدراسة :مدى تقبل المواطنين لمحصول عمى الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية
وىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى مدى فيـ المواطنيف لمفيوـ الحكومة اإللكترونية ،وحجـ

ثقة المواطنيف بخدمات الحكومة اإللكترونية ،ومدى توفر قدرة المواطنيف عمى توفير البنية التحتية
الالزمة الستخداـ الحكومة اإللكترونية .وتوصمت الدراسة لتوافر البنية التحتية الالزمة الستخداـ
خدمات الحكومة اإللكترونية بشكؿ مناسب والممثمة في جياز ىاتؼ ثابت ونقاؿ وجياز حاسوب

وخدمة إنترنت ،وجود قصور في استخداـ آليات التوعية بخدمات الحكومة اإللكترونية وكيفية

التعامؿ معيا ،وتوفر الثقة في الخدمات اإللكترونية ،انخفاض نسبة الثقة لدييـ في سرية البيانات
اإللكترونية المقدمة مف خالؿ اإلنترنت.

وأوصت الدراسة بأىمية وضع برامج توعية متكاممة لتوضيح المفاىيـ المتعمقة بالحكومة

اإللكترونية ،االستفادة مف المناىج الدراسية لتوعية الطالب في مختمؼ المراحؿ الدراسية بطرؽ
عمؿ الخدمات اإللكترونية ،سف التشريعات والقوانيف التي تنظـ طرؽ عمؿ الخدمات اإللكترونية،
تأىيؿ رجاؿ القانوف لمتعامؿ مع القضايا الناجمة عف التعامؿ مع الخدمات اإللكترونية.

 -:دراسة (الربوي)2007 ،
عنوان الدراسة :واقع مشروع الحكومة اإللكترونية في الجميورية اليمنية
وىدفت ىذه الدراسة التعرؼ لتسميط الضوء عمى الواقع الحالي لمشروع الحكومة
اإللكترونية في اليمف وسيره ونقاط الضعؼ في ىذا المشروع بقصد تجاوزىا .وتوصمت الدراسة

إلى أف مشروع الحكومة اإللكترونية ليست عممية تكنولوجية صرفو ،بؿ عممية تغيير واسعة،
وتعتمد في نجاحيا عمى العنصر البشري وتكاممو مع العناصر والمتطمبات األخرى ويتطمب

تطبيؽ الحكومة اإللكترونية إعادة ىندسة العمميات وتحسيف وتبسيط إجراءات العمؿ ومراجعة
اليياكؿ التنظيمية لإلدارات مع التركيز عمى األىداؼ والنتائج ،وال يزاؿ مشروع الحكومة
اإللكترونية في اليمف في مرحمة البمورة وتكويف الرؤية الواضحة واستكماؿ ىياكمو وأطره المختمفة،

وتحديد مياميا وصالحياتيا واختصاصاتيا الواضحة.

وأوصت الدراسة بضرورة امتالؾ سياسة واستراتيجية واضحة لممعموماتية واالتصاالت
واالتجاه لتأسيس مجمس وطني أعمى لممعمومات لتالفي حالة التشتت القائمة وضرورة بمورة رؤية

ومنيجية واضحة لمشروع الحكومة اإللكترونية.

10

الفصلىاألول
للدرادة
اإلطارى
أبوزيد)2007 ،
العاموىاد ،و
اسة (ج
 -9در
عنوان الدراسة :البعاد المستقبمية لمحكومة اإللكترونية في األردن.
وىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى مدى توافر متطمبات النجاح المالئمة لتطبيؽ الحكومة

اإللكترونية في األردف ،وأثر توافر متطمبات نجاح الحكومة اإللكترونية في إمكانية تطبيؽ جوانب
الحكومة اإللكترونية في المؤسسات األردنية .وتوصمت الد ارسة لتوافر عمـ ودراية بمفيوـ الحكومة
اإللكترونية وتوافر الجاىزية في جانب الموارد البشرية ،وتكنولوجيا المعمومات ،وتوافر الدعـ

اإلداري في حيف عدـ توافر جاىزية في الثقافة والتوعية.
وأوصت الدراسة بضرورة نشر خدمة اإلنترنت بيف المواطنيف ،وتوسيع قاعدة الخدمات

المعروضة عمى المواقع اإللكترونية وفؽ احتياج المتعامميف مع المؤسسات الحكومية ،واشراؾ
العامميف في ندوات ودورات تدريبية تمكنيـ مف الوقوؼ عمى محتوي ومضموف الحكومة

اإللكترونية بما يساىـ في تعزيز الثقافة والتوعية.
-10

دراسة (عبد)2007 ،

عنوان الدراسة :معوقات تبني تطبيق الحكومة اإللكترونية في العراق.
وىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى العوامؿ التي تعيؽ تبني تطبيؽ الحكومة اإللكترونية،
وقد حدد البحث المعوقات التي يمكف أف تؤثر عمى مستوى تبني تطبيقات الحكومة اإللكترونية

وىي المعوقات التنظيمية ،البيئية ،المالية ،السموكية .وتوصمت الدراسة إلى أف البنية التحتية
لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في مراحميا األولي ،باإلضافة لعدـ وجود تشريعات قانونية
تحكـ وتمبي حاجة التبادالت اإللكترونية ،وعدـ توفر أنظمة دفع آمنة وعدـ توفر واستخداـ

البطاقات االئتمانية ،وانخفاض في الميارات الفنية لألفراد وميارات المغة اإلنجميزية والتي
تستخدميا معظـ مواقع االنترنت ،وانخفاض مستوى الدعـ مف اإلدارة العميا ليذه التطبيقات نتيجة
النخفاض عدد العامميف المتخصصيف في المجاؿ.

وأوصت الدراسة بضرورة بناء وتطوير البنية التحتية في مجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات ،تطوير البيئة التشريعية بما يتالءـ وحاجات التبادؿ اإللكتروني لمبيانات ،العمؿ عمى

رفع مستوى إدراؾ اإلدارات العميا لمنافع توفير تطبيقات الحكومة اإللكترونية ،العمؿ عمى رفع
مستوى ميارة العامميف في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات.
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الفصلىاألول
للدرادة )2006
العام(ىالغوطي،
اإلطاردىراسة
-33
عنوان الدراسة :متطمبات نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية من وجية نظر اإلدارة العميا في

الو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة.

وىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى متطمبات نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية .وتوصمت

الدراسة لوجود قصور في المعرفة بمتطمبات مشروع الحكومة اإللكترونية لدى العامميف في
الو ازرات ،وجود ضعؼ وجود خطط لتدريب في الو ازرات الفمسطينية لرفع كفاءة العامميف .وجود
اقتناع بأىمية التوعية لممشروع واستعدادىـ لممشاركة في الخطة التوعوية ،وجود تداخؿ في عمؿ
الو ازرات مع عدـ تنسيؽ وتحديد لإلجراءات المتداخمة لتالفي االزدواجية في العمؿ.
وأوصت الدراسة بضرورة مشاركة اإلدارات العميا في الو ازرات المختمفة في التخطيط

والتحضير لمشروع الحكومة اإللكترونية ،ضرورة تنمية الكفاءات البشرية ،ضرورة االىتماـ بالبنية
التحتية ،االىتماـ بالنواحي التشريعية والقانونية ،والتنسيؽ الكامؿ بيف الو ازرات والمؤسسات

الحكومية مف أجؿ عدـ االزدواجية في العمؿ ولمنع تداخؿ المياـ.
-34

دراسة (السويطي)2006 ،

عنوان الدراسة :المزايا المأمولة من تطبيق الحكومة اإللكترونية ومتطمباتيا ومعوقاتيا من
وجية نظر موظفي وزارة الداخمية الفمسطينية.

وىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى مدى جاىزية وتوافر متطمبات تطبيؽ الحكومة
اإللكترونية .وتوصمت الدراسة لمحاجة لرفع الجاىزية في البنية التحتية الفنية والتنظيمية لتطبيؽ

الحكومة اإللكترونية.

وأوصت الدراسة بضرورة تعديؿ وتغيير بعض القوانيف والتشريعات الحكومية القائمة بما

يتماشى مع تطبيؽ الحكومة اإللكترونية  ،ضرورة تغيير وتعديؿ اليياكؿ التنظيمية في الو ازرات

والمؤسسات الحكومية بما يتالءـ مع تطبيؽ الحكومة اإللكترونية  ،تعزيز كوادر الو ازرة الفنية
والمختصيف ،ضرورة االىتماـ بالتدريب لجميع العامميف في الو ازرات والمؤسسات الحكومية
ضرورة إيالء االىتماـ بالبنية التحتية التقنية لما ليا مف أىمية باإلضافة إلعادة النظر بيندسة

إجراءات العمؿ في الو ازرات والدوائر الحكومية والتوعية الشاممة لممواطنيف بالتعامؿ مع العالـ

الرقمي.
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الفصلىاألول
للدرادة
العامىاألجنبية:
اإلطارىراسات
ثانياً :الد
 -3دراسة ()2012 ،Nkwe
عنوان الدراسة:
E-Government: Challenges and Opportunities in Botswana
الحكومة اإللكترونية :التحديات والفرص في بوتسوانا

وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التحديات التي تواجو تطبيؽ مشروع الحكومة

اإللكترونية والفرص المتاحة في بوتسوانا .وتوصمت الدراسة إلى أنو مف المعيقات التي تواجو

التطبيؽ ضعؼ البنية التحتية في مجاؿ االتصاالت وانخفاض نسبة استخداـ اإلنترنت ،باإلضافة
لضعؼ الدعـ المالي والفجوة الرقمية والعوامؿ الثقافية ومحدودية ميارات التعامؿ مع تكنولوجيا

المعمومات.

وأوصت الدراسة بأنو يتعيف عمى الحكومة أف تمعب دو ار قياديا في تطوير البنية التحتية

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،ويجب خمؽ بيئة مواتية العتماد تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت في الحياة اليومية لممواطنيف ألف ىذا ىو بداية نقطة مف الحكومة اإللكترونية ،تنمية

الموارد البشرية مف خالؿ شبكات التعميـ الجامعي والبحث ودعـ التكنولوجيا ،وادخاؿ تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت عمى مستوى المدارس الثانوية.
 -4دراسة ()2012 ،Liang& Lu
عنوان الدراسة:
Adoption of e-government services: an empirical study of the online tax
filing system in Taiwan

اعتماد خدمات الحكومة اإللكترونية :دراسة عمى نظام الدفع اللكتروني لمضرائب في تايوان
وىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف العوامؿ التي تؤثر في رغبة الجميور لتبني الخدمات

اإللكترونية لمضريبة في تايوف .وقد توصمت الدراسة ألف األعراؼ االجتماعية تؤثر في تبني
الجميور الستخداـ النظاـ االلكتروني لمضريبة مما يعني أف العوامؿ والمعايير االجتماعية تمعب

دور ىاـ في نشر االبتكار حوؿ التعامؿ مع نظاـ الدفع اإللكتروني لمضرائب.

وأوصت الدراسة بضرورة ربط النظاـ مع األنظمة المختمفة وأف ال يقتصر النظاـ عمى توفير
المعمومات فقط حيث أف عممية الربط سيقمؿ العمؿ اإلداري في عدد مف اإلدارات ،ومنع الثغرات
13

الفصلىاألول
للدرادة
في اإلطارى
بط سيعزز كفاءة النظاـ وسيقمؿ مف الوقت المستغرؽ .باإلضافة لتبني
العامىوىذا الر
المعمومات
استراتيجية لتشجيع اعتماد النظاـ اإللكتروني لمضريبة حيث يجب عمى الحكومة توفير
اإلصدارات المختمفة مف أنظمة التشغيؿ القادرة عمى تحميؿ وتحديث البرامج تمقائيا حيث يساىـ

ذلؾ في تقميؿ االزعاج مف تحميؿ تحديثات النظاـ في كؿ مرة يستخدموف فييا النظاـ.
 -5دراسة ()2011 ،kayani & others
عنوان الدراسة:

Analyzing Barriers in E-Government Implementation in Pakistan

تحميل العوائق في تنفيذ الحكومة اللكترونية في باكستان
وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع الحكومة اإللكترونية والقدرات والمعوقات التي

تواجييا في التطبيؽ في باكستاف .وتوصمت الدراسة إلى أنو مف المعوقات التي تواجو تطبيؽ
الحكومة اإل لكترونية البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات ،عدـ توفر مواقع الكترونية حكومية،
نقص برامج التعميـ الخاصة بتكنولوجيا المعمومات ،عدـ الثقة في إجراءات األماف.

وأوصت الدراسة الحاجة لتوعية المواطنيف بمزايا الحكومة اإللكترونية مف خالؿ وسائؿ

االعالـ اإللكترونية والمطبوعة ،ضرورة وجود بوابات إلكترونية عمى مستوى المقاطعة والمجمس

المحمي ،زيادة الميارات الخاصة بتكنولوجيا المعمومات خاصة لممواطنيف في المناطؽ الريفية مف
خالؿ برامج تدريب مجانية ،ضرورة ظيور مرونة في المواقع الحكومية مثال لغات مختمفة في

الموقع.

 -6دراسة ()2007 ،sandh
عنوان الدراسة:
E-Government services In Pakistan

خدمات الحكومة اإللكترونية في باكستان
وىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى توقعات المواطنيف في باكستاف حياؿ الخدمات اإللكترونية وما
الذي يريدوف الحصوؿ عميو مف خالليا ،إضافة لمتعرؼ عمى الوسائؿ المختمفة التي يستطيع مف
خالليا المواطنيف التفاعؿ مع الخدمات اإللكترونية ومدى فعالية ىذه الوسائؿ .وقد توصمت
الدراسة لعدة نتائج مف أىميا أف باكستاف ال تزاؿ مف الدوؿ النامية وال تزاؿ تجربتيا عمى مستوي

الحكومة اإللكترونية تحت المستوى المتوسط قياسا بمستوى تجارب الدوؿ ،وىناؾ عدـ اىتماـ مف
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الفصلىاألول
للدرادة اإللكترونية وتوصمت الدراسة بأف الحكومة اإللكترونية في باكستاف
العامىبالخدمات
اإلطارىاطنيف
قبؿ المو

بحاجة لدراسة أكثر.

وقد أوصت الدراسة بالعمؿ عمى تحفيز زيادة استخداـ المواطنيف لمحكومة اإللكترونية لتحقيؽ

الغايات .يجب اتباع سياسات الشفافية في العمؿ لتحقيؽ توقعات المواطنيف حياؿ خدمات
الحكومة اإللكترونية بحيث يتـ التحوؿ نحو ىذه السياسات .يجب عمى الحكومة البدء في التفكير
بشكؿ استراتيجي حوؿ االستفادة مف الخدمات اإللكترونية في تحسيف اإلنتاجية .يجب أف يتـ

تجميع الخدمات اإللكترونية في موقع واحد .وزيادة وسائؿ التوعية بمزايا الخدمات اإللكترونية
لزيادة التفاعؿ معيا.
 -7دراسة ()2005 ،Alomari & others
عنوان الدراسة:
Exploring citizen perceptions of barriers to e- Government adoption in a
developing country

استكشاف تصورات المواطن من العوائق التي تحول دون اعتماد الحكومة اإللكترونية في
البمدان النامية

وىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى األسباب والمخاوؼ والدوافع والعوامؿ التي تؤثر في
الحكومة اإللكترونية في األردف .توصمت الدراسة إلى أف الفجوة الرقمية ومقاومة التغيير واآلراء
الدينية والواسطة مف العوامؿ التي تواجو الحكومة اإللكترونية.

وأوصت الدراسة بضرورة تصميـ وايجاد نموذج لمحكومة اإللكترونية تتناسب مع
الديناميكية االجتماعية والثقافية لمبمداف النامية والشرؽ األوسط بشكؿ خاص.
 -8دراسة ()2005 ، Garcia،Pardo
عنوان الدراسة:
E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical
foundations

عوامل نجاح الحكومة اإللكترونية :تعيين األدوات العممية لألسس النظرية
وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تحميؿ الفرؽ بيف األدوات المطبقة وعوامؿ نجاح
مشروع الحكومة اإللكترونية في ألبانيا .توصمت الدراسة لبناء إدراؾ واضح عف المخاطر

الموجودة ،وفيـ حوؿ التحديات الخاصة بالبيانات والمعمومات ،وتوضيح أثر تفكير وقدرات
اإلدارة العميا عمى عممية التخطيط واإلدارة.
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الفصلىاألول
للدرادةبالحاجة إلدارة المخاطر التي تواجيا الحكومة اإللكترونية ،فيـ التحديات
العامى الدراسة
اإلطارىأوصت
و

التي تواجو البيانات والمعمومات،
 -9دراسة ()2005 ،Capek
عنوان الدراسة:

Regional E-Government-some problems from Czech regions point of view

مشاكل تواجو الحكومة اإللكترونية من وجية نظر المناطق التشيكية
حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أنشطة الحكومة مثؿ تقديـ الخدمات وصناعة
السياسات والتنظيـ والعوامؿ الداخمية اإلدارية وتقييـ أثر الحكومة اإللكترونية عمى كؿ مف
الحكومة وأصحاب المصمحة .وتوصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ما زاؿ بعيد
عف حياة المستخدميف.

وأوصت الدراسة بأف نقؿ الحكومة اإللكترونية لمتطبيؽ العممي تكوف عمى مراحؿ ،االنتقاؿ

لمحكومة اإللكترونية يحتاج لجانب المواد والمعدات لمتثقيؼ والتعميـ.
التعقيب عمى الدراسات السابقة

اتفقت الدراسات السابقة عمى أىمية الحكومة اإللكترونية ودورىا في تحسيف الخدمات

الحكومة وتطوير األداء الحكومي .وقد تناولت بعض الدراسات متطمبات ومعوقات نجاح تطبيؽ
الحكومة اإللكترونية وأوصت بضرورة توافر المقومات "اإلدارية والتقنية والكفاءات البشرية

والقوانيف والتشريعات والتوعية " ومنيا دراسة (الرزي ( )2012،أبو جابر ( )2011،الغوطي

( )2005،جواد وأبو زيد( )2012،عبد .)2011 ،kayani & others( )2007،

وتناولت دراسات أخرى مدى تقبؿ المواطنيف لمحكومة اإللكترونية واالستعداد والتفاعؿ مع

خدماتيا وأظيرت تقبؿ لدى المواطف لمتعامؿ مع الحكومة اإللكترونية مع الحاجة لمزيد مف

التوعية والتعريؼ بخدمات الحكومة اإللكترونية ومنيا دراسة (عدواف Alomari & ( )2007،
.)2005 ،others
وىدفت بعض الدراسات لبناء فيـ نظري أكبر حوؿ الحكومة اإللكترونية وبناء نموذج
ومنيا دراسة (( )2005 ، Garcia،Pardoلطفي.)2007 ،
وتناولت بعض الدراسات تجارب الدوؿ وتقييـ الخطوات المبذولة في عممية تطبيؽ

الحكومة اإللكترونية ومنيا دراسة (( )2012 ،Nkwe( )2011 ،kayani & othersعبد،

( )2007الربوي.)2007 ،
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الفصلىاألول
للدرادة
وقدالعامى
اإلطارى
لدراسة مع الدراسات السابقة في المقومات الالزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة
اتفقت ىذه ا

اإللكترونية فيما اختمفت ىذه الدراسة عف دراسة الغوطي ( )2006مف حيث زمف ومجتمع وأدوات
وجزء مف نتائج الدراسة.
ومف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة استفاد الباحث في إثراء اإلطار النظري لمدراسة
وتحديد المتغيرات والمساعدة في بناء أداة الدراسة وقد سعى الباحث لتنويع أدوات الدراسة وأف

يشمؿ مجتمع الدراسة الوطف بشقيو الضفة الغربية وقطاع غزة.
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريى
للدرادة

انفصم انثبني
اإلطبر اننظري نهدراسة
 المبحث األول :مفيوم الحكومة اإللكترونية.
 المبحث الثاني :التحول لتطبيق الحكومة اإللكترونية.
 المبحث الثالث :مقومات ومعوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية.
 المبحث الرابع :تجارب الدول بعض في مجال الحكومة اإللكترونية.
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريى
للدرادة

ملبحث ا
مفه

حلك م

 مقدمة.

 تعريف الحكومة اإللكترونية.

 عناصر الحكومة اإللكترونية.
 أىداف الحكومة اإللكترونية.
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عكرتان

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريى

أولً :المقدمة:

للدرادة
يعتبر مشروع الحكومة اإللكترونية توجياً استراتيجيا لمحكومات في ظؿ التطور

التكنولوجي السريع ،والزيادة األُسية في عدد مستخدمي اإلنترنت خالؿ السنوات الماضية وتطور

رغبات الفئات المختمفة في الوصوؿ لمخدمات وخاصة العامة.

فقد مثمت الثورة المعموماتية والتوجو الجديد لمعالـ نحو الرقمية عامالً دافعاً لمحكومات

لتبني العديد مف االستراتيجيات الجديدة والحديثة لمواكبة ىذا التطور واالستفادة منو في تقديـ
خدماتيا العامة لممواطنيف بشكؿ جديد ونمط الكتروني تحقؽ مف خاللو الكفاءة.
وبحسب تقرير االسكوا ) )2014فإف ارتفاع وتيرة وسائؿ التحوؿ نحو الرقمية تحتِّـ عمى

الحكومات التقدـ بشكؿ مستمر لمواكبة التطور ،فظيور الحوسبة المتنقمة والحوسبة السحابية

ووسائؿ اإلعالـ االجتماعي وسواىا مف التكنولوجيات تجعؿ التحوؿ نحو الرقمية تحدياً مستم اًر

بالنسبة إلى الحكومات ،وتحتـ التكنولوجيا الجديدة الناشئة توظيؼ استثمارات كبيرة.

وقد بيف تقرير األمـ المتحدة ( )2014أنو ومف خالؿ االبتكار والحكومة اإللكترونية يمكف

أف تصبح اإلدارة العامة حوؿ العالـ أكثر كفاءة وأف تقدـ خدمات أفضؿ وتتجاوب مع مطالب

الشفافية والمساءلة ،وقد تساعد الحكومة اإللكترونية الحكومات في الحفاظ عمى البيئة وتعزيز
اإلدارة الفاعمة لمموارد الطبيعية ،فضال عف تحفيز النمو االقتصادي ودعـ التضميف االجتماعي

خاصة لمجماعات المحرومة والمستضعفة ،كذلؾ فقد أثبتت تقنيات المعمومات واالتصاالت أنيا
برامج فعالة لتيسير المشاركة المعرفية وتنمية الميارات ونقؿ الحموؿ المبتكرة لمحكومة اإللكترونية

وبناء القدرة لمتنمية المستدامة بيف الدوؿ ،والوارد أف الحكومة اإللكترونية قد توجد المزايا اليامة

في صورة العمؿ الجديد والصحة األفضؿ والتعميـ المحسف.

ثانياً :تعريف الحكومة اإللكترونية:
يعود محتوى نظرية الحكومة اإللكترونية لعاـ  1993في إطار التطوير إلعادة تحديد دور

الحكومة ومنذ ذلؾ الحيف وىناؾ تطور في التعريؼ ( ،)Hu, 2008حيث أثار موضوع الحكومة

اإللكترونية ونادى بيا نائب الرئيس األمريكي السابؽ (آؿ جور) ،ضمف تصور لديو لربط

المواطف بمختمؼ أجيزة الحكومة لمحصوؿ عمى الخدمات الحكومية بأنواعيا بشكؿ آلي إضافة
إلى انجاز الحكومة ذاتيا مختمؼ أنشطتيا باعتماد شبكات االتصاؿ والمعمومات لخفض الكمؼ

وتحسيف األداء وسرعة االنجاز وفعالية التنفيذ (العريشي.)2010 ،
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الفصلىالثاني
النظريى
اإلطارى
 )1998( Hernonالحكومة اإللكترونية عمى أنيا استخداـ تكنولوجيا
عرؼ
وقد ّ
للدرادةالخدمات الحكومية بشكؿ مباشر إلى العمالء عمى مدار الساعة دوف التقيد
المعمومات لتقديـ
بالحدود الزمانية  ،وىو تعريؼ بسيط يقتصر عمى استخداـ التكنولوجيا لتقديـ الخدمات بشكؿ

عرفيا  )2007( World Bankعمى أنيا عممية استخداـ المؤسسات لتكنولوجيا
مستمر ،وقد ّ
المعمومات التي لدييا القدرة عمى تغيير وتحويؿ العالقات مع المواطنيف وتمكينيـ مف الوصوؿ

لممعمومات ،مما يوفر مزيدا مف الشفافية وادارة أكثر كفاءة لممؤسسات ،ويختمؼ ىذا التعريؼ عف
سابقو بظيور مفيومي الشفافية والكفاءة ،وقد ذكر )2003( Seifertبأف الحكومة اإللكترونية
تشمؿ استخداـ تكنولوجيا المعمومات ،وخاصة اإلنترنت ،مف أجؿ تحسيف تقديـ الخدمات

الحكومية لممواطنيف والشركات والجيات الحكومية األخرى كما أف لمحكومة اإللكترونية القدرة
عمى تمكيف االتصاؿ بشكؿ مباشر بيف الحكومة مع مواطنييا ،ويظير مف خالؿ التعريؼ في

حينيا التركيز عمى االنترنت لتقديـ الخدمات اإللكترونية.

ويعرؼ  )2004) Jaeger and Thompsonبأف الحكومة اإللكترونية ىي توفير
ّ
المعمومات الحكومية مف خالؿ شبكة اإلنترنت لممواطنيف والشركات وبيف الجيات الحكومية،

وعرفيا العبود ( )2005بأنيا قدرة
والمالحظ بأف التعريؼ يقتصر عمى توفير المعمومات فقطّ ،
القطاعات الحكومية المختمفة عمى توفير الخدمات الحكومية التقميدية لممواطنيف وانجاز
المعامالت عبر شبكة اإلنترنت بسرعة ودقة متناىييف وبتكاليؼ ومجيود أقؿ.

وتـ تعريؼ الحكومة اإللكترونية في الخطة االستراتيجية لمشروع الحكومة اإللكترونية
الفمسطيني ( :)2013بأنيا إحدى الطرؽ الحديثة والمتطورة التي تتعامؿ بيا حكومات الدوؿ
لتزويد مواطنييا بأفضؿ اآلليات وأسرع وأيسر الطرؽ لموصوؿ لممعمومات والخدمات الحكومية مف
خالؿ استخداـ الوسائؿ التقنية الحديثة ،كما تعطييـ أفضؿ فرصة لممشاركة بآرائيـ واقتراحاتيـ

لدى المؤسسات الحكومية المتنوعة ،والحكومة اإللكترونية ال تقتصر عمى استخداـ تكنولوجيا
المعمومات لتقديـ الخدمات لممستفيديف فقط ،إنما ىي فكر متطور يعيد صياغة المؤسسات بشكؿ

جديد لو أبعاده اإلدارية واالجتماعية والسياسية ،وفي د ارسة لمحكومة اإللكترونية لعاـ

عرفت األمـ المتحدة الحكومة اإللكترونية عمى أنيا استخداـ وتطبيؽ تقنيات المعمومات في
ّ 2014
اإلدارة العامة لتنظيـ ودمج سير العمؿ والعمميات بغرض إدارة البيانات والمعمومات بفعالية
وتعزيز تقديـ الخدمات العامة ،فضال عف توسعة قنوات االتصاؿ لتضميف وتمكيف األشخاص.

وتشمؿ الحكومة اإللكترونية التفاعالت اإللكترونية الثالثة :مف الحكومة إلى الحكومة،
ومف الحكومة ألصحاب األعماؿ ،ومف الحكومة إلى العميؿ ،ويظير في التعريفيف السابقيف
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الفصلىالثاني
عناصراإلطارى
النظريىالتطبيقات ،وسير العمميات ،وقنوات االتصاؿ ،واألبعاد المختمفة المطموبة
جديدة مثؿ
للدرادة
اإللكترونية.
لتطبيؽ الحكومة
ويرى الباحث :بأف جوىر تعريؼ الحكومة اإللكترونية يقوـ عمى أساس إعادة بناء

المعامالت والخدمات الحكومية بشكؿ إلكتروني مف خالؿ استثمار ما يوفره التطور في مجاؿ
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مف مميزات تيدؼ لتحقيؽ السرعة والكفاءة والشفافية ،وال
تقتصر الحكومة اإللكترونية عمى استخداـ التكنولوجيا إنما ىي تغيير شامؿ لنمط وأسموب تعامؿ

وتفاعؿ الحكومة مع المواطنيف ومؤسسات األعماؿ.

ثالثاً :خصائص الحكومة اإللكترونية:
ومف التعريفات السابقة يجد الباحث بأف الحكومة اإللكترونية تقوـ في إدارة المعامالت
عمى الخصائص التالية:
• إدارة بال أوراؽ :تحويؿ كافة المعمومات والتفاعالت والخدمات الحكومية إلى أنشطة
إلكترونية.
• إدارة بال مكاف أو زماف :تحقيؽ حالة اتصاؿ دائـ بالجميور ( 24ساعة في اليوـ 7 ،أياـ
في األسبوع 365 ،يوـ في السنة) ،مع القدرة عمى تأميف كافة االحتياجات االستعالمية
والخدماتية لممواطف.
• إدارة بال تنظيمات جامدة :تحقيؽ سرعة وفعالية الربط والتنسيؽ واألداء واإلنجاز بيف
دوائر الحكومة ذاتيا ولكؿ منيا عمى حده.
• إدارة تكاممية ال تقتصر فقط عمى األجيزة والمعدات وانما ىي فمسفة تشاركية مبنيو عمى
ممارسات إدارية فاعمة وبنية تنظيمية مالئمة وبنية تحتية داعمو.
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريى

رابعاً :مجالت عمل الحكومة اإللكترونية:

للدرادة
الحكومة اإللكترونية ىي انعكاس لعمؿ الحكومة التقميدية فعند بناء الحكومة اإللكترونية

يؤخذ في الحسباف كؿ ما تمارسو الحكومة التقميدية في العالـ الحقيقي سواء في عالقتيا
بالجميور أو عالقة مؤسساتيا بعضيا ببعض أو عالقتيا بجيات األعماؿ الداخمية والخارجية

(حسف .)2013 ،فعمى الرغـ مف أف الحكومة اإللكترونية تشمؿ مجموعة واسعة مف األنشطة

والفعاليات إال أنو يمكف حصرىا في ثالثة قطاعات رئيسية وبحسب السويطي ()2010

و  )2003(Seifertفيي:
 -1الحكومة إلى المواطنين (:)G2C
وىي المعامالت اإللكترونية مع األفراد ،أي اتصاؿ بيف الحكومة والمواطنيف لتقديـ

معمومة أو خدمة عف طريؽ تكنولوجيا المعمومات .ويرمز ليا ( )G2Cاختصا ار
(.)Government to Citizen
-4الحكومة إلى الحكومة(:)G2G
وىي المعامالت والخدمات التي تتـ مف الحكومة الي الحكومة أي شكؿ التعامؿ

اإللكتروني داخؿ أجيزة الدولة ،وتشمؿ تبادؿ البيانات واجراء التبادالت االلكترونية بيف الجيات
الحكومية لمحصوؿ عمى معمومة أو تقديـ معمومة أو خدمة عف طريؽ تكنولوجيا المعمومات.
ويرمز ليا ( )G2Gاختصا ار (.)Government to Government

-5الحكومة إلى وحدات األعمال(:)G2B
وىي المعامالت بيف الحكومة ووحدات األعماؿ تتفاعؿ الحكومة مع قطاع األعماؿ أي

التعامالت بيف الحكومة والقطاع التجاري ،أي اتصاؿ بيف الحكومة وشركة لتقديـ معمومة أو

خدمة عف طريؽ تكنولوجيا المعمومات .ويرمز ليا ( )G2Bاختصا ار ( Government to
.)Business

خامساً :أىداف الحكومة اإللكترونية:
الحكومة اإللكترونية ليست غاية بحد ذاتيا إنما ىي وسيمة وأداة لتحقيؽ جممة مف

األىداؼ والمنافع ومف أبرز ىذه األىداؼ تحسيف جودة الخدمة ،وتخفيض الجيد والوقت
والتكاليؼ ،وتحقيؽ المشاركة والشفافية ،وزيادة نمو األعماؿ التجارية.
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الفصلىالثاني
النظريى
الخدمات الحكومية
اإلطارجىودة
 .3تحسين
للدرادة
يعتبر تحسيف جودة الخدمات الحكومية مف أىـ األىداؼ التي تسعي الحكومة اإللكترونية
لتحقيقو وبحسب تقرير اإلسكوا ) )2014في عصر بات كؿ شيء رقميا تتوقع غالبية األشخاص

إنجاز المعامالت مع حكومتيا بشكؿ مالئـ وخاؿ مف التعقيدات حيث تعتبر تعقيد اإلجراءات
الحكومية أحد أبرز المشاكؿ التي تواجييا المعامالت الحكومية وسبب ميـ لعدـ الرضا عف
األداء الحكومي .فالحكومة اإللكترونية تمثؿ أمؿ كبير في تجنب التعقيدات اإلدارية والمشاكؿ

اإلجرائية وترتقي بصورة أداء الخدمة وتمنع التكدس والزحاـ كما وتقمؿ البيروقراطية ومشكالت

المراجعة (رضواف.)2005 ،

لذلؾ يجب التركيز عمى شمولية وتكاممية البنية الداعمة لمحكومة اإللكترونية فمجرد

إضافة أجيزة الحاسوب و اإلبقاء عمى اإلجراءات والممارسات القديمة لف يطور عمؿ ولف يجعؿ
بالضرورة المسئوليف أكثر توجيا وحرصا عمى توفير خدمات أفضؿ لممتعامميف مع الحكومة

(.)Working Group, 2002

لذلؾ فتطبيؽ الحكومة اإللكترونية يعتبر أداة ميمة في تحسيف جودة الخدمات الحكومية
وتقميؿ التعقيدات وما يساىمو ذلؾ مف زيادة رضا المواطنيف عف الخدمات التي يقدميا القطاع

العاـ.

 .4تخفيض الجيد والوقت والتكاليف
قد يحتاج االستثمار األولي مبالغ عالية إليجاد بيئة إلكترونية إال أف العائد مف االستثمار

سرعاف ما يتحقؽ مف خالؿ ما يوفر نظاـ الحكومة اإللكترونية مف وقت وجيد الحاصميف عمى

الخدمة وما يمثالنو مف جيد غير منظور ،فالمواطف سيكوف قادر عمى الحصوؿ عمى الخدمات
اإللكترونية في دقائؽ وساعات بدال مف االنتظار الطويؿ في الطوابير أو المراجعات ألياـ

وأسابيع مما يوفر الكثير مف الجيد والوقت لمحكومة والمواطف (الريامي.)2003 ،

فالحكومة اإللكترونية تسيـ في تخفيض الجيد والوقت والتكاليؼ مف خالؿ زيادة الكفاءة

في تنفيذ األعماؿ الحكومية (.)Haldenwang, 2004

فاالنتقاؿ نحو الخدمات العامة اإللكترونية يؤدي إلى بناء الثقة بيف المنظمات العامة
والمواطنيف ،ومف ثـ الوصوؿ إلى السرعة في إنجاز وتقديـ الخدمات بشكؿ مباشر ،فيتـ بذلؾ

توفير الجيد والوقت والتكمفة ،وىو ما يؤدي الي حؿ مشاكؿ الطابور ،ومختمؼ العراقيؿ
البيروقراطية (عبد الكريـ.)2010 ،
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الفصلىالثاني
فتطبيؽالنظريى
اإلطارى
الحكومة اإللكترونية أصبح ميـ في ظؿ عصر السرعة والحاجة لالستفادة
للدرادةرات التكنولوجية لتقميؿ جيد ووقت وتكمفة تقديـ الخدمات الحكومية.
المستمرة مف التطو
 .5تحقيق المشاركة والشفافية
في العصر الحديث أصبحت المعرفة والمشاركة والشفافية مطمب عاـ فبحسب ما يذكر

تقرير األمـ المتحدة ( )2014يعتبر الحؽ في المشاركة السياسية والمدنية في الغالب مضمونا في
الدستور ،وأظيرت دراسات األمـ المتحدة القطرية في مجاؿ اإلدارة العامة ،بما في ذلؾ دراسة

األمـ المتحدة أف أكثر مف  150دولة تعطي المواطنيف الحؽ في المشاركة ،وذلؾ بصورة أو
بأخرى ،ويذكر متولي ( )2003بأف تحقيؽ المشاركة والشفافية يتأتى مف خالؿ اإلتاحة الكاممة
والمتساوية لكافة المعمومات المرتبطة بالق اررات واإلجراءات والخدمات الحكومية لمجميع مف أفراد

ومؤسسات حكومية أو خاصة في التوقيت الذي يسمح بفرص متساوية في التعامالت الحكومية
ويتـ التعامؿ اإللكتروني في الخدمات الحكومية مف خالؿ حوسبة ىذه الخدمات .فالحكومة
اإللكترونية تيدؼ الي تبسط اإلجراءات البيروقراطية وزيادة الشفافية ومستوي تمكيف المواطنيف

مف خالؿ ما توفره مف مميزات (.)2007 ، Cloate

لذلؾ فإف تطبيؽ الحكومة اإللكترونية بما يحققو مف إمكانية وسيولة في الوصوؿ لمبيانات
والمعمومات الحكومية ومتابعتيا ومراقبتيا أداة ميمة في تحقيؽ المشاركة والشفافية.

 .6نمو األعمال التجارية
في عصر عالمية األعماؿ واعتبار العالـ قرية صغيره تفتح الحكومة اإللكترونية المجاؿ

أماـ قطاع األعماؿ لمتطور بشكؿ كبير بما توفره مف بنية تساعد عمى ذلؾ باإلضافة لتسييؿ

المعامالت واإلجراءات.

وتطبيؽ الحكومة اإللكترونية يدعـ فتح قطاعات استثمارية جديدة تتمثؿ في قطاع

التقنيات المعموماتية ،وزيادة القدرات الحكومية عمى المساعدة والتواصؿ مع قطاع األعماؿ الذي
يعد شريؾ في الحكومة اإللكترونية مما يحفزه عمى األداء العالي ،وتحريؾ القوى العاممة عمى

مستوى الدولة (حسف .)2014،ولقد واكب ظيور الحكومة اإللكترونية ممارسة التجارة اإللكترونية
وانتشارىا عمى نطاؽ واسع  ،وبحسب  )2005( Capekفإف التجارة اإللكترونية أصبحت األكثر
استخداما ،والكثير يجدوف بأف ىذا القطاع تحقؽ فرص عمؿ جديدة مف خالؿ الحاسوب
واالتصاالت ،ولقد مرت التجارة اإللكترونية ومنذ بدء استخداـ الحواسيب في منظمات األعماؿ

بمراحؿ متعددة ،بدأت بمرحمة االرتباط بيف الشركات والمورديف الفرعييف ليا ،ثـ مرحمة التبادؿ
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الفصلىالثاني
بيفالنظريى
اإلطارى
الشركات والمورديف ،أعقبتيا مرحمة التبادؿ اإللكتروني لموثائؽ واجراء المعامالت
اإللكتروني
للدرادة
شبكة اإلنترنت (.(IUNCTD, 2000
التجارية عمى
وبحسب تقرير األمـ المتحدة ( )2014ففي عاـ  2010تـ إطالؽ جدوؿ األعماؿ الرقمي

والذي يعد جزء ال يتج أز مف استراتيجية أوروبا  2020وييدؼ لتحقيؽ النمو الذكي والمستداـ
والشامؿ واليدؼ مف جدوؿ األعماؿ الرقمي ىو المساعدة في إنعاش االقتصاد األوروبي وضماف

استفادة المواطنيف واألعماؿ مف غالبية التقنيات الرقمية.
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريى
للدرادة

ملبحث عثاني
ع ح ع طب ق حلك م
 مقدمة.

 دوافع التحول لمحكومة اإللكترونية.
 مراحل التحول لمحكومة اإللكترونية.
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عكرتان

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريى

أولً :المقدمة:

للدرادة
إف الحكومة اإللكترونية ليست حكومة تدير شؤوف المواطف بديال عف الحكومة التقميدية

ولكنيا أسموب جديد ،فالعمؿ الحكومي يستخدـ المعموماتية واإللكترونية في إدارة شؤوف الدولة
ومرافقيا وشؤوف مواطنييا ،وذلؾ بيدؼ تبسيط وتسييؿ التعامؿ بيف الحكومة واألفراد والمؤسسات

الخاصة ،وتوفير المعمومات بشكؿ متكامؿ وسريع لجميع المسؤوليف لترشيد عممية اتخاذ وتحسيف

أداء األجيزة الحكومية ،وتسييؿ حصوؿ المواطنيف عمى الخدمة وتخفيض تكمفتيا .وعميو يمكف
القوؿ إف الحكومة اإللكترونية ىي انتقاؿ تقديـ الخدمات الحكومية مف الصيغ الورقية إلى

الصيغة اإللكترونية وذلؾ باستخداـ أجيزة الكمبيوتر وشبكات االتصاؿ والبرمجيات الالزمة لذلؾ
(إبراىيـ.)2008 ،

ثانياً :دوافع التحول نحو الحكومة اإللكترونية:
ىنالؾ العديد مف العوامؿ الداخمية والخارجية التي تتفاعؿ وتتكامؿ مع بعضيا لتدفع

الحكومات االنتقاؿ نحو الحكومة اإللكترونية ،كالثورة التكنولوجية ،وتوجيات العولمة والديمقراطية

وغيرىا ،ففي عصر بات كؿ شيء رقميا ،تتوقع غالبية األشخاص إنجاز المعامالت مع حكومتيا
بشكؿ مالئـ وخاؿ مف التعقيدات ،وفي سعي مف الحكومات حوؿ العالـ لالستجابة ليذا األمر،

أطمقت الحكومات مبادرات الحكومة اإللكترونية وأنفقت مبالغ طائمة عمى برامج التحوؿ الرقمي
واسعة النطاؽ (اإلسكوا.)2014 ،
ومف األدبيات السابقة لخص العريشي ( )2010أبرز دواعي التحوؿ نحو الحكومة اإللكترونية

كما يمي:

 االستجابة والتكيؼ مع متطمبات البيئة المحيطة وتجنب العزلة والتخمؼ عف مواكبة عصرالمعموماتية وتقنية االتصاالت والسرعة والتنافس في تقديـ الخدمات والسمع ،وبالتالي تحقيؽ

الكفاية والنوعية والكمية المالئمة.
 -توجيات العولمة التي تمثمت بفمسفة جديدة لمعالقات الكونية بأبعادىا المختمفة ،السياسية،

واالقتصادية ،واالجتماعية ،واإلدارية ،والقانونية والبيئية المساىمة في االنفتاح والترابط

والتكامؿ بيف المجتمعات اإلنسانية المختمفة ،وىذه التوجيات تسعى إلى تحقيؽ أىدافيا

وترجمتيا إلى واقع عممي ممموس مف خالؿ الثورة التكنولوجية المعموماتية واالتصاالت
والربط بيف المجتمع اإلنساني مف خالؿ شبكة اإلنترنت والفضاء اإللكتروني وما إلى ذلؾ

مف أدوات رقمية ومف جوانب عديدة ،إدارة اقتصادية عممية وتقنية وغيرىا.
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الفصلىالثاني
النظريى
اإلطار
الثورة التكنولوجية والمعرفية والتي ساىمت في مختمؼ مجاالت الحياة
عى في
 التسارللدرادة
ومنيا نتائج عمؿ المنظمات (العامة والخاصة) لتقديـ نوعية جيدة مف السمع
اإلنسانية،
والخدمات مما أدى ذلؾ إلى زيادة االستمرار في قطاع التقنية.
 التحوالت الديمقراطية وما رافقيا مف مطالبات بمزيد مف االنفتاح والحرية والمشاركة واحتراـحقوؽ اإلنساف في إحداث تغيرات جذرية في البناء المجتمعي عموماً وطبيعة األنظمة
السياسية واالجتماعية بشكؿ خاص ،وقد رافؽ ىذه التغييرات ارتفاع في مستوى الوعي
والتوقعات االجتماعية بما في ذلؾ نشوء رؤية جديدة لمقطاع العاـ بأبعاده كافة ،مف أىميا

ضرورة تحسيف مستوى أداء ىذا القطاع ،وتفعيؿ الرقابة الشعبية عمى أعماؿ الحكومة،
وترسيخ مبدأ الثقافة والمساءلة والعدالة وغيرىا ،لذلؾ مثمت فكرة الحكومة اإللكترونية فرصة

متميزة لالرتقاء بأداء وحدات القطاع العاـ.

ثالثاً :مراحل التحول لمحكومة اإللكترونية:
تنوعت تقسيمات مراحؿ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية فقد قسميا البعض إلى ثالث مراحؿ

وقسميا أخروف إلى أربع أو خمس مراحؿ ،وبحسب  (2006) Greenbergفإف تطبيؽ الحكومة
اإللكترونية ممكف أف يكوف بعدة طرؽ ،وأيا كانت التقسيمات فإف ىناؾ تشابيا وتداخال بيف تمؾ

التقسيمات فبعض التقسيمات قامت بدمج مرحمتيف في مرحمة واحدة والجدوؿ ( )1يوضح المراحؿ
المختمفة .ولتزويد المواطنيف بخدمات مفيدة يجب عمى السمطات أف تطور خدمات توافؽ

احتياجاتيـ ولتحقيؽ ىذا فعمى المسئوليف الحكومييف اخذ وقت مف أجؿ تحديد ما يحتاجو

المواطنيف قبؿ البدء بأنشطة تطوير األنظمة (.)Ozkan, 2011
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريى

جدول ( :)3مراحل الحكومة اإللكترونية

للدرادة
دراست World Bank

دراستBaum and DiMaio

دراست األيى انًتحدة United Nations

)(2002:3-5

)(2000:2-3

)(2003:135-139

يرحهت اننشر Publishing

يرحهت انحضور
Presence

يرحهت انظهور انناشئ Emerging
Presence

يرحهت انتفاعم
Interacting

يرحهت انتفاعم
Interaction

يرحهت انظهور انًتقدو
Presence

Enhanced

يرحهت انتبادل
Transacting

يرحهت انتبادل Transaction

يرحهت انظهور انتفاعهي
Presence

Interactive

يرحهت انتحول
Transformation

يرحهت انظهور انتبادني Transactional
Presence
يرحهت انظهور انشبكي
Presence

Network

منقوؿ جواد وأبو ناجي ()2007
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريى شكل ( :)3مراحل التحول لمحكومة اإللكترونية
للدرادة

(معيد البحوث واالستشارات.)Layne and Lee, 2001( ،)2006 ،
وبحسب معيد البحوث واالستشارات ( )2006فإف ىناؾ أربع مراحؿ لمتحوؿ نحو

الحكومة اإللكترونية كما ىو موضح في الشكؿ ( )1وىي:

 المرحمة األولى :مرحمة الفيرسة حيث تركز عمى فيرسة معمومات الحكومة ونشرىا عمى
الويب ،وتتضمف الجيود األولى مف المصالح الحكومية والحكومات المحمية في التواجد

المباشر عمى اإلنترنت وتشمؿ تصميـ المواقع والنماذج المباشرة ،و وتكوف المعمومات

الحكومة المعروضة محدودة في بعض جوانبيا ،وفي نياية المرحمة تقوـ الييئات الحكومية
بوضع صفحات فيرس أو موقع بوابة حيث يتـ بناء عميو يتـ تنظيـ الوثائؽ اإللكترونية

المبعثرة حتى يمكف المواطنيف البحث عف المعمومات واالطالع عمى تفاصيميا وتنزيؿ
النماذج المطموبة في أجيزة الحاسوب الشخصية (( )Gant & Gant, 2001معيد البحوث

واالستشارات.)2006 ،

 المرحمة الثانية :مرحمة المعامالت في الحكومة اإللكترونية حيث يجري ربط قواعد بيانات
حية بواجيات االستعماؿ بصورة تمكف المواطنيف مف القياـ بأداء معامالتيـ مباشرة ( Gant

 .)& Gant, 2001وبزيادة عدد المعامالت اإللكترونية يفضؿ أف تقوـ الحكومة بضـ كؿ
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الفصلىالثاني
النظريى
اجيات الويب أو بناء واجيات مباشرة متصمة مباشرة باإلنترانت الداخمية في
اإلطارىفي و
نظميا
للدرادة
الحكومة ولعمـ الوضع المثالي ىو وصوؿ المعامالت التي تظير عمى الويب مباشرة
مصالح
بنظـ الحكومة دوف تدخؿ مف موظؼ حكومي عمى االطالع أو بقدر طفيؼ مف التدخؿ

(معيد البحوث واالستشارات .)2006 ،ومف المتوقع أف الحكومات ستمجأ إلى إدخاؿ المزيد
مف الفعاليات عندما تتجمي منافع الحكومة اإللكترونية عمى أرض الواقع خاصة عند دمج

العمميات الحكومية ليس فقط عمى المستويات المختمفة مف الحكومة بؿ أيضا دمج المياـ

المتباينة في المصالح الحكومة فمف المتوقع أف يرى المواطنوف الحكومة عمى أنيا قاعدة
متكاممة لممعمومات عندما يمكف تحقيؽ التواصؿ بيف مختمؼ المستويات في المصالح

الحكومية المتشابية والتواصؿ بيف مختمؼ المصالح ذات المياـ المتباينة ( Gant & Gant,
( )2001معيد البحوث واالستشارات )2006 ،وذلؾ التكامؿ يمكف أف يتحقؽ عف طريقيف
إما رأسيا أو أفقيا:

 المرحمة الثالثة :مرحمة التكامؿ الرأسي يشير إلى ربط الحكومات المحمية واإلقميمية
والحكومات المركزية في مياـ أو خدمات مختمفة (معيد البحوث واالستشارات.)2006 ،
 المرحمة الرابعة :مرحمة التكامؿ األفقي يمكف تعريفو عمى أنو تكامؿ عبر مياـ وخدمات
مختمفة ،فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لصالح عمؿ مف األعماؿ دفع رسوـ محمية لمصمحة
حكومية ودفع رسوـ لمصمحة أخرى في نفس الوقت إذ أف الكؿ عمى صمة مف خالؿ قاعدة

بيانات واحدة (معيد البحوث واالستشارات.)2006 ،
ومف المتوقع أف التكامؿ الرأسي عبر مختمؼ مستويات الحكومة ذات الميمات المتشابية

سيسبؽ التكامؿ األفقي عبر الفعاليات المختمفة ،ذلؾ ألف التناقض بيف الخدمات المختمفة
لمحكومة أكبر مف التناقضات بيف مستويات الحكومة المختمفة ،وبيذا يمكف التواصؿ إلى التكامؿ

الرأسي قبؿ التكامؿ األفقي (معيد البحوث واالستشارات.)2006 ،
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للدرادة

ملبحث عثاعث
مق ما امع دا تطب ق حلك م
 مقدمة.

 مقومات نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية.
 معوقات نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية.

33

عكرتان
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أولً :المقدمة:

للدرادة
إف التحوؿ لمحكومة اإللكترونية ال يستمزـ فحسب تزويد إدارات القطاع العاـ بأجيزة

الحاسوب وربطيا بشبكات االتصاالت واإلنترنت ،فالتحوؿ ليس قضية تقنية إنما ىي قضية
إدارية بالدرجة األولي تتكامؿ معيا باقي األبعاد التقنية والتشريعية واإلعالمية وغيرىا ،ويذكر

صيدـ ( )2012بأف المفيوـ األكثر خطأ بأف األجيزة والحواسيب والبرمجيات ىي الحكومة
اإللكترونية ألف اإلجراءات والق اررات وتنظيـ ىذه اإلجراءات وترتيبيا ىو الذي يحقؽ الحكومة

اإللكترونية.
وىذا يجعؿ مف األىمية توفر المقومات الرئيسية والتي ىي محاور االرتكاز في عممية

تطبيؽ الحكومة اإللكترونية لتضمف تحقيؽ نجاح عممية التحوؿ بالكفاءة والفعالية المنشودة ،
لذلؾ ينبغي أف يكوف التغيير متكامال واألداء متجانسا وأف تتـ إعادة تنظيـ شاممة لمخدمات

واألدوات ،باإلضافة لالستفادة مف االتجاىات الحديثة المرتبطة بالحكومة اإللكترونية والتي
ظيرت في ظؿ التطور اليائؿ في االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وذلؾ لتحقيؽ أقصى
استثمار ليذا التطور واالستفادة منو مثؿ الشبكات االجتماعية واليواتؼ الذكية وتكامميا مع

الحكومة اإللكترونية كمنافذ لتحقيؽ التواصؿ ،باإلضافة ألىمية المشاركة اإللكترونية والبيانات
الحكومية المفتوحة وغيرىا مف القضايا الحديثة (حسيف.)2013 ،

ثانياً :مقومات نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية:
ال يكمف مفتاح نجاح الحكومة اإللكترونية في مجاؿ التكنولوجيا ،وال الموارد البشرية ،وال

في العمميات التجارية ،ولكنو خميط مف ىذه وغيرىا مف المفاىيـ ،واضعا في اعتباره أف جوىر
المسألة ىو تحسيف الخدمات ،وبالتالي تحسيف حياة المواطنيف في البالد (.(Silcock,2001
ومف أبرز ىذه المقومات الالزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية:

 .3المقومات اإلدارية:
التحوؿ لمحكومة اإللكترونية ال يستمزـ فقط تزويد إدارات الدولة بالحاسوب وربطيا بشبكات

االتصاالت ،فالتحوؿ نحو ذلؾ ىي قضية إدارية بالدرجة األولي تتكامؿ معيا باقي األبعاد،

فالرؤية ودعـ اإلدارة العميا وتنظيـ وترتيب اإلجراءات اإلدارة ىو الذي يحقؽ الحكومة اإللكترونية.
أ-الرؤية:
تعتبر الرؤية أحد المقومات اليامة لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية والتي مف خالليا

يمكف لمقائميف عمى المشروع إدراؾ التفاصيؿ الخاصة بنمط التحوؿ نحو الحكومة اإللكترونية.
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النظريى
فبرنامجاإلطارى
اإللكترونية يجب أف يتضمف كيؼ ستعمؿ وتدار المؤسسات الحكومية المختمفة
الحكومة
للدرادة
عممياتيا الداخمية وكيؼ ستدير وتسيطر عمى كافة أنواع المعمومات والبيانات
وكيؼ ستدار
والوثائؽ وكيؼ سيستخدـ المواطف بغض النظر عمى إمكانياتو وقدراتو وكيؼ ستتعامؿ مع
المجتمع المدني وتزيد مف قدراتيا وامكانياتيا في خدمة المجتمع وكيؼ ستتعامؿ مع مؤسسات
األعماؿ وكيؼ يمكف أف توفر مناخا مشجعا وجذابا لالستثمار (رضواف.)2005 ،
ولنجاح تطبيؽ المعامالت اإللكترونية في المؤسسات والدوائر الحكومية فإنو يتوجب عمى

المسئوليف وأصحاب القرار في اإلدارة العميا والمستوي السياسي أف تتوفر لدييـ الرؤية الواضحة
وأف يتبنوا سياسات داعمة لفكرة التحوؿ في تقديـ الخدمات الحكومية مف الطرؽ التقميدية إلى

اإللكترونية ،وأف يقدموا أشكاؿ الدعـ المادي والبشري والمعنوي كافة ،وأف يسخروا كؿ اإلمكانيات
الالزمة لنجاح عممية التحوؿ إلى المعامالت اإللكترونية (حمادة.)2014 ،
ويعد توضيح الرؤية لكافة المستويات واألىداؼ التي تحققيا مف عوامؿ خمؽ فيـ لدى

القطاع الحكومي الذي يقدـ الخدمة والفئات المستفيدة مف الخدمات والتي تساعد في عممية
تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ويترافؽ مع ذلؾ إعداد خطط إعالمية تضمف فيـ الفئات المختمفة

حوؿ الفوائد التي سيحققيا التطبيؽ.
ب -دعم اإلدارة العميا:

إف التغير مف العمؿ التقميدي نحو العمؿ اإللكترونية وتطبيؽ الحكومة اإللكترونية يتطمب

قيادة سياسية وادارية قوية تمتزـ عمنا بدعـ الجيود التي تؤدي لمتحوؿ نحو الحكومة اإللكترونية
مف خالؿ توفير الوقت والجيد والماؿ والمناخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي

الذي يسيـ في إطالؽ قدرات القوى العاممة اإلبداعية والخالقة (الرفاعي.)2009 ،
فالقيادة يقع عمى عاتقيا التخطيط والتوجيو والرقابة والتقييـ والتصحيح المستمر لممشروع
وىذا يجعؿ مف األىمية أف تكوف قيادة الحكومة اإللكترونية ىي قيادة ناجحة تتوفر فييا مف

المميزات والعوامؿ ما يجعؿ منيا دافع نحو نجاح المشروع الف القائد يأخذ عمى عاتقو استخداـ

الموارد المتاحة البشرية والمادية بشكؿ عممي ضمف الرؤية والخطة االستراتيجية لموصوؿ
لألىداؼ  ،فبدوف توفر القيادة لف يتـ تغيير السياسات كما لف يتوافر الموارد المالية والتنسيؽ بيف

مختمؼ األجيزة الحكومية أو اإلدارات ولف يتـ التغيير في السياسات كما لف يتوافر الجيد البشري
المطموب لتخطيط وتنفيذ الحكومة اإللكترونية وتتأكد ىذه اإلرادة السياسية عندما يصمـ كبار

المسئوليف مف متخذي القرار عمى القياـ بواجباتيـ القيادية مف خالؿ التصدي لممعارضة والعممي
عمى تذليؿ العقبات (.)Working Group,2002
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اإلطارىاإلدارية:
ت -العممية
للدرادة
ليست الحكومة مجرد عممية إلكترونية أو معالجة التصرفات واألفعاؿ القائمة في األعماؿ
الحكومية التقميدية بالمصالح واألجيزة المتخصصة بؿ تختص الحكومة اإللكترونية بتكويف
عمميات وعالقات جيدة بيف الحكومة والمواطنيف ومؤسسات األعماؿ ،كما أف استخداـ تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت ليست مجرد أداة لتحقيؽ عوائد وتوفير التكاليؼ المترتبة عمى تشغيؿ
وتعييف القوى العاممة أو في استثمار الوقت واصالح العممية اإلدارية بؿ أف الحكومة اإللكترونية

تعبر عف عممية تحوؿ جوىري ،ولمحصوؿ عمى الفائدة القصوى مف الحكومة اإللكترونية يتطمب

فيـ تاـ وىندسة كاممة لمعمميات التي يتـ بموجبيا إنتاج الخدمات العامة ،وانشاء األنظمة واعداد
األنظمة واآلليات واستخداميا (العبود.)2005 ،
فمعظـ الدوؿ المعاصرة عمى اختالؼ درجات تقدميا تعمؿ بنشاط في ميداف إعادة
اإلصالح اإلداري ،ال فرؽ في ذلؾ بيف الدوؿ النامية والمتقدمة  ،ذلؾ ألف إدارة الجياز الحكومي

لـ تعد مف األمور االرتجالية التي تعتمد عمى االجتيادات الشخصية والميارات الفردية  ،بؿ
أصبحت تستند الي أسس إدارية ومبادئ عممية ثابتة ومعترؼ بيا ،وقد شيدت اإلدارة في الفترة

الخاصة تحوالت أساسية في إطار المفاىيـ الخاصة بإدارة القطاع الحكومي إذ تحوؿ الحديث الي

الريادة وسيادة متمقي الخدمة وادارة األداء وتحسيف مستوى الخدمات والمساءلة عف النتائج ،بقصد
تحسيف األداء الحكومي وتحقيؽ الفعالية وقد اتفؽ الجميع عمى ضرورة تطوير اإلدارة الحكومية
بما يتالئـ مع طبيعة األىداؼ والتطمعات الحديثة ،وبالتالي رفع مستوى أداء الخدمة العامة،

والقضاء عمى مظاىر الروتيف والضعؼ والبطء في األداء ،وسوء إدارة الموارد العامة لمدولة،
وعميو فإف تفاعؿ عنصري تحسيف األداء الحكومي وكذلؾ التطورات التكنولوجية أوجد حكومة

مساعدة في العالـ االفتراضي ،وتقوـ عمى تحقيؽ مزايا ال تحققيا الحكومة التقميدية(نذير ،قراوي،
.)2005
وعند الحديث عف الحكومة اإللكترونية فبالتأكيد سيكوف لذلؾ انعكاس واضح مف وعمى

الييكؿ التنظيمي ،فالييكؿ التنظيمي يشير إلى تصميـ ىياكؿ تنظيمية ترتكز عمى أسس عممية
وىو أحد الوسائؿ الفعالة والضرورية لتحقيؽ االنسياب الدقيؽ والمنظـ لألعماؿ وتحقيؽ التنسيؽ
بيف مختمؼ الوحدات اإلدارية داخؿ التنظيمات لموصوؿ إلى األىداؼ حيث يبرز الييكؿ

التنظيمي خطوط السمطة ونطاؽ اإلشراؼ وخطوط االتصاؿ كما يوضح ترتيب الوظائؼ

والتنسيؽ بينيا (الغوطي.)2005 ،

وتعتبر التكنولوجيا مف القوى المؤثرة في الييكؿ التنظيمي حيث تحدد نوع الوظائؼ

ومتطمبات العمؿ مف إجراءات ،واحتياجات مادية وبشرية ،وتساعد في تسييؿ االتصاؿ بيف
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اإلطارى
النظريىتحديد صالحيات كؿ مركز وظيفي (حمادة .)2014 ،فالغالبية العظمى مف
المساعدة في
األفراد و
للدرادة تعتمد عمى اليياكؿ اليرمية التقميدية والتي تقؼ عقبة في تطبيؽ التقنيات
المؤسسات مازالت
الحديثة ،واالستفادة مف معطياتيا في تطوير منظماتيا (أحمد.)2009 ،
فتطبيؽ الحكومة اإللكترونية سيكوف دافع نحو إصالح العممية اإلدارية واليياكؿ التنظيمية
في المؤسسات الحكومية مثؿ خطوط السمطة وسير البيانات وسمسمة األوامر وخطوط االتصاؿ
ليساىـ ذلؾ في عممية التحوؿ.

 .4المتطمبات التقنية:
تعتبر المتطمبات التقنية عنصر رئيسي مف عناصر تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ،وىي
تمثؿ البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية وتتضمف توفير األجيزة والبرمجيات

والتقنيات الجديدة ،باإلضافة لمقدرة عمى التعامؿ مع القضايا التقنية التي تواجو الحكومة
اإللكترونية مثؿ تكامؿ البيانات وغيرىا  ،وىذا يتطمب وجود بنية تحتية في مجاؿ االتصاالت

وتكنولوجيا المعمومات واإلنترنت قادرة عمى دعـ الحكومة اإللكترونية ،ويذكر(2012 ( Nkwe

أنو مف الواجب عمى الحكومة لعب دور قيادي في تطوير البنية في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات ألنيا مطمب لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية.
ف بناء مجتمع معموماتي يعتمد عمى التعامالت اإللكترونية بطريقة فاعمة يتطمب وجود بنية
تحتية تكنولوجية تتوفر في الدوائر والمؤسسات الحكومية ،ويجب العمؿ عمى توفير ىذه البنية
التكنولوجية قبؿ تقديـ أي خدمات مف خالؿ الحكومة اإللكترونية بحيث تقدـ ىذه الخدمات بشكؿ

موثوؽ وفعاؿ لمجميور ).(Ebrahim and Irani, 2005

ويؤكد عدواف ( )2007بأنو ال يمكف العمؿ والنجاح في التحوؿ لمحكومة اإللكترونية دوف

توفير المتطمبات المادية المتمثمة بالبنية التحتية الالزمة لتنفيذ المشروع حيث تمثؿ الحجر

األساس لموضوع الحكومة اإللكترونية ،حيث تمثؿ األجيزة والتقنيات الالزمة النواة األساسية

إلنجاح المشروع ويتـ مف خالؿ تمثيؿ المعمومات ونقميا الكترونيا مع ضماف سريتيا ودقتيا،

وتنفيذ المعامالت والخدمات األساسية والحساسة عف بعد مثؿ تحويالت النقود إلكترونياً مع

ضماف صحتيا ومصداقيتيا ،فمع التقدـ نحو الحكومة اإللكترونية فإنو يجب النظر في كؿ
السياسات واالحتياجات التشغيمية لممصادقة اإللكترونية كقضايا األمف والخصوصية في مجاؿ

الحكومة اإللكترونية ويعتبر مف الميـ عند التصميـ والتطوير الوصوؿ لنقطة توازف بيف
الوصوؿ ،واألمف ،والمصادقة  ،والخصوصية (. (Holden, Millett, 2005
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 .5اإلطار
التشريعية والقانونية:
للدرادة
أدى االنتقاؿ إلى النمط الرقمي في إنجاز المعامالت اليومية إلى االعتماد عمى نمط
جديد مف المعامالت لو خصائص وسمات تختمؼ عف المعامالت اليدوية وىذا جعؿ مف األىمية
بمكاف ضرورة وجود قوانيف وتشريعات تراعي ىذا النمط وتستطيع أف تنظـ التعامؿ والتفاعؿ معو

وبحسب  )2005) Pardo&Garciaفإف الموائح والقوانيف الموجودة وضعت في وقت الجيؿ في
التكنولوجيا وىي بذلؾ تؤثر عمى نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية.

لذلؾ مف الميـ وجود تشريعات تعترؼ بالوثائؽ اإللكترونية و التوقيعات اإللكترونية و

تسمح بوضع العقود اإللكترونية موضع التنفيذ وبالتالي تتطور البيئة القانونية وتصبح سيمة
وميسرة لمتعامالت اإللكترونية )إسماعيؿ.(2010 ،
 .6المتطمبات البشرية:
الحكومة اإللكترونية ىي شكؿ جديد مف حيث اإلجراءات عمى العامميف في القطاع العاـ
وىذا يستدعي أف تكوف ىناؾ عممية تطوير وتدريب لمعامميف في القطاع العاـ فمف نستطيع أف

نتخيؿ موظؼ يتعامؿ مع الحكومة اإللكترونية وىو ال يجيد مثال استخداـ الحاسوب!

فالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة تعتبر ركيزة أساسية في العممية التطويرية،
فوجودىا يجعؿ العممية التطويرية تقوـ عمى األسس العممية (آؿ دحواف.)2008 ،
لذلؾ فرفع كفاءة العنصر البشري ىو عامؿ ميـ فالحكومة اإللكترونية تتطمب تغييرات في
نوعية العناصر البشرية المالئمة لمعمؿ وىذا يعني ضرورة إعادة النظر بنظـ التعميـ والتدريب

لمواكبة متطمبات التحوؿ الجديد بما في ذلؾ الخطط والبرامج واألساليب والمصادر التعميمية

والتدريبية عمى كافة المستويات (العواممة.)2002 ،

باإلضافة لمحاجة لكوادر بشرية متخصصة ذات االرتباط بالبنية المعموماتية األساسية

ونظـ العمؿ عمى شبكات االتصاؿ اإللكتروني واعداد وتصميـ برامج التأميف والحماية ليا،
ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ تطوير النظاـ التعميمي الحالي ،كما يمكف تنفيذ مجموعة مف

البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة والتي تساىـ في إعداد الكوادر البشرية الفنية لتحقيؽ

الكفاءة والفعالية عند تنفيذ أعماؿ ومعامالت اإلدارة االلكترونية )إسماعيؿ.)2010 ،
 .7التوعية:

عممية التحوؿ مف الحكومة التقميدية لمحكومة اإللكترونية تعني بالعادة تغير في نمط

التفاعؿ مع الحكومة وآليات وشكؿ انجاز وتقديـ الخدمات وىذا األمر سيخمؽ حاجة ممحو لتوعية
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الفصلىالثاني
النظريى
جميوراإلطارى
اإللكترونية المختمفة بمشروع الحكومة اإللكترونية وأىميتو وكيفية التفاعؿ معو.
الحكومة
للدرادة اإللكترونية ال يمكف فرضو مف خالؿ القوانيف والتشريعات والموائح والنظـ
فمشروع الحكومة
الصادرة عف ق اررات سيادية بؿ ىي مفاىيـ تحتاج إلى تييئة مناخ أو بيئة مناسبة ومالئمة تكسب

مؤيديف ليا باستمرار (رضواف.)2005 ،

فالتوعية بأىمية الحكومة اإللكترونية ،وبناء الثقة بخدماتيا ،وابراز ما تحققو مف فوائد،

يشكؿ دافع وبيئة مناسبة لممواطف نحو التفاعؿ مع الخدمات التي تقدميا.
 .8مشاركة المجتمع المدني:

مشاركة مكونات المجتمع المدني تساىـ في نجاح عممية تطبيؽ الحكومة اإللكترونية
حيث تعتبر المشاركة في أعماؿ الحكومة اإللكترونية عامال ميما وضروريا لتأكيد فعاليتيا

ونجاحيا ،حيث تتجو نحو تحسيف قدرات المجتمع المدني وفعاليتو المجتمعية ،لذلؾ يجب

مشاركة المواطنيف ومؤسسات المجتمع المدني مف نقابات وجمعيات غير حكومية في اتخاذ

الق ار ارت الخاصة بالحكومة اإللكترونية مف خالؿ التشاور والمشاركة اإليجابية لمتعرؼ عمى
وجيات النظر واآلراء المختمفة نحو مشروعات الحكومة اإللكترونية (الرفاعي.)2009 ،

ثالثاً :المعوقات والتحديات التي تواجو تطبيق الحكومة اإللكترونية:
يواجو مشروع الحكومة اإللكترونية مجموعة مف العوائؽ والقضايا التي تثار بشكؿ دائـ
وتحتاج لوقفة في إطار الحؿ مف أجؿ نجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ،وتعتبر مقومات نجاح
تطبيؽ الحكومة اإللكترونية عائؽ في حاؿ لـ تناؿ مف االىتماـ والرعاية ما يمكف مف إنجاز كؿ

مقوـ بالشكؿ األمثؿ.
فعدـ توفر أي مقوـ بالشكؿ المناسب سيكوف لو بالتأكيد انعكاس سمبي عمى تطبيؽ

الحكومة اإللكترونية ،فالرؤية والقيادة والمتطمبات البشرية والتقنية والتشريعات والقوانيف ،كميا
يجب أف تتقدـ بشكؿ متوازي لتتكامؿ معا لنجاح عممية التطبيؽ ،وباإلضافة لذلؾ فيناؾ العديد

مف القضايا التي تثار في إطار عممية تطبيؽ الحكومة اإللكترونية وىذه القضايا بحاجة لجيد مف
الحكومة وغيرىا مف الجيات ذات العالقة ومنيا:
 .3الفجوة الرقمية:
ويقصد بيا التبايف والفروقات بيف األفراد والجماعات في الحصوؿ عمى البنية التحتية

لممعمومات لخمؽ تكافئ في فرص التفاعؿ اإللكتروني .ويحدث نقص القدرة عمى استخداـ التقنية

بسبب الفروقات بيف مستخدمي اإلنترنت وقدراتيـ عمى الوصوؿ الي المعمومات والويب بكفاءة
39

الفصلىالثاني
النظريى استفادتيـ مف القنوات الوسيطة بطرؽ متعددة  ،وترتبط االختالفات في
اإلطارىيحد مف
وفعالية مما
االستخداـللدرادة
المناسب لممعمومات والخدمات اإللكترونية بصفة خاصة بالعدالة االجتماعية حيث
تؤثر عمى كافة الجوانب بدءا مف قدرتيـ عمى جمع واستخداـ المعمومات حوؿ القضايا الصحية

الممحة في قرية قريبة إلى إيجاد الوثائؽ الحكومية المالئمة واإلعالنات في حاالت الطوارئ عند
وقوع كارثة طبيعية وصوال إلى المشاركة في االنتخابات (األمـ المتحدة.)2014 ،

ويرجع  (2013) Alomariاألسباب لعدـ امكانية الوصوؿ لإلنترنت بسبب قيود البنية

التحتية ،وانخفاض الدخؿ ،فحجـ التبايف العالمي في النفاذ الرقمي لو أثار اجتماعية واقتصادية
في عالـ اليوـ ،وىذا ساىـ في إيجاد العوائؽ أماـ المعمومات والمعرفة مف ناحية ،والحصوؿ عمى

الخدمات مف ناحية أخرى .ومع تزايد فرص التوظيؼ  ،والعمؿ  ،واقامة المشروعات  ،والتنمية
الذاتية عبر اإلنترنت يتـ حرماف فئة وذلؾ مف خالؿ نقص الحصوؿ عمى التقنية بشكؿ أساسي
(األمـ المتحدة.)2014 ،

 .4الحكومة المتكاممة والحكومة التعاونية:
إف تنامي التعقيد والترابط لتحديات التنمية المستدامة الحاضرة يتطمب استجابات شاممة
تستند عمى سياسات متسقة وعمميات صنع القرار التعاونية  ،وىذا يستدعي بدوره إحداث تحوؿ

في اإلدارة العاممة عبر إتباع نيج الحكومة المتكاممة والتعاونية ،ويمكف تعريؼ الحكومة المتكاممة
":عمى أنيا الجيات العاممة في حدود الموارد المتاحة لتحقيؽ االستجابات المتكاممة بصورة

مشتركة تجاه قضايا وضع السياسة وادارة البرامج وتقديـ الخدمات" ،في حيف تشير الحوكمة

التعاونية إلى" :عممية الحوكمة القائمة عمى التعاوف بيف الجيات المستفيدة الحكومية وغير
الحكومية" (األمـ المتحدة.)2014 ،
عمى الرغـ مف التغيرات الكثيرة لمتحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية خالؿ العقود
الماضية وازدياد ارتباطيا ببعض ما تزاؿ المؤسسات الحكومية في العديد مف الدوؿ تخضع في
طريقة عمميا لنماذج القرف العشريف األولي في اإلدارة العاممة  ،حيث تعمؿ الو ازرات في صوامع

مغمقة ويتـ التعامؿ مع القضايا عبر منظور قطاعي  ،ووفقا لما يحدده قرار الجمعية العامة لألمـ
المتحدة يعد ميما أف يعزز دمج األبعاد الثالثة لمتنمية المستدامة أي األبعاد االقتصادية

واالجتماعية والبيئية في صورة شاممة ومشتركة بيف القطاعات عند جميع المستويات ولمتعاوف
الفعاؿ بيف الوكاالت في الحكومية مع الفاعميف غير الحكومييف وأىميتو في الحوكمة الجيدة

(األمـ المتحدة.)2014 ،
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الفصلىالثاني
اإلطارى
النظريوىالمتعددة:
الشاممة
 .5القنوات
للدرادة
ىناؾ توقعات متزايدة مف جانب المواطنيف بسيولة الدخوؿ عمى المزيد مف المعمومات
العامة والخدمات الحكومية مف أي مكاف وفي أي وقت عبر القنوات المتنوعة ،ويخضع القطاع
العاـ لمضغط مف أجؿ تغيير أداءه لالستجابة لمتغيرات واستكشاؼ الطرائؽ الجديدة لتمبية
احتياجات المواطنيف ،عالوة عمى ذلؾ أدت الموارد المحدودة في العديد مف الدوؿ إلى تقميؿ

الموازنات المتاحة لمحفاظ عمى الخدمات اإللكترونية وتطويرىا ،وىذا بدوره يتطمب نيجا أكثر

انسيابية وتغيير األسموب الذي تعمؿ بو المؤسسات الحكومية مع وضع احتياجات وتوقعات

المواطنيف في قمب عممية إعادة ىندسة العمميات (األمـ المتحدة.)2014 ،

عند تقديـ الحكومة حموؿ وخدمات الخدمة العامة يتعيف عمى الحكومات مراعاة المزيج

األفضؿ لمقنوات مف أجؿ التفاعؿ وتنفيذ العمؿ مع المواطنيف ،وستمعب المعرفة بالقضايا
والمعايير والثقافة االجتماعية عالوة عمى الموارد والنيج الحكومي دو ار في ىذا التقدـ (األمـ

المتحدة.)2014 ،

لذا فيناؾ حاجة إلتباع نيج القنوات المتعددة الشاممة كجزء مف استراتيجية الحكومة
اإللكترونية الوطنية لضماف االستخداـ المتزايد ورضا العمالء مع توخي الحذر مف إمكانية زيادة

التكمفة ومضاعفة األعباء عمى كامؿ الموارد المتاحة لذلؾ فإف لنيج تقديـ الخدمة المتكامؿ
والشامؿ والمتعدد القنوات أىمية بالغة في التنفيذ الناجح لمخطط المستقبمية (األمـ المتحدة

 .)2014،ومف أحدث ىذه القنوات:
أ-شبكات التواصل الجتماعي

تعتبر شبكات التواصؿ أحد المنافذ القوية التي باتت تفرض نفسيا في إطار التواصؿ
االجتماعي وقد تعدا ذلؾ لتتحوؿ ألداة فعالة في قطاعات مختمفة كاألعماؿ واإلعالـ والحكومة

وبحسب  (2010) EUROPEAN COMMISSIONفمع توفر التكنولوجيا المبتكرة مثؿ
الشبكات االجتماعية زادت توقعات المواطنيف بإمكانية الوصوؿ المباشر لمخدمات .فوسائط

التواصؿ االجتماعي والتي يمكف الوصوؿ إلييا إلكترونيا عبر سطح المكتب وأجيزة الياتؼ

النقاؿ ،يجب بالتأكيد استكشافيا مف أجؿ القطاع العاـ والمجتمعات لتوصيؿ كافة مكوناتيا بصفة
خاصة إلى الجماعات المحرومة واألقؿ حظا ،وبالمقارنة بالقنوات األخرى فإف قناة التواصؿ

االجتماعي تعد أكثر اقتصاديو مف حيث التكمفة (األمـ المتحدة )2014 ،ويوضح الشكؿ رقـ ()2
ذلؾ.
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الفصلىالثاني
النظريى
توقعات مستخدمو قنوات التواصل الجتماعي حول العالم ()2017-2011
اإلطارى:)4
شكل (
للدرادة

(األمـ المتحدة)2014 ،
فمف أجؿ تحقيؽ كامؿ إمكانية قنوات التواصؿ االجتماعي في الحكومة اإللكترونية ،يمزـ
تغيير طريقة العمؿ ،فاالحتفاظ بصفحة فيسبوؾ أو حساب تويتر مباش ار وسيال بصورة نسبية

لكنو لف يوجد القيمة العامة اليامة أو خفض التكمفة أو الزيادة في ثقة المواطنيف في حد ذاتو.
فالمشاركة اإللكترونية عبر قنوات التواصؿ االجتماعي تحتاج إلى إعادة ىندستيا اجتماعيا مع

االستفادة مف خصائص التشبيؾ االجتماعي في الوقت الفعمي مع التفاعؿ البشري والتزاـ

الموظفيف العمومييف بما في ذلؾ مف ىـ عند المستويات العميا مف أجؿ إشراؾ المواطنيف بصورة
كاممة وفعالة في المعمومات اإللكترونية واالستشارات اإللكترونية وصنع الق اررات اإللكترونية.
ب-اليواتف الذكية وتطبيقاتو:
تعتبر اليواتؼ الذكية مف األدوات ذات االنتشار الواسع والتي تفرض أف يتـ االستفادة

منيا .فاليواتؼ الذكية ظاىرة جديدة نسبيا وامكانيتيا غير مكتشفو ولكف تعتبر جزء مف مستقبؿ
الحكومة اإللكترونية ( .)Misuraca, 2009ويشير تقرير األمـ المتحدة لعاـ  : 2014عف بحث
حديث أف ىناؾ  1.5مميار مستخدـ لميواتؼ الذكية في العالـ ومعدؿ انتشار حوالي  21بالمئة

لجميع مستخدمي الياتؼ النقاؿ في عاـ  ، 2013والعدد يتزايد بصورة تصاعدية في الكثير مف
الدوؿ وأورد التقرير بأف  99بالمئة مف مستخدمي اإلنترنت يصموف إلييا عبر قناة الياتؼ النقاؿ
واستنادا إلى ىذه الحقائؽ يتعيف عمى صناع السياسات عدـ النظر إلى اليواتؼ الذكية كوسيمة

منفصمة أو إضافية ،لكف باألحرى كمقوـ ال يتج أز عف الحكومة اإللكترونية و أف يراعوا ما يمي

في استراتيجية الحكومة اإللكترونية :
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الفصلىالثاني
النظريى
 .1نشراإلطارى
الرسائؿ النصية القصيرة مف أجؿ االتصاؿ السريع بمستخدمي اليواتؼ ذات
خدمات
المزاياللدرادة
المحدودة.
 .2التخطيط لشبكة الياتؼ النقاؿ وتطبيقاتو مف أجؿ القادـ مف مستخدمي اليواتؼ الذكية
والحواسيب الموحية.

وقد كاف الستخداـ ( SMSخدمات الرسائؿ القصيرة) عف طريؽ اليواتؼ النقالة دور في تطور

خدمات الحكومة اإللكترونية مف خالؿ احتواء المواقع الحكومية عمى إمكانية الحصوؿ عمى
اإلجابة عف االستفسارات باستخداـ ( SMSخدمات الرسائؿ القصيرة) وعف كيفية تمكيف
المواطنيف مف االتصاؿ بالو ازرات والدوائر الحكومية (إسماعيؿ ،)2010 ،ويوضح الشكؿ رقـ

( )3ذلؾ.

شكل ( :)5استخدام القنوات في كل مرحمة من مراحل تطوير الحكومة اإللكترونية

(األمـ المتحدة)2014 ،
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريى
للدرادة

ملبحث ع بع
جتايب بعض علا يف
جما حلك م
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عكرتان

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريى

المقدمة:

للدرادة
يتسـ عمؿ القطاع الحكومي بإجراءاتو الروتينية الطويمة وبالبطء العاـ ،وىذا يشكؿ تكمفة

كبيرة عمى الدوؿ مف حيث الجيد المبذوؿ وأىمية الوقت واستغالؿ الموارد المتاحة عمى الوجو

األمثؿ وقد دفع ذلؾ الكثير مف دوؿ العالـ لتبني تطبيؽ الحكومة اإللكترونية لمحد مف ىذه

السمبيات واالستفادة مف تطور التقنيات الحديثة واالىتماـ العالمي الكبير بقطاع تكنولوجيا

المعمومات التي ترافقت مع ثورة المعمومات في خطوة لتبني الوسائؿ الحديثة في العمؿ
واالتصاؿ ،فالحكومة اإللكترونية ىي نتيجة طبيعية لثورة المعمومات وبزوغ فجر مجتمع المعرفة.
فمع دخوؿ عصر الثورة المعموماتية ،أصبح لزاما عمى الدوؿ أف تقوـ بإعادة ىندسة العمميات في

المؤسسات العامة ،بما يتواكب مع متطمبات الثورة الرقمية( .مطر)2013 ،

فقد اتخذت عدد مف دوؿ العالـ خطوات لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية وقد اختمفت ىذه الخطوات

بيف دولة وأخرى فكانت ىناؾ بعض التجارب الفريدة لبعض الدوؿ وسمات مميزه لتجارب دوؿ
أخرى ،فيناؾ دوؿ عدة طورت مف حكومتيا اإللكترونية بشكؿ كبير عمى الرغـ مف االنخفاض
النسبي في دخميا القومي كما أف ىناؾ دوؿ كثيرة تخمفت رغـ االرتفاع النسبي في دخميا القومي،

بالتالي أماميا فرص جيدة لمتحسيف في المستقبؿ (األمـ المتحدة.)2014 ،

 .3التجربة الفرنسية (التزام بالتحسين المستمر):
ويشير تقرير األمـ المتحدة ( )2014لتجربة فرنسا في تطبيؽ الحكومة اإللكترونية:
"مع بموغيا أعمى مرتبة في مؤشر الخدمة اإللكترونية لعاـ  ،2014تتقدـ فرنسا بشكؿ

جيد عبر كافة مجاالت الممارسة ومراحؿ تطوير الخدمات اإللكترونية نتيجة لإلجراءات المستمرة
الخاصة بتحسيف جودة الخدمات العامة ودمج المواقع االلكترونية الحكومية والتشجيع عمى

التشاور مع المواطنيف بخصوص السياسة العامة وأساليب تقديـ الخدمة .ويوجو الموقع
اإللكتروني الرسمي لإلدارة الوطنية ( )servicepublic.frاألفراد واألعماؿ واالتحادات لمخدمات

ذات الصمة وفقا لمحدث ،وأيضا وفؽ المادة ،مع دعوة األفكار حوؿ التبسيط اإلداري وتواصؿ

المواطنيف مع المناقشات واالستشارات الحالية وتسييؿ التفاعؿ مع الحكومة عبر التسجيؿ
المنفرد .ولكونيا رائدة في المجاؿ التزمت فرنسا أيضا بتوسعة الخدمات العامة اإللكترونية
المقدمة مع احتواء التكاليؼ وذلؾ مف خالؿ مراجعة البدائؿ المجانية لمبنية التحتية وتطبيقات
تقنية المعمومات واالتصاالت التجارية بشكؿ ممنيج وتوسيع استخداـ برمجيات المصدر المفتوح،

وتيدؼ السياسة الجديدة إلى تقميؿ نفقات تقنيات المعمومات واالتصاالت وتحسيف سيولة التغيير
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الفصلىالثاني
النظريىواشراؾ الفاعميف اآلخريف ،مثؿ السمطات المحمية والمجتمعات المطورة في
اإلطارىاالبتكار
مع تشجيع
للدرادة
لمخدمة اإللكترونية ".
اإلنتاج المشترؾ

 .4التجربة اإليطالية (بوصمة الشفافية):
ويشير تقرير األمـ المتحدة ( )2014لتجربة إيطاليا في تطبيؽ الحكومة اإللكترونية:
"لقد زاد الطمب عمى الشفافية في اإلدارة العامة بصورة أسية في إيطاليا ،وبموجب القوانيف

الجديدة التي جرى تشريعيا منذ عاـ  ،2009يعد الموقع اإللكتروني لكؿ إدارة عامة اآلف أداة

أساسية لمشفافية ،وحتى ىذا الوقت ىناؾ  42نموذج لممعمومات والبيانات المختمفة التي يجب أف
تكوف حاضرة بموجب القانوف عمى المواقع اإللكترونية لإلدارة العامة (أي الموازنات العمومية
واالستشارييف والبيانات الخاصة بالمديريف التنفيذييف وخطط األداء والمعمومات الكاممة بخصوص

الييكؿ التنظيمي والخدمات المقدمة إلى المواطنيف).
وتعد " بوصمة الشفافية " التي أطمقت في عاـ  2012بوابة إلكترونية والتي تزود
المواطنيف بإمكانية التحميؿ والمراقبة بشكؿ تمقائي في الوقت الفعمي وتنفيذ كافة متطمبات البيانات

والمعمومات التي يفرضيا القانوف اإليطالي عمى المواقع اإللكترونية اإلدارات العامة .وأساس مف
النظاـ ىو محرؾ ،والذي يحمؿ المواقع اإللكترونية بصورة تمقائية في الوقت الفعمي وتنفيذ كافة
متطمبات البيانات والمعمومات التي يفرضيا القانوف اإليطالي عمى المواقع اإللكترونية لإلدارات

العامة ،وأساس ىذا النظاـ ىو محرؾ والذي يحمؿ المواقع اإللكترونية بصورة تمقائية في الوقت
الفعمي أو عمى فترات مف خالؿ العديد مف مستشعرات البرمجيات والموغاريتمات الرياضية،
ويتحقؽ المحرؾ مف وجود المحتوي التي يجب نشرىا بصورة قانونية عمى الصفحة الرئيسية وعمى

الصفحات الداخمية ألكثر مف  10.000موقع إلكتروني لإلدارة".

 .5التجربة البحرينية (بوابة البيانات الحكومية المفتوحة):
ويشير تقرير األمـ المتحدة ( )2014لتجربة البحريف في تطبيؽ الحكومة اإللكترونية:
"يعتبر مشروع منصة البيانات المفتوحة في البحريف مبادرة ىامة لمدولة ،حيث يرمي إلى

إنشاء مركز موعد إلتاحة البيانات العامة لمجميور ووضع استراتيجية لمبيانات المفتوحة بغرض

تعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة اإللكترونية واالبتكار ويتمثؿ الدور األساسي لممنصة في إتاحة

مجموعات البيانات المنشورة مف قبؿ مختمؼ الو ازرات والجيات الحكومية في صيغة مفتوحة
تسيؿ معالجتيا واعادة استخداميا ،وجعميا متاحة لمجميور وستكوف منصة البيانات المفتوحة
بمثابة نقطة مركزية تمنح المستخدميف فرصة أسرع وأسيؿ في الوصوؿ إلى ،وتحميؿ ،واستخداـ
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الفصلىالثاني
البياناتاإلطار
النظريىبنشرىا مختمؼ الو ازرات والجيات الحكومية في الدولة .يستفيد جميور
التيى قامت
للدرادة
البيانات المفتوحة بطرؽ متعددة ،حيث أف الوصوؿ إلى البيانات الحكومية سيييئ
المتعامميف مف
ليـ فرصة اكتساب فيـ أفضؿ لسير العمؿ الحكومي ،كذلؾ يساعد ذلؾ األفراد وقطاع األعماؿ
عمى استغالؿ البيانات في البحوث والتقارير باإلضافة إلى إمكانية تقديـ المقترحات وتطوير

تطبيقات الويب واليواتؼ الذكية والحموؿ التي تعتمد عمى البيانات العامة ومف خالؿ ىذه المنصة
تسعي الحكومة البحرينية إلى توسعة نطاؽ خدمات الحكومة اإللكترونية عبر تمديد الجميور

المتنامية ليشمؿ القطاع الخاص وتعزيز الشفافية وفتح المجاؿ أماـ األفراد واالبتكار".

 .6التجربة اإلماراتية (بطاقة اليوية الذكية):
ويشير تقرير األمـ المتحدة ( )2014لتجربة اإلمارات في تطبيؽ الحكومة اإللكترونية:
" يعتبر انتشار قاعدة البيانات البيومترية التابعة لييئة اإلمارات لميوية كجزء مف برنامج
تسجيؿ اليوية الوطنية كواحد مف أفضؿ برامج البيانات الحيوية اإللكترونية في العالـ ،وتقوـ ىيئة

اإلمارات لميوية بجمع بصمات كافة المواطنيف والمقيميف بصفة قانونية ألكبر مف  15عاـ في

الدولة ،ومف الالزـ عمى كؿ شخص يقيـ في الدولة أف يتـ تسجيمو في السجؿ الوطني لمسكاف،

وبالنظر إلى التكويف الديموغرافي الفريد لمدولة ،حيث يصؿ المغتربوف إلى حوالي  90بالمئة مف
السكاف وتعد قاعدة البيانات البيومترية جزءا مف الوثائؽ الصحية اإللزامية لجميع المغتربيف مما

يجعمو مناسبا لممقيميف .وتحتوى قاعدة البيانات عمى أكثر مف  105مميوف بصمة مف بصمات

األصابع باإلضافة إلى أكثر مف  15مميوف صورة لموجو وتخزف أفضؿ بصمتي أصابع في
حاوية آمنة ومشفرة في البطاقة الذكية التي تصدر كبطاقة اليوية الوطنية ،وتزود البطاقة الذكية

بتقنية  match-on-cardلتأكيد اليوية وتسمح بالتحقؽ والتأكيد البيومتري مما يساىـ في إثبات
ىوية الفرد عند الطمب ،ويتـ ضماف األمف عمى بطاقة اليوية مف خالؿ الحاويات المشفرة التي

تفعؿ فقط مف خالؿ بوابة التحقؽ الوطنية  ،وتخضع جميع البيانات البيومترية ونقؿ البيانات

والبروتوكوالت ذات الصمة إلى معايير المعيد القومي األمريكي لمقياس اآليزو".

 .7التجربة الفمسطينية:
بدأ العمؿ في الحكومة اإللكترونية في  2004وتعود أوؿ خطة استراتيجية مكتوبة
لمحكومة اإللكترونية الفمسطينية لعاـ  .2005وتيدؼ الحكومة اإللكترونية الفمسطينية لتقديـ حياة

أفضؿ لممواطنيف مف خالؿ زيادة مشاركة وزيادة التواصؿ وربط المواطف والقطاع الخاص
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الفصلىالثاني
النظريى
اإلطارى
بعجمة االقتصاد ومواجية التحديات وتقديـ قيمة حقيقية لممواطف (الخطة
لدفع
والشركات
للدرادة
.)2005
االستراتيجية،
فقد أولت الحكومة الفمسطينية ممثمة بو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات اىتماماً كبي اًر
بمشروع الحكومة اإللكترونية وتوفير مقومات إنجاحيا وانضاجيا بما يخدـ المجتمع الفمسطيني
بكافة فئاتو وتعزيز االقتصاد الوطني وبناء مجتمع معموماتي وتوفير الخدمات الحكومية لكافة

شرائح المجتمع.

وبدأ الترتيب لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية مف خالؿ إقرار تشكيؿ لجنة متخصصة لمتابعة عممية
التطبيؽ .وبحسب الخطة االستراتيجية لمحكومة اإللكترونية الفمسطينية عاـ ( :)2013فإف جيود
الحكومة الفمسطينية في مجاؿ الخدمات اإللكترونية تعود لسنوات سابقة  ،وذلؾ مف خالؿ
اإلنجازات التي حققتيا و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مع باقي الو ازرات والمؤسسات

الحكومية الفمسطينية عمى صعيد البنية التحتية والربط بالشبكة الحكومية وتوفير بيئة الخدمات
اإللكترونية واالستضافة لممواقع اإللكترونية الحكومية والتي أثمرت عف تواجد كافة الدوائر

الحكومية عمى شبكة اإلنترنت وتقديـ عدد منيا لمخدمات اإللكترونية التي استفاد منيا المواطنيف
والموظفيف والشركات عمى حد سواء.

وبحسب المؤتمر الفمسطيني األوؿ لمحوكمة والخدمات اإللكترونية تكتسب فكرة الحكومة
اإللكترونية في فمسطيف أىمية خاصة ،وربما حصرية عالميا ،لتجاوبيا مع فرادة السياؽ
الفمسطيني .حيث أف تقديـ الخدمات إلكترونيا ضمف ىذا السياؽ يعتبر حاجة ممحة وليست ترفا،

وذلؾ إلتاحة ىذه الخدمات أماـ أكثر مف  %75مف الفمسطينييف الذيف يعيشوف في الخارج

الجئيف ومغتربيف .ىذا فضال عف إيجاد طرؽ خالقة لمتواصؿ وتقديـ الخدمات لمفمسطينييف داخؿ
األراضي الفمسطينية المحتمة ،وخاصة في حاالت اإلغالؽ والحواجز والفصؿ الجغرافي بيف

الضفة الغربية وقطاع غزة .ومف ىنا ،فإف فكرة الحكومة اإللكترونية – في حاؿ تطويرىا

وتوسيعيا -تشكؿ بديال متاحا لمواجية إجراءات االحتالؿ وقيوده .وعميو ،فإف االستثمار الجاد

في ىذا اإلطار يمثؿ أحد ضمانات استمرار تقديـ الخدمات ،ونافذة لمتواصؿ بيف الفمسطينييف

عمى اختالؼ مواقع تواجدىـ رغـ محاوالت التجزئة والتفتيت.

48

الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى
وتحلولىالبواناتى
وأدئلةىالبحث

انفصم انثبنث
منهجية اندراسة وحتهيم انبيبنبت
وأسئهة انبحث
 المبحث األول :منيجية الدراسة.
 المبحث الثاني :تحميل البيانات وتفسيرىا.
 المبحث الثالث :أسئمة البحث.
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى
وتحلولىالبواناتى
وأدئلةىالبحث

ملبحث ا
علي

منهج
 مقدمة
 أسموب الدراسة.
 مجتمع وعينة الدراسة.
 أداة الدراسة.
 معايير قياس الستبيان.
 صدق الستبانة.
 ثبات الستبيان.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث.
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى

أولً :المقدمة:

وتحلولىالبواناتى
محور رئيسياً يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف
تعتبر منيجية الدراسة واجراءاتيا
اً
وأدئلةىالبحث
الدراسة ،وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتواصؿ

إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة وبالتالي تحقيؽ
ىدؼ الدراسة (حمادة.)2014 ،

ثانيا :منيج الدارسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لوصؼ وتقييـ مقومات

نجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية وذلؾ مف وجية نظر موظفي اإلدارة العميا في الو ازرات

الفمسطينية.

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
 .1المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمبحث إلى مصادر
البيانات الثانوية والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات

وال مقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث
والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث لجأ الباحث إلى جمع البيانات
األولية مف خالؿ:
أ -االستبانة لجمع المعمومات وقد صممت خصيصا ليذا الغرض ،واستخدـ الباحث
مقياس ليكرت الخماسي في االستبانة لقياس استجابات المفحوصيف وىو مف خمس

درجات كالتالي:

موافؽ جدا( ،)5موافؽ( ،)4محايد( ،)3غير موافؽ( ،)2غير موافؽ جدا ( )1وتـ

تحميؿ نتائج االستبانة بواسطة البرنامج اإلحصائي  SPSSواستخداـ االختبارات

الالزمة لمدراسة.

ب -مقابالت مع المتخصصيف في المجاالت ذات العالقة مع تطبيؽ مشروع الحكومة
اإللكترونية وذلؾ الستكماؿ ما يمزـ مف معمومات في البحث.
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى

ثالثا :مجتمع الدراسة:

وتحلولىالبواناتى
تمثؿ مجتمع الدراسة باإلدارة العميا في الو ازرات الفمسطينية وحسب تعريؼ ديواف
وأدئلةىالبحث
الموظفيف لفئة اإلدارة العميا كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ ( )2وىـ (وكيؿ الو ازرة –الوكيؿ المساعد

– مدير عاـ – مدير الشئوف اإلدارية والمالية – مدير الشئوف القانونية – مدير تكنولوجيا
المعمومات) ،وقد شمؿ مجتمع الدراسة الو ازرات في الضفة الغربية وقطاع غزة مع األخذ بعيف

االعتبار نسبة اإلدارة العميا في كؿ المنطقتيف .الجدوؿ رقـ ( )3يوضح توزيع مجتمع الدراسة
حسب المنطقة الجغرافية بحسب احصائيات ديواف الموظفيف .2012
جدول ( )4يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي
وزير
مستشار
وكيؿ و ازرة
وكيؿ مساعد
مدير عاـ
نائب مدير عاـ
جدول ( )3يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب المنطقة الجغرافية
التوصيف  /المكان

قطاع غزة

الضفة الغربية

اإلدارة العميا

207

906

قاـ الباحث بتوزيع عدد ( )30استبياف كعينة استطالعية وتـ استرداد عدد ( )23منيا،

وذلؾ لمعرفة مدى الصدؽ الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة وكذلؾ معدؿ الثبات ،وتـ التأكد
مف صدؽ االستبانة وثباتيا وبعدىا وزعت االستبانة بالشكؿ النيائي كما ىي بالممحؽ رقـ (.)2
تـ تحديد عينة الدراسة المستيدفة  286شخص مف اإلدارة العميا حسب المعادلة التالية:
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الفصلىالثالث
حيث:منكجوةىالدرادةى

وتحلولىالبواناتى
 Zىي مستوى الثقة وتساوي 1.96
وأدئلةىالبحث
 Dىي نسبة الخطأ في العينة وىي 05.
 Pدرجة التبايف في الصفات
وقد قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشوائية الطبقية لتوزيع  286استبانة عمى

مجتمع الدراسة وذلؾ حسب نسبة كؿ منطقة (الضفة الغربية – قطاع غزة) مف مجموع مجتمع

الدراسة ،وتـ الحصوؿ عمى عدد  234استبانة بنسبة استرداد .% 81.8

رابعاً :أدوات الدراسة:
أ -الستبانة
اعتمد الباحث االستبانة كأداة بحثية وىو عبارة عف مجموعة مف األسئمة المتنوعة

والمترابطة بشكؿ يحقؽ ىدؼ الباحث حيث تـ إعداد استبانة حوؿ " مقومات نجاح تطبيق

الحكومة اإللكترونية في فمسطين "

حيث تكونت استبانة الدارسة من قسمين رئيسيين:

القسم األول :وىو عبارة عف معمومات شخصية

(العمر-المؤىؿ العممي-سنوات الخبرة-المسمى الوظيفي)
القسم الثاني :وىو عبارة عف عدة مجالت

المجال األول :توافر الفيـ والرؤية حوؿ الحكومة االلكترونية ويتكوف مف ( )6فقرات.
المجال الثاني :توافر العوامؿ اإلدارية ويتكوف مف ( )7فقرات.

المجال الثالث :توافر البينة التقنية ويتكوف مف ( )12فقرة.

المجال الرابع :توافر الكفاءات البشرية ويتكوف مف ( )5فقرات.

المجال الخامس :توافر القوانيف والتشريعات ويتكوف مف ( )5فقرات.

المجال السادس :توافر التوعية ويتكوف مف ( )7فقرة.

وقد تـ استخداـ مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبانة حسب جدوؿ (:)4
جدول ( :)6درجات مقياس ليكرت
الستجابة ل أوافق بشدة
الدرجة

1

ل أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

2

3

4

5
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الفصلىالثالث
الدرادةى
منكجوةىالستبانة:
خطوات بناء

وتحلولىالبواناتى
 -1االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منيا
وأدئلةىالبحث
في بناء االستبانة وصياغة فقراتو.
 -2استشار الباحث عدد مف أساتذة الجامعات والجيات المشرفة عمى تطبيؽ الحكومة
اإللكترونية في تحديد مجاالت االستبانة وفقراتيا.

 -3تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -5تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت مف ( )6مجاالت و ( )45فقرة.
 -6تـ عرض االستبانة عمى ( )12مف المحكميف العامميف في اإلشراؼ عمى تطبيؽ مشروع
الحكومة اإللكترونية وأكاديمييف مف جامعات مختمفة وحقوقييف ،والممحؽ رقـ ( )1يبيف

أسماء لجنة التحكيـ.

وفي ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ واإلضافة والتعديؿ،
لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية عمى ( )6مجاالت و ( )41فقرة ،كما ىو موضح في
الممحؽ رقـ (.)2
ب -المقابالت:
اعتمد الباحث عمى المقابالت كأحد أساليب جمع البيانات ،وقاـ الباحث بصياغة أسئمة
المقابمة بيدؼ جمع المعمومات المطموبة في ضوء أسئمة الدراسة وقد تـ عقد ( )6مقابالت كما
ىو موضح في الممحؽ رقـ(.)4

خامسا :صدق الستبانة:
يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االستبانة ما وضعت لقياسو ،وقاـ الباحث بالتأكد
مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 -3أري المحكمين " الصدق الظاىري ":
عرض الباحث االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف  12متخصصيف في
مجاؿ اإلدارة وتكنولوجيا المعمومات والقانوف ومشرفيف حكومييف عمى مشروع الحكومة
اإللكترونية ممحؽ رقـ ( )1يوضح أسماء المحكميف ،وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف وقاـ
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الفصلىالثالث
الدرادةى
منكجوةى
حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلؾ خرجت االستبانة في
يمزـ مف
بإجراء ما
وتحلولىالبواناتى
صورتيا النيائية كما في الممحؽ رقـ (.)2
وأدئلةىالبحث
-4صدق المقياس:
أول :التساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذي

تنتمي إليو ىذه الفقرة ،وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب
معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
ويوضح جدوؿ ( )5معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ "توافر الفيم

والرؤية حول الحكومة اإللكترونية " والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط
المبينة دالة عند مستوى معنوية  α= 0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ( )7معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل سبيرمان

().Sig

م

القيمة الحتمالية

الفقرة

.1

لديؾ معرفة بمشروع الحكومة اإللكترونية

0.70

0.00

.2

لديؾ معرفة بأىمية مشروع الحكومة اإللكترونية

0.62

0.00

.3

لديؾ معرفة بمشروع الحكومة اإللكترونية الفمسطيني وتطوراتو

0.72

0.00

0.76

0.00

0.75

0.00

0.52

0.00

.4
.5
.6

تـ عقد اجتماعات في الو ازرة لتوضيح الرؤية حوؿ مشروع

الحكومة اإللكترونية

ىناؾ خطة مكتوبو لخطوات تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية

في الو ازرة

أنت مقتنع بإمكانية إتماـ معامالت المواطنيف بدوف الحضور

لمقر الو ازرة

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =0.01
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الفصلىالثالث
منكجوة
الدرادةى )6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني " توافر العوامل
يوضحى جدوؿ (
البوانات
وتحلولى
الكميةى لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
الدرجة
اإلدارية" و
البحث
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
وأدئلةى=α
معنوية 0.05

جدول ( )8معامل الرتباط بين كل فقرة من فق ارت المجال الثاني والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

ىناؾ جية داخؿ الو ازرة مكمفة بمتابعة مشروع الحكومة

اإللكترونية

معامل سبيرمان

مشروع الحكومة اإللكترونية

().Sig

.2

أعمـ بوجود لجنة مكمفة مف مجمس الوزراء لتخطيط ومتابعة

القيمة الحتمالية

م

.1

الفقرة

0.70

0.00

0.72

0.00

الجية المكمفة في الو ازرة بمتابعة مشروع الحكومة

 .3اإللكترونية دائمة التنسيؽ والتشاور معكـ أو مع الجية

0.70

0.00

المسؤولة عندكـ

.4
.5
.6
.7

الييكؿ اإلداري في الو ازرة يساعد عمى تطبيؽ الحكومة

اإللكترونية
تطبيؽ

الحكومة اإللكترونية

الصالحيات وىندسة اإلجراءات

سيتطمب

إعادة

توزيع

في حاؿ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ستظير عدد مف

المشاكؿ اإلدارية

الموظفوف سيعيقوف تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية

ألسباب مختمفة

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =0.01
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0.66

0.00

0.36

0.00

0.51

0.00

0.30

0.00

الفصلىالثالث
منكجوة
الدرادةى )7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث " توافر البنية
يوضحى جدوؿ (
البواناتى
وتحلولى
الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
الدرجة
التقنية " و

البحث
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
وأدئلةى=α
معنوية 0.05

جدول ( )9معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل سبيرمان

().Sig

م

القيمة الحتمالية

الفقرة

.1

عدد أجيزة الحاسوب في الو ازرة مناسب لعدد العامميف

0.41

0.00

.2

جميع أجيزة الحاسوب مرتبطة بالشبكة

0.35

0.00

.3

يتـ استخداـ أحدث النظـ والبرمجيات

0.57

0.00

0.72

0.00

0.66

0.00
0.00

.4

أغمب المعامالت والمراسالت في داخؿ الو ازرة تتـ مف خالؿ
منظومة إلكترونية
المعامالت والمراسالت بيف و ازرتكـ والو ازرة االخرى تتـ مف

.5

خالؿ منظومة إلكترونية

.6

موقع الو ازرة عمى االنترنت يتـ تحديثو بشكؿ مستمر

0.56

.7

يتـ متابعة البريد بشكؿ دائـ والتعامؿ مع ما يصؿ عميو

0.53

0.00

0.68

0.00

0.72

0.00

 .10يتوفر نظاـ دفع إلكتروني لتسديد المعامالت الحكومية

0.60

0.00

 .11ىناؾ اىتماـ بخصوصية وسرية البيانات لإللكترونية لممتعامميف

0.53

0.00

0.60

0.00

.8
.9

.12

يتـ استخداـ تطبيقات اليواتؼ الذكية لمتفاعؿ وتقديـ الخدمات
الحكومية
يتـ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لمتفاعؿ وتقديـ
الخدمات الحكومية

المتطمبات التقنية المتوفرة كافية لنجاح تطبيؽ الحكومة
اإللكترونية

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =0.01
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الفصلىالثالث
منكجوة
الدرادةى )8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع " توافر الكفاءات
يوضحى جدوؿ (
البواناتى
الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
وتحلولىالدرجة
البشرية " و
البحث
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
وأدئلةى=α
معنوية 0.05

جدول ( ):معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكمية لممجال

.5

لالرتباط

.4

ىناؾ تدريب وتأىيؿ لمموظفيف في الو ازرة ليستطيعوا التعامؿ

مع الحاسوب وبرامجو

الموظفوف في الو ازرة قادروف عمى التعامؿ مع مشروع

الحكومة اإللكترونية

يوجد في و ازرتؾ متخصصوف في تقنيات المعمومات بشكؿ

كاؼ

الكفاءات البشرية المتوفرة كافية لنجاح تطبيؽ الحكومة

اإللكترونية

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =0.01
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معامل سبيرمان

.3

الحاسوب وبرامجو

().Sig

.2

جميع الموظفوف في الو ازرة لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع

القيمة الحتمالية

م

.1

الفقرة

0.65

0.00

0.73

0.00

0.72

0.00

0.67

0.00

0.78

0.00

الفصلىالثالث
منكجوة
الدرادة(ى )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس " توافر
يوضحى جدوؿ
وتحلولى
البواناتىوالدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند
التشريعات "
القوانين و

البحث = αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
وأدئلةى 0.05
مستوى معنوية

جدول (;) معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

تتوفر القوانيف وتشريعات تغطي كافة الجوانب في الحكومة

اإللكترونية

كؿ القضايا اإللكترونية التي واجيتنا وجدنا قوانيف مناسبة

لمتعامؿ معيا

 .4القضاء مؤىؿ لمتعامؿ مع قضايا الحكومة اإللكترونية
.5

عدـ توفر تشريعات مناسبة عائؽ أماـ تطبيؽ الحكومة
اإللكترونية

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =0.01
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معامل سبيرمان

.3

الحكومة اإللكترونية

().Sig

.2

يعتبر توفر القوانيف والتشريعات عامؿ ميـ لنجاح تطبيؽ

القيمة الحتمالية

م

.1

الفقرة

0.29

0.00

0.78

0.00

0.79

0.00

0.67

0.00

0...

0.00

الفصلىالثالث
منكجوة
الدرادة(ى )10معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السادس " توافر
يوضحى جدوؿ
البواناتى
الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
وتحلولىالدرجة
التوعية " و
البحث
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
وأدئلةى=α
معنوية 0.05

جدول ( )32معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

الفقرة

سيبرمان

الحتمالية

0.29

0.00

0.69

0.00

0.75

0.00

0.79

0.00

0.72

0.00

0.67

0.00

0.19

0.01

لالرتباط

.1

تشعر برغبة المتعامميف مع الو ازرة في الحصوؿ عمى

.2

لدى الو ازرة خطة إعالمية لمتوعية بالخدمات

.3

تـ عقد ندوات وورش عمؿ ومؤتمرات حوؿ الحكومة

.4

تـ عقد لقاءات في المؤسسات التعميمية المختمفة

.5

تـ إصدار نشرات تعريفية وتوضيحية في كيفية

.6

يتـ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لمتوعية

.7

ىناؾ حاجة لزيادة التوعية حوؿ مشروع الحكومة

الخدمات إلكترونيا

الحكومية اإللكترونية
اإللكترونية

حوؿ الحكومة اإللكترونية

التعامؿ مع الخدمات اإللكترونية
بمشروع الحكومة اإللكترونية

اإللكترونية وتنويع الوسائؿ التوعوية

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =0.01
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القيمة

()Sig.

الفصلىالثالث
الدرادةى
:Structure Validity
منكجوةىالبنائي
ثانيا :الصدق
وتحلولىالبواناتى
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي
وأدئلةىالبحث
تريد األداة الوصوؿ إلييا ،ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية
لفقرات االستبانة.
ويبيف جدوؿ ( )11أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً

عند مستوى معنوية  α= 0.05وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما وضع لقياسو.
جدول ( )33معامل الرتباط بين كل درجة كل مجال من مجالت الستبانة
والدرجة الكمية لالستبانة.

م

معامل

المجال

القيمة

سيبرمان

الحتمالية

.1

توافر الفيـ والرؤية حوؿ الحكومة اإللكترونية

0.61

00.0

.2

توافر العوامؿ اإلدارية

0.66

00.0

.3

توافر البنية التحتية

0.74

0.00

.4

توافر الكفاءات البشرية

0.64

0.00

.5

توافر القوانيف والتشريعات

0.62

0.00

.6

توافر التوعية

0.68

0.00

لالرتباط

()Sig.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =0.01

-5ثبات الستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لو تـ إعادة تطبيقو مرات
متتالية في نفس الظروؼ والشروط ،وىي تعني استقرار نتائج االستبانة وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير

فيما لو تـ إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ فترات زمنية معينة ،وقد تحقؽ
الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ طريقة معامؿ ألفا كرونباخ وذلؾ كما يمي:
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الفصلىالثالث
الدرادةى
منكجوةى
: Cronbach's Alpha Coefficient
كرونباخ
معامل ألفا
وتحلولىالبواناتى
استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وكانت النتائج كما ىي مبينة
وأدئلةىالبحث
في جدوؿ (.)12
جدول ( )34يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة
م

معامل ألفا كرونباخ

المجال

3

توافر الفيـ والرؤية حوؿ الحكومة االلكترونية

0.79

4

توافر العوامؿ االدارية

0.70

5

توافر البنية التحتية

0.84

6

توافر الكفاءات البشرية

0.78

7

توافر القوانيف والتشريعات

0.68

8

توافر التوعية

0.75
الستبانة ككل

0.90

يتضح مف النتائج في جدوؿ ( )12أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ مف
مجاالت االستبانة ،وبمغت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة ( )0.90وىذا يعنى أف معامؿ

الثبات مرتفع وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( .)2ويكوف
الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة
وصالحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

سادساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
قاـ الباحث بتفريغ وتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical

 ،(SPSS) Package for the Social Sciencesوتـ فحص البيانات وتنظيفيا مف القيـ
المفقودة والشاذة .

اختبار التوزيع الطبيعي:
تـ استخداـ اختبار كولمجوروؼ-سمرنوؼ (Kolmogorov-Smirnov Test )K-S

الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،وكانت النتيجة كما ىي موضحة

في جدوؿ (.)13
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى جدول ( :)35اختبار كولمجروف-سمرنوف
وتحلولىالبواناتى
عدد الفقرات
المجال
م وأدئلةىالبحث

P value
)(sig

1

توافر الفيـ والرؤية حوؿ الحكومة االلكترونية

6

0.01

2

توافر العوامؿ االدارية

7

0.00

3

توافر البنية التحتية

12

0.09

4

توافر الكفاءات البشرية

5

0.00

5

توافر القوانيف والتشريعات

5

0.01

6

توافر التوعية

7

0.01

42

0.13

كل المجالت

يبيف جدوؿ ( )13قيمة الػ( )sigالمحسوبة لمجاالت االستبانة اقؿ مف مستوى المعنوية

( ،)0.05ىذا يدؿ عمى أف البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي ،حيث سيتـ استخداـ االختبارات

الالمعممية في الدراسة ،ويعزو الباحث ذلؾ الختالؼ االستراتيجية وخطوات التطبيؽ بيف الضفة

الغربية وقطاع غزة  ،باإلضافة الختالؼ مستوى تطبيؽ الحكومة اإللكترونية بيف و ازرة وأخرى
وبيف الدوائر واإلدارات داخؿ نفس الو ازرة ،وقد ذكر(مدوخ-2015 ،مقابمة) بأف ىناؾ اختالؼ

حوؿ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية بيف الو ازرات المختمفة وفي ذات السياؽ ذكر (زعارنة-2015 ،

مقابمة) بأف ىناؾ اختالؼ في داخؿ الو ازرة الواحدة حوؿ فيـ ومتابعة تطبيؽ الحكومة اإللكترونية
فمثال وحدات تكنولوجيا المعمومات أكثر فيما لمحكومة اإللكترونية وتطبيقيا مف غيرىا مف
الوحدات في داخؿ الو ازرة.

تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي :لوصؼ عينة
الدراسة.
 -2اختبار ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -3معامؿ ارتباط سبيرماف ( )Spearman Correlation Coefficientلقياس درجة
االرتباط.
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الفصلىالثالث
الدرادةى
الطبيعي كولمجروؼ –سمرنوؼ ( ،)one sample k-sيستخدـ الختبار ما
منكجوةىالتوزيع
 -4اختبار
وتحلولى
البواناتىتتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.
كانت البيانات
إذا

وأدئلةىالبحث
 -5اختبار اإلشارة ( )sign testلمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة يساوي درجة
الحياد وىي ( )3أـ زادت أو قمت عف ذلؾ.

 -6اختبار عينتيف مستقمتيف ( )mann-whitney testلمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسط مجموعتيف مف البيانات.

 -7اختبار التبايف األحادي ( )kruskal-wallis testلمعرفة إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف ثالث متوسطات أو أكثر.

64

الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى
وتحلولىالبواناتى
وأدئلةىالبحث

ملبحث عثاني
حت ل عب انا اتفس ا
 مقدمة .
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية.
 تحميل فقرات الدراسة ومجالت الدراسة.
 تحميل النتائج اإلحصائية.
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى

أولً :المقدمة:

وتحلولىالبواناتى
يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خالؿ
وأدئلةىالبحث
اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبياف والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ

تحميؿ فقراتيا ،والوقؼ عمى البيانات الشخصية التي شممت (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي،
المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة) ،لذلؾ تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف

استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج  SPSSلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة والتي سيتـ عرضيا
وتحميميا في ىذا الفصؿ.

ثانيا :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:
وفيما يمي عرض لعينة الدراسة وفؽ الخصائص والسمات الشخصية
 -3توزيع أفراد العينة حسب المنطقة
جدول ( :)36حسب المنطقة
التصنيف

العدد

النسبة المئوية %

غزة

64

27.4

الضفة الغربية

170

72.6

المجموع

234

100

يتضح مف الجدوؿ ( )14أف النسبة األكبر مف عينة الدراسة ىي لمضفة الغربية بما
نسبتو  %72.6في مقابؿ  %27.4لقطاع غزة ،ويرجع ذلؾ لمنسبة األكبر لعدد العامميف واإلدارة

العميا في و ازرات الضفة الغربية في مقابؿ قطاع غزة حيث ،تـ توزيع االستبيانات حسب نسبة كؿ

منطقة مف مجموع اإلدارة العميا في الو ازرات في فمسطيف.
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى
وتحلولىالبواناتى

80

72.6

وأدئلةىالبحث

70

60
50

40
27.4

30

20
10

0

مخطط بياني رقم  :3توزيع أفراد العينة حسب المنطقة.
 -4توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية
جدول ( :)37العمر
العدد

النسبة المئوية %

التصنيف
أقؿ مف  40سنة

125

43.2

مف  49-40سنة

77

33.0

أكثر مف  50سنة

32

23.8

234

100

المجموع

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )15أف نسبة  %23.8مف عينة الدراسة تزيد أعمارىـ عف 50

سنة ،في حيف بمغ مف ىـ مف عمر  49-40نسبة  ،% 33وبمغت نسبة مف ىـ أقؿ مف  40عاـ
 ،% 43.2وىذه النتيجة تعكس بأف الفئة العميا في الو ازرات معظميا مف الشباب وىذا لو دور

إيجابي في فيـ والتعامؿ مع تطورات التكنولوجيا وتطبيؽ الحكومة اإللكترونية في الو ازرات.
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى
وتحلولىالبواناتى

50

وأدئلةىالبحث

43.2

45

40
33

35
30

23.8

25
20

15
10
5
0

مخطط بياني رقم  :4توزيع أفراد العينة حسب العمر
 -5توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
جدول ( :)38المؤىل العممي
التصنيف

العدد

النسبة المئوية %

دبموـ فأقؿ

44

18.8

بكالوريوس

98

41.9

ماجستير

68

29.1

دكتوراه

24

10.3

المجموع

234

100

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )16بأف  %41.9مف عينة الدراسة يحمموف شيادة البكالوريوس

 %39.4يحمموف شيادة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه و %18.8يحمموف شيادة الدبموـ،
وىذا يعكس مستوى التعميـ المتقدـ لفئة اإلدارة العميا فكاف النسبة األولى لمحاصميف عمى شيادة
البكالوريوس يمييا درجة الماجستير ومف ثـ الدكتوراه.
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى
وتحلولىالبواناتى
وأدئلةىالبحث

مخطط بياني رقم  :5توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
 -6توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
جدول ( )39سنوات الخبرة
العدد

النسبة المئوية %

التصنيف
اقؿ مف  5سنوات

35

15.0

مف  10-5سنة

79

33.9

مف  15-11سنة

47

30.9

أكثر مف  15سنة

73

20.2

234

100

المجموع

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )17أف  %51.1مف عينة الدراسة تزيد سنوات خبرتيـ عف 10

سنوات فيما كاف نسبة  %48..أقؿ مف  10سنوات ،ويعود ارتقاع نسبة الفئة العميا الذيف تقؿ
سنوات الخبرة لدييـ عف  10سنوات لالنقساـ السياسي بيف قطاع غزة والضفة الغربية ،فكانت
النسبة األكبر مف اإلدارة العميا في و ازرات قطاع غزة نتيجة إجراءات تعييف جديدة.
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى
وتحلولىالبواناتى
وأدئلةىالبحث

40
33.9

35

30.9

30
25
20.3
20
15
15
10
5
0

مخطط بياني رقم  :6توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
-7توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي
جدول ( :)3:المسمى الوظيفي
العدد

النسبة المئوية %

التصنيف
وزير

2

2.7

وكيؿ و ازرة

23

10.5

وكيؿ مساعد

24

11.0

مدير عاـ

95

43.4

نائب مدير عاـ

60

25.1

مستشار

15

7.3

234

100

المجموع

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )18أف  %68.5مف عينة الدراسة مسماىـ الوظيفي مدير عاـ
ونائب مدير عاـ وما نسبتو  %21.5ىـ فئة وكيؿ و ازرة ووكيؿ مساعد ،بمجموع  %90ليذه

الفئات والتي تعتبر مف أكثر الفئات متابعة واشراؼ عمى أعماؿ الو ازرة والتعامؿ مع تطبيقات

الحكومة اإللكترونية.
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى
وتحلولىالبواناتى
وأدئلةىالبحث

مخطط بياني رقم  :7توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي

ثالثاً :تحميل فقرات الستبانة:
تـ تحميؿ االستبانة باستخداـ اختبار  sign-testلمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة

االستجابة قد وصؿ درجة الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال.

 الفرضية الصفرية :متوسط درجة اإلجابة تساوي ( )3وىي درجة الحياد. -الفرضية البديمة :متوسط درجة اإلجابة ال يساوي (.)3

إذا كانت  sigتساوي  0.05فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية ويكوف في ىذه

الحالة متوسط آراء األفراد حوؿ الظاىرة موضوع الدراسة ال تختمؼ جوىريا عف موافقة بدرجة
متوسطة وىي  ، 3أما اذا كانت  sigأقؿ  0.05فيتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية
البديمة القائمة بأف متوسط أراء األفراد تختمؼ جوىريا عف درجة الموافقة المتوسطة ،وفي ىذه
الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عف درجة الموافقة

المتوسطة ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االختبار موجبة فالمتوسط الحسابي

لإلجابة يزيد عف درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.

 )1تحميل فقرات محور " توافر الفيم والرؤية حول الحكومة اإللكترونية "يحتوي المحور عمى
 6فقرات وقد ىدؼ الباحث مف خالؿ الفقرات التعرؼ عمى مدى توفر الفيـ حوؿ مشروع
الحكومة اإللكترونية والرؤية العامة حوؿ المشروع وتطوراتو ،ويبيف الجدوؿ رقـ ( )19إجابات

أفراد العينة مرتبة حسب أىميتيا وفؽ المتوسط الحسابي والوزف النسبي ،بحيث أنو كمما زادت

قيمة المتوسط الحسابي تزداد درجة الموافقة وتزداد األىمية.
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى
الجدول (; )sign test( :)3والتوزيع النسبي لممجال األول
وتحلولىالبواناتى
المتوسط

الوزن النسبي

النحراف المعياري

4

لديؾ معرفة بأىمية مشروع الحكومة
اإللكترونية

5

لديؾ معرفة بمشروع الحكومة اإللكترونية

6

تـ عقد اجتماعات في الو ازرة لتوضيح

الفمسطيني وتطوراتو

الرؤية حوؿ مشروع الحكومة اإللكترونية

7

ىناؾ خطة مكتوبو لخطوات تطبيؽ

8

أنت مقتنع بإمكانية إتماـ معامالت

مشروع الحكومة اإللكترونية في الو ازرة
المواطنيف بدوف الحضور لمقر الو ازرة

المجال

()sig.

4.1

82%

0.75

0.00

2

3

القيمة الحتمالية

لديؾ معرفة بمشروع الحكومة اإللكترونية

4.1

82%

0.83

0.00

1

م

الترتيب

المجال

وأدئلةىالبحث

3.8

76%

0.82

0.00

4

3.2

64%

1.0

0.00

6

3.3

66%

1.0

0.99

5

3.8

76%

1.0

0.00

3

3.7

%74

0.65

0.00

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائي ًا عند مستوى داللة .   0.05

مف جدوؿ ( )19يمكف استخالص ما يمي:
 الفقرة األولى :تبيف أف  %82مف اإلدارة العميا في الو ازرات لدييـ معرفة عامة بمشروعالحكومة اإللكترونية  ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة األولى يساوي ( 4.1الدرجة الكمية مف
 )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي % 82و القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلؾ

تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ

جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ، 3وبالمقارنة مع الغوطي ( )2006والذي أظيرت نتيجة د ارستو
بأف ىناؾ معرفة بنسبة  %53لدى اإلدارة العميا فإف ىناؾ زيادة في نسبة المعرفة حوؿ الحكومة

اإللكترونية وىي زيادة طبيعية في إطار الفارؽ الزمني بيف الدراستيف.
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الفصلىالثالث
منكجوةى
الدرادةى أف  %82لدييـ معرفة بأىمية مشروع الحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ
الثانية :تبيف
 الفقرةوتحلولى
البواناتىرة الثانية يساوي 4.1أي أف المتوسط الحسابي النسبي ،%82و القيمة
الحسابي لمفق
المتوسط

البحث
وأدئلةى
تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً ،مما يدؿ عمى أف متوسط
)Sig
االحتمالية (.
درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ، 3وقد جاءت ىذه النتيجة
أقؿ مما خرجت بيا دراسة الغوطي ( )2006والتي أظيرت أف ىناؾ  %95لدييـ معرفة بأىمية

الحكومة اإللكترونية ويرجع الباحث ذلؾ لصغر مجتمع الدراسة لديو واقتصارىا عمى قطاع غزة ،
وذكر (مدوخ ،زعارنة-2015 ،مقابمة) بأف ىناؾ وعي بأىمية الحكومة اإللكترونية لدى اإلدارة

العميا في الو ازرات لكف ىذا الوعي واالدراؾ بحاجة لترجمة لعمؿ وأف يتـ وضع اإلنجاز بو عمى

سمـ األولويات في خطة العمؿ لمو ازرات.
 الفقرة الثالثة :تبيف أف  %76لدييـ معرفة بمشروع الحكومة اإللكترونية الفمسطيني وبتطوراتو،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة يساوي  3.8أي أف المتوسط الحسابي النسبي ،%76و
القيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف
متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ،3ويجد الباحث
النسبة غير كافية خاصة أف الفئة العميا تعتبر ميمو لدعـ عممية التطبيؽ في داخؿ الو ازرات ومف

الضروري اطالعيـ عمى تطورات عممية التطبيؽ ويعزو الباحث ذلؾ لقمة المقاءات واالجتماعات

المخصصة لإلدارة العميا في ىذا االطار.

 الفقرة الرابعة :تبيف أف  %64مف اإلدارة العميا في الو ازرات يوافقوف عمى أنو تـ عقداجتماعات في الو ازرة لتوضيح الرؤية حوؿ مشروع الحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط

الحسابي لمفقرة الرابعة يساوي  3.2أي أف المتوسط الحسابي النسبي ،%64و القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة

االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ,3و النسبة تدؿ عمى ضعؼ إشراؾ

الفئة العميا في داخؿ الو ازرات حوؿ الرؤية خاصة أف الفئة العميا تعتبر ميمو لدعـ عممية التطبيؽ
في داخؿ الو ازرات ومف الضروري إشراكيـ في مراحؿ التطبيؽ المختمفة ،وقد اختمفت النتيجة مع

نتيجة دراسة الغوطي ( )2006حيث أظيرت نتائج دراستو بأف  %23.3يوافقوف بأنو تـ عقد
اجتماعات في الو ازرة لوضع رؤية محددة لمشروع الحكومة اإللكترونية ويعزو الباحث ىذا

االختالؼ لمفارؽ الزمني بيف الدراستيف.
 الفقرة الخامسة :تبيف أف ىناؾ  %66مف اإلدارة العميا في الو ازرات يوافقوف عمى أف ىناؾخطة مكتوبو في الو ازرة لخطوات تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة

الخامسة يساوي 3.3

أي أف المتوسط الحسابي النسبي ، % 66والقيمة االحتمالية ()Sig.
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الفصلىالثالث
الدرادةى
تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة
منكجوةى لذلؾ
تساوي 0.99
وتحلولى
البواناتىتختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ، 3وبالمقارنة مع دراسة (الغوطي
ليذه الفقرة ال
االستجابة
التيىالبحث
وأدئلة
أظيرت أف ىناؾ  %25معتقديف بأف ىناؾ خطة مكتوبة في الو ازرة لمحكومة
 )2005،و
اإللكترونية  ،واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة (حمادة  )2014 ،بأف  %82.2يوافقوف عمى وجود

استراتيجية واضحة لدى الو ازرة لمتحوؿ نحو تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ويعزو الباحث ذلؾ الفرؽ

الختالؼ مجتمع الدراسة حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

وتعتبر الو ازرة األكثر فيما وخطوات في مجاؿ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية لطبيعة عمؿ الو ازرة

وفي ذات السياؽ يذكر (زعارنة -2015 ،مقابمة) بأف ىناؾ اختالؼ في فيـ وخطوات تطبيؽ

الحكومة اإللكترونية بيف و ازرة وأخرى.

 الفقرة السادسة :تبيف أف  %76مقتنعيف بإمكانية إتماـ معامالت المواطنيف بدوف الحضورلمقر الو ازرة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة يساوي  3.8أي أف المتوسط الحسابي

النسبي ، % 76والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً ،

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى ، 3

وبالمقارنة مع دراسة الغوطي ( )2006والتي أظيرت أف ىناؾ  %66.7معتقديف بإمكانية إتماـ
المعامالت اإللكترونية بدوف الحضور لمقر الو ازرة فإف ىذه الزيادة طبيعية في إطار الفارؽ

الزمني بيف الدراستيف.
 وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي %96والقيمة االحتمالية ( )sig.تساوي  0.00أي أف متوسط درجة اإلجابة لممجاؿ األوؿ "توافر الفيـ

والرؤية " داؿ إحصائيا وىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى أسئمة المجاؿ .وتدلؿ ىذه النسبة
عمى وجود فيـ ورؤية حوؿ الحكومة اإللكترونية وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة

(الغوطي )2006،ودراسة (السويطي )2010،ودراسة (حمادة .)2014 ،
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الفصلىالثالث
الدرادةى " توافر العوامؿ اإلدارية "يحتوي المحور عمى  7فقرات وقد ىدؼ الباحث
منكجوةرىات محور
 )2تحميؿ فق
وتحلولى
البواناترىات التعرؼ عمى توافر المقومات اإلدارية الالزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة
خالؿ تمؾ الفق
مف

اإللكترونية،البحث
وأدئلةى
ويبيف الجدوؿ رقـ ( )20إجابات أفراد العينة مرتبة حسب أىميتيا وفؽ المتوسط
الحسابي والوزف النسبي ،بحيث أنو كمما زادت قيمة المتوسط الحسابي تزداد درجة الموافقة

وتزداد األىمية.
الجدول ( )sign test( :)20والتوزيع النسبي لممجال الثاني

5

الجية المكمفة في الو ازرة بمتابعة مشروع

الحكومة اإللكترونية

الحكومة اإللكترونية دائمة التنسيؽ والتشاور

المتوسط

4

ىناؾ جية داخؿ الو ازرة مكمفة بمتابعة مشروع

الوزن النسبي

لتخطيط ومتابعة مشروع الحكومة اإللكترونية

النحراف المعياري

3

()sig.

أعمـ بوجود لجنة مكمفة مف مجمس الوزراء

القيمة الحتمالية

م

الترتب

المجال

3.6

72%

0.92

0.00

3

3.5

70%

0.96

0.21

5

3.2

64%

1.00

0.04

7

معكـ أو مع الجية المسؤولة عندكـ
الييكؿ اإلداري في الو ازرة يساعد عمى تطبيؽ

6

الحكومة اإللكترونية
تطبيؽ الحكومة اإللكترونية سيتطمب إعادة

7

توزيع الصالحيات وىندسة اإلجراءات

8

في حاؿ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ستظير

9

الموظفوف سيعيقوف تطبيؽ مشروع الحكومة

عدد مف المشاكؿ اإلدارية

اإللكترونية ألسباب مختمفة

المجال

3.4

68%

1.10

0.05

6

3.7

74%

0.83

0.00

1

3.7

74%

0.85

0.00

2

3.6

72%

0.95

0.10

3.5

%70

0.56

0.00

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
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الفصلىالثالث
منكجوةى
الدرادةىاستخالص ما يمي:
 )20يمكف
مف جدوؿ (
وتحلولىالبواناتى
 الفقرة األولى :تبيف أف  %72يعمموف بوجود لجنة مكمفة مف مجمس الوزراء لتخطيط ومتابعةوأدئلةىالبحث
مشروع الحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة األولى يساوي (3.6الدرجة الكمية
مف  )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي % 72و القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلؾ

تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ

جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ،3وقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الغوطي ( )2006والذي

أظيرت دراستو بأف  %36.7مف اإلدارة العميا لدييـ معرفة بوجود لجنة مكمفة مف مجمس الوزراء
ويعزو الباحث ىذا االختالؼ لمفارؽ الزمني بيف الدراستيف.

 الفقرة الثانية :تبيف أف  % 70مف اإلدارة العميا في الو ازرات يعمموف بأف ىناؾ جية داخؿالو ازرة مكمفة بمتابعة مشروع الحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية

يساوي  3.5أي أف المتوسط الحسابي النسبي ،%70و القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.21
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة

ال تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ، 3ويعزي الباحث عدـ اختالؼ ىذه الفقرة عف درجة
الحياد ذلؾ لعدـ معرفة اإلدارة العميا بوجود لجنة مكمفة وذلؾ لضعؼ إشراؾ اإلدارة العميا في

الو ازرة وقد أشار (زعارنة-2015 ،مقابمة) بوجود اختالؼ حوؿ فيـ ومتابعة تطبيؽ الحكومة
اإللكترونية بيف اإلدارات في داخؿ نفس الو ازرة .وقد أظيرت نتائج دراسة الغوطي ( )2006بأف

 %60.6يوافقوف بأف لدييـ متخصص مكمؼ بمشروع الحكومة اإللكترونية.
 الفقرة الثالثة :تبيف أف  %64مف اإلدارة العميا في الو ازرات يوافقوف عمى أف الجية المكمفة فيالو ازرة بمتابعة مشروع الحكومة اإللكترونية دائمة التنسيؽ والتشاور معيـ أو مع الجية المسؤولة

لدييـ ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة يساوي  3.2أي أف المتوسط الحسابي
النسبي ،%64و القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.04لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً ،

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى ،3
وقد اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الغوطي ( )2006والذي أظيرت دراستو بأف %19

مف اإلدارة العميا يوافقوف عمى أف المجنة المكمفة بالمشروع دائمة التنسيؽ والتشاور معيـ ويعزو
الباحث ىذا االختالؼ لمفارؽ الزمني بيف الدراستيف.

 الفقرة الرابعة :تبيف أف  %68مف اإلدارة العميا يوافقوف عمى أف الييكؿ اإلداري في الو ازرةيساعد عمى تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة يساوي 3.4أي

أف المتوسط الحسابي النسبي ،%68و القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.05لذلؾ تعتبر ىذه

الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف
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الفصلىالثالث
الدرادةى وقد اتفقت النتيجة مع دراسة السويطي ( )2010حيث أظيرت نتيجة
منكجوةىوىى ، 3
درجة الحياد
البواناتوىافقوف عمى أف الييكؿ التنظيمي لمو ازرات مناسب لتطبيؽ الحكومة
وتحلولى % 60ي
دراستو بأف
البحثأيضا مع نتيجة دراسة الغوطي ( )2006والذي أظيرت نتيجة دراستو بأف
وأدئلةىواتفقت
اإللكترونية ،

 %64.6مف اإلدارة العميا يوافقوف عمى أف اليياكؿ التنظيمية مالئمة لمشروع الحكومة اإللكترونية
 ،وىذا دليؿ عمى زيادة في النسبة إال أنيا ما زالت غير كافية وقد ذكر (مدوخ  )2015 ،بأف
التغيير في الييكؿ اإلداري ىو نتيجة وأثر لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية والذي سيفرض أي

تغيرات عمى مستوى الييكؿ اإلداري أو عمى مستوى العمميات والصالحيات وىندسة اإلجراءات.

 الفقرة الخامسة :تبيف أف  %74يوافقوف بأف تطبيؽ الحكومة اإللكترونية سيتطمب إعادة توزيعالصالحيات وىندسة اإلجراءات في داخؿ الو ازرات ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة

يساوي  3.7أي أف المتوسط الحسابي النسبي ،% 74والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 2022
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة

تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ، 3وجاءت النتائج متوافقة مع دراسة حمادة ()2014
والتي أظيرت بأف  %72.8يوافقوف عمى أف الو ازرة تقوـ بمراجعة إجراءات الخدمات واعادة
ىندستيا قبؿ تحويميا إلي خدمات إلكترونية ،وقد ذكر (مدوخ  )2015 ،بأف إعادة توزيع

الصالحيات وىندسة اإلجراءات ىي نتيجة وأثر لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية والذي سيفرض أي
تغيرات عمى مستوى الييكؿ اإلداري أو عمى مستوى العمميات والصالحيات وىندسة اإلجراءات.
 الفقرة السادسة :تبيف أف %74يوافقوف بأنو في حاؿ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ستظير عددمف المشاكؿ اإلدارية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة يساوي  3.7أي أف المتوسط

الحسابي النسبي ،% 74والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  2022لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد
وىى .3

 الفقرة السابعة :تبيف %72يوافقوف بأف الموظفيف سيعيقوف تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونيةألسباب مختمفة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة السابعة يساوي  3.6أي أف المتوسط الحسابي

النسبي ، % 72والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 2032لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً

 ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى
 ،3ويعزي الباحث عدـ اختالؼ ىذه الفقرة عف درجة الحياد كوف ىناؾ اختالؼ في تقييـ نسبة

تقبؿ كؿ موظؼ أو مجموع الموظفيف لمعمؿ في البيئة الجديدة المطبؽ بيا الحكومة اإللكترونية،
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة حمادة ( )2014والتي أظيرت دراسة بأف  %73.7يوافقوف عمى
أف الموظفيف سيتقبموف العمؿ وفؽ البيئة الجديدة الخاصة بتطبيؽ المعامالت اإللكترونية ،وقد
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الفصلىالثالث
الدرادة
معى دراسة الغوطي ( )2006والذي أظيرت نتيجة دراستو بأف  %25مف
منكجوةىالنتيجة
اختمفت ىذه
البواناتى
عمى أنو سيكوف ىناؾ معارضة مف الموظفيف في الو ازرة لممشروع ويعزو
وتحلولىيوافقوف
اإلدارة العميا

البحث
وأدئلةى
الزمني بيف الدراستيف وكوف ىناؾ تقبؿ أكثر حاليا لمثقافة التكنولوجية ،وذكر
لمفارؽ
الباحث ذلؾ

(مدوخ-2015 ،مقابمة) بأف ىذه النقطة تثار كثي ار إال أنيـ ال يشعروف بأف الموظفيف يشكموف
عائؽ أماـ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية فمشروع الحكومة اإللكترونية يخفؼ األعباء عنيـ ويسيؿ

العمؿ  ،في المقابؿ ذكر (زعارنة -2015 ،مقابمة) بأف الموظؼ سيكوف عائؽ في حاؿ كاف لديو
تخوؼ بأف في حاؿ التطبيؽ سيتـ االستغناء عنو أو كانت قدراتو ومياراتو ال تؤىمو لمتعامؿ مع

ىذا التغيير.
 بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي  %70والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلؾ يعتبر مجاؿ "توافر العوامؿ اإلدارية" داؿ إحصائياً

 ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىي
 3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذا المجاؿ  ،وتدلؿ ىذه النسبة عمى ضعؼ التوعية حوؿ

الحكومة اإللكترونية وخدماتيا .وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة (الغوطي )2006،ودراسة
(السويطي )2010،ودراسة (الرزي  )2012 ،ودراسة (حمادة  )2014 ،والتي أظيرت دراستيـ
الحاجة لتوفر البيئة اإلدارية الالزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية.

 )3تحميؿ فقرات محور " توافر البنية التحتية "يحتوي المحور عمى  12فقرة وقد ىدؼ الباحث مف

خالؿ تمؾ الفقرات التعرؼ عمى توافر البنية التحتية الالزمة لمشروع الحكومة اإللكترونية ،ويبيف

الجدوؿ رقـ ( )21إجابات أفراد العينة مرتبة حسب أىميتيا وفؽ المتوسط الحسابي والوزف
النسبي ،بحيث أنو كمما زادت قيمة المتوسط الحسابي تزداد درجة الموافقة وتزداد األىمية.
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الفصلىالثالث

المتوسط

الوزن النسبي

5

يتـ استخداـ أحدث النظـ والبرمجيات

3.5

70%

0.91

0.02

4

6

أغمب المعامالت والمراسالت في داخؿ

3.2

64%

0.107

0.00

9

3.5

70%

1.01

0.00

5

3.5

70%

0.99

0.04

6

3.6

72%

0.99

0.00

3

3.0

60%

1.10

0.00

10

3

عدد أجيزة الحاسوب في الو ازرة مناسب لعدد
العامميف

الو ازرة تتـ مف خالؿ منظومة إلكترونية

7

المعامالت والمراسالت بيف و ازرتكـ والو ازرة

8

موقع الو ازرة عمى االنترنت يتـ تحديثو بشكؿ

األخرى تتـ مف خالؿ منظومة إلكترونية
مستمر

9

يتـ متابعة البريد بشكؿ دائـ والتعامؿ مع ما

:

يتـ استخداـ تطبيقات اليواتؼ الذكية لمتفاعؿ

يصؿ عميو

وتقديـ الخدمات الحكومية

;

يتـ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي
لمتفاعؿ وتقديـ الخدمات الحكومية

32

يتوفر نظاـ دفع إلكتروني لتسديد المعامالت

33

ىناؾ اىتماـ بخصوصية وسرية البيانات

الحكومية

لإللكترونية لممتعامميف

34

المتطمبات التقنية المتوفرة كافية لنجاح تطبيؽ
الحكومة اإللكترونية

المجال

3.0
3.0
3.5

60%
60%
70%

1.11
1.12
0.90

()sig.

4

جميع أجيزة الحاسوب مرتبطة بالشبكة

3.9

78%

0.83

0.00

1

م

القيمة الحتمالية

3.8

76%

1.00

0.00

2

وأدئلةىالبحث
المجال

0.00
0.00
0.00

3.3

66%

1.01

0.60

3.4

%68

0.62

0.00

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
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الترتيب

النحراف المعياري

منكجوةىالدرادةى
الجدول ( )sign test( :)43والتوزيع النسبي لممجال الثالث
وتحلولىالبواناتى

12
11
7
8

الفصلىالثالث
منكجوةى
الدرادةىاستخالص ما يمي:
 )21يمكف
مف جدوؿ (
وتحلولىالبواناتى
 الفقرة األولى :تبيف أف  %76يوافقوف بأف عدد أجيزة الحاسوب في الو ازرة مناسب لعددوأدئلةىالبحث
العامميف ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة األولى يساوي (3.8الدرجة الكمية مف  )5أي أف
المتوسط الحسابي النسبي % 76والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة

دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة

الحياد وىى  ،3وقد اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة السويطي ( )2010بأف %62.8
يوافقوف عمى أف الحواسيب متوفرة لدى الموظفيف بالحد الذي يكفى لمتطبيؽ ،واختمفت أيضا

نتيجة دراسة الغوطي ( )2006والذي أظيرت نتيجة دراستو بأف  %51.6مف اإلدارة العميا

يوافقوف عمى أف عدد أجيزة الحاسوب في الو ازرة مناسب لعدد العامميف ويعزو الباحث ذلؾ لمفارؽ

الزمني بيف الدراسة  ،وقد أكد(زعارنة ومدوخ- 2015 ،مقابمة) بأف البنية التحية التقنية كافية
لتغطية عمؿ الحكومة اإللكترونية حاليا.
 الفقرة الثانية :تبيف أف  %78يوافقوف عمى أف جميع أجيزة الحاسوب مرتبطة بالشبكة ،حيثبمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية يساوي  3.9أي أف المتوسط الحسابي النسبي ،% 78و القيمة

االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط

درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ،3وقد اتفقت ىذه النتيجة مع
نتائج دراسة حمادة ( )2014بأف ىناؾ  %75.1يوافقوف عمى وجود شبكة حواسيب حديثة  ،وقد

اختمفت النتيجة مع دراسة الغوطي ( )2006بأف  %55مف اإلدارة العميا يوافقوف عمى أف جميع

أجيزة الحاسوب في الو ازرة مرتبطة بالشبكة و يعزو الباحث لمفارؽ الزمني بيف الدراستيف.

 الفقرة الثالثة :تبيف أف  % 70يوافقوف بأنو يتـ استخداـ أحدث النظـ والبرمجيات ،حيث بمغالمتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة يساوي  3.0أي أف المتوسط الحسابي النسبي ،%70و القيمة
االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.02لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط

درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى .3

 -الفقرة الرابعة :تبيف أف  %64يوافقوف بأف أغمب المعامالت والمراسالت في داخؿ الو ازرة تتـ

مف خالؿ منظومة إلكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة يساوي 3.2أي أف
المتوسط الحسابي النسبي  ،%64والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه

الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف

درجة الحياد وىى  ،3وىناؾ زيادة في النسبة بالمقارنة مع الغوطي ( )2006والذي أظيرت نتيجة
دراستو بأف  % 46.7مف اإلدارة العميا يوافقوف عمى أنيـ يستطيعوف تبادؿ البيانات مع الموظفيف

مف خالؿ جياز الحاسوب ويعزو الباحث ىذه الزيادة لمفارؽ الزمني بيف الدراستيف ،وقد أظيرت
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الفصلىالثالث
الدرادةى
منكجوةى
 )2014بأف  %72يوافقوف عمى توفر أنظمة محوسبة ومتطورة إلدارة أعماؿ
حمادة (
نتائج دراسة
البواناتى
الباحث ذلؾ الفرؽ الختالؼ مجتمع الدراسة حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى
وتحلولىو يعزو
ومياـ الو ازرة

االتصاالتالبحث
و ازرة وأدئلةى
وتكنولوجيا المعمومات وتعتبر الو ازرة األكثر فيما وخطوات في مجاؿ تطبيؽ

الحكومة.

 الفقرة الخامسة :تبيف أف  % 70يوافقوف عمى أف المعامالت والمراسالت بيف و ازرتيـ والو ازرةاألخرى تتـ مف خالؿ منظومة إلكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة يساوي
 3.5أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ، % 70والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  2022لذلؾ

تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ

جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ، 3وىناؾ زيادة في النسبة بالمقارنة مع الغوطي ( )2006والذي
أظيرت نتيجة دراستو بأف  %18.3مف اإلدارة العميا يوافقوف عمى أنو يوجد تبادؿ لمبيانات بيف
و ازرتيـ والو ازرات األخرى بواسطة الحاسوب لكف ما زالت النسبة غير كافية.
 الفقرة السادسة :تبيف أف  %70يوافقوف عمى أف موقع الو ازرة عمى االنترنت يتـ تحديثو بشكؿمستمر ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة يساوي  3.5أي أف المتوسط الحسابي

النسبي ،% 70والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.04لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً ،
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى ،3

وىناؾ زيادة في النسبة بالمقارنة مع الغوطي ( )2006والذي أظيرت نتيجة دراستو بأف %56.6
مف اإلدارة العميا يوافقوف عمى أف أفراد الدراسة يوافقوف عمى أف موقع الو ازرة عمى االنترنت يتـ

تحديثو بشكؿ مستمر لكف ما زالت النسبة غير كافية.

 الفقرة السابعة :تبيف أف  %70يوافقوف بأنو يتـ متابعة البريد بشكؿ دائـ والتعامؿ مع ما يصؿعميو ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة السابعة يساوي  3.5أي أف المتوسط الحسابي

النسبي ،% 70والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً ،
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى ،3

وىناؾ زيادة في النسبة بالمقارنة مع الغوطي ( )2006والذي أظيرت نتيجة دراستو بأف %61.6
مف اإلدارة العميا يوافقوف عمى أف أفراد الدراسة يستخدموف البريد اإللكتروني لكف ما زالت النسبة

غير كافية.
 الفقرة الثامنة :تبيف أف  %60يوافقوف بأف ىناؾ استخداـ تطبيقات اليواتؼ الذكية لمتفاعؿوتقديـ الخدمات الحكومية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثامنة يساوي  3.0أي أف المتوسط
الحسابي النسبي ،% 60والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد
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الفصلىالثالث
الدرادة
منكجوةى
نةى و مدوخ-2015 ،مقابمة) بأف عدد مف الخدمات الحكومية يتـ تقديميا
وذكر (زعار
وىى ،3
عبر وتحلول
البواناتىالذكية وىناؾ تطمع لموصوؿ لمحكومة الذكية.
تطبيقاتى اليواتؼ
وأدئلةىالبحث
 الفقرة التاسعة :تبيف أف  % 60يوافقوف بأف ىناؾ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعيلمتفاعؿ وتقديـ الخدمات الحكومية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة التاسعة يساوي  3.0أي أف

المتوسط الحسابي النسبي  ،% 60والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه
الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف

درجة الحياد وىى .3

 الفقرة العاشرة :تبيف أف  %60يوافقوف بأف ىناؾ نظاـ دفع إلكتروني لتسديد المعامالتالحكومية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة العاشرة يساوي  3.0أي أف المتوسط الحسابي
النسبي ،% 60والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً ،

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى ، 3

وقد أظيرت نتائج دراسة حمادة ( )2014بأف  %50.3يوافقوف بوجود نظاـ خاص بالدفع

اإللكتروني  ،وأظيرت نتائج دراسة الرزي ( )2012بأف  %41.7مف المؤسسات الحكومية تتبع
نظاـ الدفع اإللكتروني.

 الفقرة الحادي عشر :تبيف أف  %70يوافقوف عمى أف ىناؾ اىتماـ بخصوصية وسريةالبيانات لإللكترونية لممتعامميف ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الحادية عشر يساوي  3.5أي

أف المتوسط الحسابي النسبي ،% 70والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه

الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف
درجة الحياد وىى  ،3وقد أظيرت دراسة الرزي ( )2012بأف  %72.4أكدوا عمى توفر البنية
التحتية الكفيمة بضماف الخصوصية واألماف لمف يستخدـ الحكومة اإللكترونية ،وأظيرت نتائج

دراسة حمادة ( )2014بأف  %87.7يوافقوف عمى وجود سياسة لضماف سالمة المعمومات
وسريتيا وخصوصيتيا.

 -الفقرة الثانية عشر :تبيف أف  %66يوافقوف عمى أف المتطمبات التقنية المتوفرة كافية لنجاح

تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية عشر يساوي  3.3أي أف
المتوسط الحسابي النسبي ،% 66والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.60لذلؾ تعتبر ىذه

الفقرة غير دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال تختمؼ
جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ،3ويعزي الباحث عدـ اختالؼ ىذه الفقرة عف درجة الحياد لعدـ
إشراؾ اإلدارة العميا و اطالعيـ عمى مستوى التقدـ في عممية التطبيؽ.
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الفصلىالثالث
الدرادةى
منكجوةى
القوؿ بأف المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي%8:
عاـ يمكف
 وبشكؿالبواناتى
وتحلولى
 ) Sigتساوي  0.00لذلؾ يعتبر مجاؿ "توافر البنية التحتية" داؿ إحصائياً ،
االحتمالية (.
والقيمة
البحث
متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىي 3
وأدئلةىأف
مما يدؿ عمى
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة في اإلجابة عمى أسئمة ىذا المجاؿ ،وتدلؿ ىذه النسبة عمى ضعؼ
البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية .وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة
(الغوطي )2006،ودراسة (السويطي )2010،ودراسة (الرزي  )2012 ،ودراسة (حمادة ،
 )2014والتي أظيرت دراستيـ الحاجة لزيادة تييئة البنية التحتية لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية.

 )4تحميؿ فقرات محور " توافر الكفاءات البشرية "يحتوي المحور عمى  5فقرات وقد ىدؼ
الباحث مف خالؿ تمؾ الفقرات التعرؼ عمى توافر الكفاءات البشرية الالزمة لنجاح تطبيؽ

الحكومة اإللكترونية ،ويبيف الجدوؿ رقـ ( )22إجابات أفراد العينة مرتبة حسب أىميتيا وفؽ
المتوسط الحسابي والوزف النسبي ،بحيث أنو كمما زادت قيمة المتوسط الحسابي تزداد درجة
الموافقة وتزداد األىمية.

الجدول ( )sign test( :)44والتوزيع النسبي لممجال الرابع

تطبيؽ الحكومة اإللكترونية

المجال

المتوسط

7

الكفاءات البشرية المتوفرة كافية لنجاح

المعمومات بشكؿ كاؼ

النسبي

6

يوجد في و ازرتؾ متخصصوف في تقنيات

الوزن

التعامؿ مع مشروع الحكومة اإللكترونية

المعياري

5

الموظفوف في الوزارة قادروف عمى

ليستطيعوا التعامؿ مع الحاسوب وبرامجو

()sig.
النحراف

4

ىناؾ تدريب وتأىيؿ لمموظفيف في الو ازرة

الحتمالية

عمى التعامؿ مع الحاسوب وبرامجو

القيمة

3

جميع الموظفوف في الو ازرة لدييـ القدرة

الترتيب

م

المجال

3.4

68%

0.95

0.04

2

3.3

66%

0.91

0.03

5

3.4

68%

0.87

0.03

3

3.4

68%

0.98

0.71

4

3.5

70%

0.96

0.03

1

3.4

%68

0.68

0.00

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
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الفصلىالثالث
منكجوةى
الدرادةىاستخالص ما يمي:
 )22يمكف
مف جدوؿ (
وتحلولىالبواناتى
 الفقرة األولى :تبيف أف  %68يوافقوف بأف جميع الموظفوف في الو ازرة لدييـ القدرة عمىوأدئلةىالبحث
التعامؿ مع الحاسوب وبرامجو ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة األولى يساوي (3.4الدرجة
الكمية مف  )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي % 68و القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.04

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة

تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى  ، 3وبالمقارنة مع الغوطي ( )2006والذي أظيرت نتيجة

دراستو بأف  %43.4مف الموظفيف لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع الحكومة اإللكترونية فإف ىناؾ
زيادة إيجابية يعزوىا الباحث لمفارؽ الزمني بيف الدراستيف وتطور االتجاه العاـ في المجتمع نحو
الحاسوب وبرامجو ومع ذلؾ فأف النسبة ما زالت غير كافية.
 الفقرة الثانية :تبيف أف  %66يوافقوف بأف ىناؾ تدريب وتأىيؿ لمموظفيف في الو ازرة ليستطيعواالتعامؿ مع الحاسوب وبرامجو ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية يساوي  3.3أي أف
المتوسط الحسابي النسبي ،%66و القيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.03لذلؾ تعتبر ىذه

الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف

درجة الحياد وىى  ، 3وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة (حمادة  )2014 ،بأف%63.8
يوافقوف بوجود خطة تدريب وتطوير لمميارات والقدرات  ،واختمفت مع دراسة الغوطي ()2006

والذي أظيرت نتيجة دراستو بأف  %21.6يوافقوف بأف ىناؾ خطط تدريب وتأىيؿ لممدراء
والعامميف في الو ازرة ليستطيعوا التعامؿ مع مشروع الحكومة اإللكترونية و يعزو الباحث ذلؾ

لمفارؽ الزمني بيف الدراستيف ،وقد ذكر (مدوخ-2015،مقابمة ) بأف التدريب المطموب مف

الموظفيف ىو تدريب محدود وغير معقد.

 الفقرة الثالثة :تبيف أف  %68يوافقوف بأف الموظفوف في الو ازرة قادروف عمى التعامؿ معمشروع الحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة يساوي  3.4أي أف

المتوسط الحسابي النسبي  ،%68والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.03لذلؾ تعتبر ىذه
الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف

درجة الحياد وىى  ،3وبالمقارنة مع الغوطي ( )2006والذي أظيرت نتيجة دراستو بأف %43.4
مف الموظفيف لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع الحكومة اإللكترونية فإف ىناؾ زيادة إيجابية يعزييا
الباحث لمفارؽ الزمني بيف الدراستيف وتطور التجاه العاـ في المجتمع نحو الحاسوب وبرامجو .
 الفقرة الرابعة :تبيف أف  %68يجدوف بأف في و ازرتيـ متخصصوف في تقنيات المعموماتبشكؿ كاؼ ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة يساوي 3.4أي أف المتوسط الحسابي

النسبي  ،%68والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.71لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً
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الفصلىالثالث
الدرادةى
منكجوةى
متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى
عمى أف
 ،مما يدؿ
البواناتى
وتحلول
الغوطي ( )2006والذي أظيرت نتيجة دراستو بأف  %61.6يوافقوف عمى أف
نةى مع
 ،3وبالمقار
البحث
ىناؾ وأدئلةى
في تكنموجيا المعمومات بشكؿ كاؼ والنسبتيف متقاربتيف مع زيادة بسيطة وقد
متخصصيف

ذكر (مدوخ )2015،بأف وحدات تكنولوجيا المعمومات في الوزرات بحاجة إلعادة ىيكمية مف
ناحية المياـ ،المستوي اإلداري الموجود ،التواصؿ الموجود بينيا وبيف الو ازرات المختمفة.
 الفقرة الخامسة :تبيف أف  %70يجدوف بأف الكفاءات البشرية المتوفرة كافية لنجاح تطبيؽالحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة يساوي  3.5أي أف المتوسط

الحسابي النسبي  ،% 70والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.03لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد
وىى .3

 وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي %8:والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلؾ يعتبر مجاؿ "توافر الكفاءات البشرية" داؿ

إحصائياً ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد
وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة في اإلجابة عمى أسئمة ىذا المجاؿ  ،وتدلؿ ىذه النسبة عمى

الحاجة لمزيد مف التطوير لدى الموظفيف .وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة (الغوطي)2006،

ودراسة (السويطي )2010،ودراسة (الرزي )2012 ،ودراسة (حمادة )2014 ،والتي أظيرت
دراستيـ الحاجة لزيادة تطوير ميارات الموظفيف.
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الفصلىالثالث
الدرادة
محورى " توافر القوانيف والتشريعات "يحتوي المحور عمى  4فقرات وقد ىدؼ
منكجوةىرات
 )5تحميؿ فق
البواناتىتمؾ الفقرات التعرؼ عمى توافر القوانيف والتشريعات الالزمة لنجاح تطبيؽ
وتحلولىمف خالؿ
الباحث
وأدئلةىالبحث
اإللكترونية ،ويبيف الجدوؿ رقـ ( )23إجابات أفراد العينة مرتبة حسب أىميتيا وفؽ
الحكومة

المتوسط الحسابي والوزف النسبي ،بحيث أنو كمما زادت قيمة المتوسط الحسابي تزداد درجة
الموافقة وتزداد األىمية.
الجدول ( )sign test( :)45والتوزيع النسبي لممجال الخامس

7

عدـ توفر تشريعات مناسبة عائؽ أماـ

تطبيؽ الحكومة اإللكترونية

المجال

المتوسط

الحكومة اإللكترونية

الوزن النسبي

6

القضاء مؤىؿ لمتعامؿ مع قضايا

وجدنا قوانيف مناسبة لمتعامؿ معيا

المعياري

5

كؿ القضايا اإللكترونية التي واجيتنا

النحراف

الجوانب في الحكومة اإللكترونية

()sig.

4

تتوفر القوانيف وتشريعات تغطي كافة

ميـ لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية

القيمة الحتمالية

3

يعتبر توفر القوانيف والتشريعات عامؿ

4.1

82%

0.70

0.00

الترتيب

م

المجال

1

3.4

68%

0.88

0.07

2

3.3

66%

0.96

0.00

4

3.2

64%

0.97

0.00

5

3.4

68%

0.90

3.5

70%

0.59

0.09

3

0.00

المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05

مف جدوؿ ( )23يمكف استخالص ما يمي:
 الفقرة األولى :تبيف أف  %82يعتبروف توفر القوانيف والتشريعات عامؿ ميـ لنجاح تطبيؽالحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة األولى يساوي ( 4.1الدرجة الكمية مف
 )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي % 82والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى
ىذه الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً
وتحلولى
البوانات3ى.
الحياد وىى
عف درجة
وأدئلةىالبحث
 الفقرة الثانية :تبيف أف  %68يوافقوف بتوفر قوانيف وتشريعات تغطي كافة الجوانب فيالحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية يساوي  3.4أي أف المتوسط

الحسابي النسبي ،% 68و القيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.07لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير
دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال تختمؼ جوىرياً عف درجة

الحياد وىى  ،3ويعزي الباحث عدـ اختالؼ ىذه الفقرة عف درجة الحياد ذلؾ لعدـ إشراؾ اإلدارة
العميا و اطالعيـ عمى مستوى الجاىزية القانونية المتوفرة  ،وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج

دراسة حمادة ( )2014بأف  %70.2يوافقوف عمى توفر بيئة قانونية وتشريعية تتوافؽ مع

متطمبات العمؿ اإللكتروني  ،واتفقت النتيجة أيضا مع دراسة السويطي ( ) 2010بأف %60
يوافقوف عمى أف التشريعات والقوانيف الالزمة لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية متوفرة  ،وقد أظيرت

نتائج دراسة الرزي ( )2012بأف  %60.1ىي نسبة تطوير المؤسسات الحكومية لمتشريعات ،وقد

ذكر (المدىوف -2015 ،مقابمة) بأف المجمس التشريعي الفمسطيني مستعد إلقرار أي قوانيف تمزـ
لعمؿ الحكومة اإللكترونية حاؿ تـ رفعيا مف قبؿ الجيات المشرفة عميو.
 الفقرة الثالثة :تبيف أف % 66يوافقوف بأف كؿ القضايا اإللكترونية التي واجيتـ وجدوا قوانيفمناسبة لمتعامؿ معيا ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة يساوي  3.3أي أف المتوسط
الحسابي النسبي  ،%66و القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد
وىى  ، 3وقد ذكر (مدوخ -2015 ،مقابمة) بأف بعض التشريعات التي تـ إقرارىا بحاجة إلى
لوائح تنفيذية وتعميميا عمى الجيات الحكومية المختمفة لمتنفيذ.
 الفقرة الرابعة :تبيف أف  %64يجدوف بأف القضاء مؤىؿ لمتعامؿ مع قضايا الحكومةاإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة يساوي 3.2أي أف المتوسط الحسابي
النسبي  ،%64والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً ،

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى ،3

ىناؾ زيادة كبيرة في النسبة وبالمقارنة مع الغوطي ( )2006والذي أظيرت نتيجة دراستو بأف
 %16.7يوافقوف عمى أف القضاة مؤىموف لمنظر في قضايا الحكومة اإللكترونية ومع ذلؾ ما

زالت النسبة غير كافية.

 الفقرة الخامسة :تبيف أف  %68يجدوف بأف القضاء مؤىؿ لمتعامؿ مع قضايا الحكومةاإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة يساوي 3.4أي أف المتوسط الحسابي
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الفصلىالثالث
الدرادةىاالحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً ،
منكجوةى ،والقيمة
النسبي %68
البواناتى
وتحلولى
متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى ،3
عمى أف
مما يدؿ
البحث
وأدئلةى
عمى أف القوانيف والتشريعات تعتبر عائؽ مف وجية نظر اإلدارة العميا في
تدلؿ
وىذه النسبة
عممية تطبيؽ الحكومة اإللكترونية.

 وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي %92والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ يعتبر مجاؿ "توافر القوانين والتشريعات" داؿ

إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ تختمؼ جوىرياً عف درجة
الحياد وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة في اإلجابة عمى أسئمة ىذا المجاؿ ،وتدلؿ ىذه النسبة
لمحاجة لتطوير القوانيف والتشريعات بما يتناسب مع متطمبات تطبيؽ الحكومة اإللكترونية  .وقد
اتفقت ىذه النتائج مع دراسة (الغوطي )2006،ودراسة (السويطي )2010،ودراسة (الرزي ،

 )2012ودراسة (حمادة  )2014 ،والتي أظيرت نتائج دراستيـ الحاجو لتطوير التشريعات
والقوانيف الالزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية.

 )6تحميؿ فقرات محور " توافر التوعية "يحتوي المحور عمى  7فقرات وقد ىدؼ الباحث مف
خالؿ تمؾ الفقرات التعرؼ عمى توافر التوعية الالزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية،

ويبيف الجدوؿ رقـ ( )24إجابات أفراد العينة مرتبة حسب أىميتيا وفؽ المتوسط الحسابي
والوزف النسبي ،بحيث أنو كمما زادت قيمة المتوسط الحسابي تزداد درجة الموافقة وتزداد

األىمية.
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الفصلىالثالث

اإللكترونية

5

تـ عقد ندوات وورش عمؿ ومؤتمرات حوؿ الحكومة اإللكترونية

6

تـ عقد لقاءات في المؤسسات التعميمية المختمفة حوؿ الحكومة

7

تـ اصدار نشرات تعريفية وتوضيحية في كيفية التعامؿ مع

اإللكترونية

الخدمات اإللكترونية

8

يتـ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لمتوعية بمشروع
الحكومة اإللكترونية

9

ىناؾ حاجة لزيادة التوعية حوؿ مشروع الحكومة اإللكترونية

وتنويع الوسائؿ التوعوية

المجال

المتوسط

 4لدى الو ازرة خطة إعالمية لمتوعية بالخدمات الحكومية

الوزن النسبي

إلكترونيا

3.4

68%

0.89

0.32

3

3.1

62%

0.98

0.00

4

3.1

62%

0.95

0.00

7

3.1

62%

0.98

0.00

6

3.1

0... 62%

()sig.

 3تشعر برغبة المتعامميف مع الو ازرة في الحصوؿ عمى الخدمات

3.8

76%

0.81

0.00

2

القيمة الحتمالية

م

المجال

الترتيب

وأدئلةىالبحث

النحراف المعياري

منكجوةىالدرادة
الجدولى ( )sign test( :)46والتوزيع النسبي لممجال السادس
وتحلولىالبواناتى

0.00

4.0

80%

0.91

0.00

3.4

%68

0.57

0.00

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05

مف جدوؿ ( )24يمكف استخالص ما يمي:
 الفقرة األولى :تبيف أف  %76يشعروف برغبة المتعامميف مع الو ازرة في الحصوؿ عمىالخدمات إلكترونيا ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة األولى يساوي ( 3.8الدرجة الكمية مف )5

أي أف المتوسط الحسابي النسبي % 76والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه

الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف
درجة الحياد وىى  ،3وقد أظيرت دراسة عدواف ( )2007بأف  %97.5يوافقوف عمى أف استخداـ
الخدمات اإللكترونية سيوفر الوقت والجيد وفي نفس الدراسة يوافؽ  %69.7عمى أنو باإلمكاف

الثقة بأف يتـ حؿ مشاكؿ الخدمات التقميدية مف خالؿ الخدمات اإللكترونية.
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5

1

الفصلىالثالث
الدرادة
منكجوةى
تبيفى أف  %68يوافقوف بأف لدى الو ازرة خطة إعالمية لمتوعية بخدمات
الثانية:
 الفقرةوتحلولى
البواناتىحيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية يساوي  3.4أي أف المتوسط
اإللكترونية،
الحكومية

وأدئلةى
البحث ،%و القيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.32لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير
النسبي68
الحسابي
دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال تختمؼ جوىرياً عف درجة

الحياد وىى  ،3ويعزي الباحث عدـ اختالؼ ىذه الفقرة عف درجة الحياد لضعؼ إشراؾ اإلدارة
العميا واطالعيـ عمى الخطط اإلعالمية لمتوعية بخدمات الحكومية اإللكترونية ،وقد اتفقت ىذه

النتيجة مع نتائج دراسة حمادة ( )2014بأف  % 63يوافقوف عمى أف ىناؾ إعالف عف
المعامالت اإللكترونية بشكؿ مناسب عبر الوسائؿ التسويقية واإلعالنية المختمفة  ،واتفقت ىذه

النتيجة أيضا مع دراسة عدواف ( )2007بأف  %76.6ال يروف بأف آليات التوعية المستخدمة

حاليا تعتبركافية وتؤدي الغرض المطموب،واختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الغوطي ()2006
والذي أظيرت بأف %28.3

يوافقوف عمى أف لدى الو ازرة خطة لمتوعية بخدمات الحكومة

اإللكترونية ويعزو الباحث ذلؾ لمفارؽ الزمني بيف الدراستيف .

 الفقرة الثالثة :تبيف أف % 66يوافقوف بأنو تـ عقد ندوات وورش عمؿ ومؤتمرات حوؿ الحكومةاإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة يساوي  3.3أي أف المتوسط الحسابي
النسبي  ،%66والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً ،
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى .3

 الفقرة الرابعة :تبيف أف  %62يوافقوف بأنو تـ عقد لقاءات في المؤسسات التعميمية المختمفةحوؿ الحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة يساوي 3.1أي أف المتوسط

الحسابي النسبي  ،%62والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد
وىى  ،3وفي دراسة عدواف ( )2007أكد  %92.3عمى أىمية توضيح مفيوـ الحكومة

اإللكترونية في المؤسسات التعميمية األمر الذي سيؤدي لزيادة اإلقباؿ عمى خدماتيا.

 الفقرة الخامسة :تبيف أف  %62يوافقوف بأنو تـ إصدار نشرات تعريفية وتوضيحية في كيفيةالتعامؿ مع الخدمات اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة يساوي  3.1أي أف

المتوسط الحسابي النسبي  ،% 62والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه

الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف

درجة الحياد وىى .3

 الفقرة السادسة :تبيف أف  %62يوافقوف بأنو يتـ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لمتوعيةبمشروع الحكومة اإللكترونية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة يساوي  3.1أي أف
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الفصلىالثالث
الدرادةى
منكجوةى
النسبي  ،% 62والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه
الحسابي
المتوسط
البواناتى
وتحلولى
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف
إحصائياً،
الفقرة دالة
البحث
وأدئلةى
وىى .3
درجة الحياد
 الفقرة السابعة :تبيف  %80يوافقوف بأف ىناؾ حاجة لزيادة التوعية حوؿ مشروع الحكومةاإللكترونية وتنويع الوسائؿ التوعوية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة السابعة يساوي  4.0أي
أف المتوسط الحسابي النسبي  ،% 80والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلؾ تعتبر ىذه

الفقرة دالة إحصائياً  ،مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تختمؼ جوىرياً عف
درجة الحياد وىى  ،3واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة عدواف ( )2007بأف  %76.6ال يروف بأف

آليات التوعية المستخدمة حاليا تعتبر كافية وتؤدي الغرض المطموب.
 بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي %8:والقيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي  0.00لذلؾ يعتبر مجاؿ "توافر التوعية" داؿ إحصائياً ،مما
يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ تختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىي  3وىذا

يعني أف ىناؾ موافقة في اإلجابة عمى أسئمة ىذا المجاؿ  ،وتدلؿ ىذه النسبة عمى ضعؼ

التوعية حوؿ الحكومة اإللكترونية وخدماتيا .وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة (الغوطي)2006،
ودراسة (السويطي )2010،ودراسة (الرزي  )2012 ،ودراسة (حمادة  )2014 ،والتي أظيرت

دراستيـ الحاجة لزيادة التوعية حوؿ الحكومة اإللكترونية وخدماتيا.

جدول ( :)47جدول يوضح ترتيب المجالت من حيث األىمية النسبية:
المتوسط

الوزن النسبي

النحراف المعياري

5

توافر البنية التحتية

3.350

%68

0.62

0.00

6

6

توافر الكفاءات البشرية

3.412

%68

0.68

0.00

4

7

توافر القوانيف والتشريعات

3.502

%70

0.59

0.00

3

8

توافر التوعية

3.366

%68

0.57

0.00

5
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4

توافر العوامؿ اإلدارية

3.517

%70

0.56

0.00

2

القيمة الحتمالية

3

توافر الفيـ والرؤية حوؿ الحكومة اإللكترونية

3.716

%74

0.65

0.00

1

م

الترتيب

المجال

الفصلىالثالث
الدرادةى
منكجوةى
الجدوؿ رقـ ( )25بأف ىناؾ موافقة بنسبة  %74مف اإلدارة العميا عمى
يالحظ مف
البواناتى
وتحلولى
الفيـ والرؤية وقد حصؿ ىذا المجاؿ عمى الترتيب األوؿ ،وكانت نسبة
األوؿ توافر
المجاؿ

البحثالثاني توافر المقومات اإلدارية  %70وقد حصؿ ىذا المجاؿ عمى الترتيب
وأدئلةىالمجاؿ
الموافقة عمى

الثاني ،وكانت نسبة الموافقة عمى المجاؿ الثالث توافر البنية التحتية  %68وقد حصؿ ىذا

المجاؿ عمى الترتيب السادس ،وكانت نسبة الموافقة عمى المجاؿ الرابع توافر الكفاءات البشرية

 %68وقد حصؿ ىذا المجاؿ عمى الترتيب الرابع  ،وكانت نسبة الموافقة عمى المجاؿ الخامس
توافر القوانيف والتشريعات  %70وقد حصؿ ىذا المجاؿ عمى الترتيب الثالث  ،وكانت نسبة

الموافقة عمى المجاؿ السادس توافر التوعية  %68وقد حصؿ ىذا المجاؿ عمى الترتيب الخامس.
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى
وتحلولىالبواناتى
وأدئلةىالبحث

ملبحث عثاعث
أ ةةةةةةةئ عبحةةةةةةةث
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الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى

أولً :المقدمة:

وتحلولىالبواناتى
بيدؼ اإلجابة عمى أسئمة البحث وباإلضافة لالستبانة التي تـ توزيعيا عمى مجتمع
وأدئلةىالبحث
الدراسة أجرى الباحث مقابالت مع جيات حكومية وتشريعية وأكاديمية كما ىو موضح في

الممحؽ رقـ ( ،)3وكانت المقاءات بوجود أسئمة محددة كما ىو موضح في الممحؽ رقـ ()4
باإلضافة لمساحة مف النقاش بيدؼ الوصوؿ لمقضايا المتعمقة بتطبيؽ الحكومة اإللكترونية.

ثانياً :ما ىي المقومات الالزمة لنجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية في فمسطين؟
أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىو في الجدوؿ ( )26أف معامؿ االرتباط بيف نجاح

تطبيؽ الحكومة اإللكترونية والمجاالت التابعة لو داؿ إحصائيا عند مستوى داللة ( .)0.05وىذا
يعني وجود ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P–valueاقؿ مف ( )0.05بيف نجاح
تطبيؽ الحكومة اإللكترونية والعوامؿ التالية :توافر الفيـ والرؤية حوؿ الحكومة اإللكترونية ،توافر

العوامؿ اإلدارية ،توافر البنية التحتية ،توافر الكفاءات البشرية ،توافر القوانيف والتشريعات ،توافر
التوعية.

جدول ( :)48معامل الرتباط بين نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية والمجالت التابعة لو
معامل سبيرمان

P- value

المجالت

0.61

0.00

توافر العوامؿ اإلدارية.

0.66

00.0

توافر البنية التقنية.

0.74

0.00

توافر الكفاءات البشرية.

0.64

0.00

توافر القوانيف والتشريعات.

0.62

0.00

توافر التوعية.

0.68

0.00

توافر الفيـ والرؤية حوؿ

الحكومة اإللكترونية.

وبذلؾ يعتبر توافر الفيـ والرؤية حوؿ الحكومة االلكترونية ،توافر العوامؿ االدارية ،توافر

البنية التحتية ،توافر الكفاءات البشرية ،توافر القوانيف والتشريعات ،توافر التوعية مف مقومات
لنجاح عممية تطبيؽ الحكومة اإللكترونية.
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الفصلىالثالث
الدرادة
منكجوةى
ىذهى النتيجة مع دراسة الغوطي ( )2006والذي أظيرت دراستو عدـ وجود
اختمفت
وقد
وتحلولى
البواناتى الحكومة اإللكترونية وتوافر البنية التحتية ،وتوافر التوعية ،وتوافر ىياكؿ
نجاح تطبيؽ
عالقة بيف

البحث
تنظيميةوأدئلةى
اضحة.
ووظيفية و

واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الغوطي ( )2006والذي أظيرت دراستو وجود عالقة بيف

نجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية وادراؾ اإلدارة العميا وتوافر الفيـ ،وتوافر الكفاءات البشرية.

واتفقت مع دراسة السويطي ( )2010بأف توافر التشريعات والبنية التحتية والقوي البشرية وتبسيط

اإلجراءات الحكومية واعادة ىندسة إجراءات العمؿ تعد مف عوامؿ نجاح تطبيؽ الحكومة
اإللكترونية .واتفقت مع دراسة الرزي ( )2012بضرورة توافر المتطمبات التقنية ،وتحديث القوانيف
والتشريعات ،زيادة وعى وثقافة المواطنيف وتقبميـ الستخداـ الحكومة اإللكترونية ،إعادة ىندسة

إجراءات عمؿ الحكومة اإللكترونية.

وعدد (حمادة ،2014 ،مقابمة) أبعاد تطبيؽ الحكومة اإللكترونية :توافر المقومات اإلدارية

التقنية والكفاءات البشرية والقوانيف والتشريعات والتوعية.

شكل ( )7مقومات نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية ،إعداد الباحث.

ثالثاً :ما ىي المعوقات التي تواجو نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية في فمسطين؟
أظير التحميؿ اإلحصائي كما ىو في الجدوؿ ( )27أف ىناؾ ضعؼ في عدد مف

المقومات الالزمة لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية ،حيث أشارت النتائج إلى ما يمي:
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الفصلىالثالث

المتوسط

الوزن النسبي

 5توافر البنية التحتية

3.350

%68

0.62

0.00

6

 6توافر الكفاءات البشرية

3.412

%68

0.68

0.00

4

 7توافر القوانيف والتشريعات

3.502

%70

0.59

0.00

3

 8توافر التوعية

3.366

%68

0.57

0.00

5

الحكومة االلكترونية

()sig.

 4توافر العوامؿ االدارية

3.517

%70

0.56

0.00

2

 3توافر الفيـ والرؤية حوؿ

القيمة الحتمالية

3.716

%74

0.65

0.00

1

م

وأدئلةىالبحث
المجال

الترتيب

النحراف المعياري

منكجوةىالدرادةى جدول ( :)49نسبة الموافقة عمى المجالت
وتحلولىالبواناتى

حيث أظيرت النتائج بأف:
 ىناؾ موافقة مف قبؿ اإلدارة العميا في الو ازرات عمى المجاؿ األوؿ" توافر الفيـ والرؤية "بنسبة (.)%74

 ىناؾ موافقة مف قبؿ اإلدارة العميا في الو ازرات عمى المجاؿ الثاني " توافر العوامؿ االدارية"بنسبة (.)%70

 ىناؾ موافقة مف قبؿ اإلدارة العميا في الو ازرات عمى المجاؿ الثالث" توافر البيئة التقنية" بنسبة(.)%68

 ىناؾ موافقة مف قبؿ اإلدارة العميا في الو ازرات عمى المجاؿ الرابع " توافر الكفاءات البشرية"بنسبة (.)%68

 ىناؾ موافقة مف قبؿ اإلدارة العميا في الو ازرات عمى المجاؿ الخامس" توافر القوانيفوالتشريعات" بنسبة (.)%70

 ىناؾ موافقة مف قبؿ اإلدارة العميا في الو ازرات عمى المجاؿ السادس" توافر التوعية" بنسبة(.)%68

وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة الغوطي ( )2006والسويطي ( )2010والرزي ()2012

وحمادة( )2014التي أظيرت الحاجة لمزيد مف الجيود في توفير مقومات نجاح تطبيؽ الحكومة

اإللكترونية .وتعقيبا عمى ذلؾ أكد (زعارنو ،مدوخ-2015 ،مقابمة) عمى وجود خطوات منجزة
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الفصلىالثالث
الدرادةى
الحكومة اإللكترونية باإلضافة لجيود متواصمة مف قبؿ الجية المشرفة عمى
منكجوةمىجاؿ
ومطبقة في
عمميةوتحلولى
البواناتىمعامالت الو ازرات بشكؿ إلكتروني وىناؾ تقدـ في ذلؾ واستغالؿ لمموارد
التطبيؽ لتحويؿ
وأدئلةى
البحثلتحقيؽ أقصى منفعة لكف مع ذلؾ ىناؾ معوقات يواجييا المشروع وأبرزىا:
المتاحة
واإلمكانيات

 ضعؼ الدعـ والتبني الحكومي لمشروع الحكومة اإللكترونية خاصة في داخؿ الو ازرات وعدـوجوده عمى سمـ أولويات الوزراء أو اإلدارة العميا في الو ازرات (زعارنة-2015،مقابمة).

 بطيء اإلجراءات الحكومة وىذا يزيد مف ىدر الوقت في عممية تطبيؽ الحكومة اإللكترونية(زعارنة- 2015 ،مقابمة).

 -غياب بعض الكفاءات المتخصصة في مجاؿ الحكومة اإللكترونية (زعارنة-2015 ،مقابمة).

 البنية التحتية لإلنترنت في فمسطيف وسببيا بالدرجة األولي االحتالؿ الذي يمنع تردداتالجيؿ الثالث والرابع وىذا يحد مف إمكانية استخداـ االنترنت في كؿ مكاف والتفاعؿ

واالستفادة مف الخدمات اإللكترونية (مدوخ-2015،مقابمة)،وقد أكدت دراسة عدواف( )2007

بأف  %14.1فقط يجدوف بأف الدولة توفر أماكف كثيرة الستخداـ اإلنترنت وفي نفس الدراسة
 %31فقط بإمكانيـ استخداـ االنترنت مف خالؿ الجواؿ بسبب ارتفاع سعر الخدمات
المقدمة.

 عدـ اكتماؿ الجيوزية القانونية ،والحاجة لموائح تنفيذية لمقوانيف والتشريعات التي تـ إقرارىاواسقاطيا عمى العمؿ الحكومي المختمؼ (مدوخ ،زعارنة-2015 ،مقابمة) .وقد أكد

(المدىوف-2015 ،مقابمة) بأف المجمس التشريعي عمى استعداد إلقرار أي تشريعات يحتاجيا
مشروع الحكومة اإللكترونية بتوصية مف الجيات المشرفة عمى المشروع ،وفي وعي

المواطنيف بالجانب القانوني لمحكومة اإللكترونية أظيرت دراسة عدواف ( )2007بأف %71
ال يعمموف ما ىي الحدود القانونية لمعمؿ مف خالؿ الخدمات اإللكترونية.

 -الحاجة لثقافة الحكومة اإللكترونية وىي ثقافة بحاجة أف تسود بيف أفراد المجتمع في االتجاه

نحو الخدمات اإللكترونية والثقة بيا(مدوخ-2015 ،مقابمة) ،وأكد (زعارنة-2015 ،مقابمة)

بأف المجتمع الفمسطيني مف أعمى المجتمعات نسبة في التعمـ وىناؾ تأقمـ مع التكنولوجيا

وتطوراتيا .وقد أشار  )2011) Kayaniبضرورة إطالؽ برامج مجانية لزيادة ميارات

تكنولوجيا المعمومات بيف المواطنيف.

 عدـ اكتماؿ البنية المعموماتية في بعض الو ازرات ،وحاجة وحدات تكنولوجيا المعمومات فيالو ازرات بحاجة إلعادة ىيكمية مف حيث العمؿ ومياميا والتواصؿ (مدوخ-2015 ،مقابمة).

 عدـ القدرة عمى تطبيؽ الدفع اإللكتروني ألسباب متعمقة باالنقساـ الفمسطيني (مدوخ،-2015مقابمة).

97

الفصلىالثالث
منكجوةىالدرادةى

رابعاً :ىل ىناك فروق بين إجابات المبحوثين تعزى إلى (المنطقة ،سنوات الخبرة،
وتحلولىالبواناتى

المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي)؟

وأدئلةىالبحث
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثيف تـ تطبيؽ
اختبار عينتيف مستقمتيف ( )mann-whitney testواختبار التبايف األحادي (kruskal-

 )wallis testوقد أثبتت وجود فروؽ في إجابات المبحوثيف.

جدول ( )mann-whitney test( :)4:لممنطقة لكل المجالت
كل المجالت

Test value

p- value

0.81-

0.41

توافر العوامؿ االدارية

1.50-

0.13

توافر البنية التحتية

0.71-

0.47

توافر الكفاءات البشرية

3.8-

0.00

توافر القوانيف والتشريعات

1.2-

0.21

توافر التوعية

2.8-

0.00

كؿ المجاالت

0.41-

0.67

توافر الفيـ والرؤية حوؿ الحكومة
االلكترونية

داؿ إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05

يوضح جدوؿ ( )28بشكؿ عاـ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات
المبحوثيف يعزى إلى متغير المنطقة عند مستوى داللة ( )0.05وكانت قيمة اؿ( )sigلكافة
المجاالت تساوي ( ،)0.67مع ظيور فروؽ في المجاؿ الرابع " توافر الكفاءات البشرية " بيف
الضفة الغربية وقطاع غزة وجدوؿ التوافؽ ( )29يوضح مقارنة المتوسطات لكؿ منطقة عمى حدة

لمعرفة متوسط اإلجابات عمى المجاؿ الرابع.
جدول (; :)4جدول التوافق لمقارنة المتوسطات لكل منطقة
المنطقة

متوسط اإلجابات

التكرار

غزة

3.669

64

الضفة الغربية

3.315

170
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الفصلىالثالث
منكجوة
الدرادةى ( )29أف متوسط إجابة المبحوثيف مف منطقة غزة أكبر منيا منطقة
يوضحى الجدوؿ
البواناتى
وتحلولى
الباحث ذلؾ لكوف قطاع غزة أسبؽ في خطوات تطبيؽ الحكومة اإللكترونية
بية ويعزو
الضفة الغر

البحث
تشكيؿ لجنة حكومية لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية في القطاع في سنة 2012
وأدئلةىرار
حيث صدر ق

بينما كاف القرار في عاـ  2014لمضفة الغربية ،وىذا السبؽ في التطبيؽ سيكوف لو انعكاس عمى
رفع ميارات العامميف.

جدول ( )kruskal- wallis test( :)52لممؤىل العممي لكل المجالت

كل المجالت

توافر الفيـ والرؤية حوؿ
الحكومة االلكترونية
توافر العوامؿ االدارية
توافر البنية التحتية

توافر الكفاءات البشرية

توافر القوانيف والتشريعات
توافر التوعية

كؿ المجاالت

Test value

p- value

7.6

0.06

4.7

0.19

5.7

0.12

5.7

0.50

7.8

0.76

1.1

0.27

4.2

0.23

داؿ إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05

يوضح جدوؿ ( )30عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف تعزى

إلى متغير المؤىؿ العممي ألف قيـ الػ( )sigتساوي ( )0.23وىي أكبر مف مستوى الداللة

( .)0.05ويعزو الباحث ذلؾ كوف التكنولوجيا اليوـ تعتبر أداة يستخدميا الجميع دوف فروؽ.
جدول ( )kruskal- wallis test( :)53لسنوات الخبرة لكل المجالت

كل المجالت

توافر الفيـ والرؤية حوؿ
الحكومة االلكترونية
توافر العوامؿ اإلدارية
توافر البنية التحتية

توافر الكفاءات البشرية

توافر القوانيف والتشريعات
توافر التوعية

كؿ المجاالت

Test value

p- value

9.7

0.02

7.0

0.07

1.9

0.58

7.8

0.05

13.0

0.00

1.2

0.74

6.4

0.09

داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05
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الفصلىالثالث
منكجوة
الدرادةى( )31بشكؿ عاـ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات
يوضحى جدوؿ
البواناتى
وتحلولى
متغير سنوات الخبرة وكانت قيـ الػ( )sigلكافة المجاالت تساوي ()0.09
تعزى إلى
المبحوثيف
البحث الداللة ( ،)0.05مع ظيور فروؽ في المجاؿ األوؿ " توافر الفيـ والرؤية "
وأدئلةىمستوى
وىي أكبر مف

والمجاؿ الخامس " توافر القوانيف والتشريعات " والجدوؿ ( )28يوضح المتوسطات إجابة حسب

سنوات الخبرة لكؿ فئة.
جدول ( )54متوسط اإلجابات حسب سنوات الخبرة لكل فئة
سنوات الخبرة

متوسط اإلجابات
المجال األول

المجال الخامس

اقؿ مف خمس سنوات

3.79

3.54

مف  10-5سنوات

3.87

3.64

مف  15-11سنة

3.65

3.55

أكثر مف  15سنة

3.56

3.31

يوضح الجدوؿ ( )32أف متوسط إجابة المبحوثيف حوؿ محوري " توافر الفيـ والرؤية " و"
توافر القوانيف والتشريعات " كاف أعمى لدى الفئة مف  5إلى  10سنوات ويعزو الباحث ذلؾ لكوف
ىذه الفئة أكثر نشاط وىي في الغالب مف فئة الشباب والذيف يسيؿ تفاعميـ وفيميـ لمقضايا

التكنولوجية وقد كانت النسبة أقؿ ما تكوف لدى مف ىـ أكثر مف  15سنة لكبر العمر ولصعوبة
تفاعميـ ومواكبتيـ لمتطورات التكنولوجية.

جدول ( )kruskal- wallis test( :)55لممسمى الوظيفي لكل المجالت
كل المجالت

Test value

p- value

5.7

0.33

توافر العوامؿ اإلدارية

1.9

0.85

توافر البنية التحتية

9.6

0.08

توافر الكفاءات البشرية

3.4

0.63

توافر القوانيف والتشريعات

19.4

0.00

توافر التوعية

5.4

0.36

كؿ المجاالت

5.8

0.31

توافر الفيـ والرؤية حوؿ الحكومة

اإللكترونية

داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05
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منكجوة
الدرادةى( )33بشكؿ عاـ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات
يوضحى جدوؿ
البواناتى
وتحلولى
متغير المسمى الوظيفي ألف قيـ الػ( )sigتساوي ( )0.31وىي أكبر مف
تعزى إلى
المبحوثيف

البحث
 ،)0.05مع ظيور فروؽ في المجاؿ الخامس " توافر القوانيف والتشريعات "
وأدئلةى (
مستوى الداللة
والجدوؿ ( )34يوضح متوسط اإلجابة حسب المسمى الوظيفي.

جدول ( :)56متوسط اإلجابات حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

متوسط اإلجابات

التكرار

وزير

3.73

6

وكيؿ و ازرة

3.80

16

وكيؿ مساعد

3.55

24

مدير عاـ

3.57

95

نائب مدير عاـ

3.21

55

مستشار

3.57

23

يوضح الجدوؿ ( )34بأف متوسط إجابة المبحوثيف حوؿ " توافر القوانيف والتشريعات "

أعمى لدى فئة وكيؿ الو ازرة ويعزو الباحث ذلؾ لكوف ىذه الفئة عمى إطالع أكبر حوؿ القوانيف
والتشريعات بحكـ المكاف والخبرة الوظيفية ،وكانت النتائج أقؿ ما تكوف لدى فئة نائب مدير عاـ

ويعزو الباحث ذلؾ كوف ىذه الفئة تعتبر أقؿ فئة مف فئات اإلدارة العميا فيي أقؿ اطالع عمى
التشريعات والقوانيف.

خامساً :ما مدى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عممية تطبيق الحكومة
اإللكترونية؟

اختمفت وجيات النظر حوؿ مدى إشراؾ الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني المختمفة
فمف جية أعتبر (بركة -2015 ،مقابمة) بأف عممية إشراؾ مؤسسات المجتمع المدني ومنيا

األكاديمية قد تكوف بشكؿ فردي أو مف خالؿ عالقات وليست في إطار سياسة استراتيجية متبعة
وأكد عمى أىمية وجود إشراؾ في مراحؿ التخطيط والتنفيذ مف خالؿ أبحاث مشتركة وممولو مف

الحكومة وقد أظيرت نتائج دراسة الغوطي ( )2006بأف  %28.3يعتقدوف بوجود تشاور مع
المختصيف وشركات تكنولوجيا المعمومات عند البدء بخطة ورؤية المشروع .مف جية أخرى أكد

(مدوخ -2015 ،مقابمة) بأف ىناؾ قرار استراتيجي بإشراؾ مؤسسات المجتمع المدني وأف
المراحؿ المختمفة شيدت إشراؾ لكافة الجيات ذات العالقة بمجاؿ الحكومة اإللكترونية مف
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الفصلىالثالث
الدرادةى
منكجوةى
ونقابات ومؤسسات تكنولوجيا المعمومات المختمفة وقد نكوف بحاجة لمزيد مف
أكاديمية
مؤسسات
وتحلول
البواناتى موجود ،وأكد (زعارنة -2015 ،مقابمة) بأف اشراؾ مؤسسات المجتمع
حتىى واف كاف
اإلشراؾ
يأتيىالبحث
وأدئلة
كتقميد وانما ىو استراتيجي بيدؼ االستفادة مما ىو متوفر مف خبرات أكاديمية
المدني ال
ولدى مؤسسات تكنولوجيا المعمومات والمؤسسات ذات العالقة ولدى الجميور وقد وأكد في ىذا
السياؽ بأف قانوف المعامالت اإللكترونية قد تـ عرضو عمى الموقع الخاص بو ازرة االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات وفتح المجاؿ لتقديـ أي مالحظات.

سادساً :كيف يمكن لتكنولوجيا المعمومات أن تقدم خيارات أوسع نطاقا من أجل
تحقيق حكومة إلكترونية كفء؟

وحوؿ إمكانيات تكنولوجيا المعمومات أكد (أبو ناصر-2015 ،مقابمة) بأف قطاع

تكنولوجيا المعمومات يعتبر قطاع سريعة التطور والتقدـ وىو يقدـ خيارات واسعة في مجاؿ
تطبيؽ الحكومة اإللكترونية فتكنولوجيا المعمومات تقدـ أدوات مختمفة ومتنوعة في مجاؿ دعـ

الحكومة اإللكترونية ودعـ خياراتيا سواء عمى مستوى المعدات أو عمى مستوى البرمجيات
ومطموب استخداميا في القطاع العاـ لتعزيز وتطوير عمؿ الحكومة اإللكترونية.

وفي ذات السياؽ ذكر (بركة-2015 ،مقابمة) بأف االستفادة مف التطور والتقدـ السريع في

مجاؿ تكنولوجيا المعمومات ىو أمر ميـ وىذا بناء عمى المرحمة التي يصؿ ليا المشروع ،ومف
الميـ االستفادة مف التوجيات الجديدة في مجاؿ الحكومة اإللكترونية ومف أىميا:
 تطبيقات اليواتؼ الذكية لما تسيـ فيو مف إمكانية أكبر في التفاعؿ والوصوؿ وتعد اتجاهحديث في مجاؿ تطبيؽ الحكومة الذكية.

-

الحوسبة السحابية والتي تعطي فعالية لمخدمات الحكومية مف تخزيف واسترجاع بيانات

-

شبكات التواصؿ االجتماعي لما ليا مف دور في الترويج والدعاية حتى لو تتمكف مف

والحصوؿ عمى الخدمات وتكامؿ لمبيانات الحكومية.
خالليا مف تقديـ خدمات نيائية.

 تقنيات تحميؿ البيانات والمعمومات الستخالص ما يمزـ الستشراؼ المستقبؿ والمساعدةفي التخطيط والتنمية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
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الفصلىالرابع
النتائجىوالتوصوات

انفصم انرابع
اننتبئج وانتىصيبت
 النتائج.
 التوصيات.
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الفصلىالرابع
النتائجىوالتوصوات

أولً :النتائج:

أظيرت الدراسة بأف ىناؾ اختالؼ في استراتيجية تطبيؽ الحكومة اإللكترونية بيف الضفة

الغربية وقطاع غزة باإلضافة الختالؼ الخطوات والجيود المبذولة ،وخمصت الدراسة أيضا لعدد

مف النتائج المتعمقة بمحاور الدراسة وىي:

 .3النتائج المتعمقة بآليات الرؤية العامة لمحكومة اإللكترونية:
أظيرت الدراسة التالي:
 ىناؾ إدراؾ لدى اإلدارة العميا في الو ازرات الفمسطينية لمشروع الحكومة اإللكترونية وأىميتو.
 يختمؼ مستوى اإلدراؾ بيف الو ازرات المختمفة وبيف الفئات المختمفة في داخؿ نفس الو ازرة.
 ىناؾ عمـ لدى اإلدارة العميا في الو ازرات بوجود لجنة حكومية مكمفة بالتخطيط ومتابعة
تطبيؽ الحكومة اإللكترونية.

 ىناؾ ضعؼ في إشراؾ اإلدارة العميا داخؿ الو ازرات في مراحؿ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية
ومستجداتيا.
 ال يوجد خطط واضحة ومكتوبة داخؿ الو ازرات لخطوات التحوؿ لمحكومة اإللكترونية.
 .4النتائج المتعمقة بالمقومات اإلدارية لتطبيق لمحكومة اإللكترونية
أظيرت الدراسة التالي:
 تجد اإلدارة العميا في الو ازرات بأنو في حاؿ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ستظير عدد مف
المشاكؿ اإلدارية.

 ال يوجد إدراؾ كافي لدى اإلدارة العميا بالجية المتابعة لتطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية
داخؿ و ازرتو.
 الييكؿ اإلداري في الو ازرة ال يساعد عمى تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية وىناؾ حاجة
إلعادة توزيع الصالحيات وىندسة اإلجراءات.
 مف المتوقع أف يعيؽ الموظفوف عممية تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية ألسباب مختمفة.
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بالمقومات التقنية لتطبيق لمحكومة اإللكترونية
النتائجىالمتعمقة
 .5النتائج
أظيرت الدراسة التالي:
 عدد أجيزة الحاسوب مناسب لعدد العامميف ويتـ استخداـ أحدث النظـ والبرمجيات.
 ىناؾ ضعؼ في إنجاز المعامالت مف خالؿ منظومة الكترونية سواء في المعامالت داخؿ
الو ازرة أو بيف الو ازرات المختمفة.
 نسبة تحديث بيانات موقع اإلنترنت لمو ازرة ومتابعة ما يصؿ عبر البريد اإللكتروني
متوسطة.
 ال يتـ استخداـ تطبيقات اليواتؼ الذكية أو شبكات التواصؿ االجتماعي في تقديـ الخدمات
اإللكترونية.

 ال يتوفر نظاـ دفع إلكتروني لتسديد المعامالت الحكومية.
 االىتماـ غير كافي بخصوصية وسرية البيانات.
 تجد اإلدارة العميا في الو ازرات بأف ىناؾ بحاجة لتوفير المتطمبات التقنية الالزمة لنجاح
تطبيؽ الحكومة اإللكترونية.

 .6النتائج المتعمقة بالمقومات البشرية لتطبيق لمحكومة اإللكترونية
أظيرت الدراسة التالي:
 الموظفوف بحاجة لتدريب وتطوير لمتعامؿ مع الحاسوب وبرامجو وتييئتيـ لمتعامؿ مع
الحكومة اإللكترونية.
 الو ازرات بحاجة لمزيد مف الكفاءات المتخصصة في مجاؿ تقنيات المعمومات.
 .7النتائج المتعمقة بالمقومات القانونية والتشريعية الالزمة لمشروع الحكومة اإللكترونية
أظيرت الدراسة التالي:
 أظيرت الدراسة عدـ توفر تشريعات وقوانيف مناسبة تغطي كافة الجوانب في الحكومة
اإللكترونية.
 عدـ قدرة القوانيف الحالية عمى التعامؿ مع المشاكؿ التي تواجو العمؿ اإللكتروني.
 القضاء غير مؤىؿ لمتعامؿ مع قضايا الحكومة اإللكترونية.
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بالتوعية حول مشروع الحكومة اإللكترونية
النتائجىالمتعمقة
 .8النتائج
أظيرت الدراسة التالي:
 وجود قصور في التوعية بالحكومة اإللكترونية وخدماتيا لممواطنيف.
 ال توجد خطة إعالمية لمتوعية لدى الوزرات المختمفة.
 لـ يتـ استخداـ الوسائؿ واألدوات اإلعالمية المختمفة وخاصة الحديثة في التعريؼ والتوعية
بمشروع الحكومة اإللكترونية.

 ضعؼ ثقافة الحكومة اإللكترونية واالتجاه نحو الخدمات اإللكترونية.
 .9النتائج المتعمقة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني
أظيرت الدراسة التالي:
ىناؾ تبايف بيف الجيات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المختمفة حوؿ المشاركة في مراحؿ

تخطيط وتنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية.

ثانياً :التوصيات:
خمصت الدراسة لمجموعة مف التوصيات عمى رأسيا ضرورة توحيد الخطة االستراتيجية

الخاصة بالحكومة اإللكترونية بيف الضفة الغربية وقطاع غزة وتوحيد جيود تطبيقيا ،باإلضافة
لعدد مف التوصيات المتعمقة بمحاور الدراسة المختمفة وىي:
 .3توصيات متعمقة بالرؤية العامة لمحكومة اإللكترونية
 وضع اإلدارة العميا في الو ازرات الفمسطينية في مستجدات تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية
مف خالؿ ورش عمؿ ولقاءات أو منشورات دورية.

 إيجاد خطط تنفيذية بجدوؿ زمني لعممية التحوؿ نحو العمؿ اإللكتروني لكؿ و ازرة.


زيادة وعي العامميف في الو ازرات بأىمية مشروع الحكومة اإللكترونية واألثر اإليجابي
لتطبيقو مف خالؿ ورش عمؿ ولقاءات لإلدارة العميا والعامميف في الو ازرة.

 .4التوصيات المتعمقة الجانب اإلداري
 مراجعة اليياكؿ اإلدارية في الو ازرات ومدى ومالءمتيا في ظؿ االنتقاؿ لمعمؿ اإللكتروني
وتطبيؽ الحكومة اإللكترونية.
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النتائجى
وحدات تكنولوجيا المعمومات في الو ازرات المختمفة مف ناحية المياـ ،المستوي
ىيكمية
 إعادة
اإلداري الموجود ،والتواصؿ بيف الوحدات في الو ازرات المختمفة.

 .5التوصيات المتعمقة الجانب التقني
 ضرورة ربط التواصؿ في داخؿ الو ازرة والو ازرات األخرى بمنظومة تواصؿ الكترونية.
 زيادة االىتماـ بتحديث الموقع اإللكتروني لمو ازرة وزيادة المعمومات المتوفرة مف خاللو
واالىتماـ بالبريد االلكتروني والتواصؿ مف خاللو.
 التوجو نحو الحكومة الذكية مف خالؿ توفير الخدمات الحكومية عبر تطبيقات اليواتؼ
الذكية المحمولة.

 الحاجة لتوفير نظاـ دفع إلكتروني.
 ضرورة االىتماـ بخصوصية وسرية البيانات لممعامالت الحكومية وتوفير البنية التحتية
التقنية الالزمة لذلؾ.
 .6التوصيات المتعمقة بالكادر البشري
 تدريب الموظفوف إلكسابيـ ما يمزـ مف ميارات لمتعامؿ مع الحكومة اإللكترونية.
 االىتماـ بالنوعية في العامميف في الو ازرات وخاصة في أقساـ تكنولوجيا المعمومات.
 .7التوصيات المتعمقة بالتشريعات والقوانين
 تجييز القوانيف والموائح التنفيذية الخاصة بتطبيؽ التشريعات في قانوف الحكومة اإللكترونية.
 سف قوانيف وتشريعات تغطي كافة جوانب مشروع الحكومة اإللكترونية.
 زيادة التوعية بالتشريعات والقوانيف الموجودة المتعمقة بالحكومة اإللكترونية والعمؿ
اإللكتروني.

 .8التوصيات المتعمقة بالتوعية حول مشروع الحكومة اإللكترونية
 ضرورة وجود خطة إعالمية متكاممة لمتوعية بخدمات الحكومة اإللكترونية.
 استخداـ األدوات المختمفة والحديثة لمتعريؼ بمشروع الحكومة اإللكترونية.
برز الحكومة اإللكترونية والتفاعؿ معيا مف خالؿ التوعية في
 بحاجة ألداء أفضؿ في إ ا
الجامعات والكميات والمدارس.
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الحكومة اإللكترونية مف خالؿ تعزيز ثقافة التحوؿ نحو الخدمات اإللكترونية
النتائجىثقافة
 تعزيز
وزيادة الثقة فييا.

 .9التوصيات المتعمقة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني
 إشراؾ مختمؼ مؤسسات مجتمع المدني في مراحؿ التخطيط والتنفيذ لمشروع الحكومة
اإللكترونية وفؽ استراتيجية واضحة ومستمرة.

 إشراؾ الجامعات وخاصة كميات تكنولوجيا المعمومات في المراحؿ المختمفة لمشروع الحكومة
اإللكترونية مف خالؿ مشاريع بحثيو.

108

قائمةىالمراجعى
والمقابالت

قبئمة املراجع واملقببالت

109

قائمةىالمراجعى
والمقابالت

المراجع:

أولً -المراجع العربية:
القرآف الكريـ ،سور طو ،اآليات مف  25إلى .28
 -إبراىيـ ،حسنيف توفيؽ (" :)2004ثورة المعمومات والتطور الديمقراطي في العالم الوطن

العربي" ،دراسات استراتيجية ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،العدد .139

 إبراىيـ ،خالد (" :)2008أمن الحكومة اإللكترونية" ،الدار الجامعية .اإلسكندرية ،جميوريةمصر العربية.
 أحمد ،محمد سمير ( " :)2009اإلدارة الستراتيجية وتنمية الموارد البشرية " ،عماف ،دارالمسيرة لمنشر والتوزيع.
 -إدارة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية ،تقرير األمـ المتحدة (" :)2014دراسة الحكومة

اإللكترونية ."2014

 إسماعيؿ ،حمادة (" :)2014دور المعامالت اإللكترونية في تطوير األداء اإلداري الحكومي"،رسالة ماجستير ،برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى
فمسطيف ،غزة.
 إسماعيؿ ،محمد صادؽ (" :)2010الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتيا في الدول العربية "،العربي لمتوزيع والنشر ،مصر.
 -آؿ دحواف ،عبد اهلل ( " :)2008دور التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة اإللكترونية " ،جامعة

الممؾ عبد العزيز .جدة.

 اإلسكوا (المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا)" :)2014( ،مؤشر نضوج الخدماتالحكومية اإللكترونية والنقالة " ،القمة الحكومية لريادة الخدمات الحكومية ،دولة اإلمارات العربية

المتحدة.

 -الخطة االستراتيجية لمحكومة اإللكترونية الفمسطينية  ،2013موقع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات الفمسطينية ،الرابط:

http://www.mtit.gov.ps/index.php?option=com_phocadownload&view=c
ategory&id=1&Itemid=137
 الدويساف ،فاطمة وآخروف ( " :)2009مشروع الحكومة اإللكترونية في دولة الكويت – بيت110

قائمةىالمراجعى
والمقابالت مجمة اقتصاديات شماؿ أفريقيا ،العدد .5
الزكاة حالة عممية"،
 الربوي ،يحيي (" :)2007واقع مشروع الحكومة اإللكترونية في الجميورية اليمنية" .مؤتمرالحكومة اإللكترونية السادس ،اإلمارات العربية المتحدة.
 -الرزي ،دياال جميؿ (" :)2012الحكومة اإللكترونية ومعوقات تطبيقيا دراسة تطبيقو عمى

المؤسسات الحكومية في قطاع غزة" ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية،

المجمد  ،20العدد  ،1صفحة 189 - .227
 الرفاعي ،سحر قدوري (" :)2009الحكومة اإللكترونية وسبل تطبيقيا :مدخل استراتيجي"،مجمة اقتصاديات شماؿ أفريقيا ،العدد .3
 الريامي ،محمود بف ناصر (" :)2003متطمبات الحكومة اإللكترونية والعقبات التيتواجييا" .بحث مقدـ لندوة الحكومة اإللكترونية الواقع والتحديات المنعقد في مسقط.

 -السويطي ،شبمي ( " :)2010المزايا المأمولة من تطبيق الحكومة اإللكترونية ومتطمباتيا

ومعوقاتيا" ،جامعة القدس المفتوحة ،القدس ،فمسطيف.

 العبود ،فيد (" :)2005الحكومة اإللكترونية بين التخطيط والتنفيذ" ،مكتبة الممؾ فيدالوطنية ،السعودية.
 العريشي ،جبريؿ حسيف (" :)2010الحكومة اإللكترونية واستراتيجيات تطبيقيا " ،جامعةالممؾ سعود ،السعودية.
 -العواممة ،نائؿ عبد الحفيظ ( " :)2002الحكومة اإللكترونية ومستقبل اإلدارة العامة دراسة

استطالعية لمقطاع العام في دولة قطر" ،مجمة دراسات ،المجمد  ،29العموـ اإلدارية العدد
األوؿ ،كانوف ثاني ،الجامعة األردنية.
 الغوطي ،إبراىيـ عبد الطيؼ (" :)2006متطمبات نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية منوجية نظر اإلدارة العميا في الو ازرات الفمسطينية" ،رسالة ماجستير ،فمسطيف.

 أيوب ،نادية حبيب (" :)1996نموذج عام لنظام المعمومات الستراتيجي" ،مجمة الممؾ سعودلمعموـ اإلدارية ،مج  ،8ع.4
 بف عيشاوي ،أحمد (" :)2010أثر تطبيق الحكومة عمى مؤسسات األعمال" ،مجمة الباحث،العدد .7
 جواد وأبو زيد (" :)2007األبعاد المستقبمية لمحكومة اإللكترونية في األردن" ،المجمة األردنية111

قائمةىالمراجعى
والمقابالتالمجمد ،3العدد .3
في إدارة األعماؿ،
 -حسف ،حرز اهلل فؤاد (" :)2013الحكومة اإللكترونية في الجزائر :دراسة في إمكانية

التطبيق" ،رسالة ماجستير ،الجزائر.

 حسف ،خولة (" :)2014األبعاد القتصادية لمحكومة اإللكترونية" ،مجمة الغري لمعموـاالقتصادية واإلدارية ،السنة العاشرة ،المجمد السابع ،العدد .30
 حسيف ،مريـ خالص (" :)2013الحكومة اإللكترونية  -وزارة المالية" ،مجمة كمية بغدادلمعموـ االقتصادية ،العدد الخاص بالمؤتمر صفحة .439- 460
 ديواف عاـ الموظفيف ،إحصائيات ،تـ االسترجاع في .2015/7/30الرابط:http://www.gpc.pna.ps/diwan/viewPublicStatisticsList.gpc
 رزوقى ،نعيمة حسف (" :)2001اقتصاديات األفكار في بيئة الفضاء اإللكتروني" ،آفاؽاقتصادية ،مج ،22ع.87
 رضواف ،رأفت (" :)2005الحكومة اإللكترونية" سمسمة مفاىيـ األسس العممية لممعرفة ،المركزالدولي لمدراسات المستقبمية واإلستراتيجية ،العدد  ،5السنة األولى ،مايو .2005
 سميماف ،إبراىيـ (" :)2010الرقابة عمى الحكومة اإللكترونية" ،دار يافا العممية لنشروالتوزيع ،األردف ،عماف.
 شدويؾ ،دافيد (" :)2012المؤتمر الفمسطيني األول لمحوكمة والخدمات اإللكترونية" ،جامعةبيرزيت ،فمسطيف ،تـ االسترجاع في  .2015/7/30الرابط:
http://palgov2012.egovacademy.ps/en/?page_id=3929
 صبري ،نضاؿ (" :)2003القطاع العام ضمن القتصاد الفمسطيني" ،المؤسسة الفمسطينيةلدراسة الديمقراطية -مواطف ،فمسطيف.
 صيدـ ،صبري (" :)2012المؤتمر الفمسطيني األول لمحوكمة والخدمات اإللكترونية" ،جامعةبيرزيت ،فمسطيف ،تـ االسترجاع في .2015/7/30الرابط:
http://palgov2012.egovacademy.ps/en/?page_id=3932
 عبد الكريـ ،عشور ( " :)2010دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية فيالوليات المتحدة األمريكية والجزائر " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الحقوؽ والعموـ

السياسية ،جامعة منتوريذ ،الجزائر.
 عبد ،غساف فيصؿ (" :)2007معوقات تبني تطبيق الحكومة اإللكترونية دراسة ألراء عينة112
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من الدوائر الحكومية في محافظة صالح الدين" ،مجمة تكريت لمعموـ اإلدارية
من موظفي عدد
واالقتصادية ،المجمد  ،3العدد .7
 -عدواف ،إياد خالد (" :)2007مدى تقبل المواطنين لمحصول عمى الخدمات من خالل

الحكومة اإللكترونية " ،رسالة ماجستير ،فمسطيف.

 كوىيف استيفف ،وروناؿ ب ار نز(" :)1997إدارة الجودة الكمية في الحكومة" .ترجمة :عبدالرحمف بف أحمد ىيجاف ،الرياض ،معيد اإلدارة العامة.
 لطفي ،عمى (" :)2007الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق العممي" .مؤتمر الحكومةاإللكترونية السادس اإلدارة العامة الجديدة والحكومة اإللكترونية .اإلمارات العربية المتحدة.
 -متولي ،محمد ( ":)2003تأىيل الكوادر البشرية لتطبيق الحكومة اإللكترونية في الدول

العربية".

 -مطر ،شادي (" :)2013دور تنمية الموارد البشرية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية دراسة
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الممحق رقم ( )3قائمة المحكمين
الرقم

السم

3
أ.د .سامي أبو ناصر
4
5

د .ربحي بركة
أ.د .يوسف عاشور

6
د .جالل شبات
7

د .عبد اهلل الف ار

8
د .رامز بدير
9
د .وفيق األغا
:
د .وائل ثابت
;

د .أحمد محمود

32
أ.د .معين رجب
33
34

المسمى الوظيفي

م .سييل مدوخ
م .إسماعيل حمادة

أستاذ دكتور وعميد كمية اليندسة وتكنولوجيا المعمومات في جامعة
األزىر-غزة
عميد كمية تكنولوجيا المعمومات في الجامعة اإلسالمية-غزة
أستاذ دكتور إدارة األعماؿ بكمية التجارة في الجامعة اإلسالمية-غزة
دكتور إدارة األعماؿ بكمية االقتصاد والعموـ السياسية في جامعة
القدس المفتوحة-غزة
رئيس قسـ القانوف الخاص كمية الحقوؽ جامعة األزىر-غزة
رئيس قسـ إدارة األعماؿ بكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية في جامعة
األزىر-غزة
دكتور إدارة األعماؿ بكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية في جامعة
األزىر-غزة
دكتور إدارة األعماؿ بكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية في جامعة
األزىر-غزة
دكتور كمية اليندسة وتكنموجيا المعمومات جامعة األزىر-غزة
أستاذ دكتور وعميد سابؽ كمية االقتصاد والعموـ السياسية جامعة
األزىر-غزة
وكيؿ و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات -غزة
مدير عاـ المعموماتية في و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات-غزة
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الممحق ( )4القائمة الستقصائية
جام ػ ػ ػ ػ ػ ػػعة األزىر -غ ػ ػ ػ ػ ػزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كميػػة االقتصػاد والعػموـ االداريػػة
ماجسػػتير إدارة األع ػمػػاؿ

الموضوع :قائمة استقصاء
السادة المحترمين،
السالـ عميكـ ورحمة اهلل

يقوـ الباحث بدراسة تحمؿ عنواف " مقومات نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية في
فمسطين" وذلؾ استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية االقتصاد والعموـ
اإلدارية – قسـ إدارة أعماؿ مف جامعة األزىر بغزة.
حيث تتطمب الدراسة تطبيؽ المقياس الذي بيف أيديكـ ،فنرجو منكـ مشكوريف بمنحنا جزءا يسي ار
مف وقتكـ الثميف لإلجابة عمى ىذا االستبياف بوضع عالمة (  ) في المكاف المناسب الذي
يعبر عف إجابتكـ ،عمما بأف إجابتكـ ىي محط سرية تامة ولف تستخدـ إال في أغراض البحث
العممي .
وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير،

الباحث  /خالد عمى لبد
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أولً  /الخصائص الديموغرافية:
-1العمر
-2المؤىل العممي
-3سنوات الخبرة
-6المسمى الوظيفي

( ) أقؿ مف30سنة

( ) مف  39 -30سنة

( ) مف 49 - 40سنة

( )  50سنة فأكثر

( ) دبموـ فأقؿ

( ) بكالوريوس

( ) ماجستير

( ) دكتوراه

( ) أقؿ مف  5سنوات

( ) مف  10-5سنوات

( ) مف  15 – 11سنة

( )  15سنة فأكثر

( ) وزير

( ) وكيؿ و ازرة

( ) وكيؿ مساعد

( ) مدير عاـ

( ) نائب مدير عاـ

( ) مستشار
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ثانيا /قياس توافر المقومات :ويعني ذلؾ قياس توفر المقومات الالزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة
اإللكترونية.

م

موافق

العبــــــــــــــــــارات

جدا

موافق محايد

 -3توافر الفيم والرؤية حول الحكومة اإللكترونية

1

لديؾ معرفة بمشروع الحكومة اإللكترونية

2

لديؾ معرفة بأىمية مشروع الحكومة اإللكترونية

3

لديؾ معرفة بمشروع الحكومة اإللكترونية الفمسطيني وتطوراتو

4

تـ عقد اجتماعات في الو ازرة لتوضيح الرؤية حوؿ مشروع الحكومة
اإللكترونية

5

ىناؾ خطة مكتوبو لخطوات تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية في

6

أنت مقتنع بإمكانية إتماـ معامالت المواطنيف بدوف الحضور لمقر

الو ازرة
الو ازرة

1

 -4توافر العوامل اإلدارية

أعمـ بوجود لجنة مكمفة مف مجمس الوزراء لتخطيط ومتابعة مشروع
الحكومة اإللكترونية

2

ىناؾ جية داخؿ الو ازرة مكمفة بمتابعة مشروع الحكومة اإللكترونية

3

الجية المكمفة في الو ازرة بمتابعة مشروع الحكومة اإللكترونية دائمة
التنسيؽ والتشاور معكـ أو مع الجية المسئولة عندكـ

4

الييكؿ اإلداري في الو ازرة يساعد عمى تطبيؽ الحكومة اإللكترونية

5

تطبيؽ الحكومة اإللكترونية سيتطمب إعادة توزيع الصالحيات
وىندسة اإلجراءات

6

في حاؿ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية ستظير عدد مف المشاكؿ
اإلدارية

7

الموظفوف سيعيقوف تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية ألسباب
مختمفة
 -5توافر البنية التقنية

1

عدد أجيزة الحاسوب في الو ازرة مناسب لعدد العامميف
121

غير

موافق

غير

موافق
جدا
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م

موافق
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جدا

2

جميع أجيزة الحاسوب مرتبطة بالشبكة

3

يتـ استخداـ أحدث النظـ والبرمجيات

4

أغمب المعامالت والمراسالت في داخؿ الو ازرة تتـ مف خالؿ

5

المعامالت والمراسالت بيف و ازرتكـ والو ازرة االخرى تتـ مف خالؿ

منظومة إلكترونية
منظومة إلكترونية

6

موقع الو ازرة عمى االنترنت يتـ تحديثو بشكؿ مستمر

7

يتـ متابعة البريد بشكؿ دائـ والتعامؿ مع ما يصؿ عميو

8

يتـ استخداـ تطبيقات اليواتؼ الذكية لمتفاعؿ وتقديـ الخدمات

9

يتـ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لمتفاعؿ وتقديـ الخدمات

الحكومية
الحكومية

 10يتوفر نظاـ دفع إلكتروني لتسديد المعامالت الحكومية
 11ىناؾ اىتماـ بخصوصية وسرية البيانات لإللكترونية لممتعامميف
 12المتطمبات التقنية المتوفرة كافية لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية
 -6توافر الكفاءات البشرية

1

جميع الموظفوف في الو ازرة لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع الحاسوب
وبرامجو

2

ىناؾ تدريب وتأىيؿ لمموظفيف في الو ازرة ليستطيعوا التعامؿ مع

3

الموظفوف في الو ازرة قادروف عمى التعامؿ مع مشروع الحكومة

4

يوجد في و ازرتؾ متخصصوف في تقنيات المعمومات بشكؿ كاؼ

5

الكفاءات البشرية المتوفرة كافية لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية

الحاسوب وبرامجو
اإللكترونية

 -7توافر القوانين والتشريعات

1

يعتبر توفر القوانيف والتشريعات عامؿ ميـ لنجاح تطبيؽ الحكومة

اإللكترونية
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غير

موافق
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موافق

م

العبــــــــــــــــــارات

2

تتوفر القوانيف وتشريعات تغطي كافة الجوانب في الحكومة

3

كؿ القضايا اإللكترونية التي واجيتنا وجدنا قوانيف مناسبة لمتعامؿ

4

القضاء مؤىؿ لمتعامؿ مع قضايا الحكومة اإللكترونية

5

عدـ توفر تشريعات مناسبة عائؽ أماـ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية

جدا

اإللكترونية
معيا

 -8توافر التوعية

1

تشعر برغبة المتعامميف مع الو ازرة في الحصوؿ عمى الخدمات

2

لدى الو ازرة خطة إعالمية لمتوعية بالخدمات الحكومية اإللكترونية

3

تـ عقد ندوات وورش عمؿ ومؤتمرات حوؿ الحكومة اإللكترونية

4

تـ عقد لقاءات في المؤسسات التعميمية المختمفة حوؿ الحكومة

إلكترونيا

اإللكترونية

5

تـ اصدار نشرات تعريفية وتوضيحية في كيفية التعامؿ مع
الخدمات اإللكترونية

6

يتـ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لمتوعية بمشروع الحكومة

7

ىناؾ حاجة لزيادة التوعية حوؿ مشروع الحكومة اإللكترونية وتنويع

اإللكترونية

الوسائؿ التوعوية

نشكركم عمى حسن تعاونكم،
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وتكنموجيا المعمومات –
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2

د .نافذ المدىوف

مكان المقابمة
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غزة
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3
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5
ـ .سييؿ مدوخ

2015/05/24
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جام ػ ػ ػ ػ ػ ػػعة األزىر -غ ػ ػ ػ ػ ػزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كميػػة االقتصػاد والعػموـ اإلدارية
ماجسػػتير إدارة األع ػمػػاؿ

الموضوع :أسئمة المقابمة
 الحكومةما ىي المقومات الالزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة اإللكترونية؟
إلى أيف وصؿ تطبيؽ مشروع الحكومة اإللكترونية؟

ما ىي المعوقات التي تواجو تطبيؽ الحكومة اإللكترونية؟

ىؿ تجد أف ىناؾ مشاركة مف قبؿ المجتمع المدني في التخطيط والتطبيؽ لمحكومة اإللكترونية؟

 -التشريعي

ىؿ القوانيف والتشريعات الموجودة كافية لتغطية جوانب تطبيؽ الحكومة اإللكترونية؟

ىؿ ىناؾ قوانيف تدرس حاليا في ىذا اإلطار؟

ما ىو العائؽ أماـ وجود قوانيف وتشريعات مناسبة لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية؟
 -األكاديميين

ما ىو تقييميكـ لمشروع الحكومة اإللكترونية الفمسطيني؟

كيؼ يمكف لتكنولوجيا المعمومات أف تقدـ خيارات أوسع نطاقا مف أجؿ تحقيؽ حكومة إلكترونية

كؼء؟
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