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 اإلىــــداء  

 . ُأىدي بحثي ىذا ...إلى كل المحطات في حياتي ومن رافقوني في رحمتي

 

  والدي العزيز  :غرسؾ إليؾ ثمرة مف ثمار األصؿ الذي ينسب إليو كؿ ما أنا عميو. 

 لية والدتي الغاالوجو اآلخر لمقمر الذي أنار عتمتي ورشقيا بالنجـو :. 

  ابنتي الغالية  :طوؽ الياسميف الذي ُيجممني وُيجممني وُيجممني. 

  إخوتي األربعة  :وحيدُتُيـ التي بعزىـ تربعت عمى عرش األميرات. 

  زميالتي وزمالئي بالعمل: لكـ ولحكاياتُكـ التي أضافت لي الكثير. 

ى أولئـــك إلـــ انػػػتـ نعمػػػة ا   ,: مػػػف رزقنػػػي ا  حػػػبيـ وجمعتنػػػي بيػػػـ أجمػػػؿ الصػػػدؼ

إلػػػى روح الياسػػػر عرفػػػات وجميػػػع  ,وزعتنػػػا الحيػػػاة ج رافيػػػا بػػػه عػػػدؿ فمكػػػـ إىػػػدائي  ,يم ػػػع  

 .إلى مف واراُه الُتراب )وسيـ( أنا أذكرؾ وأتذكرؾ فرحمُة ا  عميؾ ,الشيداء 

 

 ١٘بَ ٘بٟٔ رٛف١ك ؽّذاْ 
          





 ة
 

 شكر وعرفان

 

 مف إتماـ ىذا البحث. ومكنني , بو عمي مف الصحة و العافية أشكر ا  عز وجؿ عمى ما مف  

كافػػة موظهييػػا  و ,بدايػػة أتقػػدـ بالشػػكر والتقػػدير إلػػى جامعػػة القػػدس ممثمػػة بكادرىػػا اإلداري واألكػػاديمي 

الػػذي  ،واخػػص بالشػػكر واامتنػػاف الػػدكتور سػػعدي الكرنػػز المشػػرؼ الػػرئيس عمػػى ىػػذا البحػػث ,وعاممييػػا 

 .قدـ لي الدعـ والمساعدة واإلرشاد والتوجيو

شػػكركـ واجػػب ووقػػوفكـ معػػي  ,لكػػؿ مػػف دعمنػػي ألقػػدـ رسػػالتي عمػػى أكمػػؿ وجػػوايضػػًا الخػػالص  يشػػكر و 

 وساـ شرؼ. 

ثػراء بحثػي الداخمية والخارجية و  ,والشكر موصوؿ لموزارات و  ,ااقتصػاد لتهػاعميـ مػع البحػث ودعمػي وا 

 .عمى تكرميـ باإلجابة عمى  أسئمة ااستبانو

 

 

 

 واهلل ولي التوفيق ,,,
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 مصطمحات الدراسة

تعريهات عدة تـ اعتماد  والمصطمحاتوليذه المهاىيـ  ,وردت مهاىيـ ومصطمحات تخدـ ىذه الدراسة

 :منيا اآلتي

 الرقمية:الديمقراطية 

ظيؼ أدوات تكنولوجيا المعمومػات وااتصػاات الرقمية في توليد وجمع وتصنيؼ وتحميؿ وتداوؿ كؿ تو 

ب ض النظر عف  ,وآليتيا المختمهة الديمقراطيةالمعمومات والبيانات والمعارؼ المتعمقة بممارسة قيـ 

 ,)غيطاس أىدافيا  وقالبيا الهكري ومدى انتشػارىا وسهمة مقصدىا وفاعميتيا في تحقيؽ الديمقراطية

2006). 

 االلكترونية: اإلداسح

تمؾ العممية اإلدارية القائمة عمى اإلفادة مف اإلمكانات المتميزة لإلنترنت وشبكات األعماؿ في 

التخطيط والتوجيو، والرقابة عمى الموارد، والقدرات الجوىرية لممنظمة واآلخريف بدوف حدود مف أجؿ 

 .(2011  ,)الحسناتتحقيؽ أىدافيا 

 االلكترونية:الخدمات 

وىي الخدمات التي تقدميا المؤسسات الحكومية فيما بينيا وغالبًا ما تكوف بيف الوزارات مف باب 

 التكامؿ الرقمي مف أجؿ الوصوؿ إلى خدمات تخدـ كؿ مف المؤسسة الحكومية والموظؼ الحكومي

 )البوابة االلكترونية لمخدمات الحكومية الفمسطينية (.

 



 ك
 

 :الرقمية نة المواط

 األمثؿوالمبادئ المتبعة في ااستخداـ  ٚاألفىبه ٚاألػوافمجموعة القواعد والضوابط والمعايير 

والتي يحتاجيا المواطنوف ص ارا وكبارا مف أجؿ المساىمة في رقي الوطف.  ,والقويـ لمتكنولوجيا

وحماية مف  ,الحديثة توجيو نحو منافع التقنيات ,المواطنة الرقمية باختصار ىي توجيو وحماية

 (.2016,)المالحأخطارىا. المواطنة الرقمية باختصار أكبر ىي التعامؿ الذكي مع التكنولوجيا 

 التوقيع االلكتروني :

يجوز أف  ,أو مضافة إلييا أو مرتبطة بيا منطقياً  ,بيانات في شكؿ إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات

ى رسالة البيانات، ولبياف موافقة الموقع عمى المعمومات تستخدـ لتحديد شخصية الموقع بالنسبة إل

 .(2016 ,)قانون المبادالت والتجارة االلكترونية الفمسطينية الواردة في رسالة البيانات

 االلكترونية:التعامالت 

)قانون المعامالت  إلكترونية.جزئي بوسائؿ  أٚتنهيذىا بشكؿ كمي  أٚ إبرامياالمعامهت التي يتـ 

 ( 2010 ,وني الفمسطينيااللكتر 

 البيروقراطية:

المنيجية خهؿ وقد عرفيا ماكس فيرب والذي ىو أوؿ مف وضع خصائصيا  ,المكتب حكـ أو سمطة 

 تحتتسمسؿ ىرمي ويعمموف  هيف المنظميف فيلمموظ المينيبأنيا "السمؾ  لمثالي (النموذج انظرية)

 (2015, اٌشفبػٟ).  شخصية يرإجراءات وقواعد موحدة غ
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وقتؿ روح في المؤسسات التركيز عمى اإلجراء التقميدي والتمسؾ بالروتيف تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا 

 .في العمؿ ااداري المبادرة و اإلبداع

 :االلكتروقراطية 

وىى  صورة لمبيروقراطية عندما تحاوؿ أف تتجمؿ مف خهؿ استخداـ تكنولوجيا المعمومات واإلتصاات

الذى سارعت دوؿ العالـ النامى ذات النظـ  ,ومة اإللكترونيةكس مع مهيوـ الحمهيوـ جديد يتناف

لة لتكوف جزءًا مف العالـ اإللكترونى. اإللكتروقراطية ىو محاو  ءهالبيروقراطية الشييرة فى الجرى ورا

تحاوؿ مف خهليا أف تمبس نظميا البيروقراطية العتيقة، صورة  ,ينشطة تشيدىا دوؿ العالـ النام

.وتصور لنا وتصور لمجميع أف إضافة اإللكترونية إلى لتكنولوجية أو مهيوـ اإللكترونيةحداثة اال

 (2005,)رضوان ضؿ.البيروقراطية سوؼ يحوليا إلى أداء أف

 .فيا الباحثة إجرائيا بأنيا تحوؿ العمؿ اإلداري مف العمؿ البيروقراطي إلى العمؿ الرقميو تعرّ 
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  :ممخصال

ة بيف النظرية مف يالهمسطيناداٌٛىاهالبحث في موضوع الحكومة االكترونية في  ئٌٝىدفت الدراسة

ااستبانة التي تـ  مف خهؿ فعميا عمى ارض الواقع  ما ىو مطبؽوبيف  , خططاستراتيجيات و لوائح و 

مف  األمورتكوف  أْتوزيعيا وتحميميا ومقارنة النتائج بالواقع والخروج بتوصيات تدعـ ما يجب عميو 

 .وجية نظر العامميف في اإلدارات المركزية 

 ٚىاهح ”ٚىاهادتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في الوزارات الهمسطينية وتـ اختيار ثهث 

كؿ ل بطريقة طبقية عشوائية موظؼ 50وتـ اختيار ."وزارة ااقتصاد" و "وزارة الخارجية" ,"الداخمية

 لموزارات الثهث.موظؼ  150ما مجموعو  أٞمف الوزارات السابقة ٚىاهح

لجمع البيانات  وأكاحااستبانة ىذه الدراسة و أ٘لاف إلٔغبىالمنيج الوصهي  دراسةمت الاستخد

لمعموـ ااجتماعية  اإلحصائيةباستخداـ برنامج الرـز  إحصائياوتمت معالجة البيانات ,الهزمة

((SPSS. 

ناؾ جيؿ بأىمية الحكومة االكترونية ىبوجود تتمخص عدد مف النتائج  ئٌٝوقد توصمت الدراسة

ودورىا وكذلؾ قصور في القوانيف والتشريعات وعدـ الثقة بأمف وحماية المعمومات التي تخص 

اٌٛىاهاد المعامهت االكترونية أف ىناؾ غموض في مهيوـ  أوضحواعينة البحث .اٌفٍَـ١ٕ١خفٟ

اعادة النظر والتعديؿ بالمعامهت االكترونية متعمقة ال مب١ٔٛٔخاٌ ٍٛائؼاٌ رؾزبطالحكومة االكترونية 

 وكؿ ىذا ناتج عف عدـ وجود اطار قانوني تشريعي كهؤ .

لمادية ضرورة ااىتماـ بالتخطيط ااستراتيجي وتوفير الموارد اتتمخص في وعدد مف التوصيات 

الموظهيف  مفلكؿ تثقيؼ وتوضيح وشرح أىمية الحكومة االكترونية  ,  والبشرية بشكؿ مناسب وقوي



 ى
 

زيادة ثقة تساىـ في سف قوانيف وتشريعات فيما يخص الحكومة االكترونية  ٚونٌه ,والمستخدميف

 الموظهيف بأمف وحماية المعامهت االكترونية.

دارة الحكومة االكترونية  مدعومة ضرورة وجود قيادة الكترونية قادرة عمى التخطيط ورسـ السياسات وا 

.ىيكمة الوزارة اادارة واامف االكتروني  كذلؾ توظيؼ كوادر وطنية في مجاؿ إرادة سياسية داعمة و ب

توفير وحدة أو جية مكمهة باإلشراؼ عمى القضايا االكترونية ف ,فيما يتواكب مع متطمبات الثورة الرقمية

 .مر في غاية ااىمية أ بشكؿ قانوني

  



 ػ
 

"e-government between theory and practice in the Palestinian Ministries 

from the point of view of workers in central administrations (2006-

2016)." 

Prepared byL Hayam Hane Tawfiq Hamdan . 

Superviseor:  Dr : Saadi AL Kronz . 

Abstract 

This study aimed to investigate the Palestinian Government's newly projected 

system of e-government (electronic government) in terms of its regulations, 

strategies, and plans in view of what's being applied on the ground, both 

theoretically and practically. For the purpose of data collection, the researcher 

designed a questionnaire which was distributed among the staff working for 

the Palestinian Government within the period between 2006 and 2016.  

A total of 150 staff members participated in answering the questionnaire 

items. They were selected from three key ministries, including the Ministry of 

Interior, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Economy, with a 

portion of 50 employees from each.  

The qualitative approach of analysis was applied and data were statistically 

processed using SPSS. 

The study indicated that governmental employees lack awareness as to the 

importance of e-government technology. Besides, it showed the weak role of 

enacted laws and regulations, and the distrust by employees in the security 

and protection of personal information presented on official electronic 

documents. The study subjects complained that the electronic system is still 

unclear and that the Government needs to review and reconsider the relevant 

laws as well as to amend them based on a sound and reliable legislative 

package.  



 ؽ
 

The researcher recommends that decision makers need to carry out a kind of 

strategic planning and recruit material and human resources tactically, with 

clear explanation of the pivotal role of this new approach for handling 

information. Further laws needed to be introduced to assure the public that 

personal information will be fully secured and protected. A qualified 

managing leadership team should exist to introduce plans and policies and 

manage the process, with the support of an official administration. Moreover 

a well-trained staff is a priority to accommodate new technologies and legally 

handle and supervise e-government matters. 
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 الفصـل األول:

______________________________________________________ 

 :خمفية الدراسة

 المقدمـــة: 1.1

قعا ا مهر منو اجتاحت جميع المجاات والقطاعات ودخمت في كؿ تهاصيميا تعتبر ثورة المعموماتية وا

غض وأصبح مف الصعب جدا  ,محولة عممياتيا مف الصورة التقميدية إلى الصورة االكترونية المحوسبة

زة التي تزودنا وضع ستار يحوؿ بيننا وبيف ىذه البرمجيات الجاىالبصر عف ىذا التطور اليائؿ و 

 . اٌيِٓاٌٛلذٚالسيولة بالعمؿ واختزاؿ اإلتقاف بالمخرجات والدقة باإلنتاج و اء و السرعة باألد

 .لتوظهيا بما يناسبيا جميع الجيات والمؤسسات تبحث عما يناسبيا مف ىذه الحقبة االكترونية  فباتت

 فقط عمى المصانع والشركات بؿ امتد ليشمؿ الحكومات التي تشكؿ جسما مستقه األمر ولـ يقتصر

بما تممؾ مف نظاـ بو مدخهت ومخرجات و طاقـ إدارييف وجميور كبير تتعامؿ معو أا وىو 

 .المواطنيف 



2 
 

مطالبة باتت الحكومات محط أنظار ونقد و و لخدمات حكومية الكترونية في مجتمع معموماتي متقدـ 

ظير مهيـو نولوجي . مع الحداثة لمجاراة عجمة التقدـ التكوالتعاطي بهاعمية بمجاراة الت يير والتطوير 

مف آخذًا بيد الخدمات والتعامهت الحكومية نحو تحسف وتطور نوعي وشكمي الحكومة االكترونية 

فأصبح الحصوؿ عمى المعامهت الحكومية يحتاج عناصر . اسقاط  العنصر المكاني و الزمانيخهؿ 

ضور لمركز تمقي الخدمة أخرى غير االتزاـ بأوقات الدواـ و ااصطهاؼ بطوابير اانتظار والح

و جياز يؤىؿ المواطف مف الدخوؿ لمموقع  ,تحتياجات عمى توافر خدمة اانترنفاقتصرت اا

 ومعرفة باستخداـ ىذه العناصر . االكتروني

وانطهقا مف ىذا المهيوـ تسمط ىذه الدراسة الضوء عمى الحكومة االكترونية عامة فتعرض تعريهيا 

نشأتيا وتطورىا ومف ثـ تختص الدراسة بالحديث والتهصيؿ عف الحكومة  ,ىا وأىدافيا وأىميتيا وأثر 

االكترونية في  فمسطيف مدى جاىزية البنية التحتية لبناء حكومة الكترونية فاعمية و ما تواجيو مف 

وكؿ ىذا و الهجوة الرقمية في فمسطيف معيقات وتحديات و نظرة في المجتمع المعموماتي الهمسطيني 

لواقع الحكومة االكترونية في فمسطيف و الوصوؿ لتوصيات تحدد المتطمبات الضرورية  لموصوؿ

 . ٚفبػٍخٔبعؾخلتطبيؽ حكومة الكترونية 

 مشكمـــــة الدراســــــة : 2.1

الضوء عمى تطبيؽ الحكومة االكترونية ودوره في اارتقاء بجيات بانيا تسمط تنحصر مشكمة الدراسة 

مف خهؿ محاكاة  بمواطنيو ومؤسساتوبطريقة مباشرة بالمجتمع مسطينية التي تحتؾ ميمة كالوزارات اله

 .لمخروج بما ىو مهروض مف خطط واستراتيجيات  وما ىو موجود مف واقع ووضع راىف يياف العامميف

 التالي:وذلؾ مف خهؿ إجابة الدراسة عمى السؤاؿ 
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ق في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر الحكومة االلكترونية بين النظرية والتطبي ٚالغِب  “

 ”(.2016-2006العاممين في اإلدارات المركزية )

 الدراســـــة:مبـــــررات  3.1 

وعدـ انتشاره  بالحكومة االكترونية لدى الكثير بسبب ال موض الذي يحيطعممية القيمة ااىمية وال

 كمهيوـ وتطبيؽ .

وع دافع ومبرر شجع عمى ااجتياد في محاولة إثراء الدراسات المحمية في ىذا الموض محدودية

ومف ثـ إضافة منتوج عممي لصالح المجاؿ األكاديمي والبحث  ,وع في جوانبو النظرية والتطبيقيةالموض

 .العممي

تساعد في تطوير أداء تطبيؽ الحكومة االكترونية بعد تجميع المعيقات تساىـ و  الخروج بتوصيات

 .وؿالحم اقتراحوتحميميا و 

 أىميــــــة الدراســـــــة : 4.1

 تنبع أىمية ىذه الدراسة من كونيا :و 

 األىمية التطبيقية:

موضوع الدراسة يممؾ مف الحداثة ما يجعمو مف البحوث العممية الميمة التي تأخذ بيدنا لتقييـ  -1

 يؼمما يض ,واقعنا في موجة تكنولوجيا المعمومات ومدى قدرتنا عمى مجاراة التقدـ المحيط بنا 

 .لممكتبة العممية و عالـ المعرفة ويجعمو محهزا لبحوث أخرى مستقبمية في ىذا المجاؿ
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تتطرؽ لموضوع حديث بالغ األىمية وليد التطور مف خهلو يتـ تحقيؽ اكبر قدر مف العصرنة وىو  -2

 .مقياس لمدى تطور البمداف وتقدميا

زالة ال موض عنو -3 كونو غير متداوؿ لدى الكثير مف العامميف  توضيح مهيوـ الحكومة االكترونية وا 

 .في المؤسسات والعامة وما ىذا إا نتاج لقمة المنتوج العممي في ىذا المجاؿ

 .تمخص الدراسة المشاكؿ والصعوبات والمعوقات و تطرح آلية الت مب عمييا -4

 .ة االكترونيةينية لتطبيؽ الحكومتقيس الدراسة إلى أي مدى ىناؾ تهيـ لمعامميف بالوزارات الهمسط -5

الهجوة والث رة الرقمية في الوزارات الهمسطينية كمعيؽ لتطبيؽ الحكومة عف الدراسة تتكمـ و  -6

 .االكترونية

تضعنا ىذه الدراسة بالصورة مف أيف وصمت الحكومة االكترونية في فمسطيف وما التقدـ الذي  -7

حموؿ ليا مف خهؿ محاكاة  يجادتسعى إلأحرزتو واألثر الذي خمهتو والعوائؽ التي تواجييا وكيؼ 

 الهمسطينية.العامميف في الوزارات 

 أىمية مرتبطة بحدود الدراسة :

تكمف أيضا أىمية ىذه الدراسة في خصوصية مكاف الدراسة فالوزارات الهمسطينية كياف  -1

ة حكومي لو وزنو ومكانتو وتأثيره واحتكاكو المباشر بالمجتمع مف أفراد ومؤسسات وىو واجية الدول

 و دليؿ تقدميا مف خهؿ كهاءة عممو و دقتو.

ىـ فئة اإلدارييف في الوزارات تمؾ الشريحة األكثر تقديرا واستشعارا لألثر أىمية المبحوثيف و  -2

الذي خمهتو خطوة التحوؿ نحو حكومة الكترونية لما أضافتو ليـ مف ت ييرات سواء أكانت ايجابية 

 .يرىـ لألمورأو سمبية فالدراسة تنظر بمنظورىـ و تقد
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 األىمية العممية:

الخروج بناتج عممي و فتح اآلفاؽ وتسميط الضوء عمى موضوع ميـ يحيطو ال موض في ظؿ مجتمع 

موضوع وليد العصرنة والتقدـ  يقاس بو مدى تطور البمداف و ىو  ,يعاني ث رة الكترونية تقنية 

وع و خمؽ نقطة ارتكاز تساعد الباحثيف الحكومة االكترونية ومف ثـ فتح اآلفاؽ البحثية حوؿ الموض

 .وتضيؼ لمميتميف في ىذا المجاؿ ونقطة بداية لدراسات مقبمة

 أىــــــداف الدراســـــة : 5.1

آلية عمميا و راؾ أىمية الحكومة االكترونية و تكمف أىداؼ الدراسة بشكؿ رئيسي في أنيا تسعى إلد

هيوـ في جيات تسعى دائما لمواكبة و ااستهادة مف ونمتمس ذلؾ مف دراسة ىذا الم ,مياميا و أثرىا

 التقدـ التكنولوجي وتوظيهو في خدمة المواطف وتطوير البهد كالوزارات الهمسطينية. 

التعرؼ الى دور الحكومة اإللكترونية في تحسيف الخدمات الحكومية مف وجية نظر اإلدارييف في  .1

 الوزارات الهمسطينية.

تية قادرة عمى النيوض بتطبيؽ الحكومة االكترونية عمى أكمؿ وجو في معرفة مدى توافر بنية تح .2

 .فمسطيف

قياس الدراسة الوعي التكنولوجي والتقني لمعامميف في الوزارات وتأثيره في التوجو و التحوؿ  .3

 لمحكومة االكترونية.

 .مسطينيةمعرفة المعيقات والتحديات التي تواجو تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات اله .4
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( إلبراز تهيـ تطبيؽ α=0.05التعرؼ الى الهروؽ ذات الداات اإلحصائية عند مستوى الدالة ) .5

 الحكومة االكترونية تعزى لمت يرات ديموغرافية معينة.

معرفة مدى مساىمة الحكومة االكترونية في تحقيؽ التطوير اإلداري وزيادة فاعمية األداء  .6

 .ينيةالحكومي في الوزارات الهمسط

ابراز الجانب القانوني والتشريعي لحماية التعامهت االكترونية وزيادتو لمثقة بالتوجو لمحكومة  .7

 .االكترونية ومعامهتيا 

 أسئمـــــة الدراســــــة : 6.1

 تتمخص بسؤاؿ رئيسي يتهرع منو عدد مف األسئمة الهرعية كالتالي :

بين النظرية والتطبيق في الوزارات الفمسطينية من  الحكومة االلكترونيةٚالغ ِب السؤال الرئيسي:

 (.2016-2006وجية نظر العاممين في اإلدارات المركزية )

 ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية :

ما مدى توافر متطمبات  الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية في اادارات المركزية  .1

 مف وجية نظر العامميف فييا؟

ؾ بنية تحتية فاعمة قادرة عمى النيوض بتطبيؽ الحكومة االكترونية عمى اكمؿ وجو  ىؿ ىنا .2

 في فمسطيف؟.

 ىؿ ىناؾ دعـ مف المسئوليف والجيات العميا لسياسة تطبيؽ الحكومة االكترونية؟ .3
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ىؿ ىناؾ إجراءات إدارة وفنية مناسبة في الوزارات الهمسطينية توفر اامف االكتروني الهـز  .4

 ة التطور التكنولوجي المستمر؟لمجارا

ىؿ ىناؾ ضوابط رقابية وجانب قانوني تشريعي تحكـ التعامهت االكترونية في الوزارات  .5

 الهمسطينية؟

 ؟ما مدى نجاح الحكومة االكترونية واسياميا في تحقيؽ التطوير ااداري في الوزارات  .6

 :فرضيات الدراسة 7.1

( بيف تهيـ تطبيؽ الحكومة α≤0.05عند مستوى الدالة )ا توجد فروقات ذات دالة احصائية -1

االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية تعزى لممت يرات 

 الديموغرافية.

( بيف طبيعة الدورات التدريبية α≤0.05ا توجد فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة )-2

التطور التكنولوجي وتضيؽ الهجوة في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في  التي تحاكي

 اادارات المركزية. 

بيف وجود بنية تحتية مناسبة لبناء  α≤0.05ا توجد عهقة ذات دالة احصائية عند مستوى-3

ة في الوزارات حكومة الكترونية فاعمة في الوزارات الهمسطينية ومدى تطبيؽ الحكومة االكتروني

 الهمسطينية.

بيف دعـ المسئوليف والجيات العميا   α≤0.05ا توجد عهقة ذات دالة احصائية عند مستوى-4

لسياسة تطبيؽ الحكومة االكترونية كمتطمب لنجاحيا في الوزارات الهمسطينية ومدى تطبيؽ الحكومة 

 االكترونية في الوزارات الهمسطينية.
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بيف توفر األمف االكتروني في الوزارة  α≤0.05دالة احصائية عند مستوىا توجد عهقة ذات -5

 ووجود تشريعات وقوانيف واضحة لمتعامهت االكترونية.

بيف نجاح الحكومة االكترونية واسياميا  α≤0.05ا توجد عهقة ذات دالة احصائية عند مستوى-6

دى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات في تحقيؽ التطوير ااداري في الوزارات الهمسطينية وم

 الهمسطينية.

بيف وجود ضوابط رقابية وجانب قانوني  α≤0.05ا توجد عهقة ذات دالو احصائية عند مستوى -7

 تشريعي يحكـ التعامهت اإللكترونية وثقة الجميور بالتعامهت االكترونية.

بيف تطبيقات الحكومة االكترونية  α≤0.05ا توجد عهقة ذات دالو احصائية عند مستوى -8

 وتحسيف الخدمات الحكومية مف وجية نظر اادارييف في الوزارات الهمسطينية.

 :متغيرات الدراسة 8.1

 .تنحصر مت يرات الدارسة في المت ير التابع و المت ير المستقؿ

 : تطبيؽ الحكومة االكترونيةالمتغير التابع. 

  : المتغير المستقل 

 .في فمسطيف هتصاات وتكنولوجيا المعموماتنية التحتية لالب  -1

 .سياسة امف المعمومات في الوزارات الهمسطينية  -2

 .الجانب القانوني والتشريعي لمتعامهت االكترونية في فمسطيف -3

 .دعـ المسؤوليف والجيات العميا لسياسة تطبيؽ الحكومة االكترونية -4

 .وماتي والهجوة الرقمية في فمسطيفالمجتمع الهمسطيني المعم -5
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حيث  ,( عف تخطيط يوضح العهقة بيف المت ير التابع والمت يرات المستقمة لمدراسة 1ويعبر الشكؿ )

مثمت كؿ مف المت يرات المستقمة متطمبات الحكومة االكرونية والتي تحمؿ مف ااىمية ما يجعميا 

 قيا .المؤثر المباشر في الحكومة االكترونية وتطبي

 (1) شكؿ

 

 حـــــدود الـدراســــة: 9.1

دور الحكومة االكترونية في نقؿ الخدمات الحكومية مف البيروقراطية إلى  الحدود الموضوعية: .1

 .االكتروقراطية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر اإلدارييف فييا
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- الوزارات الهمسطينية الحدود المكانية: .2 كاف حكومي لو تأثيره الكبير في كم-االكاهاداٌّووي٠خ

 وتقدميا ,مف أولى الجيات حرصا عمى مواكبة التقدـ و مجاراة التطور التكنولوجي ٟٚ٘ ,المجتمع

 .مدى التطور في البهد كالٌخػٍٝ

 .( 2016 – 2006الهترة الزمانية ما بيف )  الحدود الزمانية : .3

 في الوزارات الهمسطينية. العاممييفالحدود البشرية: .4

 : ومنيجيا مجتمع وعينة و أدوات الدراسة 10.1

 ,مف العامميف في الوزارات الهمسطينية تطبيؽ حالة كؿ مف وزارة الداخمية تكون مجتمع الدراسة

 .قطاعات اساسية تعكس عمؿ كافة وزارات السمطة الوطنية الهمسطينيةك . الخارجية ,ااقتصاد

حيث تـ  كؿ وزارة مف وزارات مجتمع العينةمف  50 ,موظؼ(  150)الدراسة:وفيما يخص عينة 

والتعرؼ عمى ااقساـ في كؿ  ,القياـ بزيارة اولية لموزارات الثهث والنظر في ىيكميـ ااداري والوظيهي

ومف ثـ تـ الوصوؿ الى اف كؿ عنصر بشري في الوزارة ,وزارة وعمؿ كؿ منيا  . ِإصوِٚزبصو٘ٛ

اتيا تشمؿ الوزارات بكؿ دوائرىا او بكؿ كيانيا المادي والبشري ف الحكومة االكترونية وتطبيقإوعميو ف

لمعامميف  اٌؼلكاٌىٍٟموظؼ في كؿ وزراة بما يناسب  50وعميو تـ اختيار اؿ, واادراي والمالي وغيره

موظؼ في كؿ  300وكانت اعدادىا عند توزيع ااستبانة متساوية الوزارة الكائف في راـ ا  مقر في 

وتـ توزيع ااستبانة بطريقة عشوائية مف حيث المسمى الوظيهي او التدرج الوظيهي .  وزارة مركزية

 ومف ثـ جمع ااستبانات التي تـ ارجاعيا كاممة وتحميميا .
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استخدمت منيجية الدراسة  اما.ااستبانة لجمع البيانات الكمية تـ استخداـوكانت أداة الدراسة : 

والذي يقوـ عمى  ,  - Mixed Method Research Designالمنيج الوصهي التحميمي  الدراسة

  Qualitative-والكيهي  ,   Quantitative Data-استخداـ المنيجيف الكمي 

  :تشتمؿ الدراسة عمى خمسة فصوؿ مقسمو كما يأتيىيكمية الدراسة: 11.1

 :) مشكمتيا  ,سة وتشمؿ مقدمة الدرا ,يعرض خمهية الدراسة  الفصل األول ) اإلطار العام لمدراسة

حدود الدراسة الزمانية والمكانية والبشرية , وتهصيؿ ,فرضياتيا  ,أسئمتيا  , أ٘لافٙب ,أىميتيا  ,

 .ىيكمية الدراسة

 : ) والدراسات السابقةيتضمف محتويات اإلطار النظري  الفصل الثاني )اإلطار النظري لمدراسة. 

 : ) جراءات الدارسة المجتمع الذي  ,أدواتو  ,إلى منيج البحث يتطرؽ  الفصل الثالث )منيجية وا 

جراءات التحقؽ مف صدؽ أداء الدراسة وثباتيا  ,عينة البحث  ,اجري بو البحث   ,وخصائصيا وا 

 .والتحميؿ اإلحصائي لخصائص العينة

 :) يعرض نتائج التحميؿ اإلحصائي لمبيانات التي تـ  الفصل الرابع ) عرض النتائج ومناقشتيا

اإلجابة عمى أسئمة الدراسة, التحقؽ مف  ,عرض النتائج ومناقشتيا ,المبحوثيف الحصوؿ عمييا مف

 صحة الهرضيات.

 :) يتضمف ااستنتاجات والتوصيات المرتكزة عمى نتائج  الفصل الخامس )النتائج والتوصيات

 .الدراسة
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 الفصل الثاني:

 
_____________________________________________________ 

 والدراسات السابقةاالطار النظري 

 مقدمة :  1.2

يتناوؿ األوؿ منيا الحديث عف ماىية الحكومة  ,يتكوف ىذا الهصؿ مف أربعة مباحث رئيسية

والمبحث الثالث  ,والمبحث الثاني يسمط الضوء عمى واقع تكنولوجيا المعمومات في فمسطيف ,االكترونية

المبحث الرابع واألخير فيحتوي أما , ياومستوى تطبيق طيففي فمس يعرض واقع الحكومة االكترونية

 عمى الدراسات السابقة والتعقيب عمييا.
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 المبحث االول : ماىية الحكومة االلكترونية 2.2

 مقدمة:  1.2.2

إف مهيػػـو الحكومػػػة االكترونيػػػة قػػديـ فمكننػػػة المؤسسػػػات الحكوميػػة  بػػػدأت فػػػي عيػػد ظيػػػور الهػػػاكس و 

ىذه المؤسسات بػالبرامج الحديثػة لألرشػهة والطباعػة والتخػزيف  أتمتومكتبية و مف ثـ الياتؼ و اآلات ال

ومػػف ثػػـ حوسػػبة ىػػذه المؤسسػػات بشػػبكات اانترنػػت و تمديػػدات تسػػيؿ التواصػػؿ الكترونػػي عميػػو انػػو ا 

 يمكف حصر الحكومة االكترونية فقط في اانترنت. 

وحيػث أف  ,واطنيف عف تحقيؽ األىداؼ المرجوة وقد أصبح القطاع الحكومي معرض لممساءلة أماـ الم

رضػػا المػػواطف مػػف أسػػمى مػػا تسػػعى لػػو الجيػػات الحكوميػػة بمؤسسػػاتيا ووزاراتيػػا فقػػد نمػػى التوجػػو نحػػو 

البحث عف الطرؽ المثمى لتحقيؽ ذلؾ, وىذا مف خهؿ تبني بعد جديد بطابع تكنولوجي محوسب وتقني 

تمػؾ الكهسػيكية بالمعػامهت و التعػامهت الحكوميػة و لػبس والذي بدوره ُيعنػى بخمػع ثػوب البيروقراطيػة 

 ثوب االكتروقراطية التي تقـو باختزاؿ الكثير مف عنصر الوقت و الجيد. 

ولكػػػػف عمػػػػى ىػػػػذه الحداثػػػػة اف ا تكػػػػوف مجػػػػرد تطػػػػور شػػػػكمي بػػػػؿ مػػػػؤثرة وفاعمػػػػة مػػػػف خػػػػهؿ مكافحػػػػة 

قػرب مػػف المػوطف والتنسػػيؽ بػيف مختمػػؼ البيروقراطيػة التػػي تشػكؿ كبحػػا لمتنميػة المسػػتدامة مػف خػػهؿ الت

 الوزارات والييئات الرسمية وربطيا ببعضيا البعض.

وعميػػو أصػػبحت فكػػرة الحكومػػة االكترونيػػة واضػػحة أا وىػػي تػػوفير الخػػدمات الحكوميػػة وسػػيولة النهػػاذ 

بػػيف  (G2B)إلييػػا والحصػػوؿ عمػػى المعػػامهت الكترونيػػا وتصػػنؼ حسػػب ااطػػراؼ المتداولػػة فمنيػػا اؿ 

بػػػػيف جيػػػػة حكوميػػػػة واخػػػػرى  (G2G) ,بػػػػيف الحكومػػػػة والمػػػػواطف  (G2C) ,كومػػػػة وقطػػػػاع ااعمػػػػاؿالح

ووسػيط  باإلنترنػتوغيرىػا فػي بيئػة ا يحتػاج بيػا طالػب الخدمػة اكثػر مػف اتصػاؿ  . (,2016)الزىيري 
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الكترونػػػي كاليػػػاتؼ الػػػذكي او الحاسػػػوب ومعرفػػػة ُترافقيػػػا ثقػػػة بيػػػذه الخػػػدمات مػػػع اسػػػقاط حػػػاجز البعػػػد 

 ني والزماني.المكا

 تعريف الحكومة االلكترونية: 2.2.2

ىي استخداـ تكنولوجيا ااتصاات و المعمومات لتحقيؽ اإلصهح مف :عرفيا البنك الدولي عمى انيا

زالة العوائؽ ,خهؿ تسريع عممية الشهافية وتقريب المسافات عطاء الهرصة لممواطنيف لممشاركة في  ,وا  وا 

ة و القرارات المتعمقة بيا والتي تؤثر عمى نواحي حياتيـ المختمهة ".)بف كافة مراحؿ العممية السياسي

 .(2013 ,حامد 

 وتم تعريفيا من قبل اليونسكو بانيا :

"الحكومة االكترونية ىي استخداـ القطاع العاـ لتكنولوجيا المعمومات وااتصاات وذلؾ بيدؼ إيصاؿ 

اطنيف في عممية صنع القرار وجعؿ الحكومة أكثر المعمومات والخدمات وتحسيف وتشجيع مشاركة المو 

 .( 2013عرضة لممساءلة وشهافة و فعالة ".)حسيف, 

 : اوتعرفيا الباحثة عمى اني

مثؿ لتكنولوجيا المعمومات مف قبؿ المؤسسات الحكومية بما يصب في خدمة المواطف التوظيؼ األ

 وتحسيف الخدمات الحكومية .
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 الحكومة االلكترونية: ةأالتطور التاريخي ونش 3.2.2

 مقدمة:

ا تعتبر الحكومة االكترونية مف حيث المهيوـ جديدة الهكرة ولكنيا حديثة مف حيث أساليب التطبيؽ 

فتطورت بهعؿ الت يرات اليائمة لمتكنولوجيا والمعمومات وأصبحت حاجة ممحة  تستخدـ كمقياس لرقي 

راتيا بؿ امتد ألكثر مف ذلؾ ليصبح مؤشر ذو داات األمـ و أداة لتحديد مدى نجاحيا بأجيزتيا ووزا

 .عمى مدى التطور القومي والوطني و المجتمعي في البمداف المختمهة

 : مراحل التطور التاريخي لمحكومة االلكترونية

 :مرحمة الميهد )عصر الحاسب اآللي(: تعود ىذه المرحمة إلى بداية النصؼ  المرحمة األولى

وفي ىذه حينما دخمت الحاسبات في مجاؿ التطبيقات اادارية المختمهة . ,شريف الع الثاني مف القرف

المختمهة مف خهؿ البرامج التي سيمت كثيرا عمؿ  اإلكاهادالمرحمة تـ تطوير أنظمة العمؿ داخؿ 

 .الموظؼ العادي وساعدتو في سرعة إنجاز أعمالو المختمهة

 :لمعمومات(: وتعود ىذه المرحمػة إلػى حقبػة مرحمة التصعيد )عصر أنظمة ا المرحمة الثانية

الػسبعينيات والثمانينيات وىي المرحمة التي تـ فييا وضع بعض الخدمات مف خهؿ أنظمة المعمومات 

وفي ىذه المرحمة يحصؿ المواطف  .عمى األجيزة المختمهة وىي ما عرفت باسـ أتمتة بعض الخدمات

تسديد فواتير التميهونات أو الكيرباء مف خهؿ مثؿ  عمى الخدمة مف خهؿ أنظمة المعمومات

 .التميهونات أو الماكينات

 :مرحمة الذروة )عصر اإلنترنػت(: وىي مرحمة عصر اإلنترنت )في منتصؼ  المرحمة الثالثة

سواء بالنسبة  ,وفييا يتـ تهعيؿ أداء الحكومة بااتصاؿ مف خهؿ الهضاء اإللكتروني ,(التػسعينيات
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 ,أو بالنسبة اتصاؿ المواطف بيذه اإلدارات ,ألعمػاليـ داخػؿ األقساـ اإلدارية المختمهةألداء الموظهيف 

حيث يتـ كؿ ذلؾ مف خهؿ اإلنترنت. وفي ىػذه المرحمة يتـ تهعيؿ ااتصاؿ بيف اإلدارات المختمهة 

 .أيضا مثؿ شركات الكيرباء والبنوؾ وغير ذلؾ بحيث تػتـ جميػع الخدمات بشكؿ متكامؿ

 (2003,)حسف

أف األولى كاف ىدفيا األوؿ رفع الكهاءة الداخمية  ,والهرؽ بيف الحكومة االكترونية قديما وحديثا 

 لممؤسسة والثانية تركز عمى خدمة المواطف ومف ثـ رضاه.

وعميو تطورت و أصبحت " الحكومة االكترونية أداة طيعة لهرتقاء بالخدمات عبر أجيزة الحاسب  

بيدؼ تيسير الممارسات والخدمات الحكومية  .ة المجتمع ومراكز األعماؿ وغيرىااآللي ومراكز خدم

 .(2011 ,) خداوي .بما فييا متطمبات التنمية والمؤسسات "

 :الحكومة االلكترونية تنشأ

بدأت التجربة في الثمانينيات في الدوؿ ااسكندنافية وتمثمت في ربط القرى البعيدة في المركز واطمؽ 

 مف جامعة اودونيس  Lars ( ويعد ارسElectronic Villagesالقرى االكترونية )عمييا اسـ 

Aodneiss   في الدنمارؾ رائد ىذه التجربة وسماىا مراكز الخدمة عف بعد ومف رواد المشروع مايؾ

 (2009,صاحب شركة دؿ التي ليا الدور الريادي في ميداف الحموؿ االكترونية .)كافي  Dillدؿ 

عندما كتب الروائي جوف برنر رواية خياؿ  1975فكرة الحكومة االكترونية في سنة  نشأ موضوع

عممي تمخصت أحداثيا حوؿ "  حكومة شمولية تتحكـ في شعبيا وتركز كؿ السمطات في يدىا مف 

خهؿ شبكة حاسوب عمهقة تحتوي عمى بيانات كؿ أفراد الشعب مما أدى بأنصار الحريات إلى 

ة وقد تحدث ىذا المؤلؼ عف دودة تقوـ بعمؿ تخريبي تخترؽ مف خهلو الكمبيوتر مكافحة ىذه الشبك
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وتقرصف ما بو مف بيانات عف الشعب وقد سمي ىذا العمؿ ببرنامج الدودة عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ 

المقاومة االكترونية لمثؿ ىذه النوعية مف المكونات التي ا تحضي برضا الشعب " )عبد الكريـ , 

2010). 

والجدير بالذكر أف الحكومة االكترونية ىي فكرة أثارىا و نادى بيا نائب الرئيس األمريكي السابؽ  "

ضمف تصور لديو لربط المواطف بمختمؼ أجيزة الحكومة لمحصوؿ عمى الخدمات  ,)آؿ جور( 

الحكومية بأنواعيا بشكؿ آلي إضافة إلى انجاز الحكومة ذاتيا مختمؼ أنشطتيا باعتماد شبكات 

 ,جاز وفعالية التنهيذ ".) العريشيااتصاؿ والمعمومات لخهض الكمؼ وتحسيف األداء وسرعة اان

2007). 

تعرضت الحكومات لض وط مستمرة مف المواطنيف والمستهيديف بشكؿ عاـ مف أجؿ تمبية الطمبات 

والرغبة  ,عيشة وارتهاع مستوى الم ,بسبب تزايد عدد السكاف  ٚمٌه ,المتزايدة عمى الخدمات الحكومية 

 .اإلسراع في انجاز المعامهت و التخمص مف الروتيف و البيروقراطية " و  ,في تحسيف نوعية الخدمة 

كانت أوؿ محاولة لترجمة ىذا المهيـو الخيالي إلى واقع عممي و تطبيؽ حقيقي حيث  1988 فٟػبَ

دانتو بتيمة سوء استخداـ قاـ احد متخصصي عموـ الحاسوب بيذه الخطوة ولكف في ذلؾ الوقت تمت إ

 .الكمبيوتر

أثناء الحممة اانتخابية لبيؿ كمينتوف الرئيس األمريكي أعمف عف نيتو مف جعؿ طريؽ  1992 ٚفٟػبَ

يشابو ويوازي بأىميتو  نظاـ الطرؽ السريعة  أو  ,المعمومات حجر زاوية في البنية األساسية القومية 

فأتاح أماـ الجسـ الحكومي فرصا  ,يات المتحدة األمريكية احد المرافؽ األساسية العامة  في الوا

وأصدرت اإلدارة األمريكية في ىذه  السنة تقريرا بعنواف "نحو  .وأساليب عديدة لمت يير و التطوير

وكانت انطهقتيا األولى عندما بدأت ىيئة البريد المركزي في واية  ,حكومة تعمؿ أكثر وتكمؼ اقؿ " 
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بتطبيقيا عمى إدارتيا ، وفي ىذا اإلطار قاؿ الرئيس األمريكي األسبؽ بؿ كمنتوف "  فموريدا األمريكية

ٚفٟ .(2010,عبد ا  (اف تعامؿ كؿ أفراد الشعب األمريكي مع الكومبيوتر بمثابة ضرورة قومية "

 .تـ اعتماد التوقيع االكتروني في الوايات المتحدة األمريكية 1998 ػبَ

قدـ وزير بالدولة  2000ريطانيا عف تطبيقيا لمحكومة االكترونية وفي العاـ أعمنت ب 1999 ٚفٟػبَ

لشؤوف مجمس الوزراء في انجمترا إطارا استراتيجيا و في بداية القرف الحادي والعشريف تـ تطبيؽ 

 .األهكْٚلبناف ,السعودية  ,الحكومة االكترونية في البمداف العربية مثؿ مصر 

 لحكومة االلكترونية :متطمبات تطبيق ا 4.2.2

 : و تنظيمية متطمبات إدارية  -أٚال  

أف تكوف عممية التحوؿ نحو الحكومة االكترونية موجية غير عشوائية مف خهؿ أف يشمؿ التطوير  .1

اإلداري أجيزة الدولة بالتزامف مع الجيات الحكومية وعميو يجب وضع استراتيجيات وخطط تهيد 

يا البعض مف خهؿ ىيكؿ إداري داخمي قادر عمى استيعاب بربط المؤسسات الحكومية ببعض

 .الهكرة وقادر عمى التكامؿ فيما بينو ومف ثـ فيما بيف مؤسسة وأخرى بطريقة تكاممية متكافئة

اإلصهح اإلداري مف خهؿ تطوير النظاـ اإلداري و استحداث إدارات جديدة قادرة عمى مسايرة  .2

المتخصصة. إداري مؤىؿ مف الكهاءات والميارات  التطور التكنولوجي ووجود عنصر بشري

إلى ااىتماـ بالتدريب االكتروني لمموظهيف لمقضاء عمى الجيؿ التكنولوجي واألمية  باإلضافة

عادة تأىيؿ الموظهيف ليصبحوا قادريف عمى التعاطي مع  التقنية فيـ اكبر معيؽ  لعممية التحوؿ وا 

 .ع األجيزة والبرامج المتطورةالتطور في المياـ اإلدارية والتعامؿ م
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إعادة ىيكمة المؤسسات الحكومية بما يتواكب مع متطمبات الثورة الرقمية لمتييئة و ااندماج في  .3

مف خهؿ ت يير األساليب التقميدية ألداء العمؿ الحكومي لتتحوؿ إلى أساليب  ,التطور والتقدـ

 .مميكنة تستخدـ التقنيات الحديثة

ة يتـ بموجبيا تحديد جميع الوثػائؽ والمعمومػات والنمػاذج الحكومية لنشرىا يجب أف تتواجد سياسي .4

مباشرة عبر اإلنترنت، بمعنى كمما ظيرت وثيقة حكومية جديدة أو معمومات جديدة يجب وضعيا 

مباشرة عمى اإلنترنت، وفي ىذا اإلطار فػاف أكبػر مشكمة تواجينا ىي مشاكؿ التوثيؽ القائمة في 

عية، إذ أنو ا يوجػد نظػاـ توثيؽ فاعؿ يضع كافة وثائؽ العمؿ الحكومي فػي موضػعيا الحياة الواق

الػصحيح بالوقػت المطموب، فإذا ما كاف ىذا واقع العمؿ الحقيقي فإنو مػف الخطػورة ااتجػاه لبنػاء 

 (,2007)عدواف.الحكومة اإللكترونية قبؿ إنياء المشكمة القائمة في الواقع غير اإللكتروني

 متطمبات قانونية:  -ثانيا 

 تحديد اإلطار القانوني الذي يقر بالتحوؿ االكتروني ويحهظ الحقوؽ في ىذه المرحمة مف التحوؿ. .1

وضع قواعد قانونية تحقؽ امف التعامهت االكترونية وتحدد بوضوح اإلجراءات العقابية الخاصة  .2

 بهئة المتورطيف في الجرائـ االكترونية بأنواعيا. 

 والدعـ والتاييد مف الجيات العميا  اإلطار القانوني تماشيا مع متطمبات المجتمع المعموماتيضبط  .3

اعطاء صي ة قانونية لهعماؿ االكترونية وتحديد النشاطات اايجابية والسمبية منيا والعقوبات  .4

ة العمؿ بااضافة لتحديد اامف الوثائقي وتحديد متطمباتو بما يحافظ عمى سري,المهروضة عمييا 

 (2012,االكتروني وخصوصيتو .)حسف
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 متطمبات البنية التحتية :  -ثالثا 

 تطبيقاتازمة مف نظـ تش يؿ و  و برمجياتنظـ بيانات مف  توافر عتاد تكنولوجي الكتروني .1

 يتحمؿ ض ط العمؿ وااستخدامات المتنوعة.كشاؾ الكترونية في ااماكف العامة بااضافة ا

كومية فيما بينيا بشبكات تسيؿ تطبيؽ مهيوـ الحكومة االكترونية مف حيث ربط المؤسسات الح .2

 ااتصاؿ والتواصؿ بيف المؤسسات وجعؿ الجيات الحكومية كجسـ واحد.

" ,عمى تهيـ ىذه المواد واستعماليا المواد التقنية والبرمجية بالتزامف مع وجود المستخدـ القادرتوافر  .3

انترنت في دولة يجيؿ مواطنوىا استخداـ اانترنت . وابد اف فمف الصعب تقديـ الخدمات عبر ا

يكوف ىناؾ قدر مف التوافؽ بيف سياسات التخطيط السكاني والعمراني وتخطيط مشروعات التطوير 

 ( .2003 ,االكتروني لمحكومة في المناطؽ المختمهة في الدولة الواحدة " )الصمادي 

واعطائيا اىمية  تضاىي التمدف المعمومات كسبب مف اسباب  وعميو يتطمب اامر النظر لتكنولوجيا 

 تش ؿ حيز مف السياسات والتخطيط.  الجوانب ااخرى التي

 متطمبات رأس المال الفكري والمادي : -رابعا 

 لتحقيؽ ااىداؼ المرجوة. أصحاب المعرفة والقيادات الرقمية يتمثؿ فيرأس ماؿ فكري  .1

يختص بدعـ التحوؿ والت ير التقني والتكنولوجي وبناء بيئة  تخصيص جزء مف موازنة المؤسسات .2

عادة تأىيؿ لإلدارييفو رقمية خصبة في المؤسسات الحكومية.  .بناء بنوؾ معمومات وبنية تحتية وا 

  متطمبات سياسية: -خامسا 

وطنية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة االكترونية و وجود إدارة سياسية داعمة  استراتيجيةوجود  .1

التحوؿ االكترونية عف طريؽ تقديـ العوف المادي و المعنوي المساعد عمى اجتياز  استراتيجية

 .العقبات
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تجنيد سياسي و إرادة سياسية تترجـ النظريات لمتحوؿ االكتروني إلى واقع تطبيقي ناجح وتأخذ  .2

صبح حقيقة بيدىا مف كونيا مجرد فكرة أو شكؿ مف أشكاؿ مواكبة التطور بالعالـ الخارجي لت

 ممموسة و تصبح احتياج حقيقي عممي ليس شكمي.

 متطمبات مجتمعية بشرية:  -سادسا 

خمؽ بيئة اجتماعية مستوعبة لضرورة التحوؿ وعمى دراية كافية بمزايا تطبيؽ الوسائؿ التقنية في  .1

 المؤسسات الحكومية. 

المقاءات و الندوات والحصص دعـ  ,نشر الثقافة التكنولوجية مف خهؿ ااستعانة بوسائؿ اإلعهـ  .2

 .التدريبية التي تستيدؼ المجتمع لنشر فوائد تطبيؽ الحكومة االكترونية

تكثيؼ الجيود لتحويؿ المجتمع لمجتمع معموماتي مف خهؿ إعادة ىندسة السياسات والبيئة  .3

 .بصياغة سياسات واضحة تحقؽ تنمية معموماتية ,التشريعية لتكنولوجيا المعمومات 

فتطبيؽ الحكومة االكترونية  ,الهرصة أماـ أفراد المجتمع لهنصيار في مجتمع المعمومات إتاحة  .4

عادة نسيج المجتمع الرقمي و المعموماتي لخمؽ مجتمع يتقبؿ  بحاجة إلى إعادة تأىيؿ المجتمع وا 

 .التحوؿ بدوف صعوبات

ليات وأساليب وعميو يجب تطوير آ ,وجود أرضية وبيئة ومناخ صالح لنمو مجتمع تكنولوجي .5

التأىيؿ التي تتعمؽ بالتعميـ وذلؾ لخمؽ جيؿ واعي ذو فكر يجاري التطورات ويتقبميا ويسعى 

 لهرتقاء لمستواىا ومجاراتيا.

 .سابعا : متطمبات األمن المعموماتي وسياستو

  يجب أف يحكـ امف المعمومات في الوزارات الهمسطينية سياسة مناسبة تهئـ جميع درجات

ومياميـ المختمهة في دوائرىـ وأقساميـ دوف استثناء وىذا مف مبدأ أف امف المعمومات الموظهيف 
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واضحة  استراتيجيةىو مسؤولية كؿ موظؼ في الوزارة وعميو يجب أف تقـو ىذه السياسة بإتباع 

 .تعزز الوعي و الثقافة بما يخص األمف االكتروني لدى الموظهيف كافة

 إجراءات مناسبة تجـر مف خهؿ  بنظـ وتطبيقات المعمومات بالمخاطر المحيطة زيادة الوعي

  .المساس بسرية وخصوصية وتوافر البيانات والمعمومات لمستخدمييا

  تعزيػػز الثقػػة واألمػػف فػػي اسػػتعماؿ تكنولوجيػػا المعمومػػات وااتصػػاات سػػوؼ يعػػزز إطػػار الطمأنينػػة

ة وحمايػة المػواطف المسػتخدـ كات وصوف الخصوصية والسريبالذي يشمؿ أمف المعمومات وأمف الش

 ممػػػػػا يعتبػػػػػر شػػػػػرطا مسػػػػػبقا إلنشػػػػػاء مشػػػػػروعات الحكومػػػػػة اإللكترونيػػػػػة لتنميػػػػػة مجتمػػػػػع المعمومػػػػػات

 (2006,اٌٙبكٞ).

 آثار التحول نحو الحكومة االلكترونية : 5.2.2

اف مبدأ تطبيؽ الحكومة االكترونية ىو "تحسيف العهقة بيف الحكومة و المواطنيف سواء كناخبيف او 

او كانوا ايضا زبائف مستيمكوف  ,اصحاب مصمحة ىؤاء الذيف يستمد القطاع العاـ منيـ الشرعية 

 . (Al.Omari,2006)لمخدمات العامة بااضافة لتحسيف خدمات الجميور وااستماع الى المواطنيف . 

 ومف ىنا يمكف حصر ااثر الذي يتركو التطبيؽ مف خهؿ ااتي:

 مكافحة الفساد اإلداري : .1

الناتج عف سوء استخداـ الماؿ العاـ والتوزيع ال ير قانوني لمموارد و است هؿ المنصب والمركز  

فتمر العمميات بخطوات الكترونية ا تحكـ بيا األىواء البشرية  ,بمخالهة التعميمات و خرؽ القوانيف 

ضعؼ النهس البشرية وتقؿ فرصة تدخؿ النهس البشرية والتحيز بتقديـ الخدمات لمقريب أو المعارؼ و 

فيناؾ نظاـ المراجعة والتدقيؽ اآللي الذي بدوره يختزؿ الكثير مف الوقت والجيد  ,فيما يتعمؽ بالرشوة 
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ويوفر ضمانات أماف أكثر لممعمومات و البيانات مف حيث عدـ فقدانيا أو ت يرىا وتحريهيا أثناء 

ة أكثر دقة و حـز تعزز نظـ متابعة سير توفير رقابة آلي بااضافة الىالحهظ والتخزيف أو تناقميا 

ل اء المجامهت.  العمؿ و أداء الموظهيف وا 

 تمخيص اإلجراءات اإلدارية : .2

ت الرسمية في اإلجراءاة االكترونية مف خهؿ تسييؿ سير وىو اليدؼ األساسي لهكرة الحكوم 

حيث تـ اختزاؿ نسبة فيتـ اختصار لإلجراءات داخؿ الجيات الحكومية وخارجيا  المؤسسات الحكومية

كبيرة مف الجيد والوقت وض ط العمؿ بيف الموظهيف فأصبح التواصؿ بينيـ الكتروني دوف الحاجة 

 انتقاؿ الموظؼ او صاحب المعاممة مف قسـ آلخر.

كما اف األرشهة والتخزيف والحهظ و التدويف أصبحت الكترونية سيؿ الوصوؿ إلييا واسترجاعيا مقارنة 

وأصبح المواطف يصؿ  ,ثير مف الوقت بالبحث و ااسترجاعف التكدس الورقي يأخذ الكبالسابؽ حيث كا

لمركز الخدمة المراد الحصوؿ عمييا وىو قد أنجز جزءا كبيرا منيا مف حيث الحصوؿ عمى طمب ما 

فأصبح الحصوؿ عمى ىذه  ,وتعبئتو وجمع المعمومات بخصوص ما يمـز مف أوراؽ ازمة وغيرىا 

 .مجميع بأي وقت وأي زماف دوف التقيد بمواعيد دواـ أو الحاجة لموقوؼ بطوابيراألمور متاح ل

كما أصبح بالمقدور التنسيؽ بيف مختمؼ الوزارات والييئات الرسمية مما يقمؿ مف الوقت التي تأخذه 

واارتقاء بمستوى األداء و  ,المعاممة في اانتقاؿ مف مكاف إلى آخر فيخهؼ ويقمؿ مف اإلجراءات 

فخصائص الحكومة االكترونية تهرض عممية إصهح إداري  مف خهؿ استدراؾ .ادة دقة البياناتزي

الجيات الحكومية لممستجدات والتطورات ومف ثـ تحسيف الخدمات بشكؿ مناسب وائؽ يناسب 

التطورات في المجاؿ التكنولوجي المعموماتي مما يسيؿ الحصوؿ والوصوؿ لمخدمات الحكومية العامة 
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ختصار اليـر اإلداري التسمسمي الطويؿ عف طريؽ اإلسراع في تنهيذ اإلجراءات اإلدارية و ا

 .واختصارىا

 االقتصادي:النمو  دػُ .3

ترشيد استخداـ مف خهؿ تخهيؼ اليدر في أجيزة الحكومة ألدنى حد ممكن و ترشيد اإلنهاؽ الحكومي 

المستنزفة مف أوراؽ وأماكف تخزيف  الموارد وضبط األداء مما يوفر عنصر الماؿ والوقت والموارد

 .فتحولت تمؾ المساحات لسعة تخزيف الكترونية لمستندات كاف يخصص ليا غرؼ ورفوؼ تش ؿ حيز

تخهيؼ المخازف المتكدسة بالوثائؽ والمستندات واألوراؽ تقميؿ ااعتماد عمى العمؿ مما ساعد في 

شهة أو لورقية وتعاطييا ورقيا سواء كاف باألر حيث يقاس مدى تقدـ المؤسسة بقمة معامهتيا ا, الورقي 

وفي النياية ساىـ ذلؾ في تقميؿ عدد الموظهيف ومف ثـ اختصار الكثير مف  بالمراسمة و غيرىا الكثير

افكار و مسارات جديدة في  اكٜاٌٝٚالكحمما اافاؽ اماـ التجارة االكترونية  تالعبء المادي .وفتح

 مجاؿ ااستثمارات .

 اء المنظمات الحكومية :تحسين أد .4

وذلؾ مف خهؿ تقديـ خدمات حكومية الكترونية ذات طابع دولي عالمي تتوافؽ مع التقدـ الساري في  

المحيط ويتحقؽ ىذا مف خهؿ تطبيؽ مبدأ حكومة به أوراؽ فت يب المستندات الورقية وحكومة بدوف 

 طابور.

ب ضياع الوقت وبذؿ جيد كبير لتحصيؿ خدمة األمر الذي يكسر النهور مف المراكز الحكومية بسب 

ما وحكومة به تنظيمات جامدة فهي ظؿ الحكومة االكترونية ىناؾ حرية اكبر بالوصوؿ لممعامهت 

والحصوؿ عمى المعمومات بعيدا عف حاجز الزماف والمكاف فتنتقؿ المعمومات والبيانات إلكترونيًا 



25 
 

ضطرار إلى مراسمة وانتظار الرد عمييا الذي قد يحتاج وبنهس الوقت مف دائرة حكومية ألخرى دوف اا

ألياـ أو اضطرار المواطف لهنتقاؿ بيف الدوائر إلتماـ معاممتو و تحصيؿ غرضو فيزيد مف توفر 

 .المعمومات ويزيد مف سيولة الوصوؿ إلييا به أي عائؽ

تزوؿ المشكهت الناجمة وبعيدا عف كوف متمقي الخدمة والخدمة نهسيا رىف الموظؼ ووضعو ونهسيتو ف

و ااستخداـ األمثؿ لمموارد  ,عف تعامؿ طالب الخدمة مع موظؼ محدود الخبرة أو غير معتدؿ المزاج

وكؿ ىذا يصب في  ,البشرية في الجيات الحكومية واارتقاء بيـ ورفع أداء وكهاءة العامميف وتطويرىـ 

 ومية. كسب رضا المواطف و ىو مف أسمى ما تسعى لو الجيات الحك

عادة ىيكمة المؤسسات العامة بما يتواكب مع متطمبات الثورة الرقمية لمتييئة لهندماج في ااقتصاد  وا 

يكنة تستخدـ التقنيات موت يير األساليب التقميدية ألداء العمؿ الحكومي لتتحوؿ إلى أساليب م ,العالمي

القضاء عمى البيروقراطية  ,هاعؿمت تحوؿ البمد إلى بمد ,الحديثة. رفع درجة األداء بأجيزة الدولة

تخهيؼ األعباء اإلدارية و سيولة القياس ومراقبة  ,الشهافية وألحد مف الواسطة وتجاوز القوانيف ,الهسادو 

ااستجابة والتكيؼ مع " اٌٝبااضافة  .األداء الحكومي و تقديـ موضع واحد لممعمومات الحكومية

التخمؼ عف مواكبة عصر المعموماتية وتقنية ااتصاات متطمبات البيئة المحيطة وتجنب العزلة و 

")د.الزيف والسرعة والتنافس فى تقديـ الخدمات والسمع، وبالتالي تحقيؽ الكهاية والنوعية والكمية المهئمة

 . (2013 ,أ.نقماري ,

 تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح : .5

وؿ لممعمومات و الحصوؿ عمى يتحقؽ ىذيف المبدأيف مف خهؿ زيادة فرص المواطنيف في الوص 

ااستهسارات و ااحتكاؾ أكثر بمركز ومصدر المعامهت و ممئ ااستمارات والنماذج التي تساعد 
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مختصرا بذلؾ المواطف الكثير مف الجيد والعناء   ,عمى البدء بالخطوات األولى مف إجراءات أي معاممة

  .ائؽ والحدود المكانية و الزمانيةمتحاشيا بذلؾ العو 

ِىبْو باإلضافة لسيولة الوصوؿ ليا فيناؾ سيولة الحصوؿ عمييا عف طريؽ أمر طباعتيا مف أي 

ٚلذ أٞ باإلضافة إلى رجاؿ األعماؿ والميتميف الذيف بات يمكنيـ التوصؿ لمعمومات  , ٚفٟ

حصائيات رسمية حكومية وكذلؾ ميزانية الصرؼ التي تقرىا الدولة منشورة مسبقا عمى المواقع  وا 

 لكترونية الرسمية لمجيات اليدؼ.اا

حكرا عمى الجيات الحكومية ولكنيا اآلف منشورة لمعمف وتتضمف أيضا  ىذه اامور فقد كانت بالسابؽ 

 ,ما تقوـ بو الحكومات مف أنشطو وبرامج وما تتخذه مف قرارات مما يعطي الجية الوضوح والشهافية

تطبيؽ الحكومة االكترونية مف  ويتيحمف خهؿ ما المشبوىة أو غير الشرعية  العممياتالتخهيؼ مف 

انهتاح عمى الجميور مما يعني عهنية تداوؿ المعمومات عبر مختمؼ وسائؿ ااتصاؿ وتوفيرىا لمجميع 

 .بدوف استثناء

تاحة كافة الموائح والقوانيف الحكومية لممواطنيف لمتعرؼ عمييا ومعرفتيا في المواقع االكترونية   توفير وا 

تصبح الحكومات صهحة مهتوحة لممواطف.عدـ الكشؼ عف ىوية المتعامميف في بعض الخدمات حيث 

 .مثؿ اانتخابات االكترونية وعمميات التصويت أو مثه تقديـ النقد والشكاوي وااقتراحات االكترونية

 االرتقاء بالمورد البشري في البالد: .6

يا الحكومية ووزاراتيا مما يتطمب المحاؽ بالركب توجو دوؿ العالـ نحو اإلدارة الرقمية في مؤسسات 

وتوظيؼ التكنولوجيا واستخداميا استخداما امثؿ وخصوصا وىي معيار أساسي تقاس بو درجة تقدـ 

األمـ. وتحقيؽ ىذا المعيار يتطمب شريحة مف الناس عمى وعي و ثقافة عالية في مجاؿ التطور 
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ة وما يرافقيا مف مهاىيـ مثؿ التجارة االكترونية والدفع التكنولوجي و ثقة بمبدأ الحكومة االكتروني

االكترونية ورفع كهاءة أداء الموظؼ و فاارتقاء بثقافة المواطنيف المعموماتية  .االكتروني و غيرىا

تعزيز كوادر الوزارات بالمتخصصيف في حقوؿ  يتـ مف خهؿ الحكومي ومسايرة التقدـ وااندماج بو

ااىتماـ بأمف زارات ومحو األمية االكترونية و ت وااتصاات و تدريب العامميف بالو تكنولوجيا المعموما

 المعمومات.

 نقل الخدمات الحكومية من البيروقراطية إلى االلكتروقراطية : .7

ااست هؿ األمثؿ  ,داريةالتقميؿ مف التعقيدات اإل و تقديـ الخدمة االكترونية عمى الخط المباشر 

السرعة والتنافس في تقديـ  ,صر المعموماتية وتقنية ااتصااتمواكبة ع ,ة المحدودةلمموارد الحكومي

 الخدمات.

إمكانية إشراؾ المواطنيف  ,مواكبة عصر السرعة والمعموماتيةو  التخمص مف الروتيف والبيروقراطية

ة والحواجز كسر الحواجز الج رافي ,والمجتمع المدني في مناقشة السياسات مف خهؿ الحوار المباشر

الزمانية فه مركزية مكانية تمـز المواطف بالمبنى الحكومي لمحصوؿ عمى أدنى خدمة كاستهسار أو 

 .معاممة ما أو تعبئة طمب معيف وا مركزية زمانية تمـز المواطف بمواعيد الدواـ

 :الحوكمة في الحكومة االلكترونية 6.2.2

 :مقدمة

فتراضية عف الحكومة الحقيقية مقرىا عمى الشبكة العالمية تعتبر الحكومة االكترونية النسخة اا

خاصة بوجود تكنولوجيا المعمومات و ااتصاات و  )فٛاكَ(تمارس مياميا بسيرفرات  لإلنترنت

الشبكة العنكبوتية العالمية لربط المؤسسات ببعضيا البعض و التواصؿ مع الجميور لوضع الخدمة 
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اختهؼ النسختيف مف الحكومة االكترونية والتقميدية في اآللية  وعميو رغـ ,الكترونيا أيدييـبيف 

وىذا يوصمنا بأف عنصر الشهافية والوضوح حجر األساس  ,والكيهية إا أنيما تتهقاف باليدؼ وال اية

لمنجاح وتحقيؽ ال اية المرجوة وىما مف مبادئ وعناصر الحوكمة ىذا المصطمح الشائع لدى الكثير 

تكنولوجيا المعمومات اضافة  تأثيروقد شمؿ  .يات المسئولة عف التخطيط والتطويرمف اإلدارات والج

الحداثة والتقنية لكثير مف المصطمحات فاصبح ىناؾ اادارة االكترونية وظير مصطمح المواطنة 

االكترونية تمؾ التي تعنى بتوجيو العهقة وتحديدىا بيف المواطف والحوكمة وتمكيف المواطف مف 

 .كة الهعمية بصنع القرار والتعايش في العالـ المعموماتي والتقنيالمشار 

وقد اسُتحِدث  ايضا مصطمح الديمقراطية االكترونية تمؾ التي تنادي باشراؾ المواطف مف خهؿ عممية 

اقعيا االكترونية واامر و تهاعمية مف خهؿ التواصؿ ال ير محكوـ بقيود مع الحكومات مف خهؿ م

اع الخاص , مما توجب ظيور مصطمح الحوكمة االكترونية التي بدورىا قامت باستخداـ ذاتو مع القط

تكنولوجيا المعمومات الحديثة ووظهتيا لتهعيؿ الدور الرقابي في المؤسسات وتحسيف ادائيا واارتقاء بيا 

مف رونية الكتنسخة  اإللكترونيةوالمساىمة في بناء الشهافية بينيا وبيف العمهء وتعتبر الحوكمة 

 .مصطمح حوكمة المؤسسات

 وعميو فان تعريف الحوكمة االلكترونية ىو :

ىي سمسمة العمميات واإلجراءات المحاطة بإطار قانوني و التي تيدؼ إلى تنظيـ المعامهت "

والمعمومات والمخاطبات و المستندات الرسمية وغير الرسمية بيف الحكومة والمواطف وتأميف سبؿ 

ورقمنتيا وتوفير آلية استرجاعيا بااعتماد عمى تطبيقات تكنولوجيا المعمومات  حهظيا وأرشهتيا

 .(2016".)الزىيري ,
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 في الحكومة االلكترونية  :  -االلكترونية-معايير ومبادئ الحوكمة  

المقصود بمبادئ حوكمة المؤسسات القواعد والنظـ واإلجراءات التي تحقؽ أفضؿ حماية وتوازف بيف 

 .ري المؤسسة والمساىميف فييا وأصحاب المصالح األخرى المرتبطة بيامصالح مدي

 :يصب في تحقيؽ اإلفصاح الدقيؽ بشاف كافة المسائؿ المتصمة  مبدأ اإلفصاح و الشفافية

بالمؤسسة الحكومية مف حيث وضعيا المالي و أداءىا و ممارساتيا وسمطتيا وصهحياتيا. وكؿ ىذا 

ة عف طريؽ الموقع االكتروني الرسمي لمحكومة االكترونية فيجد يجب أف يصؿ لو المواطف بسيول

ضالتو مف بيانات ومعمومات واستهسارات مما يكسب المؤسسة مف الوضوح الكثير ويجعميا صهحة 

 مهتوحة غير غامضة أماـ المواطف والمؤسسات األخرى.

 : ارب الهاشمة والتي عانت العديد مف تجارب الحكومات االكترونية مف التج مبدأ المساءلة

كانت في معظـ األحياف باىظة الكمهة ولـ يكف ىناؾ مف يحاسب ألنو باألساس لـ توجد أية مقاييس 

لقياس النجاح والهشؿ وحتى إف وجدت فقد غاب عف معظـ تمؾ الحكومات أىمية وجود رؤية واحدة 

واإلدارات العامة أضؼ إلى  متكاممة لمجسـ االكتروني الحكومي بحيث تمتـز بمعاييره كافة الوزارات

ذلؾ أف النقمة إلى الحكومة االكترونية عمى المستوى التقني لـ يوازىا نقمة متناسبة عمى المستوى 

اإلداري والتنظيمي مف ىنا يبرز مبدأ ميـ وىو المساءلة أضافتو الحوكمة لهرض وجود إطار وقوانيف 

طهؽ الخدمات االكترونية  ( 2015 )العقابي ,.تحكـ تصميـ وا 

فيهرض تطبيؽ الحكومة االكترونية نظاـ مراقبة فعاؿ حيث أف المعامهت محوسبة أي أنيا موجية  

ضمف برامج مبرمجة تعي ما تهعؿ و تنهذ أوامر مسبقة صممت ألجميا وعميو أي خطأ غير األخطاء 

فاف الخطأ قد المعروفة مف فيروسات أو عدـ توافؽ أنظمة وأي مف األخطاء االكترونية المحدودة 

كما أف الحكومة االكترونية تجعؿ مف  .يكوف متعمد و يجب أف يتخذ موقؼ صاـر اتجاه ذلؾ
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الحكومات كتاب مهتوح أماـ العامة ا شيء يتـ إخهاؤه ابتداء مف األشخاص مرورا بسير العمؿ 

حة واسعة تتيح واإلجراءات والقوانيف وانتياء بناتج ومخرجات ىذه الجية الحكومية ومف ثـ ىناؾ مسا

بداء ااستياء وااعتراض فمف أىـ مبادئ الحكومة االكترونية نقطة الشكاوي  لممستهيد تقديـ النقد وا 

كما أنيا كحكومة الكترونية قد أسقطت النظاـ البيروقراطي القديـ الذي كاف يمتاز  .االكترونية

امة ومساءلة وكذلؾ تمسؾ بتنهيذ بالمركزية فقد أصبحت األمور أكثر شهافية ومف ثـ أصبحت أكثر صر 

وتطبيؽ القوانيف والتشريعات التي تـ سنيا التي تضمف األماف في عالـ افتراضي الوجود واقعي التأثير 

 .كأماف المعمومات والحهاظ عمى البيانات الشخصية وصدؽ المحتوى وغيرىا الكثير ,

 :لتي كانت تحد النزاىة في زمف في عيد الحكومة االكترونية تضيع المحسوبية ا مبدأ النزاىة

الحكومة التقميدية فتتبع األىواء والواسطة و ذلؾ طبيعي ووارد فالنهس البشرية تضعؼ وخاصة عند 

 .وجود خمؿ في نظاـ الرقابة و المتابعة في المؤسسات

 فالحكومة االكترونية ترفع المعامهت ألنظمة تحكميا أنظمة أعدت لتشكيؿ مراحؿ إجراء المعامهت 

وفؽ معادات و برمجيات الكترونية تنهذ ما صممت مف اجمو دوف أف تحكميا المعرفة الشخصية أو 

تضعؼ مقابؿ الرشوة أو الواسطة , وعميو فاف معدؿ الرشاوى و ااختراقات التي تختص بيذا المجاؿ 

 في المؤسسات الحكومية قد شيدت انخهاض ممحوظ وارتهعت بالمقابؿ ارتهعت معدات النزاىة

والشهافية , ولعؿ ما ساىـ أيضا في ذلؾ ىو أنظمة الرقابة والمتابعة االكترونية التي تتعامؿ مع 

 .األخطاء بحـز فه تقبؿ معاممة م ايرة عما ىو مطموب أو بيانات م ايرة لما ىو مسموح

ؿ وفي مجتمع تحكمو العهقات ااجتماعية فاف التقديـ لطمب ما أو الحصوؿ عمى معاممة ما بشك 

وىناؾ  .الكتروني تحهظ لممواطف معموماتو وبياناتو فه يوجد طرؼ آخر يشاركو إياىا أو يطمع عمييا

بند الشكاوي االكترونية التي اختصرت الكثير مف اإلحراج سواء أكاف المشتكي موظؼ إداري لو نقد 
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في أمر معيف  في مجاؿ معيف أو شكوى محددة أو كاف مواطف يريد طرح وجية نظر ما أو تقديـ طعف

فتقديـ الشكوى الكترونيا يوفر اإلحراج و التشاحف ويشعر الطرؼ المشتكي بأماف أكثر وثقة أكثر وكؿ 

ىذا وذاؾ بالنياية يؤوؿ لنمو مبدأ النزاىة في مؤسساتنا الحكومية في الجوانب التي ذكرت وكذلؾ في 

 .جوانب أكثر واعـ مف ذلؾ

 حيث يجب أف ا تكوف البيانات المعروضة حكرا عمى  :الحقوق والمعاممة المتكافئة والعادلة

 جية دوف أخرى فيجب أف يكوف ىناؾ توزيع عادؿ متساوي بيف الجميع.

فالحكومة االكترونية تسمح بدؽ بابيا بأي وقت وأي زماف دوف االتزاـ بأوقات الدواـ الرسمية و يشمؿ 

ت والطمبات التي تحتاج تعبئتيا في العيد ىذا تقديـ النقد والشكاوي و التوصؿ لمكثير مف المعامه

القديـ إلى عبء بالوقت والتنقؿ لموصوؿ لم اية كما اف العممية االكترونية بالوصوؿ ا تحتاج لعنصر 

بشري يحكمو العواطؼ واانحياز المذاف كانا يحواف دوف تحقيؽ العدؿ الكامؿ فيي عممية الكترونية 

ولكافة الشرائح والطبقات سواء مف شركات كبيرة أو مؤسسات بحتة بخطوات مدروسة متاحة لمجميع 

 .معينة و حتى مواطنيف عامة

 :توفير الدعـ لهكرة الحكومة االكترونية و توفير خطوط  تفعيل دور ومسؤوليات اإلدارة العميا

عـ كبير لتوجيو الجميع باتجاه التعامؿ معيا والمتابعة الهعالة كمو يصب في توفير د استراتيجيةإرشادية 

و تشجيع لمعامة لتقبؿ التحوؿ و ااتجاه نحو الحكومة االكترونية بإكسابيـ الثقة و إشعارىـ باألماف 

 .وكؿ ىذا يساعد في إنجاح عمؿ الهكرة
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 فوائد الحوكمة االلكترونية :

  زيادة الشهافية والهعالية في ادارة الدولة مف خهؿ الخدمات االية و التعامهت االكترونية

المتكاممة التي توفر الوقت و الجيد وتضمف حسف سير العمؿ, زيادة التواصؿ وتقريب المسافات 

 بيف الحكومات و المواطنيف.

 زيادة التواصؿ بيف  ,التحوؿ مف حكومة أو مؤسسة م مقة الى مؤسسة منهتحة ذات أداء عالي

ة )احمية ر داخؿ المؤسسعممية اتخاذ القرا العميؿ في اشتراؾ المواطف أو , المجتمع والمؤسسة

,2014.) 

  المقاءات مف خهؿ شبكة اانترنت كانت حؿ لكثير مف الحواجز و المعيقات السياسية حيث

ت مبت عمى ظروؼ الزماف والمكاف وغيرىا وكانت حؿ سياسي تقني ناجح كسر الحصار وجميع 

 .الموانع

  مي وخدماتو مف خهؿ امكانية اارتقاء بالمواطف مف كونو ميمشا الى مشاركا في ااداء الحكو

لقدرتو عمى ابداء ااقتراحات والتعبير  باإلضافةتقييمو لمحكومة االكترونية عمى اانترنت 

والرفض والقبوؿ وكؿ ىذا يؤدي الى تحجيـ الهساد اؿ اداري في الحكومات كوف المواطف قادر 

 .عمى المساءلة والمحاسبة و ااستنكار

 اٌفوصركة المجتمع المدني وتعزيز ااندماج المجتمعي وتعزيز تكافؤ ترشيد اانهاؽ وتعزيز مشا 

 .وتعزيز الحكـ الرشيد ,

  توحيد الجيود بدًا مف تشتيت الجيود وازدواجية بعض ااجراءات في الحكومة التقميدية يتـ جمع

 هػػتح قنػػوات اسػػتثمارية جديػػدة مػػف خػػهؿبااضػػافة ل. الجيػػود وتوحيػػدىا بوابػػة الكترونيػػة واحػػدة
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التكامػػػؿ بػػػيف الحكومػػػة االكترونيػػػة والتجػػػارة االكترونيػػػة وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ اسػػػتخداـ التطبيقػػػات 

 (2015 ,)عبدا  . التقنيات والتبادؿ الداخمي لمبيانات نهسياو 

 مؤشر قياس الحوكمة االلكترونية :

,  ع االكترونيةالقياس عمى  المواقتقاس الحوكمة ااكترونية في الحكومة االكترونية عف طريؽ اسقاط 

 .أي تقييـ المواقع الحكومية االكترونية وقياس مستواىا عمى اانترنت

قامت اامـ المتحدة بدعـ فريؽ عمؿ مخصص يعمؿ  2003الجديد فمنذ  باألمروىذه القياسات ليست 

تـ عمى قياس مستوى الحوكمة االكترونية لدى المواقع االكترونية لبمديات اكثر مف مئة مدينة , و 

 .تطبيؽ ىذه المؤشرات عمى المواقع االكترونية لممؤسسات في دولة الكويت

وعميو ىناك خمس بنود رئيسية من خالليا يتم تقييم مستوى حوكمة الموقع االلكتروني كالتالي :  

 (2015,ٌٛاؿٟ)

  : فيهحص ىذا البند مدى خصوصية واماف الموقع مف خهؿ اسئمة عالخصوصية واالمان 

 .اصر ااساسية في موضوع سياسات الخصوصية و اامافاىـ العن

  : يتمحور ىذا البند حوؿ الوظائؼ ااساسية العامة لممواقع مثؿ سيولة قابمية االستخدام

التنقؿ بيف الصهحات وسيولة ااستخداـ ايضا يتطرؽ ىذا البند لشكؿ الموقع مف حيث التجانس 

 .والوضوح

  : لموقع مف المعمومات ومدى انتسابيا لممؤسسة , ايضا ييتـ ىذا البند بمضموف االمحتوى

 .ييتـ بطرؽ عرض  المعمومات وكيهية الوصوؿ الييا
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  : يدور ىذا البند حوؿ صنهيف مف الخدمات, خدمات لممواطنيف وخدمات لمموظهيف الخدمات

وقطاع الشركات. ويركز البند عمى وجود خدمات ومستوى الخدمات مثؿ خدمات التسجيؿ والدفع 

 .وغيرىا إللكترونيا

  : المستهيد مف  ,العميؿ  ,يقيس ىذا البند مدى استطاعة الشعب )المواطف المشاركة الشعبية

الراي في اامور المتعمقة بالمؤسسة  وبأداءالموقع ( بالتهاعؿ معو مف خهؿ التواصؿ مع المؤسسة 

لموقع ونتائج تصويت الزائريف وايضا يتحقؽ مف امكانية وجود استبيانات واسئمة استطهع مقدمة عمى ا

 .لمموقع

 .المعمومات في فمسطين ةالمبحث الثاني : واقع تكنولوجي 3.2

 مقدمة : 1.3.2

لمتعرؼ عمى الحكومة االكترونية في فمسطيف يجب التطرؽ لواقع تكنولوجيا المعمومات والتعرؼ عميو 

عمومات الهمسطيني ليشكؿ كؿ ما و النظر الى مهمح الحياة الرقمية في فمسطيف وتحميؿ مجتمع الم

ذكر صورة عف ااساس الذي قامت عميو الحكومة االكترونية ومف ثـ قراءة لمؤشر تكنولوجيا 

المعمومات في فمسطيف ,وكؿ ىذا يعطي تدرج معرفي لموصوؿ لخمهية واضحة عند تهسير المعيقات 

الموجودة في المؤسسات الحكومية  التي تواجو تطبيؽ الحكومة االكترونية ودراسة متطمبات التطبيؽ 

 .عامة والوزارات خاصة وذلؾ لموصوؿ لواقع الحاؿ في فمسطيف

 مالمح الحياة الرقمية في فمسطين : 2.3.2

تشير بالعموـ الحياة الرقمية الى العالـ اافتراضي الذي احدثتو الثورة اليائمة في عصرنا الحاضر مف 

 .ت يرا في اليات التواصؿ و ااتصاؿ  وسائؿ اتصاؿ وتقنيات ومعمومات مما صنع
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مراحؿ المجتمع الرقمي في فمسطيف بثهث اوليا مرحمة ما قبؿ السمطة الوطنية  تختصر الدراسة

الهمسطينية وىي مرحمة عانت تدىورا كبيرا بسبب حرص ااحتهؿ عمى إبقاء المجتمع الهمسطيني بعيدا 

و محاصرا داخؿ قبو ا يدخمو نور الحداثة والتقانة كؿ البعد عف التطور والتقدـ والت ير فكاف يبقي

و ثانيا مرحمة ما بعد قدوـ السمطة حيث حاولت السمطة جاىدة عمى بناء البنية التحتية  ,والتطور

مية والنيوض بالمجتمع لتكنولوجيا المعمومات في فمسطيف و ترميـ قطاع ااتصاات و خمؽ حياة رق

عمى وممحوظا إقباا شديدا  تشيدالتي  حتى وقتنا الحالي تمؾاألخيرة  السنوات٘نٖصبٌضبو , معموماتياً 

أنظمة المعمومات وااتصاات وتحوؿ وت ير كبير في اتجاه التقنيات والبرمجيات في المجتمع وشمؿ 

 .ىذا الت يير المجتمع بمؤسساتو وافراده

 الفمسطينية. المرحمة األولى: الحياة الرقمية في فمسطين قبل قدوم السمطة الوطنية

الهترة التي سبقت قدوـ السمطة عانت فمسطيف قيود كبيرة حيث كاف قطاع تكنولوجيا المعمومات تحديدا  

يشكؿ ىاجسا امنيا فعمد ااحتهؿ إلى عدـ تطوير ىذا القطاع وعمؿ عمى ركوده وجعمو بدائيا قدر 

شخاص أو عدد محدود مف اإلمكاف فمـ يكف يسمح بحرية امتهؾ ىاتؼ أو فاكس إا قميه مف األ

 .المكاتب و الجيات

كما أف ااحتهؿ كاف يهرض قيوده التي تحجـ الحياة الرقمية وتجعؿ منيا بدائية لم اية فسيطر 

ااحتهؿ عمى استيراد معدات الحاسوب فقد كاف ااحتهؿ ا يمنح تراخيص لعممية ااستيراد و ذلؾ 

 .الشركات اإلسرائيميةلدفع الجيات المعنية إلى الشراء مف خهؿ 

وعميو قد عانت الحياة الرقمية في فمسطيف مف التخمؼ والرجعية وذلؾ لما عمد ااحتهؿ لصنعو مف 

تدني وضعؼ بنية تكنولوجيا المعمومات بالعموـ ولـ يكف ىذا فقط فقد تعددت أشكاؿ وطرؽ محاربة 

 ,عمى تأخر البهد تكنولوجيا ااحتهؿ لمتطور والتقدـ التكنولوجي في فمسطيف وذلؾ حرصا منو 
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فحرص عمى محاربة توجو التعميـ الهمسطيني نحو التقانة والمعموماتية حيث منع ااحتهؿ تراخيص 

إا في حاؿ امتثاليا لشروطيا المهروضة التي تتحكـ  ,لهتح كميات تختص بالتكنولوجيا وااتصاات 

عدات التعميمية و إلى رغـ ىذا و ذاؾ كاف بالمنيج المستخدـ و األدوات المستخدمة كاألجيزة والم

إقباؿ شديد وممحوظ عمى دخوؿ عالـ الحوسبة فكاف ىناؾ إقباؿ عمى  ,لممجتمع الذي يميزه اإلصرار 

دراسة تخصصات تكنولوجيا المعمومات مما ساىـ في التصدي لمحاولة ااحتهؿ تعطيؿ أي فرصة 

 .امؿ مع تكنولوجيا المعموماتتساعد في خمؽ مورد بشري قادر عمى التعاطي والتع

كانت ثقافة الحاسوب رغـ الصعوبات تحاوؿ بكؿ الجيود أف تشؽ طريقيا في المجتمع الهمسطيني 

فكاف  " لتخريج الهوج األوؿ مف طمبة كمية العمـو في جامعة القدس أبو ديس قسـ برمجة الحاسوب 

د مف الشركات الص يرة العاممة في األثر األكبر في نشر ثقافة الحاسوب و توليد العدي 1986عاـ 

مجاؿ بيع مستمزمات الحاسوب " , كما كاف ىناؾ وادة لعدة شركات كانت السباقة في اعتناؽ منيجية 

الحوسبة والبرمجيات في البمديات والشركات المحمية كشركة جدعوف في راـ ا  , شركة بيساف , 

خصي ومرفقاتو والتي انهصمت لموطنية في راـ وشركة دار الكمبيوتر التي اعتمدت بيع الحاسوب الش

ا  وشركة الناشر في بيت لحـ , وىما صاحبتا برنامج الكاتب السحري / الناشر وىو األوؿ مف نوعو 

 (2006,)قبج.في العالـ العربي

 .المرحمة الثانية: الحياة الرقمية في فمسطين بعد قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية

همسطينية قامت برسـ طريؽ البناء التقني مف خهؿ جيود عدة ومكثهة وكاف ىناؾ عند قدوـ السمطة ال

تطور ممحوظ في مجاؿ ااتصاات وتكنولوجيا المعمومات وخصوصا أنيا استممتو مف الجانب 

اإلسرائيمي بحاؿ متدىور وليست بالمستوى المطموب  فقد أولت السمطة وبشده ىذا القطاع أىمية كبرى 

وخصوصا بعد  .الوصؿ الوحيد بيف فمسطيف و العالـ الخارجي في واقع يخنقو ااحتهؿألنو كاف جسر 
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اتهاقية أوسمو مف مناطؽ متقطعة منحت لمسمطة وكانت تحت سيطرتيا مما سبب قطع التواصؿ بيف 

المناطؽ وخصوصا التواصؿ التجاري لذا كاف إبراز جانب تكنولوجيا المعمومات وااتصاات في غاية 

حيث انو كاف منهذ الضوء في نهؽ الحصار اإلسرائيمي والعقبات التي يضعيا فأصبحت وسيمة  األىمية

 أكثر كهاءة لمتواصؿ مع الداخؿ والخارج كذلؾ لمتبادؿ التجاري و ااقتصادي والمعموماتي وغيرىا.

السمطة تحكـ فقط اجزاء مقطعة و محدودة مف ارض فمسطيف . ما ادى الى تحديد النشاط  ٚالْ

تجاري الداخمي والخرجي وعممية الوصوؿ الى الخدمات والقدرة عمى التطوير الشامؿ لمبنية التحتية . ال

وفي ىذه البيئة الصعبة اصبحت تكنولوجيا ااتصاات والمعمومات ىي وسيمة وصؿ المناطؽ 

الوحيدة في , وربما  النقؿ ااسرع وااكثر كهاءة الهمسطينية بعضيا ببعض معا ومع العالـ كونيا وسيمة

بعض ااحياف لبتادؿ المعمومات والمنتجات بيف المنتجيف مع بعضيـ بعضا وبيف المنتجيف 

 (2010,والمستيمكيف .)د.سرطاوي 

% 90وغطت خدمات ما نسبتو   PALTELوشيدت ىذه الهترة وادة شركة ااتصاات الهمسطينية 

والتي شيدت  (JAWWALفمسطينية ) األراضي الهمسطينية وتـ إطهؽ أوؿ شركة اتصاات خموية مف

واف دؿ ىذا فيو يدؿ عمى التوجو المجتمعي نحو التقدـ و بطريقة ممحوظة إقباؿ كبير يتزايد سنويا 

قدر اإلمكاف ولو بدرجات متباطئة التقدـ , واستممت السمطة  شياوالتمالتطور التكنولوجي ومواكبتو 

 .صارمة عمى النيوض بالمجاليف تيجيةاستراخدمات البريد وخدمات ااتصاات وقامت وفؽ 

ورغـ أف خدمة اانترنت في ذاؾ الوقت كانت حكرا عمى  1993دخمت فمسطيف عالـ اانترنت عاـ 

جيات معينة كالجامعات الرئيسية و قميؿ مف الجيات إا أنيا كانت فاتحة لمتواصؿ مع العالـ في ظؿ 

حارب أي شكؿ مف أشكاؿ التطور و النمو الحصار المهروض , وكوف ااحتهؿ اإلسرائيمي كاف ي

ااقتصادي , قاـ يهرض معيقات لشراء واقتناء أجيزة الحاسوب مف خهؿ تحكمو بالسعر وىامش الربح 
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ورغـ ىذا كاف ىناؾ إقباؿ كبير رغـ التكاليؼ العالية وىذا يدؿ عمى رغبة المجتمع الهمسطيني بالتوجو 

الخاصة والشركات والمكاتب تصر عمى اقتناء مؤسساتيا نحو المعرفة االكترونية فكانت الجيات 

 .أجيزة حاسوب

 (:2016-2000من ) السنوات االخيرةالمرحمة الثالثة: الحياة الرقمية لممجتمع الفمسطيني في 

ض طا كبيرا دفعو إلى التوجو  الهمسطيني ولدالحصار الكمي والنوعي الشديد المهروض عمى المجتمع 

يبحُث مف خهلو الكثير عمى حرية تعبيرىـ  م هذًا آمناً ف  بذلؾ العالـ اافتراضي لشبكات اانترنت ليكو 

 .ونشر آرائيـ وأفكارىـ وكذلؾ وسيمة لمسهر والتواصؿ مع العالـ الخارجي و التعرؼ عميو

لـ تكف األفكار و اآلراء وحدىا مف وجدت في اانترنت  مهذا آمنا ليا بؿ و كاف ألسموب الحياة مف  

التعميـ  التجارة و ااقتصاد نصيب كبير مف ذلؾ فهي الوقت الذي يهرض عمى كؿ صاحب فكرة حيث 

ويرغب بتحويميا لمشروع باف يدفع الكثير مف المستمزمات المالية كإيجار أو ضريبة وغيرىا مف توابع 

مف كاف لمتجارة االكترونية والبيع والشراء االكتروني نصيب كبير في ىذه السنوات وخصوصا 

عف المتاجر وما تحتاجو مف ثؼ١لًاالسيدات الهمسطينيات حيث وجدف بالتجارة االكترونية درب سيؿ 

إجراءات صعبة وطويمة سواء اكانت مادية او مجتمعية  لدخوؿ عالـ التجارة و تممؾ مشاريع خاصة 

ي بؿ وىناؾ قصص كثيرة نجحت وشقت طريقيا واقت إقباؿ شديد ليس فقط عمى المستوى الداخم

أي أنيا انتقمت بنجاحيا مف المحيط المحمي ألوسع مف ذلؾ ونجحت عمى المحيط  ,والخارجي أيضا 

حيث تحررت مشاريعيـ مف معاناة الواقع واحباطاتو تمؾ التي يخمقيا ااحتهؿ حيث تعاني  ,العالمي 

لمتعميـ عف طريؽ فمسطيف مف التوزيع الج رافي الظالـ بيف مناطقيا مف حيث المعابر و غيرىا وكاف 

اانترنت نصيب كبير فيناؾ الكثير مف الشباب منعتيـ الظروؼ السياسية واألمنية مف الخروج مف 
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فكاف لمتعمـ عف بعد دافع ليـ ليحققوا  ,البهد و أتموا تعميميـ عمى أكمؿ وجو عف طريؽ اانترنت 

 .حمميـ بنيؿ شيادات مف جامعات خارجية واالتحاؽ بيا والتخرج منيا

 المجتمع المعموماتي في فمسطين و مالمحو  3.3.2

 تعريف مجتمع المعمومات:

ورد تعريؼ مجتمع المعمومات في الموسوعة العربية لممجتمع المعموماتي عمى انو : ىو 

كما توزع ,وتنتج فيو المعمومات بكميات ضخمة ,مجتمع تتاح فيو ااتصاات العالمية 

 (.2015,)بزاوية معمومات ليا تاثير عمى ااقتصاد والتي تصبح فيو ال, واسعا  توزيعا

 :وابعاده  المعموماتخصائص مجتمع 

لمتعرؼ عمى مهمح مجتمع المعمومات في فمسطيف يجب استشهاؼ ىذه المهمح مف خهؿ إسقاط 

كالتالي المعيار  ٟٚ٘ بخمس كيانات ( التي تحدد خصائص مجتمع المعموماتMartinمعايير مارتف )

وكؿ معيار يعكس . (,2008)ال ريهي الثقافي ( ,السياسي  ,ااقتصادي  ,ااجتماعي  , جيالتكنولو ) 

 .((Websterخاصية مف خصائص المجتمع المعموماتي في بمد ما وىو ما أكده ويبستر 

براز مهمح مجتمع المعمومات خصوصا في مجتمع مستيمؾ  فمف خهؿ ىذه المعايير يمكف تحديد وا 

 .صنع ليالمتكنولوجيا وغير م

ويمثؿ ااعتماد المتزايد عمى تكنولوجيا المعمومات كمصدر لمعمؿ  / التكنولوجي,: المعيار التقني أٚال

 .والثروة والبنية التحتية
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حيث تبرز أىمية المعمومات في تحسيف شروط الحياة، وينتشر استخداـ  ثانيا : المعيار االجتماعي /

هيا في شتى النشاطات اإلنسانية وأىميا إمكانية توحد الحاسوب وااستهادة مف المعمومات وتوظي

 .المكاف وذوباف الهوارؽ ااجتماعية والج رافية المكانية

ظير مهيوـ اقتصاد المعرفة الذي اختص بتوضيح دمج المعموماتية في ثالثا: المعيار االقتصادي /

المعمومات مصدر فاصبحت  جمؤشر عمى ىذا الدمالتجارة االكترونية كاف لظيور و العالـ ااقتصادي 

 وساىمت في ظيور فرص عمؿ جديدة ومستحدثة .ثروة وسمعة ومصدر اقتصاد ميـ 

ويركز عمى زيادة وعي الناس بأىمية المعمومات في اتخاذ القرارات  رابعا : المعيار السياسي /

وتطوير فيحتاج ىذا المجاؿ عدة مبادرات حكومية لتوفير  .ومشاركتيـ في صنع القرار السياسي

حدى حجارة األساس في البنية التحتية فيما يخص تكنولوجيا  خدمات جديدة وكاف ىذا داعـ وا 

 .المعمومات و ااتصاات

حيث تحكـ المعمومة قيـ ثقافية ابد مف االتزاـ بيا عمى سبيؿ المثاؿ  خامسا: المعيار الثقافي /

شخصية جميعيا قيـ تحكـ مجتمع المعمومات حرمة البيانات ال ,الممكية الهكرية وتقديرىا واحتراميا 

 .وتعود ايجابيا عمى الصالح القومي لممجتمع

 مالمح مجتمع المعمومات الفمسطيني :  -

نظرا استمرار ااحتهؿ اإلسرائيمي و  وفريدًا مف نوعو تمعب المعموماتية في فمسطيف دورا مميزا“ 

إقامتو لمحواجز العسكرية و فرضو لحصار و ب كانتونات معزولةجزر و تحويمو المناطؽ الهمسطينية إلى 

حوؿ التجمعات السكانية مما حاؿ دوف بجدار العزؿ العنصري ما يسمى لبنائو إغهقات مستمرة و 

صبحت  أالمعموماتية استخداـ وسائؿ ااتصاؿ وخدمات  بحرية. ولذلؾ فافوالبضائع تنقؿ الناس 
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. ورغـ الهمسطيني عامة الشعب بيف التعامؿو  ااتصاؿ أساسية مف وسائؿ عصب  فمسطيف ووسيمة

في مجاؿ ااتصاات و تكنولوجيا المعمومات فإف استهادة  ةتطور المالدوؿ  دولة مفاعتبار إسرائيؿ 

بينما تستهيد الشركات اإلسرائيمية ومحدودة فمسطيف العممية و العممية مف ىذا التطور تعد ضئيمة 

 word summit  on the on the ).”المحاصر بصورة كبيرةا و اقتصاديا مف السوؽ الهمسطيني يتجار 

information society,2003) 

بعد الحديث عف المعايير بالعموـ وعند إسقاطيا عمى مجتمعنا الهمسطيني نجد أنهسنا أماـ عدة وقائع 

 .تبيف لنا التوجو الهعمي الشديد في السنوات األخيرة نحو تحوؿ المجتمع الهمسطيني لمجتمع معرفة

وىي موجودة دائما وعميو كما وضح  ,فالمجتمع المعموماتي مواده الخاـ األساسية ىي المعمومة  

 ( فاف المجتمع المعموماتي يركز عمى الكيهية و العممية التي تعالج فييا المعمومة.stonerستونر )

اع لخمؽ حياة رغـ جميع المعيقات التي تحكـ المجتمع الهمسطيني وتؤثر مباشرة عميو إا أف الصر  

فيناؾ تكاثؼ ا يمكف  ,رقمية موجود والطموح لمنيوض بالمجتمع معموماتيًا أيضا قائـ وبمحاوات عدة 

انكاره بيف جميع األطراؼ الهمسطينية مف مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأخرى أكاديمية لمحاؽ 

رة التي شيدت ارتهاع وقد أشارت لذلؾ جميع اإلحصاءات األخي ,بركب التطور والتقدـ في فمسطيف 

 في نسبة المقبميف عمى استخداـ اانترنت والتعامؿ مع التقنيات الحديثة و التعامؿ مع البرمجيات. 

وىناؾ شركة واحدة  ,شركة 14وىي في الوقت الحالي تقارب  لألنترنتفقد أصبح ىناؾ شركات مزوده 

وشركتاف جواؿ ووطنية لتقديـ  ,لتؿتقدـ شركة الياتؼ الثابت و ىي شركة ااتصاات الهمسطينية با

تنافسية لرفع جودة الخدمة المقدمة ومف ثـ زيادة في  التنوع بخمؽخدمات الياتؼ النقاؿ. وقد ساىـ ىذا 

 .عدد المشتركيف
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وما يخص جانب التعميـ بالمدارس و الجامعات ىذا الجانب الذي يعتبر حجر األساس لكؿ خطوة 

 لتقدـ و النيوض بتنميتيا التكنولوجية وغيرىا. تنموية فمف خهليا تقرر البهد ا

عف إطهؽ مشروع حاسوب محموؿ  2009 فبراير 25 أعمنت وزارة التربية والتعميـ العالي في تاريخ

حداث النوعية في العممية التعميمية  لكؿ طالب بيدؼ تعزيز استخداـ التكنولوجيا في العممية التربوية وا 

التقنيات التربوية الحديثة وتمكيف الطمبة مف الدخوؿ إلى عالـ التكنولوجيا باستخداـ وسائؿ التكنولوجيا و 

جياز حاسوب مف نوع  1000 في سف مبكرة، وقد استطاعت وزارة التربية و التعميـ  الحصوؿ عمى

OLPC – XO Laptop  بدعـ مف مؤسسةAmerican Task Force on Palestine  والتي تـ

 ( 2007,.)المصري واخروفتيدفةتوزيع بعضيا عمى المدارس المس

كاف لمشروع " حاسوب محموؿ لكؿ طالب " خطوة قوية جاري تطبيقيا لت يير مجرى التعميـ في  وقد

المدارس الهمسطينية لألحسف و جعمو تعميـ محوسب يتبع التقنيات الحديثة و يحاكي كثير مف الدوؿ 

كاف ىناؾ مشروع الشبكة األكاديمية واقت المتطورة والمتقدمة و بالمثؿ في مؤسسات التعميـ العالي 

قباؿ كبير  .تهاعؿ وا 

وما يخص اإلعهـ فقد أصبحت صهحات اإلعهـ االكترونية والمواقع وتطبيقات الياتؼ ت طي جميع 

نواحي الحياة الثقافية وااجتماعية و الهنية والسياسية لمحياة اليومية في فمسطيف بحرية مسقطة عف 

 لقيود في الواقع الهمسطيني المحتؿ.كاىميا الكثير مف ا

وشيدت الهترات األخيرة دخوؿ الشركات الهمسطينية المحمية والمستثمروف الهمسطينيوف في الوطف و 

الخارج  بااستثمار في قطاع ااتصاات وتكنولوجيا المعمومات وىذا نقؿ ااقتصاد الهمسطيني نقمة 

 .نوعية ووسع النطاؽ أمامو
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تصاات وتكنولوجيا المعمومات معظـ المناطؽ الهمسطينية و أصبحت فمسطيف وقد غطت خدمات اا

عمى اتصاؿ مع العالـ الخارجي و أصبح ىناؾ نقمة نوعية فيما يخص البحث العممي. مما عزز 

المعرفة النمطية و اإلدراكية لدى المجتمع ومف ثـ ظيور أنماط جديدة في حياة األفراد والسعي إلى 

مى اانخراط بيا مما يحتـ وجود عقميات قادرة عمى ااستيعاب و تسخير ىذا الجديد تقبميا و العمؿ ع

 .بما يعود بالنهع لموطف والمواطف

مدروسة تسعى لتأىيؿ وتدريب  استراتيجيةوعميو فإف السمطة الوطنية الهمسطينية مف خهؿ خطة 

لجعمو قادر عمى التعاطي مع  الكادر الحكومي ورفده بكؿ ما ىو جديد في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات

التقدـ والتطور مف حولو ومواكبتو فنجد أنيا ألحقت بوزارة ااتصاات وتكنولوجيا المعمومات الحاسوب 

الحكومي الذي ييدؼ لبناء وتدريب الكوادر في المؤسسات الحكومية و دعـ مشروع الحكومة 

نية فمسطينية لتكنولوجيا المعمومات وط استراتيجيةووضعت  .االكترونية والعمؿ عمى اارتقاء بو

وااتصاات حممت في طياتيا ما يدعو لدعـ البحث العممي مف خهؿ تخصيص نسبة مئوية مف 

 .موازنة الحكومة لمبحث العممي والتطبيقي و التطويري

ويتبيف مف كؿ ىذا أف المجتمع الهمسطيني يسعى جاىدا ليخمع ثوب البيروقراطية و الكهسيكية ويرتدي 

ثوب االكتروقراطية والتقنية والمعموماتية ليتحوؿ لمجتمع تقني معموماتي بأفراده ومؤسساتو حتى لو 

كاف ىذا التحوؿ يتخبط بيف النظرية والتطبيؽ بسبب الظروؼ المحيطة التي تحبط وتبطئ الكثير مف 

ية والبناء الخطوات والمحاوات فيو كأي مجتمع نامي تختمؼ أولوياتو رغما عنو مف صراع التنم

 .والتقدـ إلى صراع البقاء
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 مؤشر تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت في فمسطين 4.3.2

تعتبرمؤشرات تكنولوجيا المعمومات و ااتصاات أداة لوصؼ مجتمع المعمومات ومراقبة مدى التقدـ 

اسات الدولة في مجاؿ التطور التكنولوجي وتضميف وسائميا في مجاات الحياة كافة كذلؾ تقييـ سي

المعتمدة في مجاؿ قياس مجتمع المعمومات , كما تعتبر مؤشرات تكنولوجيا المعمومات و ااتصاات 

المبنة األساسية إلحصاءات تكنولوجيا المعمومات , ومف اجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف توفير ىذه 

) .بيا دوليا التي يوصىات المؤشرات كاف ابد ليا أف تمبي ااحتياجات الوطنية وتتهؽ مع المؤشر 

 .(2007 ,الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 

قد يكهي لتحديد أىمية قطاع تكنولوجيا المعمومات و ااتصاات أف  يقارف بيف الوقت الذي است رقتو 

 .والسرعة التي انتشرت بيا اانترنت ,التكنولوجيا الحديثة حتى تصؿ لعدد خمسيف مميوف مستخدـ 

, مف حيث سرعة اانتشار والتداوؿ احتاج الياتؼ إلى سبعيف عاما والراديو إلى المثاؿ يؿفعمى سب

والكمبيوتر الشخصي إلى ما يقرب مف عشريف عاما  والتمهزيوف إلى اثني عشر  ,ثمانية وثهثيف عاما 

ف مميو  143ا بؿ وصؿ العدد إلى  ,فيما لـ تحتج شبكة اانترنت إا ألربعة أعواـ فقط  ,عاما 

 (71ص,2015,)مؤشر المعرفة العربي .مستخدـ خهؿ اقؿ مف ثمانية أعواـ

تعتبر اإلحصاءات المتعمقة بيذا  ,وعميو كاف لزاما متابعة ىذا المؤشر و النظر فيو وتحميؿ ت يراتو 

بتوفير ىكذا  2000المؤشر حديثة محميا حيث باشر الجياز المركزي لإلحصاء الهمسطيني منذ عاـ 

ىو يسعى لتطوير ىذه المؤشرات لما تعكسو مف أىمية كبرى حيث تجعمنا في محؿ و  ,إحصاءات 

 مقارنة وقياس مع العالـ المحيط مف حيث التقدـ و التطور.

واتخذ اإلحصاء المركزي الهمسطيني مف المؤشرات التالية ارتكاز لعرض بيانات إحصائية شاممة  

ني في فمسطيف مف خهؿ البنية األساسية وطبيعة ترصد مجتمع المعمومات و الجانب التقني واالكترو 
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ااستخداـ و آليات النهاذ لتكنولوجيا المعمومات وااتصاات مف قبؿ الجميور الهمسطيني ) الياتؼ 

 .الحاسوب ( ,اانترنت  ,الثابت والنقاؿ 

عمومات ويحدث الجياز المركزي لإلحصاء الهمسطيني البيانات و اإلحصاءات لمؤشرات تكنولوجيا الم 

 .أعواـ 3وااتصاات في األراضي الهمسطينية كؿ 

 (2شكؿ )

 (2014 ,)الجياز المركزي لهحصاء الهمسطيني 
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ويعكس فروؽ  ,يوضح الجدوؿ السابؽ المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعمومات في سنوات معينة 

ت كبيرة لمتحوؿ لمجتمع واضحة نستشؼ مف خهليا التوجو الكبير لممجتمع الهمسطيني بالعموـ بخطوا

  .معموماتي

فقد وضح الجياز المركزي  (2014)ولمحديث عف اإلحصائيات األخيرة بالتهصيؿ التي تخص سنة 

النتائج  (2014) صااتلإلحصاء الهمسطيني في تقرير المسح األسري لتكنولوجيا المعمومات واات

 .الرئيسية التالية فيما يخص مؤشرات تكنولوجيا المعمومات

 .2014 -مؤشر امتالك أجيزة النقال والياتف  .1

% في الضهة 43.0% مف األسر في فمسطيف لدييا خط ىاتؼ , بواقع 39.8أشارت النتائج أف 

% مف األسر لدييا خط ىاتؼ 44.0, مقارنة مع  2014 عغيحٌٍؼبَبفٟلـ% 3305ال ربية , و 

% 97.6في الضهة ال ربية مقابؿ  %97.6% في الضهة ال ربية مقابؿ 97.8, واف  2011في العاـ 

 (2014,)تقرير المسح ااسري لتكنولوجيا المعمومات . بعغيحفٟلـ

 .2014 -مؤشر استخدام االنترنت والغرض والمكان  .2

سنوات فأكثر ( الذيف يستخدموف الحاسوب 10مف األفراد )% 53.7أشارت النتائج إلى أف 

في قطاع % 52.2في الضهة ال ربية , مقابؿ  %54.5ويستخدموف اانترنت في فمسطيف , بواقع 

 (2014,)تقرير المسح ااسري لتكنولوجيا المعمومات  .غزة

مف األفراد الذيف  %62.5وفيما يخص ال رض مف استخداـ اانترنت فقد أشارت نتائج المسح إلى أف 

 رض يستخدمونو ب% 57.7يستخدموف اانترنت يستخدمونو ب رض المعب أو تحميؿ العاب , و 

ب رض ااتصاؿ الياتهي % 47.8تحمؿ أفهـ أو صور أو موسيقى أو فيديو أو ااستماع لمراديو و 
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% يستخدمونو ب رض التعميـ أو التعمـ, وبم ت نسبة األفراد الذيف 46.4عبر اانترنت, في حيف أف 

رض تمقي % ب 43.2, و % 42.7يستخدموف اانترنت ب رض إدراج المعمومات أو المراسمة الهورية 

)تقرير المسح  .%ب رض القراءة وتحميؿ كتب و مجهت و صحؼ35.7أو إرساؿ بريد الكتروني , 

 (2014,ااسري لتكنولوجيا المعمومات 

 .2014 -مؤشر استخدام الحاسوب و الغرض من االستخدام  .3

,أشبهدإٌزبئظ2014ٍٕٛادفأوضو(ٌٍؼب10َٚثقظٛصاٍزقلاَاٌؾبٍٛةث١ٓاألفواك)

فٟاٌؼفخ% 59.5ِٓاألفواكفٟفٍَـ٠ٓ١َزقلِْٛاٌؾبٍٛة,ثٛالغ% 60.2ٝأْئٌ

 .فٟلـبعغيح% 61.2اٌغوث١خ,ِمبثً

ٔمـخػٍِٝإشورىٌٕٛٛع١ب4.67ٚف١ّب٠قضٔمبؽاٌّإشوِٓػشوحفملٍغٍذفٍَـ١ٓ

إٌَٛادٚثبٌَٕجخٌّبٍغٍزٗفٍَـ١ِٓٓٔمبؽفٟ,2015اٌّؼٍِٛبدٚاالرظبالدفٟػبَ

ػبَ 4.07األف١وحوبْٕ٘بنرملًٍَِّٛٚاهرفبعِززبٌٟػٓاألػٛاَاٌَبثمخؽ١شاهرفغِٓ

.(2015)ػبَ 4.67صُاٌٝ(2014)ػب4.52َصُئٌٝ (2013)ػبَ 4.16ئٌٝ (2012)

ٚمٌهؽَتِبمووٖرمو٠وٚالغلـبعاالرظبالدٚرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبدفٟفٍَـ١ٌٓؼبَ

ٛىاهحاالرظبالدٚرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبد.2015ٌ

(2015,)رمو٠وٚالغلـبعاالرظبالدٚرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبدفٟفٍَـ١ٓ
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 الفجوة الرقمية في فمسطين اسبابيا وسبل تضييقيا  5.3.2

 مقدمة: -

يا مع التمشيفي الوقت الذي عصهت فيو الثورة الرقمية في العالـ اكمؿ كاف ىناؾ مف واكب واستطاع 

وااستهادة منيا وتكويف ثروة رقمية وعتاد رقمي استخدمو في التطوير والت يير وىيمف عمى الصعيد 

التقني والتكنولوجي واصبح يصنع و يصدر التكنولوجيا وىناؾ مف اصبح مستيمؾ ومستقبؿ لتمؾ 

 .معو والتمشيالتكنولوجيا والبعض يتخبط ويحاوؿ تقبؿ الت يير 

 ,ي صراع محو األمية األلؼ بائية حتى اآلف فداىمتيا ثورة المعمومات ا تزاؿ فمسطيف واقعة ف

فازداد العبء وتضاعهت المصاعب واف  ,ووجدت نهسيا تواجو األمية الثانية وىي األمية التكنولوجية 

كانت األمية األولى األلؼ بائية منعت شرائح كبرى مف المجتمعات العربية عف المساىمة في عممية 

فشاؿ المشاريع التنموية ميما كانت مصادر ف , التنمية اف األمية الثانية كهيمة بتأخير التطور الجدي وا 

كما أف ااختهؼ الواضح في البنية ااقتصادية و ااجتماعية  ,األولية غزيرة الدخؿ كبيرة والمواد

ائح المجتمع والثقافية في فمسطيف ساىـ في تهشي ىذه الهجوة و ظيورىا فيناؾ تهاوت اقتصادي بيف شر 

يجعؿ مف بعضيا قادر عمى اقتناء احدث تقنيات المعمومات و أخرى تنظر إلى ىذه التقنيات كرفاىية 

 .عممية غير مطموبة قبؿ توفير ال ذاء والمسكف و غيرذلؾ

فاألمية الرقمية تشكؿ عائقا أماـ جيود التقدـ وتخمؼ فجوة تزيد اتساعا كمما زاد التقدـ في الدوؿ 

 يزيد البعد بيننا وبينيـ ويصبح المحاؽ بيـ ومواكبتيـ ليس باألمر الييف.ااخرى حيث 
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 جعؿ مما بينيا، تهصؿ التي الرقمية الهجوة مدىب يقاس الدوؿ بيف اٌفبهق فٟاٌٛلذاٌنٞاطجؼٚػ١ٍٗ

ِٓ ٘نٖ سد  آمف مستقبؿ وضماف بااقتصاد لمنيوض النامية الدوؿ أماـ الرىانات أُ٘ اٌفغٛح

 (2008 ,ي واخروف بعم).ابيلشعو 

إليجاد الحموؿ والعمؿ عمى انتياج األفراد نيجا جديدا نحو التطور والرغبة في عبور  فمسطيف تجاىد 

 الجسر كي نقؼ في النيايات عمى قدـ المساواة مع بقية أفراد العالـ في باقي الدوؿ.

 تعريف الفجوة الرقمية: -

مى أنيا : المسافة بيف حالة انتشار استخداـ الشبكة في تقرير ااستراتيجي العربي تـ تعريؼ الهجوة ع

العنكبوتية في الدوؿ المتقدمة بما ينطوي عميو ذلؾ مف ت يير أنماط التهاعؿ في مجاات التجارة و 

 (2016 ,)النجار.العهقات اإلنسانية وعهقات العمؿ وبيف انتشار الشبكة في الدوؿ النامية

  أسباب الفجوة الرقمية في فمسطين -

تعددت األسباب التي ادت لتهشي الهجوة الرقمية في فمسطيف , رغـ  المحاوات الكثيرة إلى مواكبة 

ومهحقة التطور التي سجمتيا ولـ تنكرىا اإلحصائيات األخيرة حوؿ الت ير الهعمي والممحوظ اا انيا 

 .تتسع وتجعؿ مف مجتمعنا يعاني النقص التكنولوجي والتقني

ا خاصا مف حيث حداثة الدولة , حيث عند قدوـ السمطة الهمسطينية و عزميا وفمسطيف تعاني وضع

عمى البناء والتنمية والتطوير كانت البهد تعاني مف شح كبير في كؿ النواحي و كانت تمر بحالة مف 

الرجعية فرضيا ااحتهؿ مف خهؿ الييمنة عمى كؿ منهذ لمبهد والمجتمع نحو التقدـ والتطور ولـ 

حباط كؿ محاوات يشكؿ ا احتهؿ عائؽ قديـ فيو ازاؿ يساىـ كثيرا باألخذ بيد البهد إلى القاع وا 

 .المجتمع الهمسطيني لمرقي والمحاؽ بالركب و مواكبة العالـ بالتطور
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 (2005,د.حجازي ,)د.عمي: ويمكن إجمال ىذه األسباب فيما يمي 

 األسباب التكنولوجية. .1

 األسباب ااقتصادية.  .2

 ب السياسية.األسبا  .3

 األسباب ااجتماعية والثقافية.  .4

 :الرقمية لمفجوة التكنولوجية األسباب –أٚال 

 : ضعف بالعتاد و التقانة الالزمة 

إف تكنولوجيا المعمومات تتطور بتسارع كبير يصعب اف تتـ بسيولة وسرعة مواكبتو والتمكف مف   

نة الهزمة ألسباب عدة منيا العبء المادي المحاؽ بالتقدـ والت ير المستمر مف حيث العتاد والتقا

فتكمهت البرمجيات وااجيزة التقنية عاؿ جدا وخصوصا في بيئة تثقميا الضرائب والوصوؿ لممنتج 

الى اف ااحتهؿ في فمسطيف يهرض  باإلضافة , التقني بطريقة غير مباشرة يزيد ويضاعؼ تكمهتيا

 .قيودا عمى استيراد أجيزة التكنولوجيا

عموـ كدولة مستيمكة غير منتجة لتكنولوجيا المعمومات فيناؾ تدني لتواجد الشركات المنتجة وبال 

 .لمحواسيب والبرمجيات

البحوث التطويرية في مجاؿ المعموماتية دور في ضعؼ البنية التحتية لممعرفة في مجاات  ةو لقم 

 .التكنولوجيا التي قد ت ير مف الوضع الراىف وتحسف منو
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 لتكنولوجيا كشكل تجميمي:استخدام ا 

التعامؿ مع تكنولوجيا المعمومات بيدؼ المباىاة اإلعهمية أو ااجتماعية أكثر منو ااستهادة مف 

 واقتنائيا كمظير حضاري وحسب. .المعمومات لموصوؿ إلى المعرفة

  امثل:غياب خطط توظيف تكنولوجيا المعمومات توظيفا 

ىماؿ الجانب الكيهي , إذ تعمؿ كثير مف المؤسسات جاىدة اقتناء العديد مف التقنيات  التوسع الكمي وا 

والبرمجيات دوف وجود خطط واضحة  لتوظيهيا واستخداميا  حيث عمى التكنولوجيا أف توظؼ توظيهًا 

تنمويًا ا توظيهًا استيهكيا أو ترفيييًا ويجب عمى الجيات سواء أكانت أفراد أو مؤسسات استخداميا 

 ئيسي لخمؽ المعرفة لمحد مف اتساع الهجوة الرقمية. بهاعمية كوسيط ر 

 :الرقمية لمفجوة االقتصادية األسباب –ثانيا 

 : ضعف االقتصاد الرقمي 

األجيزة دوف الدخوؿ الهعمي  واقتناءضعؼ ااستثمار في تكنولوجيا المعمومات و اقتصاره عمى الشراء  

ات وتصنيعيا محميا يحتاج لقوى اقتصادية و إف كمهة توطيف تكنولوجيا المعموم .إلى مجاؿ التصنيع

أكانت مادية مف ٍٛاءتكمهة كبيرة لم اية و ذلؾ لت طية ااحتياجات الهزمة وخصوصا البنية التحتية 

 .عتاد حاسوب وبرمجيات أو فكرية مف مورد بشري قادر ومتمكف

 : محدودية الدخل 

وجيا وتوزيعيا توزيعًا غير عادؿ بيف شريحة الدخؿ المحدود لمهرد يؤدي إلى تهاوت في انتشار التكنول

وأخرى مف حيث تمقي األفراد ليا ويخمؽ ىذا ااختهؼ األولويات في التطمعات فالمأكؿ والعهج 

 .والسكف يسبؽ بكثير توجو محدودي الدخؿ اقتناء ومتابعة التقنيات والبرمجيات 
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 :الرقمية لمفجوة السياسية األسباب -صبٌضب 

مف صعوبة وضع سياسات التنمية المعموماتية التي تتهؽ مع طبيعة المجتمع ومؤسساتو  تعاني فمسطيف

القيػادات  فػي الػدوؿ الناميػة عامتػا تعػاني سياسػة التنميػة المعموماتيػة مػف الضػياع فػي األولويػات" فتقػؼ

 قائمػػة ضمػف إدراجيا كيهية وبيف المعموماتية التنمية بأىمية قناعتيا بيف السياسية في ىذه الدوؿ حائرة

 (3122,)غو٠توالصحة." والتعميـ لم ذاء والمسكف الضاغطة األولويات

و ينتج عف ىذه األسباب السياسية في فمسطيف العديد مف النقاط التي يمتد تأثيرىا المباشر إلػى إعاقػة  

التشػريعي  عػدـ تػهـؤ اإلطػارو عممية التقدـ والتطور وقتؿ المحاوات والهكر المتوجو في ىػذه المجاات.

 عػػامهت االكترونيػػةالتثشأأأْمػػع متطمبػػات مجتمػػع المعمومػػات و عػػدـ تنهيػػذ سياسػػات واضػػحة وحازمػػة 

 أدى إلى اتساع الهجوة الرقمية.

 في فمسطين :ة الرقمي األسباب المجتمعية والثقافية لمفجوة -رابعا 

 : االمية التكنولجية  

فتوسع مهيوـ األمية في  ,المجتمعية والثقافية ىي مف أىـ النقاط التي تندرج تحت عنواف األسباب 

وقتنا الحالي ليشمؿ ما ىو أكثر مف األمية االهبائية و أصبح األمي ىو مف ا يستطيع التعامؿ مع 

غياب الوعي ٚ"التكنولوجيا  ويؤمف بيا ويتقبميا وماىذا إا دليؿ عمى غياب الثقافة العممية التكنولوجية.

ية العمـ والتكنولوجيا وسيادة روح الهمبااة والضياع وااىتماـ بالسطحيات لدى لدى افراد المجتمع بأىم

القبس ) ." شباب العرب وعدـ ااتجاه لمتهكير العممي والسعي لمتعمـ والتطوير وتعمـ الجديد والمهيد

 ( 2006 ,االكترونية 
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دـ معرفتيـ بالتعامؿ معيا وع ,حيث يجيؿ الكثير مف أفراد المجتمع استخداـ التكنولوجيا الحديثة  

ويندرج تحت األمية التكنولوجية ما يعرؼ باألمية المعموماتية وىي عدـ قدرة المتعمميف أو  ,واستخداميا

حتى مستخدمي الحاسب اآللي لموصوؿ إلى معموماتيـ أو حتى التعامؿ مع مصادر المعمومات الرقمية 

قدـ وىنا تكمف اكبر محبطات التكنوتنمية في فيذه المشكمة تقؼ عائقا أماـ عمميات التنمية والت

 .فمسطيف

 :الجمود المجتمعي ورفضو لمتغيير 

 التكنولوجي وىو ما يعرؼ بالتكنوفوبيا وىي الخوؼ مف الت يير النابع مف عدـ الثقة بالتقدـ والتطور

 .وىذا ما ىو إا نتاج عدـ وعي يحتاج لتصحيح في الهكر و توعية

 متدنى مستوى ونوعية التعمي  : 

إف تدني مستوى التعميـ في البهد يعيؽ بالعموـ السير في طرؽ كؿ انواع التنمية , ولكف نوعية التعميـ 

المقدـ وتوجيو المعتمد عمى التمقيف والكهسيكية وركاكة  المناىج التي ا تحاكي اساليب التقانة 

دارات والذي سببو الخمؿ في أجزاء المنظومة التعميمي ,والحداثة اكبر معيؽ  ة مف مناىج ومعمميف وا 

 .مدرسية

  :الحواجز المغوية 

% تعتبر الم ة عائقا نحو استخداـ أحد تطبيقات التكنولوجيا وىى اانترنت، حيث تحتؿ الم ة 

% مف مواقع التجارة اإللكترونية. بينما يمثؿ  85مف محتوي المواقع، وحوالي  %68اإلنجميزية 

% مف المحتوي العالمي فما زاؿ المحتوى العربي 1اقؿ مف نسبة  المحتوي العربي في مواقع اانترنت
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أقؿ مف الوزف الذي تمثمو الم ة العربية. ومف األسباب التي تخمؽ ىذه الحواجز التأخر في انتشار 

 (2012,فإاك)اإلنترنت، وارتهاع نسبة األمية وعدـ وجود حماية فكرية لمنشر اإللكتروني.

 :سبل تضييق الفجوة الرقمية  -

في فمسطيف عمى مبدا الداء مف جنس الدواء فاف مسببات الهجوة ااساسية يجب اف تسد وتعالج مثؿ 

توفير تكنولوجيا المعمومات لتمؾ الشريحة المحرومة منيا بااضافة الى عهج اامية التكنولوجيا 

ة الرقمية يمكف لتساىـ في تضييؽ الهجو بخطط واستراتيجيات مناسبة . وىناؾ العديد مف النقاط تتحد 

 تمخيصيا كالتالي :

 .ع المعموماتمإنشاء ىيئة متخصصة تتولى التخطيط لجميع ااستثمارات المختمهة لبناء مجت .1

تعاوف القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لمتأثير والتشجيع نحو ااستثمار  .2

 .التقني و المعموماتي

 .اىج التعميمية الهمسطينيةإدخاؿ الهكر التقني والمعموماتي في المن .3

العمؿ عمى محو األمية الرقمية المتمثمة في أمية الحاسوب و اانترنت , ومحاربتيا بشتى  .4

 .الوسائؿ اإلعهمية والتعميمية

 .تمويؿ ودعـ المشاريع المحمية و ااستهادة مف العقوؿ لهرتقاء بالجانب التقني الهمسطيني .5

 .ية وتعريهيـ بالمجتمع المعموماتيتوعية المجتمع بمخاطر الهجوة الرقم .6

سد الهجوات األخرى التي تؤوؿ إلى توسيع الهجوة الرقمية مثؿ تمؾ المتعمقة بااقتصاد والتعميـ و  .7

 .الثقافة

الذي عمى اثره يمكف تحديد نوع برنامج ,تحديد ىوية ىؤاء ااشخاص المتاثريف بالهجوة الرقمية  .8

 (2005,)منصورشخاص الى ثهث شرائح . يصنؼ ىؤاء اا ارقبمٖالعمؿ المراد 
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 .ْٛاٌواغجْٛثبٍزقلاَرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبدٌٚىُٕٙال٠َزـ١ؼ 

 .اٌمبكهْٚػٍٝاٍزقلاَرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبدٌٚىُٕٙال٠وغجْٛثنٌه 

 .اٌغ١ولبكه٠ٓػٍٝاٌٛطٛيٌزىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبدٚغ١وهاغج١ٓثٙب 

 

 .رونية في فمسطينالمبحث الثالث : الحكومة االلكت 4.2

 مقدمة :  1.4.2

إف حجـ سيطرة الجانب اإلسرائيمي عمى قطاع ااتصاات و تكنولوجيا المعمومات بطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة كبير لم اية وعميو ىناؾ تهاوت مابيف المهروض و التطمعات المرجوة  و بيف ماىو معموؿ 

 اٌٛالغ.إلييا وبيف التطبيؽ عمى ارض وىناؾ مسافة بيف الخطط والنظريات المستند  .بو

لموضع السياسي الذي تعيشو فمسطيف دور كبير في جعميا حبيسة وبعيدة عف مواكبة التطور 

لكنو ورغـ ذلؾ ىناؾ العديد مف الخطط و النظريات وااستراتيجيات الموضوعة و  ,التكنولوجي والتقني

لجعؿ  , اٌوا٘ٓر اإلمكاف أف تواجو الوضع ىناؾ أيضا بالمقابؿ خطوات واقعية وتطبيقية تحاوؿ قد

 فمسطيف دولة تقنية تحاكي الدوؿ األخرى في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات و ااتصاات.

فااحتهؿ اإلسرائيمي يمارس ض وطو مف خهؿ تضييؽ الخناؽ وحرماف فمسطيف مف الطيؼ الترددي 

كنولوجيا المعمومات في فمسطيف حصارًا الذي تتحكـ بو إسرائيؿ فيو بذلؾ يحاصر قطاع ااتصاات وت

كامهً  فيو مف جانبو يرفض ربط المناطؽ المحتمة بالشبكة الهمسطينية مما يحوؿ دوف القدرة عمى 

 .فصؿ الشبكة الهمسطينية عف الشبكة اإلسرائيمية

ؽ وبالعموـ تعددت المعيقات والث رات والعثرات التي حالة دوف الوصوؿ الى المبت ى مف ناحية خم

فهيما يخص قطاع ااتصاات و تكنولوجيا المعمومات ىناؾ العديد مف  .حكومة الكترونية فاعمة
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وشكؿ غياب إطار  .المعيقات التي تقؼ دوف وجود بنية تحتية مناسبة ومف ثـ إنعاش ىذا القطاع

المعيؽ األكبر  وكاف لحداثة الدولة الهمسطينية  ,قانوني تشريعي يحمي التعامهت االكترونية ث رة كبيرة 

عادة  فقد احتاجت الكثير مف إعادة التأىيؿ بعد دخوؿ السمطة الوطنية التي حاولت جاىدة ترميـ وا 

 .تأىيؿ ما سممو ااحتهؿ اقتصاديا و اجتماعيا وتكنولوجيا

 تطبيق الحكومة االلكترونية في فمسطين : 2.4.2

ءات وقيادات تكنولوجيو , إا أف فمسطيف رغـ قمة الموارد التكنولوجية والبرمجية والبشرية مف كها

شوطا كبيرا وغيرت وحسنت مف واقعيا بجيود تثمف وىي مف تحسف لتحسف وتطور  ذلـؼبمؤسساتيا 

ونمتمس وجود الحكومة االكترونية في فمسطيف مف خهؿ صورىا التي تتمثؿ في التعامؿ  .وتقدـ

 (2016,)حبيب مسطيفف في االكتروني التعامؿ عمى األمثمة مفاالكتروني ف

 .والخدمات لمسمع الحكومية والمناقصات المشتريات عمميات تسييؿ. 1

 .والتصاريح لمرخص وتجديد تسجيؿ. 2

 .لموظائؼ التسجيؿ. 3

 .الخاصة َِزؾمبدٌلٜاٌمـبػبداٌؾى١ِٛخأٚ فواتير تسديد. 4

 .األمور بعض في الشكاوى استقباؿ. 5

لكترونية مف سنة الى اخرى وىذا يدؿ باف فمسطيف تنظر جديا وتعددت صور التوجو نحو الحكومة اا

 وتسعى جاىدة لمتحوؿ بمواطنييا ومؤسساتيا وحكوماتيا الكترونيا وتقنيا ومعموماتيا .
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طبقت التجربة الهمسطينية عف طريؽ الدائرة االكترونية الخاصة بالمجمس  -أماه(10: )2003

والتصويت اعضاء المجمس في قطاع غزة مف خهليا حيث يتـ ااشتراؾ  ,التشريعي الهمسطيني 

 (2010,تطبيقاتيا في فمسطيف. )عبدا   ٘نٖاٌٚٝوكانت 

( E-Palestine: قرار مجمس الوزراء بالمصادقة عمى اعتماد مبادرة فمسطيف االكترونية )2005

المعيد  –اقة الذكية البط –التعميـ االكتروني  –بجميع مكوناتيا المتمثمة في الحكومة االكترونية 

مشروع  –المراة في قطاع تكنولوجيا المعمومات  كػُكٚه –القومي لهتصاات وتكنولوجيا المعمومات 

مشروع تراث الحوسبة المخزوف –مبادرة التعميـ االكتروني –ااورومتوسطية –الشراكة الهمسطينية 

 ((65)قرار مجمس الوزراء الهمسطيني رقـ )الهكري الهمسطيني .

لهكرة الحكومة  ااستراتيجية: بحثت وزارة ااتصاات و تكنولوجيا المعمومات الخطة   2006

االكترونية وكانت ىذه الخطوة نقطة بداية جادة حيث تـ إقرارىا في اجتماع موحد بيف الضهة ال ربية 

ودراساتيا  وقطاع غزة عبر الهيديو كونهرس وفي ىذه المرحمة تـ ااطهع عمى تجارب الدوؿ األخرى

. وتحميميا باإلضافة إلى ااطهع عمى الواقع الهمسطيني والمشاكؿ والمعيقات التي قد تعيؽ ىكذا خطوة

مبادرة تحرير سوؽ ااتصاات في فمسطيف مف خهؿ إدخاؿ  في ىذه السنة معالي د. صيدـلبكحيث 

ظيـ ااتصاات الهمسطينية المصادقة عمى قانوف ىيئة تن كما أنجز ,المش ؿ الثاني لمياتؼ المحموؿ

(PTRA),  والشبكة  ,مبادرة الحكومة اإللكترونية وكانت مف بينياوأطمؽ سمسمة مف المبادرات

 )وزارة التربية والتعميـ العالي( .األكاديمية الوطنية

حتى  2006ورغـ أف الوضع السياسي كاف لو رأي م اير إا انو تـ وضع حجر األساس األولي في 

نوايا و إصرار عمى إمكانية تطبيؽ الهكرة فكانت ىذه السنة تقييـ لهحتياجات و جمع  لو كاف مجرد
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تطبيؽ الحكومة  استراتيجيةلممعيقات و اطهع عمى التجارب والنجاحات وتـ ااتهاؽ عمى مهمح 

 .االكترونية 

ع نظيرتيا وزارة : توقيع مذكرة تهاىـ لمتعاوف بيف وزارة ااتصاات و تكنولوجيا المعمومات م  2010

 ,وشممت اطر المذكرة البنية  لمحكومة االكترونية  ,ااتصاات و الشؤوف ااقتصادية في استونيا 

 .التوثيؽ الحضاري والطبيعي أي تحويؿ الموروث الطبيعي والثقافي إلى الصي ة الرقمية

ف نوعو في خدمة جديدة ضمف مشروع ربط البيانات و الذي يعد األوؿ م 12تـ إطهؽ  :2014

فمسطيف. قاـ بربط وزارات و مؤسسات حكومية مف ضمنيا وزارة الداخمية والمالية و ااقتصاد و 

اعتماد إطار التبادؿ البيني زنار و فريؽ امف المعمومات ورسـ السياسات العامة والخطط .و الصحة 

نشاء قواعد بي.لتطبيقيا عمى ارض الواقع انات وطنية تسيؿ عممية ربط البيانات الحكومية الكترونيا وا 

التأمينات  ,الوفيات  ,المواليد   ,سجؿ الشركات ,ومف الخدمات المتبادلة سجؿ السكاف  ,التبادؿ البيني 

 (2014,)وزارة ااتصاات وتكنولوجيا المعمومات .عدـ المحكومية ,الصحية 

حالتو إلى رئيسا :2016 دولة فمسطيف إلصداره  لمصادقة عمى مشروع قانوف المعامهت اإللكترونية وا 

وفؽ األصوؿ، وذلؾ مف أجؿ تسييؿ وتنظيـ المعامهت اإللكترونية بواسطة رسائؿ أو سجهت إلكترونية 

زالة أية عوائؽ أو تحديات أماـ المعامهت اإللكترونية واألخذ بعيف ااعتبار الحد مف حاات  معتمدة، وا 

رساء  تزوير المراسهت اإللكترونية والتعديهت الهحقة، ومف فرص ااحتياؿ في المعامهت اإللكترونية، وا 

. مبادئ قانونية موحدة لمقواعد والموائح والمعايير المتعمقة بتوثيؽ وسهمة المراسهت والسجهت اإللكترونية

(2016,)موقع الحياة الجديدة 

نظرًا لما تتميز  ,رونيةاعتماد اإلطار العاـ لمخطة الوطنية الشاممة لتعزيز استخداـ وسائؿ الدفع اإللكت

مقارنة  ,وانخهاض التكاليؼ ,بو أنظمة الدفع اإللكترونية مف حيث الكهاءة واألماف وسيولة ااستخداـ
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 ,كما أف استخداـ عمميات الدفع اإللكتروني تعزز مف سرعة دوراف النقد ,بالدفع النقدي أو الشيكات

ر تراكميا في المصارؼ، وتحد بشكؿ كبير مف ومخاط ,وتقمؿ مف المخاطر المتعمقة بالسيولة النقدية

إضافة إلى الهوائد التي  ,األمر الذي يؤدي إلى تعزيز استقرار النظاـ المالي ,عمميات غسؿ األمواؿ

 (2016,)بوابة اقتصاد فمسطيف  .تعود عمى ااقتصاد الوطني بشكؿ عاـ

 المعيقات والتحديات لمحكومة االلكترونية في فمسطين  3.4.2

 مة :مقد -

كاف لوزارة ااتصاات وتكنولوجيا المعمومات الهمسطينية جيود مكثهة لتوفير بنية تحتية لتكنولوجيا 

المعمومات و ااتصاات مف حيث قنوات ااتصاؿ و الربط االكتروني بيف اإلدارات و توفير الشبكة 

 .ت و القطاع الخاصاالكترونية ووجود  بوابة موحدة لمحكومة و التييؤ لممشاركة بيف الحكوما

ولكف توفير التقنيات البرمجية والمادية و توفير البنية التحتية لـ يكف كهيؿ لألخذ بيد المجتمع 

فكاف ىناؾ الكثير مف العقبات و المعيقات  ,والمؤسسات الهمسطينية نحو حكومة الكترونية سميمة 

  .يةوقهت في وجو العنصر الزمني و العممي لتطبيؽ الحكومة االكترون

مػف المعيقػات وىػذه النقػاط ظػاىرة  ٚعٛكػلكوىناؾ عدة مشاكؿ بطبيعة الدولة الهمسطينية ساىمت فػي 

َعدـ الجاىزية فػي  , الخاصعدـ الجاىزية في القطاع في مجتمعنا وتركيبو المؤسسي :   اٌمـبعاٌؼأب

عػدـ ,ؼ التكػاليؼ العاليػةالحاجة الى العمؿ مع عدة اطػرا ,عدـ توفر الخبرة المعرفية,تحديد ااحتياجات,

 (2009,)ابو زيد التوازي مع العديد مع المشاريع ااخرى,  وجود سمطة تنهيذ

الواضحة وضعؼ التخطيط داخؿ المؤسسات  ااستراتيجيةغياب الرؤية المعيقات اإلدارية : 

ه بكؿ الهمسطينية فيناؾ غياب لتحديث التقنيات أو ت يير أسموب العمؿ وتطوير طاقـ العمؿ وتزويد
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ماىو جديد أي أف الحداثة التقنية والتكنولوجية ليست مف أولويات الكثير مف المؤسسات مما يخمؽ بيئة 

 .مؤسسية كاممة غير ناضجة الكترونيا و تقنيا ومف ثـ قصور في تواصؿ ىذه المؤسسة مع المحيط

يير وتكمهتو و ما سيترتب مقاومة الت يير في المؤسسات و التمسؾ باإلدارة التقميدية خوفا مف ىذا الت 

 مف عبء تعميمي وتدريبي لشريحة الموظهيف. 

كما أف سير عمؿ معظـ المؤسسات نحو الت يير ليس بمنيج وا يتبع خطة مدروسة ويتسـ بالعشوائية 

فه تنظر المؤسسة ألنيا جزء مف مجتمع لو رغبة و رؤية نحو التكنولوجيا وعمى كؿ مؤسسة أف  ,

حيث أف العمؿ المشترؾ بيف المؤسسات الهمسطينية سواء أكانت خاصة أو تسعى لتكمؿ األخرى 

حكومية عقيـ وضعيؼ وعهج ىذا الخمؿ في التواصؿ ىو أولى الخطوات نحو حكومة الكترونية 

فاف مجرد توفير البرامج والمعدات لف يضمف النجاح المطمؽ لممؤسسات وليس كهيؿ  ,صحيحة 

سرعة ودقة انجازىا ألنو سي مب عمييا العشوائية فعمى ىذا التطوير أف  باارتقاء بيا وبمستوى أدائيا و

يشمؿ أجيزة الدولة بالتزامف مع الجيات الحكومية والمؤسسات الخاصة بما يحمموا مف موارد بشرية و 

 .أخرى مادية

 فعمى المؤسسات أف تنظر لمتحوؿ نحو اإلدارة والحكومة االكترونية عمى أنيا مطمب وحاجة فرضيا

 الت يير ومواكبتو ضروري ا محاؿ وىو ليس نوعا مف الرفاىية.

وىناؾ نقاط أخرى وىي انعداـ المعايير والمواصهات التي تحدد النظـ اآللية في العمؿ اإلداري داخؿ 

و نقص الخبرات  .المؤسسات الهمسطينية تخمؽ  تحديات ومشاكؿ تواجو عممية ميكنة نظـ العمؿ

ة االكترونية و التش يمية , جمود اليياكؿ التنظيمية في المؤسسات جميعيا والمختصيف بإعداد األنظم

 .تحد مف المضي قدما
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 المعيقات السياسية : 

معيقات ااحتهؿ وما يهرضو مف تحكـ و حرصو عمى عدـ نضج المجتمع الهمسطيني معموماتيا وتقنيا 

يدتو البهد باآلونة األخيرة اثر عمى غياب الوفاؽ الوطني وما ش ,ليبقيو حبيس التأخر وعدـ التطور 

التواصؿ بيف المؤسسات الحكومية بيف مناطؽ الوطف فأصبح القطاع منهصؿ عف الضهة ال ربية 

وشمؿ اانهصاؿ المنطقتيف بكؿ ما تحمهف مف مؤسسات حكومية مما وضع شرخ واضح يعيؽ تكويف 

 .حكومة الكترونية كاممة

وذلؾ لت ير األولويات وىذا في الدوؿ النامية بالعمـو حيث  .الداعمةغياب اإلرادة السياسية الهاعمة و 

تتوجو الجيود نحو التنمية البشرية فيما يتعمؽ بالصحة والتعميـ و المرأة  و توفير الطعاـ والسكف  أي 

 .ىناؾ أولويات تسبؽ الجانب التكنولوجي بكثير

غياب تشريعات و  محمية وفؽ اطر قانونيةعدـ وجود بيئة عمؿ الكترونية معيقات قانونية و أمنية : 

غياب تشريع قانوني يؤدي إلى التحقؽ مف ىوية  وقانونية تحـر ااختراؽ , عدـ وجود عقوبات رادعو 

ازاؿ موضوع البصمة االكترونية قيد اإلنشاء وىو  .العميؿ وكؿ ما يتعمؽ بالخصوصية و السرية

 .عمى شبكات اانترنتاإلقباؿ عمى الكثير مف األعماؿ مف موضوع يحد 

غياب قانوف المعامهت االكترونية وعدـ وجود جانب قانوني بمواد واضحة تحمي األشخاص كما اف 

ومعموماتيـ وبياناتيـ في عالـ افتراضي يؤثر بواقع األفراد والمجتمع والبهد  شكؿ عقدة وفقداف 

 إلنجازىاترونية ومف ثـ عدـ التوجو بالمعامهت االكضمخاٌٚقتناعااالحساس باألماف وخوؼ  وعدـ 

عبر المواقع والتطبيقات التي صممت خصيصا ليا مما يشكؿ خيبة وعدـ حدوث اتزاف بيف ما يخطط 

 .لو وما ينهذ ومف ثـ ىناؾ فرؽ كبير بيف الواقع التقني في فمسطيف بيف النظرية والتطبيؽ
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ؽ حيث ىناؾ تنوع في التشريعات عدـ وجود قوانيف وتشريعات موحده في فمسطيف وىذا اكبر معي

والقوانيف فيناؾ األردنية وأخرى المصرية في مناطؽ مختمهة مما يؤدي لحدوث تضارب وعدـ توافؽ 

واندماج وعميو فاف عدـ فمسطنة التشريعات والقوانيف بما يناسب المجتمع وخصوصيتو وطبيعة 

 .مؤسساتو يحد مف وجود تشريعات يستند عمييا ويؤخذ بيا

: تعاني فمسطيف مف الوضع ااقتصادي المتردي و تراجع ااستثمارات المتخصصة في  مالية معيقات

التكنولوجيا وااتصاات رغـ ما شيدتو البهد مف إقباؿ إا انو إقباؿ محدود وا يزاؿ في بداياتو 

ي دولة فتكاليؼ تجييز بنية تحتية لتكنولوجيا معمومات واتصاات عالية جدا ترىؽ الدولة وخصوصا ف

أولوياتيا المالية مختمهة فمممجتمع الهمسطيني خصوصيتو لما يخمهو ااحتهؿ مف دمار ونقص يحتاج 

لترميـ كالبنية الزراعية و المواصهت و المؤسسات العممية و إعادة التأىيؿ وغيرىا الكثير مما يؤجؿ 

 .التهكير بالتطوير التكنولوجي والتقني

سسات عامة تضع عائؽ لتقديـ برامج ودورات تدريبية ومشاكؿ الصيانة فقمة الموارد المالية في المؤ 

 التقنية وتكمهتيا.

و سبب ارتهاع تكاليؼ ااتصاؿ صعوبة بالوصوؿ المتكافئ لمخدمات االكترونية حيث يتبايف المجتمع 

 الهمسطيني في أولوياتو و قدرتو عمى اقتناء االكترونيات الحديثة و ااتصاؿ المستمر بشبكات

اانترنت يعود ذلؾ لألسباب المعيشية الصعبة و تردي الدخؿ لألفراد فتت ير توجياتيـ نحو توفير 

 .الطعاـ و السكف والدواء بدا مف اانخراط في اقتناء التكنولوجيا والتعامؿ مع شبكات اانترنت

وعبء مالي كبير المهروضة عمى الموازنات فالتحوؿ لمحكومة االكترونية يتطمب مبالغ طائمة  اٌم١ٛك

عادة تأىيؿ العامميف في المؤسسات الحكومية  .مف بناء بنوؾ معمومات وبنية تحتية وا 



63 
 

 ٟٚ٘تنخر المجتمع المعموماتي آفة تسمى األمية االكترونية أو األمية التقنية معيقات مجتمعية : 

ي معرفي فاألمية تضعهو و تجعمو ىش تكنولوجيا وتجعمو يعاني عزلة معموماتية تقنية وفقر الكترون

والوصوؿ إلى مصادر تمبي  ,العجز عف تحديد احتياجات الهرد مف المعمومات  ” االكترونية ىي :

المعموماتية عمى الهرد الذي اؿ يعرؼ كيؼ يحدد احتياجاتو  ااميةتطمؽ و  ااحتياجات ٘نٖ

فة استخداـ اإلنترنت يشمؿ عدـ معر  ٚ٘نا ,وكيهية استخداميا ,المعموماتية، وعدـ معرفتو بالمصادر

 (2010,". )محمدكمصدر معمومات متميز

وتنتشر ىذه اآلفة في الدوؿ النامية عامة   ,وىي بذلؾ  تولد صعوبة التواصؿ مع التقنيات الحديثة 

فالهقر وانخهاض الدخؿ الذي يحوؿ دوف التواصؿ عبر الشبكات يعتبر احد األسباب و مقاومة التحوؿ 

عامة لعدـ الثقة بالتقنيات وغياب اإلحساس باألماف أثناء استخداميا وخصوصا  االكتروني بيف األفراد

 .إف تعمؽ األمر بمعامهت مالية

وكؿ ىذا القصور و تجنب اإلقباؿ عمى التكنولوجيا و التعايش مع الت يير والتطور يحمؿ مصطمح 

ذات الصمة و المقاومة وعدـ " التردد في استخداـ أجيزة الكمبيوتر والتكنولوجيات  ٛٚ٘التكنوفوبيا : 

الرغبة في الت يير مف نظاـ إلى آخر أو برنامج واحد إلى آخر , انتقادات شديدة ألية ت ييرات أو 

 (2014,)محمد.تطوير في جانب التكنولوجيا و المقاومة السمبية لمبادرات التكنولوجيا الجديدة "

فمـ يعد  ,المؤسسات عمى وجو الخصوص عامة وبومقاومة الت يير ىذه تحد مف مرونة سير األعماؿ 

مهيوـ األمية  في ىذا الوقت يقتصر عمى قدرة الشخص عمى القراءة والكتابة فقط بؿ تعدى ذلؾ إلى 

البعد التكنولوجي والتقني  وأصبح محو األمية االكترونية الش ؿ الشاغؿ لمدوؿ التي تسعى إلى بناء 

ب شعوبيا الميارات األساسية التي تمكنيـ مف مجتمعات معرفة حديثة ومتطورة عف طريؽ إكسا
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استخداـ واستعماؿ تكنولوجيا المعمومات في حياتيـ اليومية والتي مف خهليا يتـ تطوير الهرص 

 .التجارية و ااجتماعية و الثقافية لمهرد والمجتمع

عدى الميارات وتتـ محاربة األمية االكترونية أو التقنية مف خهؿ نشر الوعي المعموماتي الذي يت

األساسية استخداـ تقنيات الحاسب والشبكات بؿ يشمؿ بناء اإلمكانيات والقدرات اكتشاؼ المعمومات 

عند الحاجة إلييا وتحديد مكانيا وكيهية الوصوؿ إلييا وتقييميا واستعماليا بشكؿ فعاؿ. كما يشمؿ 

د لتجنب الوقوع فيما يمكف أف يعد الوعي بالجوانب األمنية في العالـ الرقمي ومعرفة الحقوؽ والحدو 

 جريمة معموماتية 

ويعاني المجتمع الهمسطيني مف مخاوؼ عده فيما يخص اإلقباؿ التاـ والكامؿ عمى المعامهت 

االكترونية وتيسير األمور بشكؿ كامؿ الكترونيا فه يوجد قانوف يحمي المعامهت المالية االكترونية 

عي و القضائي فيما يخص تبادؿ البيانات الذي يحتاج لتوقيع رقمي و ىناؾ قصور في الجانب التشري

نحو اتخاذ خطوة في كثير مف األمور كما  أية تجزئةجميع ىذه األمور تشكؿ خط وقوؼ يحوؿ دوف  

أف طبيعة المجتمع الذي يعيش ظروؼ احتهؿ قاىرة تضيع جوانب تكنولوجيا المعمومات بيف 

  .مف الحصوؿ عمى المأوى والطعاـ واليوية و العمؿ و ااستقرار  األولويات التي يحتاجيا المجتمع

وفيما يخص المؤسسات فاف الموظؼ يجد باف المواكبة المستمرة لمتطور ىي عبء يحممو طاقة 

مضاعهة تجعمو باستمرار يسعى لمحصوؿ عمى دورات تدريبية و متابعة مستمرة لتطوير مياراتو كما 

أخطاء كثيرة غير مبرمج عمييا أما تتعمؽ بالصيانة أو خطا تقني انو يشعر بالخوؼ مف الوقوع ب

مهاجئ كؿ ىذا يجعؿ نسبة ا بأس بيا مف تهضيؿ العمؿ الكهسيكي الروتيني في انجاز المياـ 

 .اإلدارية والعزوؼ عف التعامؿ معا التقنيات الحديثة والبرمجيات 
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تقنية بأنيا عدو وذلؾ بسبب ربط التقدـ بمشكمة كما ينظر األغمبية مف األفراد في المجتمع لمحداثة وال

البطالة والخوؼ مف إحهؿ اآللة بدؿ القوى البشرية العاممة والخوؼ كذلؾ مف زيادة العبء و العمؿ 

الكمي وانخهاض العبء الكيهي فقد لخصت التقنيات الكثير مف الجيد الهكري وأصبح يطمب مف 

ظ النتائج و سير العمميات أصبح عمى عاتؽ البرامج خاصة إدخاؿ البيانات و حه اإلكاهٞالموظؼ 

رغـ ما تقدمو الحداثة في اآللة و البرامج مف  لىوا  .الحديثة التي تتكهؿ بإخراج نتائج دقيقة و صحيحة

قمة  فيشكو العامموف اإلنسانية إلي  ٚافزمبكٌٍُ٘ؼاللبدعمؿ اإلدارييف إا أنيـ يشكوف العزلة لتسييؿ 

يف األفراد وفقداف جزء كبير مف العهقات ااجتماعية فأصبحت العهقة بينيـ في ااحتكاؾ والتهاعؿ ب

مؤسساتيـ تتسـ بالهتور وىذا يجعؿ الكثير يحف إلى الوضع القديـ لممؤسسات و يب ض التطور وىيمنة 

 .التكنولوجيا

ظـ مراقبة وىذا التطور في األساليب اإلدارية وفي انجاز المعامهت والتعامؿ مع البيانات فرض ن

تطورت بدورىا لتهءـ التقدـ في جميع الجوانب اإلدارية مما جعؿ المراقبة أشد وأكثر حزما وتحكميا 

 .عقوبات و قوانيف وتشريعات خاصة

اقتناء تكنولوجيا المعمومات بشقيا المادي والبرمجي يعتبر أمر شاؽ مف : وتقني ومعيقات تكنولوجي

يعاني تكمهة عالية لتوفير كؿ ما  ,ولوجيا المعمومات غير مصنع ليا الناحية المالية فكبمد مستورد لتكن

ىو جديد فالتطبيقات و البرامج و األدوات بت يير دائـ ومستمر والحاجة في كؿ مرة تمح لمواكبة ىذا 

كما أف تكمهة  ,التقدـ وعدـ وجود اكتهاء مالي يعيؽ مف مواكبة ومهحقة ىذه الت ييرات مما يخمؽ عثرة 

ة ليذه األجيزة عالية جدا باإلضافة إلى عدـ وجود عنصر بشري بكهاءة عالية قادر عمى الصيان

التعامؿ مع التقنيات والبرمجيات الحديثة مما يهرض في بعض األحياف عنصر أجنبي ليشرح ويساعد 

 .في عممية التواصؿ مع التقنيات األجنبية المهروضة والتي ا بد منيا
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اتجاه الجامعات والمعاىد لتخصصات أنظمة المعمومات وااتصاات رغـ انو في فمسطيف يعتبر و 

مف حيث محتواه و مف حيث التطبيؽ و الجانب  إا أف المنياج يشكو مف التقصير حاضرة وبقوة

العممي لضعؼ الموجودات مف أدوات وأساليب ارتهاع تكمهتيا مف جية ولكوف ااحتهؿ يتحكـ بطريقة 

 .لهمسطيني مف تقنيات و تكنولوجيا معموماتتهرض ما يقتنيو المجتمع ا

ومف المعيقات التقنية انو ا يوجد نهاذ مباشر إلى شبكة اانترنت العالمية وذلؾ ألنو ا يسمح لمسمطة 

الوطنية الهمسطينية بالحصوؿ عمى نهاذىا المباشر مف دوف الوسيط اإلسرائيمي فالنهاذ المتاح في 

 .التي بدورىا نهاذىا إلى اانترنت مف خهؿ شركات إسرائيميةفمسطيف مف خهؿ شركة ااتصاات و 

االتصاالت )وفق معايير جاىزيتيا ( كمتطمب لمحكومة التحتية لتكنولوجيا المعمومات و  البنية 4.4.2

 :االلكترونية في فمسطين

 مقدمة: -

اتيا فيي  تشمؿ يتـ تعريؼ البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات وااتصاات مف خهؿ النظر لمكون

أجيزة  ,انتشار اانترنت  ,الجانب الصمب و اآلخر المرف فالبنية الصمبة تتمثؿ في )اتصاات 

 ,التطبيؽ التدريجي  ,الخطة المحكمة  ,الحاسوب( اما البنية المرنة : تتمثؿ في )النظرة المستقبمية 

  (2013,( )الهميالقيادة الحكيمة

حاسـ في التحوؿ إلى اإلدارة االكترونية وىي التي تشكؿ وترسـ الييكؿ فالبنية التحتية تعد العامؿ ال

وجود  , اإلكاهادالربط االكترونية بيف  ,الهني لمحكومة االكترونية والذي يتكوف مف: قنوات اتصاؿ 

 .وجود مشاركة بيف الحكومات والقطاع الخاص ,الشبكة االكترونية و بوابة واحدة لمحكومة 
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ة التحتية متطمب أساسي يمكف جمعيا في شبكات اتصاات متطورة تتوافؽ مع بيئة كما اف البني 

بناء  .أجيزة وحاسبات ,معدات  ,التحوؿ وتعمؿ عمى زيادة الترابط بيف المؤسسات , تجييزات تقنية 

 شبكي متماسؾ وأنظمة الكترونية تمكف الحكومة االكترونية مف أداء وظائهيا وبموغ أىدافيا.

اختصار موضوع البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات في مدى التعامؿ مع أجيزة الحاسوب وا يمكف 

والشبكات و كهاءة ااتصاات السمكية والخموية فقط ا غير بؿ تمتد لتشمميا معايير عدة تتكافئ 

 .لتشكؿ لنا بنية تحتية سميمة وصالحة إلنشاء حكومة الكترونية فاعمة

ي التعرؼ عمى مدى جاىزية البنية التحتية ومف ثـ ىؿ ىي مناسبة لقياـ فيناؾ معايير تساعدنا ف

أساسات لحكومة الكترونية قادرة عمى ممارسة مياميا وفؽ المعايير االكترونية والتقنية ومجاراة ىذا 

 .التقدـ اليائؿ

المعيار  ,المعيار ااجتماعي  ,وبالعموـ يمكف تمخيص ىذه المعايير كااتي: المعيار التكنولوجي 

 (2015,)مقداد  .المعيار الثقافي ,المعيار السياسي  ,ااقتصادي 

 معايير جاىزية البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في فمسطين : -

 : المعيار التكنولوجي في فمسطين : أٚال

ايجابية مف حيث  أخذت البنية التحتية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات وااتصاات في فمسطيف مهمح

مناطؽ ج رافية اكبر و باألخص الريهية   ADSLتوسع انتشار خدمات اانترنت فقد شممت خدمات 

لمشروع الشبكة الحكومية  ٚوبْ,وربط المناطؽ النائية و الميشمة بشبكة ااتصاؿ وخدمات اانترنت 

طؽ تقريبا قدرا كبيرا مف أي ربط كافة المؤسسات الحكومية بشبكة األلياؼ الضوئية في جميع المنا

 .خمؽ بنية تكنولوجية
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وىناؾ جيود كبيرة ا يمكف إغهاليا لمنيوض بالجانب التكنولوجي في البهد مف خهؿ العمؿ عمى 

تكويف قاعدة تكنولوجية قادرة عمى استيعاب أفكار كثيرة في مشاريع تتطمع لمواكبة التقدـ والتطور مثمت 

 .ة التحتية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات وااتصااتىذه القاعدة جزء كبير مف البني

وفي فمسطيف تعد سيولة النهاذ إلى المعمومات والمعرفة مف مهمح وجود بنية تحتية لتكنولوجيا 

مف  ىائمةنسبة المعمومات وااتصاات أي أف تكوف المعمومات متاحة لمعموـ حيث شيدت فمسطيف 

ة ليس ل ايات شكمية أو انو مجرد لحاؽ بالركب التكنولوجي مواقع الكتروني مؤسساتيا حيث امتهؾ

كساب ىذه الجيات شهافية ومصداقية  ,وحسب   ,بؿ لعرض المحتوى الرقمي وجعمو متاحا لمجميع وا 

وعميو قبؿ أف تخطو ىذه المؤسسات ىكذا خطوة فإنيا شيدت  ,مما يمكف الجميع ااطهع عمييا 

 ت جيودىا لتجميع محتوى رقمي مناسب وشامؿمشاريع أتمتة وحوسبة لخدماتيا وكثه

 ثانيا : المعيار السياسي:

تؤدي حرية المعمومات إلى تطوير و بمورة العممية السياسية وذلؾ مف خهؿ مشاركة الجماىير و زيادة 

والمعروؼ أف زيادة الوعي  ,معدؿ إجماع الرأي ومشاركتو في رسـ سياسة التطوير الخاصة بالدوؿ 

لمعرفي تعمؿ عمى تقميص احتكار السمطة السياسية لعممية فرض القرارات والتعتيـ التكنولوجي وا

 .بخصوص مستقبؿ الدوؿ

ومف ىذا المنطمؽ شيدت جميع المؤسسات الحكومية في فمسطيف امتهكيا لمواقع الكترونية تعرض 

ة كؿ العقبات و مف خهليا صهحاتيا لمعامة بحيث تكسر حاجز البيروقراطية, وتأخذ بيد المواطف إلزال

 األفكار السمبية عف التعامؿ مع الجيات الحكومية لتأدية معامهت أو تخميص أمر معيف.
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كما حرصت الحكومة فمسطيف عمى تسييؿ وتيسير كؿ ما يتعمؽ بتحويؿ مسار المؤسسات الحكومية 

د خطة فتوج ,لمسير في اتجاه وجود حكومة الكترونية في فمسطيف تمبي طمبات الهرد والمجتمع 

إستراتيجية لتحويؿ المؤسسات بأنواعيا سواء أكانت حكومية  أو تعميمية كمدارس وجامعات ومعاىد 

بما تحمؿ مف عناصر بشرية موظهيف وطهب و أخرى مادية كاألدوات والوسائؿ والبرامج إلى بيئة 

ت بما يساعد البهد تكنولوجية قادرة عمى مواكبة التطور المحيط وقادرة عمى تسخير تكنولوجيا المعموما

 .عمى تخطي ما يمنعو ااحتهؿ ويهرضو

 ثالثا : المعيار الثقافي :

الحرص عمى حرمة البيانات الشخصية  ,احتراـ الممكية الذىنية  ,)ااعتراؼ بالقيـ الثقافية لممعمومات  

اف ىناؾ وقد ك ,كؿ ىذه البنود تدخؿ ضمف المعيار الثقافي . (2016,)الهيصؿ األمانة العممية( ,

مف خهؿ تطبيقات ومواقع  ,الثقافة في البهد بقالب الكتروني معموماتي تقني  ةإقباؿ كبير لقولب

اٌنٞ ,الكترونية ساىمت في نشر الهكر الهمسطيني بثقافتو و كذلؾ قضيتو وتاريخو  اٌٛلذ  فٟ

طيني مف أصبحت المساحة الواقعية ضيقة لم اية و محدودة و محاصرة لما يهرضو الوضع الهمس

فقد اتسعت لمشباب الساحة اافتراضية عمى شبكات اانترنت وما  ,حصار ج رافي و آخر فكري 

تحممو مف مواقع لمتواصؿ ااجتماعي وغيرىا فكانت نافذة لإلطهؿ عمى العالـ الخارجي والتواصؿ مع 

وف الهمسطيني المحيط وكؿ ىذا تطمب قوانيف صارمة تحهظ  لمشخص و المعمومة حقوقيا فينظر القان

لإلساءة عمى االكترونية و ىتؾ حرمة البيانات الشخصية و عدـ احتراـ الممكية الذىنية واألمانة 

كما أف الوضع التي تعيشو فمسطيف مف  .العممية بأنيا جميعيا جـر يقؼ القانوف لو وقهت محاسبة

وعة فباتت مرحب بيا و احتهؿ ساىـ في نشر ثقافة تكنولوجيا المعمومات وما تحمؿ مف وسائؿ متن
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أصبح اقتناء كؿ ما ىو حديث ومطور مف وسائؿ و أدوات ىو مطمب لمهرد و المؤسسات وجميع 

 .الجيات عامة

 رابعا : المعيار المجتمعي :

ىناؾ جيود ومحاوات عدة قد بدأت بكؿ جدية و دراسة و تخطيط وذلؾ لألخذ بيد المجتمع نحو العالـ 

تمع معموماتي وتحاكي ىذه الجيود شريحتيف األولى المجتمع الحالي الرقمي والعمؿ عمى جعمو مج

بتكوينو مف مواطنيف يتعامموف بطبيعة الحاؿ مع الجيات الحكومية كافة و تربطيـ بيذه الجيات 

أما  ,معامهتيـ ومصالحيـ و العامميف في ىذه المؤسسات الذيف فرضت عمييـ بيئة محوسبة مؤتمتة 

لجيؿ الجديد والعمؿ عمى تأىيميـ منذ الص ر ومنذ المراحؿ الدراسية األولى الشريحة الثانية فيي ا

إلنشاء جيؿ كامؿ ممـ وقادر عمى استيعاب العالـ الرقمي في وطنو ومف حولو وجعؿ الواقع التقني 

 .أسموب حياة يميز ىذا الجيؿ

تكنولوجيا المعمومات وىذه العزيمة القائمة عمى بناء جيؿ واعي تكنولوجيا تسعى لبناء القدرات في 

وعميو فاف إحياء مبادرة التعميـ االكتروني مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ في المدارس  ,وااتصاات 

الهمسطينية مف خهؿ تطوير المناىج ورفع عممية التعميـ لتزويد األطهاؿ الهمسطينييف بالميارات و 

مف خهؿ الكثير مف الخطوات كحوسبة الخبرات التي تناسب ما يحيط بيـ مف واقع رقمي وذلؾ 

عادة تدوير وتطوير المناىج الهمسطينية ولـ يقتصر ىذا  عادة تأىيؿ المعمميف تكنولوجيًا وا  المدارس وا 

عمى المدارس فقط بؿ امتد ىذا التطور في المحتوى الرقمي وطريقة عرضو لممواقع االكترونية 

الخدمات ومف ثـ خمؽ جيؿ مسمح بأدوات تكنولوجيا  لمجامعات و الخدمات التعميمية كافة وأتمتة ىذه

الوطنية لتكنولوجيا المعمومات و ااتصاات حيث  ااستراتيجيةالمعمومات و نستشؼ ىذا مما تحممو 

أنيا تعكس توجو حاـز وجاد لبناء فمسطيف الكترونيا مف حيث امتهكيا مجتمع معموماتي ومؤسسات 
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جيود كؿ مف المؤسسات الهمسطينية سواء كانت حكومية أو قطاع وقد تكاثهت ال ,وحكومات الكترونية 

خاص أو أىمية حيث بادرت جميعيا بتأىيؿ موظهييا وتدريبيـ ودفع المجتمع لمحاربة محو األمية 

 .الحاسوبية والتخمص منيا لمقدرة عمى ااستجابة و التهاعؿ ومف ثـ ااستهادة مف الخدمات المقدمة

 ي : خامسا: المعيار االقتصاد

 ,يتسع األثر لمحياة ااقتصادية والمالية ليشمؿ المساىمة في تكويف قطاع تكنولوجيا المعمومات 

وباإلجماؿ ىناؾ عهقة تبادلية بيف القطاعيف القطاع ااقتصادي المالي و اآلخر التكنولوجي 

ىـ بطريقة المعموماتي حيث يعتبر قطاع تكنولوجيا المعمومات وااتصاات مف القطاعات التي تسا

 , ٌىبفخاٌمـبػبدمباشرة في الناتج المحمي اإلجمالي ألي بمد حيث انو يوفر األدوات والبرامج الهزمة 

نتاجية واقؿ وقوع بالخطأ و السيو  وبالمقابؿ كاف لزاما  ,ويوجو سير األعماؿ بطريقة أكثر كهاءة وا 

البرمجيات  مات وااتصاات وتوفيرجيا المعمو عمى الدولة دفع قوتيا ااستثمارية في اتجاه تكنولو 

 .والتطبيقات المناسبة والتشجيع إلصهح حقؿ ااستثمار في المجاؿ التقني و المعموماتي

فقد كاف ىناؾ بما يخص ىيكمية السوؽ والبيئة ااقتصادية في فمسطيف نشاط كبير ممحوظ وحركات 

ولوجيا المعمومات و خصوصا تحرير وترخيص لشركات عدة عاممة في مجاؿ قطاع ااتصاات وتكن

كما شيدت الهترة ااخيرة مبادرات ومشاريع ساىمت في تعزيز البنية التحتية  ,المزودةلألنترنتتمؾ 

 .وتسابؽ بيف الجيات الخاصة لتبني تزويد الجيات المعنية بكؿ ما ىو جديد ومطور و مؤتمت

ة والمالية الى التكنولوجية وكؿ ىذا وفؽ مساندة حكومية كانت داعـ لكؿ التحركات ااقتصادي

 .والمعموماتية
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المعيار القانوني والتشريعي لتكنولوجيا المعمومات كمتطمب لمحكومة االلكترونية في  5.4.2

 .فمسطين

 مقدمة :

إلنجاح الحكومة االكترونية فاف ذلؾ يهرض عمينا ااعتراؼ بالجانب التشريعي والقانوني لمعمميات 

فالتعاوف بيف  ,متطمبات نجاح تطبيؽ الحكومة االكترونيةحد أىمأذا الجانب االكترونية ىوالتعامهت 

وحهظ الخصوصية واألمف المعموماتي يحتاج إلطار تشريعي يحصف التعامهت  ,المؤسسات الحكومية

لخاص االكترونية ببنود ومواد تحهظ الحقوؽ وتسف العقوبات لتبادؿ المعمومات االكترونية لمقطاعيف ا

 .سواء أكانت مالية أو تجارية أو إدارية ,والمواطف الهمسطينيوالعاـ 

وخصوصا في الوقت الذي تعيش فيو فمسطيف وسط العدد الكبير لمقضايا ال ير مهصوؿ بيا في 

المحاكـ الهمسطينية تمؾ التي تطوؿ تعامهت العقود االكترونية باإلضافة لحاات التزوير و ااحتياؿ 

ية التي بدورىا تمحؽ أذى مجتمعي تطوؿ أفراده ومؤسساتو. وتأثر وتأخر في المراسهت االكترون

فاإلطار القانوني الناظـ لمعامهت التجارة التقميدية  ,القطاع المصرفي ومف ثـ ااقتصاد الوطني 

وىو ا تشتمؿ أحكامو عمى أية مواد خاصة  1966يحكميا قانوف ازاؿ ساري المهعوؿ لعاـ "

باستثناء ماتـ اضافتو مف احكاـ خاصة  ,نية او تنظيـ مسائؿ التعاقد االكتروني بالمعامهت االكترو 

بإثبات المحررات االكترونية الواردة في قانوف البيانات في المواد المدنية والتجارية لعاـ 

 (2016 ,)د.عمرو."2001

تروني في كثير مف دوؿ وفي الوقت الذي تخطت التجارة االكترونية و التوقيع االكتروني والدفع االك

حيث اف عدـ اقرار  تأخراا تزاؿ فمسطيف تشيد  .العالـ كونيا مصطمحات وأصبحت تطبيقا معموا بو
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التوقيع  االكتروني حتى ااف يشكؿ عائقا في التعامهت االكترونية فتعبئة الطمبات و تبادؿ 

 .ألطراؼ العقد أو المعاممة االكترونية التعامهت تحتاج لمتوقيع االكتروني وىو بمثابة إثبات و ىوية

وعميو جاء قانوف المعامهت االكتروني كخطوة لمواكبة المستجدات والتطورات المحيطة التي تهرض 

اانسياؽ وراءىا ومجاراتيا وتـ تحديثو وتحسينو أكثر مف مرة ليهئـ الت يرات ويصبح أكثر شموا قدر 

 .اامكاف

 .ية الفمسطيني قانون المعامالت االلكترون

مػػف خػػهؿ زيػػارة لػػوزارة ااتصػػاات عامػػة والحاسػػوب الحكػػومي خاصػػة تػػـ ااطػػهع عمػػى اخػػر نسػػخة 

لقػػػانوف المعػػػامهت االكترونػػػي الهمسػػػطيني حيػػػث دلػػػت ىػػػذه النسػػػخة عمػػػى ااىتمػػػاـ بػػػااطر التشػػػريعية 

حيػث تعتبػػر وزراة طػور .والقانونيػة وتحػديثيا وتحسػينيا بمػػا يناسػب الوضػع الػراىف ومتطمبػػات التقػدـ والت

ااتصػػاات وتكنولوجيػػا المعمومػػات الجيػػة المسػػؤولة عػػف التنهيػػذ وااشػػراؼ والمتابعػػة لمشػػروع الحكومػػة 

 االكترونية .

 :تعريف بالقانون 

يعالج ويتناوؿ المعامهت االكترونية وىي تمؾ التي يتـ إبراميا أو تنهيذىا بشكؿ كمي او جزئي بوسائؿ 

أحكامو عمى ىذه المعامهت التي تتـ بيف األطراؼ الذيف اتهقوا عمى إجراء الكترونية ,و تطبؽ 

 .معامهتيـ بوسائؿ الكترونية ما لـ يرد فيو نص صريح يقضي ب ير ذلؾ

 : نطاق التطبيق 

o تسري أحكامو عمى المعامهت والسجهت االكترونية واية رسالة بيانات الكترونية. 

o ىا أي دائرة حكومية او غير حكومية بصورة كمية أو جزئيةالمعامهت االكترونية التي تعتمد. 
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 : االستثناءات 

                             يستثنى مف تطبيؽ أحكاـ قانوف المعامهت االكترونية الهمسطينية كؿ مف المعامهت                                                 

 التالية.

o  اؿ الشخصية كالزواج و الطهؽ والوصاياالمعامهت المتعمقة باألحو. 

o  نشاء معامهت التصرؼ باألمواؿ غير المنقولة بما في ذلؾ الوكاات المتعمقة بيا وسندات ممكيتيا وا 

 الحقوؽ العينية عمييا باستثناء عقود اايجار الخاصة بيذه األمور.

 : أىداف القانون 

o معتمدة  سجهت الكترونيةأو  تسييؿ وتنظيـ المعامهت االكترونية بواسطة رسائؿ 

o  إزالة أية عوائؽ أو تحديدات أماـ المعامهت االكترونية والتي تنتج عف  ال موض المتعمقة

بمتطمبات الكتابة والتوقيع وتعزيز تطور البنية األساسية القانونية لتطبيؽ التعامهت االكترونية 

 .والتعديهت الهحقة

o  االكترونية و التعديهت الهحقة ومف فرص ااحتياؿ في الحد مف حاات تزوير المراسهت

 المعامهت االكترونية.

o  إرساء مبادئ قانونية موحدة لمقواعد والموائح والمعايير المتعمقة بتوثيؽ وسهمة المراسهت

 والسجهت االكترونية.

o  العالمي تعزيز تطوير التجارة االكترونية و المعامهت األخرى عمى الصعيديف المحمي و

 .وذلؾ عف طريؽ استخداـ تواقيع الكترونية
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 .نــــــــــــــفمسطي  ت كمتطمب لمحكومة االلكترونية فياألمن االلكتروني و امن المعموما 6.4.2

 مقدمة: -

عبرت لخص كتاب تحت عنواف ) أمف المعمومات في ل ة ميسرة ( مكونات امف المعمومات في ثهثية 

 عمى النحو التالي  : في رسمةعنيا الباحثة 

 (3شكل )

  
حيث أف مهيوـ أمف المعمومات يتخطى ويتسع اكثر مف مجرد الحهاظ عمى المعمومة ليمتد ويشمؿ 

ايضا الحهاظ عمييا مف الت يير وعميو فاف اتخاذ التدابير الهزمة لضماف عدـ وقوع ت يير وتحريؼ 

وتاف قد تعدو به أىمية  لممعمومة فيي لممعمومة ا يقؿ أىمية عف سرية المعمومة وىاتاف الخط

ستصبح غير ذات قيمة إذا كاف مف يحؽ لو ااطهع عمييا ا يمكنو الوصوؿ إلييا وعميو فاف ضماف 

 .الوصوؿ لممعمومة بسيولة والوصوؿ إلييا متى تـ ااحتياج ليا يكمؿ ثهثية مكونات امف المعمومات

 تعريف أمن المعمومات :-

و العمـ الذي يبحث في نظريات وسبؿ توفيرالحماية لممعمومات مف المخاطر التي مف وجية نظرية :ى 

 .تيددىا ومف انشطة ااعتداء عمييا

ومف وجية تقنية : ىو الوسائؿ و اادوات و ااجراءات الهـز توفيرىا لضماف حماية المعمومات مف 

 (2016ااخطار الداخمية والخارجية. )الحصيني , 
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 .مومات في الوزارات الفمسطينيةسياسة امن المع -

وألىمية امف المعمومات في المؤسسات الهمسطينية العامة منيا والخاصة فانو تـ وضع مجموعة مف 

القواعد تتعمؽ بالتصرؼ و الوصوؿ لممعمومات و نقميا وتبادليا وكؿ اإلجراءات التي تتخذ مف 

لعامة ألمف المعمومات في فمسطيف وفي زيارة المعمومة أساسًا ليا  لتشكؿ تمؾ القواعد إطارا لمسياسة ا

لمحاسوب الحكومي في راـ ا  تبيف اف ىذه القواعد التي تشكؿ سياسة واضحة ومدروسة تتناسب مع 

طبيعة مؤسسات الوطف معموؿ بيا وفاعمة وتستوفي شروط امف المعمومات وماىيتو وىي مطبقة في 

 .الوزارات 

 (4شكل )

 سياسة امف المعمومات في الوزارات الهمسطينية ( )ىيكؿ وضعتو الباحثة يوضح

 

 



77 
 

 المسؤوليات اإلدارية : -اوال 

  تضمف اإلدارات العميا  وجود بند مالي في الموازنة لت طية احتياجات ومصادر الحماية األمنية

 .الضرورية

  تضمف اإلدارات العميا سرية وسهمة وتوفر المعمومات وغيرىا مف الجوانب األمنية لنظـ

 .لمعمومات الخاضعة لسيطرتيا بما يشمؿ أنظمة المعموماتا

  يجب عمى اإلدارات إعهـ الموظهيف بأنيـ في حالة مخالهة بنود السياسة األمنية المطبقة قد

 .يتعرضوف إلجراءات تأديبية

  يجب اختيار الموظهيف الذيف ليـ حؽ الوصوؿ غير المراقب إلى نظـ المعمومات و الموارد

 بعناية.

 ف يخضع المستشاروف الخارجييف و المتعاقدوف والموظهوف المنتدبوف والمؤقتيف الذيف يجب أ

يعمموف مع الحكومة لنهس المتطمبات والمسؤوليات الخاصة بأمف المعمومات وتبعاتيا كموظهي 

 .الحكومة تماما

 األمن المادي  -ثانيا 

 ركز الحاسوب ,  مع يجب وضع خطة قياسية تراعي المعايير األمنية عند اختيار مكاف م

 .وضع مرجعية ليذه المعاير تمـز اإلدارات

  مراكز البيانات وغرؼ الحاسوب يجب أف تكوف مؤمنة جيدا مف ناحية األمف المادي ومحمية

 .مف الكوارث والتيديدات األمنية مف اجؿ تقميؿ حجـ الخسائر

  أو  ,قمي الشخصي أو المساعد الر  ,يجب عمى الموظهيف الذيف في عيدتيـ كمبيوتر محموؿ

 .أجيزة الحاسوب النقالة ألغراض العمؿ أف يراعوا المعايير األمنية لمحهاظ عمى ىذه المعدات
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  بطاقات األماف كممات السر الهزمة لمدخوؿ إلى أي  ,يجب أف يكوف جميع مهاتيح الوصوؿ

 مف أنظمة الكمبيوتر و الشبكات مؤمنة ضمف إجراءات أمنية محددة جيدا وصارمة. 

 وقهؿ لوحة المهاتيح ( في  ,هعيؿ خاصية الحماية التمقائية )كممة سر شاشة التوقؼ المحمية ت

 .الخوادـ ومحطات الحاسوب

 يجب أف توضع شاشات العرض الخاصة بطريقة ا تسمح ل ير المخوليف برؤيتيا. 

 امن تحكم الدخول  -ثالثا 

 ات ذات الصمةا يجوز الوصوؿ إلى المعمومات إا بإذف مف أصحاب المعموم. 

 تمنح حقوؽ الوصوؿ إلى البيانات لممستخدميف عمى أساس الحاجة. 

  يجب أف يتـ التحقؽ مف الشخصية عمى نحو يتناسب مع حساسية المعمومات المراد الوصوؿ

 إلييا.

 يجب مراقبة محاوات الدخوؿ المتتابعة وغير الناجحة. 

 كوف ىنالؾ اسـ مستخدـ مشترؾ يجب أف يكوف لكؿ موظؼ اسـ مستخدـ وحيد ويجب أف ا ي

 .إا بإذف خاص مف الموظؼ الحكومي المختص بأمف المعمومات. وذلؾ لتحديد ىوية الموظؼ

  في حاؿ انتقاؿ أو استقالة الموظؼ مف الحكومة يجب إل اء جميع اامتيازات المتعمقة بنظـ

يازات ومراجعة اامتيازات امت ئػـبءوىذا ضمف بند إدارة اامتيازات سواء سحب أو  .المعمومات فورا

 .الممنوحة لموصوؿ بشكؿ دوري ومراقبة استخداـ ىذه اامتيازات المعطاة

  إدارة كممات المرور مف خهؿ تحديد سياسة صارمة لكممة المرور كتحديد الحد األدنى لطوؿ

ريتيا إا يمنع مشاركة كممات المرور بيف الموظهيف أو إفشاء س .طبيعة اختيار الكممات ,ىذه الكممة 
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كما انو يجب ت ير كممات المرور  .عند الضرورة اف ىذا يزيد مف احتمالية انتياؾ امف المعمومات

 .فورا عند الكشؼ عنيا لمهنييف مف اجؿ الصيانة و الدعـ

 امن المعمومات وخصوصيتيا  –رابعا 

 قساـ. يجب عمى الموظهيف عدـ اإلفصاح ألي شخص عف أي معمومات تتعمؽ باألفراد أو األ

و يجب عمى الموظهيف أف ا يهصحوا لألشخاص غير المصرح ليـ عف طبيعة وموقع أنظمة 

 المعمومات وا أنظمة الرقابة المستخدمة أو الطرؽ التي تنهذ بيا.

 يجب تشهير جميع المعمومات التي تصنؼ تصنيها خاصا. 

 يجب مراعاة الخصوصية عند التعامؿ مع البيانات الشخصية لمموظهيف. 

 واف تكوف ىذه النسخ محمية مف  .ب أف يتـ تنهيذ النسخ ااحتياطي عمى فترات منتظمةيج

 .اإلرالفااستخداـ الخاطئ أو 

 تطوير وصيانة التطبيقات  –خامسا 

  امتهؾ خطط أمنية وتنهيذ التدابير األمنية و الضوابط المناسبة التي تحافظ عمى سهمة

 التطبيقات.

  التطبيؽ بالوصوؿ إلى البيانات إا لمضرورةا يجب السماح لهريؽ تطوير. 

 يجب مراجعة وفحص وسائؿ الرقابة األمنية قبؿ تنهيذىا. 

  عممية الت يير في البرنامج أو النظاـ تحتاج لطمب قبوؿ يتـ دراستو و تؤخذ ىذه الت يرات بعيف

 .ااعتبار مف حيث آليات الحماية ليذا الت يير واليات التعامؿ معو
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 االتصال و الشبكات امن –سادسا 

  يجب حماية تجميع الشبكات الداخمية المتصمة مع شبكة حكومية أو شبكة عامة أخرى شكؿ

 صحيح.

  يمنع الموظهوف الموصولة أجيزتيـ بالشبكة الداخمية مف ااتصاؿ بأي شبكة خارجية بأي

 شكؿ مف األشكاؿ.

 لشبكة الحكومية دوف ا يجوز لمموظهيف ربط أي جياز نظـ معمومات غير مصرح بو إلى ا

 الحصوؿ عمى موافقة الجية المختصة.

  يجب أف تكوف جميع طرؽ الوصوؿ إلى اانترنت مف خهؿ بوابة اانترنت الخاصة بالدائرة

 بما يتماشى مع المعايير األمنية.

 ب بعض المواقع غير الخاصة بالعمؿجح. 

 شبكة اانترنت باستخداـ  الهحص والتحقؽ مف جميع البرامج والممهات التي تـ تحميميا مف

البرمجيات المضادة لمهيروسات أو ا يجوز لمموظهيف تنهيذ أي برنامج تـ تحميمو مف شبكة اانترنت ما 

 لـ يكف مف مصدر موثوؽ بو.

 .وجود عممية منيجية لمتسجيؿ وااحتهاظ وحذؼ رسائؿ البريد االكتروني المرفقة بيا 

 مبريد االكتروني مف الهيروسات وأي ممهات مشبوىة.يجب فحص الرسائؿ الصادرة و الواردة ل 

 .يمنع فتح رسائؿ البريد االكتروني المرسؿ مف مصادر مشبوىة 

  يجب أف تكوف البرمجيات المضادة لمهيروسات مهعمة دائما عمى جميع الخوادـ و األجيزة في

 .الداخميةوأيضا عمى األجيزة التي تتصؿ عف بعد بالشبكة الحكومية  ,الشبكة المحمية 
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  يجب أف تكوف البرمجيات المضادة لمهيروسات مهعمة دائما عمى جميع الخوادـ واألجيزة في

و يجب تحديث  .الشبكة المحمية وأيضا عمى األجيزة التي تتصؿ عف بعد بالشبكة الحكومية الداخمية

 .برامج مضادات الهيروسات بشكؿ دوري

 صادر مجيولة األصؿ إا بعد فحصيا يمنع استخداـ وسائط التخزيف والممهات مف الم

 .وتنظيهيا مف الهيروسات و الشيهرات الخبيثة

  يجب إتباع الضوابط األمنية السميمة مف توثيؽ الدخوؿ واستخداـ التشهير لحماية البيانات

 .المنقولة عبر الشبكات الهسمكية المتصمة مع شبكة الحكومة الداخمية

 منية إدارة المخاطر والحوادث األ -سابعا 

  يجب أف يتـ تقييـ المخاطر األمنية لنظـ المعمومات والتطبيقات مرة واحدة كؿ عاميف عمى

األقؿ عمى أف يتـ انجاز تقييـ المخاطر األمنية قبؿ التحسينات والت ييرات الرئيسية المرتبطة بتمؾ 

 .النظـ و التطبيقات

 خاطر األمنية مقيدة يجب أف يكوف استعماؿ البرمجيات المستخدمة لتحميؿ تقييـ الم

 ومضبوطة.

 يجب أف يتـ تقييـ نظـ المعمومات دوريا مف قبؿ مدققيف مف طرؼ مستقؿ وموثوؽ بو. 

 وعميو  ,تحديد الحوادث ومراقبتيا بيدؼ احتوائيا ومنعيا واخذ الحيطة والحظر منيا مستقبه

 يجب أيضا توثيؽ خطوات معالجة ىذه الحوادث وتسجيؿ آليات التعامؿ معيا.

 ب إجراء خطوات فورية في حالة وجود احتماؿ اختراؽ النظاـ وفقا لخطوات معالجة يج

ويجب أف يتـ اإلبهغ فورا عنو جميع أعطاؿ الشبكة أو أنظمة البرمجيات   ,الحوادث األمنية الموثقة

 أو عند مهحظة مناطؽ ضعؼ ومشاكؿ محتممة ألخذ التدابير لتهادي نتائجيا.
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 :راسات السابقة والتعقيب عميياالد :المبحث الرابع 5.2

 مقدمة 1.5.2

بمسح لمدراسات و األبحاث المتوفرة في الجامعات و المكتبات العامة و ممخصات لكتب  تـ القياـ

ت طي مجاات التطور ببعض المواقع و المنتديات التي تيتـ و   ااستعانة ٚونٌه ,وتقارير سنوية  

ف الدراسة تتناوؿ الباحثة الحديث عف الدراسات التي قامت الحوسبة. وفي ىذه الجزئية مالتكنولوجي و 

عمى تدعيـ بحثيا بيا و تقوـ بالتعقيب عمييا و توضيح أوجو الشبو وااختهؼ بينيا وبيف ىذه 

 الدراسة.

 الدراسات المحمية.  2.5.2

عمى ( : دراسة بعنوان ) الحكومة االلكترونية ومعوقات تطبيقيا دراسة تطبيقية 2012) ,اٌشصٞ 

 المؤسسات الحكومية في قطاع غزة (.

 الوطنية مؤسسات السمطة فٟ االٌىزو١ٔٚخ الحكومة نظاـ تطبيؽ أىمية عمى التعرؼ ئٌٝ الدراسة ٘لفذ

 عهجيا. ٚؿوقالنظاـ  تطبيؽ مف تحد التي والمعيقات األسباب معرفة ثـ,  غيح لـبع فٟ الهمسطينية

ٓ لإلجابػة يمػيالتحم الوصهي المنيج الباحثة استخدمت ٚلل  اٌغأوع ٚأػألدٌأنٌه ,اٌلهاٍأخ ٍأإاي ػأ

ٝ ِٛىػخ فموح ( 29 ) مػف مكونة استبانو  نظػاـ الحكومػة تطبيػؽ بمتطمبػات خاصػة مجػاات ٍأجغ ػٍأ

 عينػة وُأخػذت ,الهمسػطينية الوطنيػة السمطة مؤسسات جميع مف اٌلهاٍخ ِغزّغ رىْٛ ٚلل ،االكترونية

 استبانو. ( 30 ) منيا استرد ثـ ـعميي ااستبانة توزيع وتـ  ( 36 )ػلك٘ب

ٟ توصػمت الدراسػة ٚلل   لتطبيػؽ المتطمبػات ثؼأغ وجػود : يمػي مػا أىميػا مػف النتػائج مػف مجموعػة ئٌأ

ٝ تحتػاج قويػة الكترونيػة حكومػة ولبنػاء , مختمهػة بنسػب بعضيا وجود ػلَ االكترونية مع الحكومة  ئٌأ



83 
 

 البنية توفير ػٍٝ العمؿ :اٌزٛط١بد أُ٘ مف كانتو  النجاح. ليا يكتب لكي , متطمباتيا ومقوماتيا توفر

 مػف البيانػات لنقػؿ فعالػة اتصػاات نظػـ تػوفير خػهؿ مػف ,ل٠ٛخ الكترونية حكومة الهزمة لبناء التحتية

لػى المؤسسػات ٝ المسػئولية تقػع وىنػا ,بأكممػو والمجتمػع ٚاألفأواك الحكوميػة وا   مؤسسػة عػاتؽ ػٍأ

 ػٓ ئال تتـ ا الخدمات تمؾ ألْ باستمرار الحكومية ؤسساتالم شبكات وصيانة توفير ااتصاات في

 .طريؽ الشبكات

دراسة بعنوان ) المزايا المأمولة من تطبيق الحكومة االلكترونية ومتطمباتيا  ( :2010) ,السويطي

 ومعوقاتيا دراسة استطالعية من وجية نظر موظفي وزارة الداخمية الفمسطينية (. 

إمكانات تطبيؽ الحكومة االكترونية وميارات ومرتكزات بناء الحكومة  ىدفت الدراسة إلى : تحميؿ

االكترونية وااعتماد عمييا وفقا آلراء المديروف العاموف ومدراء الدوائر ورؤساء األقساـ وانعكاساتيا 

وركزت الدراسة عمى تحميؿ المعوقات المختمهة التي تواجو تطبيؽ الحكومة  ,عمى أداء الموظهيف 

 رونية.االكت

المنيج العممي المستخدـ :لتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد تـ استخداـ المنيج الوصهي اليادؼ لوصؼ 

الظاىرة كما ىي وعمى ارض الواقع وتحميميا وتهسيرىا مع ربطيا بالظواىر األخرى بااستعانة بأداة 

ضوع الدراسة بحيث تـ والتي اشتممت عمى مجموعة مف األسئمة المتعمقة بمو  جمع البيانات )ااستبانة(

مجتمع وعينة  تهري يا وتحميميا مف خهؿ برنامج الرـز اإلحصائية وتمت اإلجابة عمى أسئمة الدراسة.

الدراسة:تكوف مجتمع الدراسة مف المديريف العامييف ومديري الدوائر ورؤساء األقساـ في وزارة الداخمية 

( 44%وبم ت )50ئية مف مجتمع الدراسة بنسبة (. ثـ أخذت عينة عشوا88الهمسطينية والبالغ عددىـ )

 مف المديريف العاميف ومديري الدوائر ورؤساء األقساـ في وزارة الداخمية. 
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النتائج والتوصيات التي توصمت ليا الدراسة : وقد خرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا 

الحكومة االكترونية وضرورة تعديؿ ضرورة تعديؿ وت يير القوانيف والتشريعات بما يتهءـ مع تطبيؽ 

وت يير اليياكؿ التنظيمية لكي تهءـ التطبيؽ وتعزيز كوادر الوزارات بالكوادر والمتخصصيف في حقوؿ 

تكنولوجيا المعمومات وااتصاات وتدريب العامميف بالوزارات ومحو األمية االكترونية وايهء امف 

توصمت الدراسة لنتائج مف واقع بيانات الدراسة والتي تعبر عف المعمومات ااىتماـ الهـز وغيرىا. وقد 

وتـ  ,الواقع و المزايا المأمولة مف ىذا التطبيؽ والمتطمبات الهزمة لتطبيؽ الحكومة االكترونية 

 التعرؼ إلى المعوقات التي تعترض ىذا التطبيؽ.

جية نظر اإلدارة العميا في متطمبات نجاح مشروع الحكومة االلكترونية من و  :( 2006) ,اٌغٛؿٟ 

 الوزارات الفمسطينية.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى توفر متطمبات نجاح مشروع الحكومة االكترونية في فمسطيف 

مف خهؿ تحميؿ آراء بعض العامميف في اإلدارات العميا لموزارات الهمسطينية باستخداـ ااستبانة كأداة 

مع الدراسة الذي شمؿ سبعة مواقع إدارية في الوزارات الهمسطينية حيث لمدراسة وتـ توزيعيا عمى مجت

شخص كما بم ت نسبة ااستجابة  100استخدـ المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة الذيف بمغ عددىـ 

وقد استخدـ المنيج الوصهي التحميمي لموصوؿ إلى النتائج كما تـ استخداـ برنامج التحميؿ  ,% 60

 يانات والوصوؿ لمنتائج.اإلحصائي لتحميؿ الب

أظيرت الدراسة مدى توفر متطمبات نجاح الحكومة االكترونية في فمسطيف والتي تهاوتت في نسبة 

توفرىا. وقد خمصت الدراسة لمجموعة مف النتائج مف أىميا : أف ىناؾ غموض وقصور في مهيـو 

ارات في صياغة رؤية وخطة ولـ يشارؾ المسئولوف في الوز  ,الحكومة االكترونية لدى المبحوثيف 

كما أظيرت الدراسة  ,المشروع ومع ذلؾ فإنيـ اظيروا  اقتناعا كبيرا بأىمية ومزايا الحكومة االكترونية 
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ضعؼ البنية التحتية لدى الوزارات الهمسطينية وعدـ توافر الكهاءات البشرية بالشكؿ المطموب وكذلؾ 

 .عامميف عدـ وجود خطط التدريب اليادفة لرفع كهاءة ال

 ,: ضرورة ااىتماـ بالكهاءات البشرية وتنميتيا ة إلى جممة مف التوصيات مف أىمياخمصت الدراس

ااىتماـ بالبنية التحتية ووضع الخطط لتكامميا في جميع المؤسسات الحكومية مع وجود التنسيؽ 

اٌفبػٍخ فر القيادةالكامؿ بيف الوزارات. كذلؾ أىمية إشراؾ المسئوليف في التخطيط لممشروع مع تو 

عطاءىا الدعـ القانوني والتشريعي الهـز كما ابد مف ااىتماـ بالييكميات التنظيمية  اٌّإٍ٘خٚ وا 

مع العمؿ عمى تخهيؼ اإلجراءات  ,والوظيهية لتتهءـ مع الت يرات المطموبة لمحكومة االكترونية 

 المواطنيف.الهزمة لتقديـ الخدمة وضرورة توافر أدلة إرشادية لتوعية 

مدى تقبل المواطنين لمحصول عمى الخدمات من خالل الحكومة االلكترونية  :( 2007) , ػذٚاْ

 )دراسة حالة قطاع غزة (.

ٓ تقبػؿ مػدى عمػى لمتعػرؼ الدراسػة ٘أنٖ تيدؼ  مػف عمػى الخػدمات لمحصػوؿ غأيح لـأبع فػي اٌّأٛاؿ١ٕ

 والمراجػع الكتػب خػهؿ الثانويػة مػف المصػادر مػف البيانػات جمػع تػـ ٚلأل , اإللكترونيػة الحكومػة خػهؿ

 غأيح لـأبع سػكاف مػف عينػة خػهؿ مػف المصػادر األوليػة ومػف ,اإلنترنػت والدوريات ومواقع والمجهت

 ػٓ والعاطميف والطمبة والخاص اٌؼبَ القطاعيف ِٛظفٛ ُ٘ طبقات أهثؼخ ػٍٝ مقسمة فوك 400 ثٍغذ

 باسػتخداـ المػنيج الباحػث ٚلبَ .توزيعػو تـ ٌنٞا اٌؼلك إجمالي مف استبانو 390 تـ استرداد ٚلل العمؿ

ٝ لموصػوؿ البيانػات تحميػؿ فػي التحميمػي الوصػهي  التحميػؿ  SPSSببرنػامج   مسػتعيًنا النتػائج ئٌأ

اإلحصائي. وقػد أظيػرت الدراسػة وجػود تقبػؿ شػديد لػدى المػواطنيف لمحصػوؿ عمػى الخػدمات مػف خػهؿ 

 الحكومة اإللكترونية.
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وجػػػود قصػػػور فػػػي اسػػػتخداـ آليػػػات التوعيػػػة لمتعريػػػؼ  نتػػػائج مػػػف أىميػػػا:وقػػػد خمصػػػت لمجموعػػػة مػػػف ال 

كػذلؾ  ,أيًضا ىناؾ وعي ودراية كبيػرة لػدى المػواطنيف بمزايػا الحكومػة اإللكترونيػة ,بالحكومة اإللكترونية

تتوفر البنية التحتية الهزمة استخداـ خدمات الحكومة اإللكترونية والمتمثمػة بخػدمات اليػاتؼ األرضػي 

اؿ وأجيػػػزة الحاسػػػوب وخدمػػػة اإلنترنػػػت بشػػػكؿ مهئػػػـ لػػػدى المػػػواطنيف إضػػػافة إلجػػػادتيـ اسػػػتخداـ والنقػػػ

كمػػػا تتػػػوفر لػػػدييـ الثقػػػة فػػػي الخػػػدمات اإللكترونيػػػة وأنػػػو سػػػيتـ حػػػؿ كافػػػة مشػػػاكؿ  ,الحاسػػػوب واإلنترنػػػت

مػػػع بعػػػض الػػػتحهظ عمػػػى اسػػػتخداـ بطاقػػػات اائتمػػػاف فػػػي الخػػػدمات  ,ِأأأٓفالٌٙأأأبالخػػػدمات التقميديػػػة 

ترونية، وأظيرت الدراسة أيًضػا سػيولة وصػوؿ المػواطنيف لإلنترنػت فػي أكثػر مػف مكػاف كالبيػت أو اإللك

وأظيػػرت الدراسػػة أيًضػػا تػػوفر النيػػة لػػدى المػػواطنيف اسػػتخداـ الخػػدمات مػػف  ,العمػػؿ أو مقػػاىي اإلنترنػػت

ف كػػاف ىنػػاؾ بعػػض الشػػؾ يسػػاور المػػواط ,خػػهؿ الحكومػػة اإللكترونيػػة وتػػوفير مػػا يمػػـز لػػذلؾ نيف حػػوؿ وا 

خػػرؽ خصوصػػيتيـ عنػػد التعامػػؿ مػػع الخػػدمات اإللكترونيػػة وتخػػوفيـ مػػف الخػػدمات المقدمػػة مػػف خػػهؿ 

 .اإلنترنت

أىميػػػػة البػػػػدء الجػػػػدي فػػػػي إطػػػػهؽ الخػػػػدمات  :وقػػػػد خرجػػػػت الدراسػػػػة بعػػػػدد مػػػػف التوصػػػػيات مػػػػف أىميػػػػا

ٝؿاإللكترونية مف خهؿ الحكومة اإللكترونية ألنيا ستكوف حكومة الشعب الهمسػطيني ككػ اخػتهؼ  ػٍأ

أىمية وضػع بػرامج توعيػة متكاممػة لتوضػيح المهػاىيـ  أيًضا .ثقافاتو ومناطؽ سكناه في الداخؿ والشتات

وكػػػذلؾ ااسػػػتهادة مػػػف المنػػػاىج الدراسػػػية لتوعيػػػة الطػػػهب فػػػي مختمػػػؼ  ,المتعمقػػػة بالحكومػػػة اإللكترونيػػػة

كػػػذلؾ أىميػػة تػػػوفير أمػػػاكف ,رونيػػػةالمراحػػؿ الدراسػػػية بطػػػرؽ عمػػؿ الخػػػدمات اإللكترونيػػػة والحكومػػة اإللكت

تػػدريب مجانيػػة لتػػدريب المػػواطنيف عمػػى الميػػارات األساسػػية اسػػتخداـ الحاسػػوب واإلنترنػػت مػػف خػػهؿ 

كػذلؾ المسػاىمة فػي تػوفير البنيػة التحتيػة اسػتخداـ الخػدمات اإللكترونيػة لػدى   ,خطػة تدريبيػة متكاممػة

الميسػػر لممػػواطنيف  ؿأأوػثأأواِظاٌزمَأأ١ؾػٍأأٝالمػػواطنيف مػػف خػػهؿ تشػػجيع شػػركات القطػػاع الخػػاص 

وخمػػؽ منافسػػة عمػػى مسػػتوى قطػػاعي ااتصػػاات األرضػػية واليػػاتؼ النقػػاؿ األمػػر الػػذي سػػينعكس إيجاًبػػا 
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كػػذلؾ إتبػػاع سياسػػات الشػػهافية فػػي العمػػؿ لتحقيػػؽ توقعػػات المػػواطنيف وطمػػأنتيـ حيػػاؿ  ,عمػػى المػػواطف

تشريعات والقوانيف التي تػنظـ طػرؽ عمػؿ الخػدمات ومف الميـ جًدا سف ال ,خدمات الحكومة اإللكترونية

كما يجػب تأىيػؿ عػدد مػف رجػاؿ القػانوف لمتعامػؿ مػع القضػايا الناجمػة  ,اإللكترونية وعهقة المواطف بيا

 عف التعامؿ مع الخدمات اإللكترونية.

 ( : مقومات نجاح تطبيق الحكومة االلكترونية في فمسطين.2016) , لبد

عرؼ عمى مقومات نجاح تطبيؽ الحكومة االكترونية في فمسطيف خهؿ ىدفت ىذه الدراسة لمت

تشكمت عينة الدراسة مف  ,كمي ( باستخداـ ااستبانة كأدوات لمدراسة  –المنيجية المختمطة )وصهي 

استبانو تـ الحصوؿ عمييا بشكؿ طبقي عشوائي مف مجتمع الدراسة المكوف مف اإلدارة العميا في  234

هة العربية وقطاع غزة باإلضافة لمقابهت مع المختصيف مف الحكومة والمجمس الوزارات في الض

 التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد توصمت الدراسة لممقومات الهزمة لنجاح تطبيؽ الحكومة االكترونية باإلضافة لممعيقات التي  

ر الرؤية والبنية اإلدارية وكاف مف ابرز مقومات نجاح التطبيؽ توف ,تواجو التطبيؽ في فمسطيف 

والتقنية باإلضافة لمكادر البشري والقوانيف والتشريعات الكافية والتوعية بالحكومة االكترونية وخدماتيا 

شراؾ مؤسسات المجتمع المدني ومف المعيقات التي تواجو التطبيؽ : عدـ وحدة الجيود المبذولة بيف  وا 

وأيضا مؤسسات المجتمع المدني بشكؿ  فٟاٌٛىاهادعميا ضعؼ إشراؾ ال ,الضهة ال ربية وقطاع غزة 

وعدـ توفر  ضعؼ في الجانب اإلداري والتقني باإلضافة لوجود ,كافي في عممية التخطيط والتنهيذ 

والحاجة لكوادر بشرية متخصصة فة مجاات الحكومة االكترونية قوانيف وتشريعات كافية ت طي كا

 ومة االكترونية.وقصور في التوعية حوؿ خدمات الحك
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وخمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا : ضرورة توحيد إستراتيجية وجيود تطبيؽ الحكومة 

شراؾ اإلدارة العميا في الوزارات في عممية التخطيط  ,االكترونية بيف الضهة ال ربية وقطاع غزة  وا 

والحاجة  ,بالحكومة االكترونية وسف قوانيف وتشريعات كافية لت طية القضايا المتعمقة  ,والتنهيذ 

وتوعية المواطنيف حوؿ الحكومة  ,إلصهح إداري وتوفير المتطمبات التقنية , وتطوير الكادر البشري 

 االكترونية وخدماتيا.

 :الدراسات العربية 3.5.2

دراسة بعنوان )تطبيق الحكومة االلكترونية  ودورىا في التطوير اإلداري  :( 2010), القحطاني 

 بالمديرية العامة لمدفاع المدني (.

مجتمع و عينة الدراسة:يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الضباط والعامميف في المديرية العامة لمدفاع 

وتـ اختيار عينة عشوائية وكاف الحد األدنى لحجـ  ,( ضابط في الرياض 356المدني و عددىـ )

المنيج العممي المستخدـ : استخدـ , المدني  ( ضابط مف العامميف في مديرية الدفاع187العينة )

 الباحث المنيج الوصهي المسحي.

إف أفراد عينة الدراسة موافقوف بدرجة متوسطة عمى توفر تطبيؽ الحكومة االكترونية :  أىـ النتائج

وير إف أفراد عينة الدراسة محايدوف في موافقتيـ عمى مجاات التط , الحالية في المديرية العامة لمدفاع

إف أفراد عينة الدراسة موافقوف عمى أف ىناؾ معوقات   ,ااداري في المديرية العامة لمدفاع المدني

إف أفراد  ,تواجو توظيؼ الحكومة االكترونية لتحقيؽ التطوير اإلداري بالمديرية العامة لمدفاع المدني 

اإلداري بالمديرية العامة لمدفاع عينة الدراسة موافقوف بشدة عمى سبؿ تهعيؿ الحكومة لتحقيؽ التطوير 

 المدني.
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توفير العناصر البشرية المؤىمة الهزمة لدعـ تطبيقات الحكومة االكترونية في : أىـ التوصيات

ف استخداـ تبسيط اإلجراءات اإلدارية واختصارىا بالشكؿ الذي يمكف م , المديرية العامة لمدفاع المدني

مج لحماية بيانات ومعمومات المستهيد في كافة التعامهت االكترونية توفير برا , التعامهت االكترونية

توفير البنية التحتية المهئمة في المديرية العامة لمدفاع المدني  , في المديرية العامة لمدفاع المدني

اع صيانة األجيزة والبرمجيات المستخدمة في المديرية العامة لمدف , الكترونيةلدعـ تطبيقات الحكومة ا

 المدني بشكؿ دوري.

اثر تكنولوجيا المعمومات في زيادة فاعمية الحكومة  (( : دراسة بعنوان 2012) ,شحادة 

 ". االدسْ –االلكترونية " دراسة حالة ديوان الخدمة المدنية 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اثر تكنولوجيا المعمومات في زيادة فاعمية الحكومة االكترونية, وذلؾ 

 خهؿ دراسة حالة ديواف الخدمة المدنية في األردف.مف 

أما عينة الدراسة فقد  ,تكوف مجتمع الدراسة مف فئتيف ىما الموظهوف في ديواف الخدمة والمراجعوف 

( مف المراجعيف المستهيديف مف خدمات ديواف 265( موظها يعمموف في الديواف و )185تكونت مف )

تو االكترونية بعد تقديميـ يدويا لطمب التوظيؼ لدى قسـ طمبات الخدمة المدنية المقدمة عبر بواب

التوظيؼ في ديواف الخدمة المدنية ولتحقيؽ أغراض الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانو كأداة لقياس 

اثر استخداـ تكنولوجيا المعمومات في زيادة فاعمية الحكومة االكترونية إذ قامت بتوزيع نهس ااستبانة 

ئتي الدراسة لمحصوؿ عمى آرائيـ تبعا ليدؼ كؿ منيـ ولضماف فيميا قامت الباحثة باإلجابة لكه ف

 واستخدمت عدا مف أساليب التحميؿ اإلحصائي. , بأسئمتياواإليضاح ألي استهسار يتعمؽ 

وجود عهقة تأثير ذات دالة إحصائية بيف المت يرات المستقمة : وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

والحاسب  ,ومعالجة البيانات  ,والمخرجات  ,تمثمة في مكونات تكنولوجيا المعمومات ) المدخهت والم
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ف واف اآللي ( وبيف المت ير التابع والمتمثؿ في فاعمية الحكومة االكترونية مف وجية نظر الموظهي

ت المستقمة وجود عهقة تأثير قوي ذي دالة إحصائية بيف الم يرا , درجة التأثير كانت متوسطة

والحاسب  ,ومعالجة البيانات  ,والمخرجات  ,والمتمثمة في مكونات تكنولوجيا المعمومات ) المدخهت 

واف  ,اآللي ( وبيف المت ير التابع والمتمثؿ في فاعمية الحكومة االكترونية مف وجية نظر المراجعيف 

 درجة التأثير كانت مرتهعة.

العمؿ عمى امتهؾ ديواف الخدمة دا مف التوصيات أبرزىا :وعمى ضوء النتائج قدمت الباحثة عد

الجة المدنية لمدخهت تكنولوجيا المعمومات بما تمثمو عناصرىا المختمهة التي تدخؿ في عممية المع

تحسيف مخرجات تكنولوجيا المعمومات لكونيا تمثؿ الناتج النيائي    ,وتؤثر في النظاـ االكتروني

تبني ديواف الخدمة المدنية  , ي يذىب إلى المستهيديف مف خدماتوالكتروني الذلتهاعؿ مكونات النظاـ ا

لمجوانب الهنية مف النظاـ االكتروني الذي يشمؿ التحويهت التي تطرأ عمى المدخهت لموصوؿ إلى 

 ضرورة قياـ ديواف الخدمة المدنية بإجراء دراسات دورية لمتعرؼ إلى ,المخرجات االكترونية الهعالة 

ألثره في تحسيف وزيادة فاعمية الحكومة  ,نقاط الضعؼ, ونقاط القوة المتعمقة باستخداـ الحاسب اآللي 

 االكترونية.

 الحكومة االلكترونية في الجزائر : دراسة في إمكانية التطبيق.:  )2013) ,حسن 

ـ الحكومة اعتمد الباحث عمى المنيج الوصهي لتحميؿ و تهسير مهيو : المنيج العممي المستخدـ

سقاطو عمى التجربة الجزائرية ليحاوؿ التعرؼ عمى خصائص  االكترونية ألخذ تصور نظري لممهيوـ وا 

التحديات التي تواجو المشروع، و مف خهليا يحاوؿ طرح رؤية إستراتيجية لمحكومة االكترونية في 

حيث انو يمكف  ,واحدة كما استعاف الباحث بمنيج دراسة حالة باعتبار أف الجزائر حالة ,الجزائر

 استخهص بعض النتائج مف الواقع المعيشي.
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التعرؼ عمى ماىية الحكومة االكترونية كمصطمح جديد افرزه التطور البشري :ىدفت الدراسة إلى

التعرؼ عمى أىداؼ الحكومة االكترونية بالجزائر مف  .كمرحمة جديدة في ميداف اإلدارة و التسيير

رصد الواقع المعيشي لمتعرؼ عمى خصوصية التحديات  ,لمدولة في ىذا المجاؿ خهؿ السياسة العامة 

تحميؿ تحديات مشروع الحكومة االكترونية في  ,التي تواجو مشروع الحكومة االكترونية بالجزائر

 الجزائر واقتراح الحموؿ المناسبة ليا.

االكترونية عمى التعريؼ بو  مةيتوقؼ نجاح مشروع الحكو  اىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة :

بمزاياه خاصة في بيئة اجتماعية ليا مواقؼ سمبية مف التكنولوجيا الحديثة لهتصاؿ و اسيما و 

و يهحظ قصور شديد في ىذا المجاؿ  , و ىذا مف خهؿ حممت التوعية و الدعاية , اانترنت

 ,و انتشار أمية الحاسوب  ,ااتصاؿتأخر استكماؿ البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعهـ و  ,بالجزائر

 التي تعتبر مف تحديات الحكومة االكترونية في بهدنا.و ,  قميبالجزائر أدى إلى اتساع الهجوة الر 

أو التقميد لمجرد مواكبة العصر ,   الحكومة االكترونية مشروع غير قابؿ لهستنساخ ثانيا/ التوصيات:

حة تتضمف األىداؼ التي تراعي خصوصية المجتمع إنما ىو نظاـ يقوـ عمى إستراتيجية واض

تكثيؼ الجيود مف اجؿ الت مب  ,ىذا لزيادة فرص نجاح المشروع و   واحتياجاتو و اإلمكانيات المتوفرة

 ,عمى مشكؿ األمية في الجزائر باعتبارىا مف اكبر التحديات التي تواجو مشروع الحكومة االكترونية 

لمعموماتي بالنسبة لممؤسسات العمومية عف طريؽ التعاوف والتنسيؽ حؿ المشاكؿ المرتبطة باألمف ا

و كذلؾ قضايا األمف المتعمقة بالمواطف  , و ااستهادة مف التجارب الدولية في ىذا المجاؿ ,فيما بينيا

ااىتماـ بالعنصر البشري  ,لكسب ثقتو باعتباره عنصر ميـ في نجاح مخطط الحكومة االكترونية 

داة التي تسيـ في تنهيذ برنامج الحكومة االكترونية عف طريؽ برامج التكويف المكثهة و باعتباره األ
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و بالمواطف باعتبار أف مشروع الحكومة االكترونية  ,التدريب و التوعية لمموظهيف و القيادات اإلدارية

 و نجاح ىذا المشروع مرتبط بوعي المواطف بو و تهاعمو معو. ,موجو لو باألساس

دور الحكومة االلكترونية في تعزيز الفاعمية التنظيمية " دراسة حالة وزارة  خوالدة ( : ,مبي الش ) 

 المالية األردنية ".

 ,ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر وطبيعة العهقة ما بيف الحكومة االكترونية بأبعادىا ) القابمية

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد تـ   ,ية األردنيةالتنظيمية في وزارة المال ػٍٝاٌفبػ١ٍخالخصوصية(, األمف

و لقد تـ استخداـ  ,(  مهردة 70تصميـ إستبانة وتوزيعيا عمى أفراد عينة الدراسة و البالغ عددىـ ) 

( لتحميؿ بيانات الدراسة و التي توصمت لمنتائج  SPSSالرزمة اإلحصائية لمعموـ ااجتماعية   ) 

  -التالية :

 ( بمستويات مقبولةالخصوصية ,ِٓاألالكترونية الخاصة بالوزارة خصائص )تتوافر في المواقع ا

 تسيـ مواقع الوزارة االكترونية بتحقيؽ الهاعمية التنظيمية.

العامميف في الوزارة بمهيوـ الحكومة ضرورة تعريؼ األفراد وتوصمت الدراسة لعدة توصيات منيا :

ضرورة  , عمى استخداـ برمجياتيا المختمهة حسيف قدراتيـو العمؿ عمى ت ,االكترونية وبأىمية تطبيقيا

لكترونية المستخدمة في ااىتماـ بالبرمجيات التي تساعد في توفير الحماية الكافية لمواقع الحكومة اا

الخصوصية لألشخاص المتعامميف مع الشبكات التي تستخدميا  ضرورة ااىتماـ بتوفير , الوزارة

 الحكومة االكترونية.
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 دور الحكومة االلكترونية في تحسين الخدمات العامة.:  (2008) , مغربي 

تبسيط  -معرفة دور الحكومة اإللكترونية في تحسيف الخدمات والمتمثمة في:  تيدؼ ىذه الدراسة إلى

تقميؿ الوقت إلنجاز المعاممة. تحقيؽ رضا  ,تقميؿ األخطاء في تقديـ الخدمة ,إجراءات إنجاز المعاممة 

: أمارة منطقة  ٟٚ٘تهيد مف الخدمة. وتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى المنظمات العامة بمدينة جدة المس

جامعة الممؾ عبد العزيز والتي طّبقت  , وزارة الخارجية , وزارة الحج ,إدارة الجوازات  ,مكة المكرمة

إداريًا مف أصؿ  (230) وتـ اختيار عينة عشوائية بم ت مهيوـ الحكومة اإللكترونية جزئيًا أو كميًا.

 حكومية يش موف المراتب الوظيهية مف التاسعة حتى الثالثة عشرة.موظهًا في دوائر  (540)

إف تطبيؽ الحكومة اإللكترونية يؤدي إلى تحسيف  :قد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج ومنيا ما يميو 

يط اإلجراءات التي تمر بيا حيث تعمؿ عمى تبس ,الخدمات التي تقدميا المنظمات العامة لممستهيديف

والتقميؿ مف عمميات  ,معامهت تقديـ الخدمة ويتـ ذلؾ مف خهؿ: اختصار خطوات إنجاز العمؿ

والتخمص مف ازدواجية اإلجراءات. ,ووضوح اإلجراءات ومرونتيا وانسيابيتيا ,التدقيؽ وفقداف المعامهت

خدمة مف خهؿ: تقديـ خدمة ذات جودة وتعمؿ عمى تحقيؽ المحاور األساسية لرضا المستهيد مف ال

ومصداقيتيا مع ااىتماـ وتحقيؽ العدالة في تقديميا.  ,واإلسراع في إنجازىا في الموعد المحدد ,مناسبة

تقميؿ وقت إنجاز المعاممة الخاصة بتقديـ الخدمة، وذلؾ مف خهؿ: ترتيب أولويات انجاز المياـ 

وتسييؿ الجدولة الزمنية المحدد ليا. تقميؿ األخطاء  ,ةاختصار الوقت المتعمؽ بالميم ,حسب الوقت

وتجنب الدوافع الشخصية في مجاؿ  ,في تقديـ الخدمة مف خهؿ: الوضوح في إنجاز المعامهت

 وتحقيؽ أمف المعمومة، والتأكيد عمى مبدأ الشهافية في تقديميا. ,وضماف الموضوعية في األداء ,العمؿ

ضرورة تطبيؽ مهيوـ اإللكترونية في المنظمات العامة  أّ٘ٙب:ط١بدٌؼلكِٓاٌزٛ ٚرٛطٍذاٌلهاٍخ 

بالمممكة العربية السعودية وذلؾ لتحسيف الخدمات العامة. ضرورة تحسيف الخدمات بالمنظمات العامة 
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,اٌٛلذوتقميؿ  ,وتقميؿ األخطاء ,عف طريؽ تحسيف المحاور األساسية لذلؾ مثؿ: تبسيط اإلجراءات

رضاء المستهيد  مف الخدمة. ويتـ ذلؾ عف طريؽ تطبيؽ الحكومة اإللكترونية. إجراء دراسات مسحية وا 

 ,لمعرفة آراء المستهيديف مف الخدمة العامة حوؿ دور الحكومة اإللكترونية في تحسيف الخدمات العامة

 .وخاصة أولئؾ الذيف استهادوا مف تقديـ خدمات ليـ عف طريؽ منظمات عامة طّبقت ىذا األسموب

 الدراسات االجنبية : 4.5.2

 Nibal , O. Abu Jaber   (2011 : ) Strategic Analysis and Development of 

Electronic Government Strategies for the Palestinian Municipalities. 

ٝدراسةتيدؼ ال  مػف خػهؿتطػوير اإلطػار اإلسػتراتيجي لمحكومػة اإللكترونيػة لمبمػديات الهمسػطينية.  : اٌأ

تستند عممية التحميػؿ ااسػتراتيجي  وتحميؿ ااستراتيجي لحالة الحكومة اإللكترونية الهمسطينية الحالية.ال

 الجيػػاتعمػى البيانػػات التػي تػػـ جمعيػػا مػف خػػهؿ مػزيج مػػف الوثػػائؽ المنشػورة عمػػى المواقػع الرسػػمية أو 

ذلػػؾ مػػوظهي القطػػاعيف  الحكوميػػة ومػػف المقػػابهت مػػع خبػػراء الحكومػػة اإللكترونيػػة الهمسػػطينية بمػػا فػػي

العوامػؿ الداخميػة )نقػاط القػوة والضػعؼ( و  أدت عممية التحميػؿ ااسػتراتيجي إلػى تحديػد العاـ والخاص.

اٌفٍَـ١ٕ١خػٍٝاٌَّزٜٛاٌٛؿٕٟاإلٌىزو١ٔٚختي تظير عمى الحكومة الخارجية )التيديدات والهرص( ال

  صُػٍَِٝزٜٛاٌجٍل٠خ.
 

 ػٍأأأٝالعوامػػػؿ الداخميػػػة والخارجيػػػة لمحكومػػػة اإللكترونيػػػة  تحميػػػؿدراسػػػة : النتػػػائج التػػػي توصػػػمت الييػػػا ال

ا تنهيػػذى ة الممكػػفااسػػتراتيجياال٘أألافصػػياغة مجموعػػة مػػف  سػػاىـ فػػي مسػػتوى البمػػديات الهمسػػطينية 

 .بالطريقة الصحيحة لموصوؿ إلى حكومة الكترونية في البمديات 
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 راسة الحالية منيا :التعميق عمى الدراسات السابقة وموقع الد 4.5.2

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة :

وقد اشتممت الدراسات السابقة عمى العديد  ,أظيرت الدراسات السابقة أىمية الدراسة الحالية وموضوعيا

 مف المزايا والخصائص التي شكمت قيمة مضافة وحققت العديد مف الهوائد لمدراسة الحالية أىميا:

احتوت الدراسات السابقة عمى مصادر معمومات  , ري لمدراسة بالكثير مف المعموماتإثراء اإلطار النظ

تقديـ إطار شامؿ لمموضوع وماىية الحكومة  , غنية شكمت قيمة مضافة استهادت منيا الباحثة

 االكترونية تعريهيا وفيميا. 

  فيما يمي :تتمخص  سابقاتيا و تشابيت واختمفت في نقاطوقد اتفقت الدراسة الحالية مع 

 أوجو التشابو مع الدراسات السابقة :

فيما يخص الدراسات المحمية وتطبيقيا في فمسطيف وعمى مؤسساتيا فقد اتهقت دراستي مع المحاور 

حيث اتهقت وىذه الدراسة عمى توافر متطمبات الحكومة  ,( 2012التالية في دراسة دياا الرزي )

همسطينية مع تهاوت النسب بيف متطمب وآخر وىذا ما أكدتو أيضا االكترونية في مؤسساتنا الحكومية ال

والتي ساندت واتهقت بدورىا مع ىذه الدراسة في نقطة ال موض والقصور  ,( 2006دراسة ال وطي )

 في مهيـو الحكومة االكترونية.

لحكومة وحوؿ ضرورة تعديؿ وت يير القوانيف والتشريعات واليياكؿ التنظيمية بما يتهءـ وتطبيؽ ا

 ٚ٘نٖاالكترونية فقد كاف لدراسة شمبي السويطي نهس النظرة في ىذا المجاؿ باإلضافة ألنيا دعت 

الدراسة إلى تعزيز كوادر الوزارات بالمتخصصيف في تكنولوجيا المعمومات و ااتصاات و إيهء امف 

.  المعمومات ااىتماـ الهـز
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قصور بتعريؼ الحكومة االكترونية وقد اتهقت مع ( نهس النظرة في ال2006وكاف لدراسة ال وطي )

ىذه الدراسة أيضا في توافر البنية التحتية الهزمة استخداـ خدمات الحكومة االكترونية وقد بينت ىذه 

 الدراسة بأنيا تحتاج لمتوظيؼ الصحيح وااستهادة المثمى مف توافرىا.

برز مقومات نجاح التطبيؽ التي يجب العمؿ ( في انو مف ا2016وقد اتهقت الدراسة مع دراسة لبد )

عمييا وضوح القوانيف والتشريعات الكافية لت طية كافة مجاات الحكومة االكترونية والقضايا المتعمقة 

 بيا.

كما تتهؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة العربية منيا و األجنبية في اإلطار النظري لمحكومة 

طمبات التطبيؽ و أىميتو وأىدافو واألثر اايجابي الذي يخمهو التطبيؽ بزيادة االكترونية فيما يتعمؽ بمت

فاعمية العمؿ اإلداري و تحسيف الخدمات وتبسيط انجاز اإلجراءات و التعامهت االكترونية باإلضافة 

ر اف جميعيا اشترؾ باإلشارة إلى نقاط ميمة في المعيقات والتحديات كالهجوة الرقمية ورىاب الت يي

وحممت  ,وضعؼ الموارد عامة مادية وبشرية وفنية مع تهاوتيا مف منطقة ألخرى وبيف نقطة وأخرى 

وكاف جميعيا متطمبات الوصوؿ ألسباب نجاح تطبيؽ الحكومة االكترونية و حصر مقومات نجاحيا.

طرائو في ا لتعرؼ عمى لكؿ مف الكتب السابقة الذكر دور في تقديـ إطار شامؿ لمحكومة االكترونية وا 

 ماىيتيا. 

 أوجو التميز لمدراسات الحالية :

تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة بأنيا أضافت الحاؿ الذي عميو الحكومة االكترونية في 

كترونية بعد أف ُأِقر  قانوف التعامهت اال ,المؤسسات الحكومية الهمسطينية في السنوات األخيرة 

 ,د وضع إستراتيجية مختمهة لتكنولوجيا المعمومات وااتصاات في فمسطيف بعوالجريمة االكترونية و 

وبعد مضي وقت عمى تطبيؽ التجربة ااستونية باإلضافة لوضع حجر أساس و الكثير مف الخطوات 
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في اتجاه التطبيؽ. وعميو فقد سمطت الضوء عمى الوضع بيف النظرية والتطبيؽ و درست الحاؿ في 

 كومة االكترونية المقرة.الوزارات في ظؿ الح

 ,الداخمية  ,وزارات ) الخارجية  3ومف ثـ الخروج بنتائج وتوصيات بعد أف تـ توزيع ااستبانو عمى 

ااقتصاد ( تـ اختيارىـ ألىميتيـ الكبرى في البهد وىـ يمخصوف الكثير مف التواصؿ وااتصاؿ بيف 

 بينيا وبيف مؤسسات األعماؿ الخاصة.الوزارات فيما بينيا أو بيف الوزارات والمواطف أو 

الدراسػػػة الضػػػوء عمػػػى قػػػانوف امػػػف المعمومػػػات  المقػػػر حػػػديثا باإلضػػػافة لقػػػانوف التعػػػامهت  تكمػػػا سػػػمط

و  , االكترونػػػػي والمعيػػػػار القػػػػانوني والتشػػػػريعي فػػػػي فمسػػػػطيف كإحػػػػدى متطمبػػػػات الحكومػػػػة االكترونيػػػػة

 .محددات لمهمح الحكومة االكترونية في فمسطيف
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 :الفصل الثالث

______________________________________________________________ 

 :االطار المنيجي لمدراسة

 مقدمة 1.3

 ,ومجتمع الدراسة الذي اجرت عميو الباحثة الدراسة ,يستعرض بيذا الهصؿ منيجية الدراسة وأدواتيا

وكيهية  ,عتيا الباحثة لمتأكد مف صدؽ اداة الدراسة والطريقة التي اتب ,وعينة الدراسة وخصائصيا 

 .التحقؽ مف ثبات ااداة وطريقة المعالجة ااحصائية لبيانات الدراسة

 منيج الدراسة:   2.3

اعتمدت الباحثة المنيج الوصهي  , بناء عمى طبيعة البيانات والمعمومات الهزمة ليذه الدراسة 

فيو يقـو عمى تحديد وتحميؿ  ,المنيج يهئـ اغراض الدراسة  حيث اف ىذا،انجازىا وتحقيؽ اىدافيا

ويرتكز عمى وصؼ دقيؽ  ,والتنبؤ بيا ,وتهسيرىا ,الواقع الحالي لمشكمة الدراسة عف طريؽ وصهيا
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عهوة عمى  ,لظاىرة ما او موضوع محدد وتقديمو عمى صورة نوعية او كمية ب رض فيـ مضمونيا

داما في دراسة الظواىر اانسانية و ااجتماعية كما ىو الحاؿ كونو المنيج ااكثر شيوعا واستخ

 .وبالتالي رأت الباحثة انو المنيج اانسب لمدراسة الحالية ,بالنسبة ليذه الدراسة 

  :وقد تم إستخدام مصدرين رئيسين من مصادر المعمومات 

 ار النظري لمبحثوية لمعالجة ااط: تـ الرجوع الى مصادر البيانات الثان المصادر الثانوية .1

بااضافة  ,والمقاات  ,الدوريات  ,المراجع العربية ااجنبية ذات العهقة  ,والتي تتمثؿ في الكتب

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والبحث والمطالعة في مواقع اانترنت اابحاث و ,متقاريرل

 المختمهة 

ة لموضوع البحث, ثـ جمع البيانات ااولية مف : لمعالجة الجوانب التحميميالمصادر االولية .2

خهؿ ااستبانة كاداة رئيسة لمبحث, صممت خصيصا ليذا ال رض, وقد تـ تهريغ وتحميؿ البيانات 

 (.SPSSباستخداـ البرنامج ااحصائي )

 مجتمع الدراسة: 3.3

نطبؽ فكرة ممارسة العمؿ يتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في الوزارات الهمسطينية المركزية والذيف ي 

وعميو قامت الباحثة باعتماد افراد مف ىذه الػوزارات ب ػض النظػر عػف  ,ااداري وليس المسمى أو المقب

ألنيػػػـ يمارسػػػوف ميػػػاـ اداريػػػة  تتعمػػػؽ بموضػػػوع الحكومػػػة  المسػػػمى الػػػوظيهي ضػػػمف مجتمػػػع الدراسػػػة

المسػميات الوظيهيػة وكػؿ و عػة ااعمػاؿ وقد قامت الباحثػة بزيػارة ىػذه الػوزارات لمعرفػة طبي .االكترونية

وبنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ  ,وتػػـ ذلػػؾ مػػف خػػهؿ المقػػابهت والمقػػاءات ,مػػا يتعمػػؽ بتطبيػػؽ الحكومػػة االكترونيػػة

موظػػؼ فػي كػػؿ وزارة مػػف الػػوزارات (300)  , اٌأأٛىاهادقامػت الباحثػػة بحصػػر مجتمػع الدراسػػة حسػػب 

  عند توزيع ااستبانات . كانو متواجديف في مبنى وزاراتيـ الكائف في راـ ا 
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وقػػد تػػـ اختيػػار ىػػذه الػػوزارات  كونيػػا ثمثػػؿ ثهثػػة قطاعػػات اساسػػية تعكػػس عمػػؿ كافػػة وزارات السػػمطة 

الوطنيػػة الهمسػػطينية وكػػذلؾ  بحكػػـ عهقتيػػا بتطبيػػؽ الحكومػػة االكترونيػػة ومػػا يتعمػػؽ بيػػا مػػف معػػامهت 

ؿ انواعيػػػا  ممػػػا يعػػػزز مػػػف تػػػاثيرىـ عمػػػى الكترونيػػػة ومراجعػػػات مػػػف المػػػواطنيف إلنجػػػاز معػػػامهتيـ بكػػػ

وكذلؾ ألىمية ىذه الوزارات سواء عمػى المسػتوى المحمػي أو الػدولي وكػذاؾ عهقاتيػا  ,مت يرات الدراسة 

 .االفوٜمع الوزارات ااخرى والمؤسسات الحكومية 

 عينة الدراسة:  4.3

 عينة الدراسة االستطالعية:1.4.3

حيػث تػـ اختيػار  ,( مهردة مف العامميف في الوزارات الثهث30مف )تكونت عينة الدراسة ااستطهعية  

والتحقؽ مف صػهحيتيا لمتطبيػؽ  ,عامميف مف كؿ وزارة  بطريقة عشوائية ب رض تقنيف اداة الدراسة 10

 ( الخصائص الديموغرافية لمعينة ااستطهعية.1.3ويوضح الجدوؿ رقـ )،عمى العينة

 وية لمخصائص الديموغرافية لمعينة االستطالعية :( االعداد والنسب المئ1.3جدول )

 اٌّئ٠ٛخ % إٌغجخ اٌؼذد رظ١ٕف اٌّزغ١ش اٌّزغ١ش

 اٌٛصاسح

 33.3 10 االلزظبد

 33.3 10 اٌخبسع١خ

 33.3 10 اٌذاخ١ٍخ

 اٌغٕظ
 60 12 روش

 40 18 أضٝ

 اٌؼّش

 3.3 1 عٕخ فأل25ًِٓ 

 56.7 17 عٕخ 35اٌٝ  26ِٓ

 ِٓ36 -45 8 26.7 

 13.3 4 45اوضش ِٓ 
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 اٌّئ٠ٛخ % إٌغجخ اٌؼذد رظ١ٕف اٌّزغ١ش اٌّزغ١ش

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ

 3.3 1 دثٍَٛ فبلً

 50 15 ثىبٌٛس٠ٛط

 13.3 4 دثٍَٛ ػبٌٟ

 30 9 ِبعغز١ش

 3.3 1 دوزٛساٖ

 اٌزخظض اٌؼٍّٟ

 40 12 اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ

 60 18 اٌؼٍَٛ اٌزـج١م١ٗ

 ٔٛع اٌؼًّ

 40 12 اداسٞ

 26.7 8 ِبٌٟ

 16.7 5 خذِبرٟ

 16.7 5 فٕٟ

 ػذد عٕٛاد اٌخجشح

 26.7 8 عٕٛاد 5الً ِٓ 

 ِٓ6-10 13 43.3 

 ِٓ11-15 4 13.3 

 16.7 5 عٕخ 15اوضش ِٓ 

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

 36.7 11 ِذ٠ش ػبَ

 23.3 7 ِذ٠ش

 26.7 8 ِٛظف اداسٞ

 13.3 8 ِٛظف فٕٟ

 دٚساد رىٌٕٛٛع١ب ِؼٍِٛبد
 90 27 ٔؼُ

 10 3 ال

 الداسٞدٚساد فٟ اٌزـ٠ٛش ا

 70 21 ٔؼُ

 30 9 ال

 دٚساد فٟ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ
 43.3 13 ٔؼُ

 56.7 17 ال

 دٚساد فٟ أِٓ اٌّؼٍِٛبد

 40 12 ٔؼُ

 60 18 ال

 100 30 اٌّغّٛع
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 عينة الدراسة : 2.4.3

بااعتمػػاد عمػػػى ااسػػس ااحصػػػائية اختبػػػار  ,تػػـ اختيػػػار عينػػة الدراسػػػة بحيػػث تكػػػوف ممثمػػة لمجتمعيػػػا

 .الخارجيػة(  ,الداخميػة ,طبقيػة مػف حيػث مت يػر الػوزارة )ااقتصػاد ,نات بالطريقة الطبقيػة العشػوائية العي

 .( 2وذلؾ كما ىو واضح في ممحؽ رقـ )  ,وتـ حساب اختيار حجـ عينة متساوي بيف الوزارات

وزارة موظػػؼ لكػػؿ  (50)وبػػالتوزيع الطبقػي عمػػى الػوزارات  توزعػػت العينػة  ,( موظهػا 150حيػث بم ػػت )

 ة عشوائية مف حيث المسمى او المستوى الوظيهي .قمف الوزارات بطري

 ( توزيع مجتمع الدراسة والعينة وفقا لمتغير الوزارة.2.3ويوضح الجدول )

 .الوزارة: توزيع مجتمع الدراسة والعينة وفقا لمتغير مكان 2.3جدول 

 

 اٌؼ١ٕخ اٌّـٍٛثخ ِغزّغ اٌذساعخ اعُ اٌٛصاسح اٌشلُ

 50 300 حااللزظبكٚىاه 1

 50 300 ٚىاهحاٌلاف١ٍخ 2

 50 300 ٚىاهحاٌقبهع١خ 3

 :خصائص الديمغرافية لعينة الدراسةال 5.3

وما  ,%( مف عينة الدراسة100استبانة بنسبة بم ت ) 150وتـ استرجاع  ,استبانة  150تـ توزيع 

عينة الديم رافية ( خصائص ال3.3ويوضح الجدوؿ رقـ ) ,%( مف مجتمع الدراسة17نسبتو ) 

عدد  ,المسمى الوظيهي ,نوع العمؿ ,التخصص العممي ,المؤىؿ العممي, العمر ,الجنس ,اٌٛىاهح(

 .(اٌلٚهاد ,سنوات الخبرة
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 ( االعداد والنسب المئوية لمخصائص الديمغرافية لمعينة3.3جدول )

 اٌّئ٠ٛخ % إٌغجخ اٌؼذد رظ١ٕف اٌّزغ١ش اٌّزغ١ش

 اٌٛىاهح

 %33.3 50 االلزظبك

 %33.3 50 اٌقبهع١خ

 %33.3 50 اٌلاف١ٍخ

 اٌغٌٕ
 %57.3 86 موو

 %42.7 64 أضٝ

 اٌؼّو

 %3.3 5 ٍٕخفأل25ًِٓ

 %47.3 71 ٍٕخ35ا26ٌِٝٓ

ِٓ36-45 45 30% 

 %19.3 29 45اوضوِٓ

 اٌّإً٘اٌؼٍّٟ

 %7.3 11 كثٍَٛفبلً

 %55.3 83 ثىبٌٛه٠ًٛ

 %10.7 16 كثٍَٛػبٌٟ

 %20.7 31 ِبعَز١و

 %6 9 كوزٛهاٖ

 اٌزقظضاٌؼٍّٟ
 %48.7 73 اٌؼٍِٛبالَٔب١ٔخٚاالعزّبػ١خ

 %51.3 77 اٌؼٍَٛاٌزـج١م١ٗ

 ٔٛعاٌؼًّ

 %59.3 89 اكاهٞ

 %16.7 25 ِبٌٟ

 %9.3 14 فلِبرٟ

 %14.7 22 فٕٟ

 ػلكٍٕٛاداٌقجوح

 %12 18 ٍٕٛاد5الًِٓ

ِٓ6-10 56 37.3% 

ِٓ11-15 31 20.7% 

 %30 45 ٍٕخ15اوضوِٓ

 اٌَّّٝاٌٛظ١فٟ

 %20.7 31 ِل٠وػبَ

 %30 45 ِل٠و

 %35.3 53 ِٛظفاكاهٞ

 %21 21 ِٛظففٕٟ
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 اٌّئ٠ٛخ % إٌغجخ اٌؼذد رظ١ٕف اٌّزغ١ش اٌّزغ١ش

كٚهادرىٌٕٛٛع١ب
 ِؼٍِٛبد

 %76.7 115 ٔؼُ

 %23.3 35 ال

كٚهادفٟاٌزـ٠ٛو
 االكاهٞ

 %76.7 115 ٔؼُ

 %23.3 35 ال

كٚهادفٟاٌؾىِٛخ
 خاالٌىزو١ٔٚ

 %35.3 53 ٔؼُ

 %64.7 97 ال

كٚهادفٟأِٓ
 اٌّؼٍِٛبد

 %40 12 ٔؼُ

 %60 18 ال

 100 150 اٌّغّٛع

 

%( مف مهردات 33.3يبيف الجدوؿ اف ما نسبتو )توزيع افراد العينة وفقا لمتغير الوزارة:  1.5.3

اف العينة  ,رة ألخارجيةالدراسة ىـ مف وزارة ااقتصاد، وكانت ىذه النسبة نهسيا لوزارة الداخمية ووزا

 اختيرت بالتساوي منذ البداية.

%(ىـ مف 57.3( اف ما نسبتو )3.3يبيف الجدوؿ )توزيع افراد العينة وفقا لمتغير الجنس:  2.5.3

 % مف ااناث.42.7وما نسبتو  ,الذكور

مف %( 3.3( اف ما نسبتو )3.3يبيف الجدوؿ )توزيع افراد العينة وفقا لمتغير العمر: 3.5.3 

 26% ىـ مف الذيف اعمارىـ تتراوح بيف 47.3سنة فأقؿ، واف  25المبحوثيف ىـ مف الذيف أعمارىـ 

% ىـ 19.3وأف ما نسبتو  ,سنة 45و  36% ىـ مف الذيف اعمارىـ بيف 30و ما نسبتو  ,سنة 35و

 سنة. 15مف اعمارىـ اكثر مف 
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%( 7.3( اف ما نسبتو )3.3الجدوؿ ) يبيفتوزيع افراد العينة وفقا لمتغير المؤىل العممي: 4.5.3 

%( مف 10.7%( مف حممة البكالوريوس، وما نسبتو )55.3وما نسبتو ) ,ىـ مف حممة الدبمـو فأقؿ

%(مف حممة 6وجاءت ما نسبتو ) ,%(مف حممة الماجستير20.7وما نسبتو ) ,حممة الدبمـو العالي

 الدكتوراه. 

( اف ما نسبتو 3.3يبيف الجدوؿ )ص العممي: توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير التخص 5.5.3

% 42.7%( ىـ مف الذيف يحمموف تخصص العمـو اانسانية وااجتماعية،  وما نسبتو ) 51.3)

 (ممف تخصصيـ عموـ تطبيقية.

%(ىـ مف الذيف يعمموف 59.3تبيف اف ما نسبتو )توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير نوع العمل:  6.5.3

( في اعماؿ %9.3وما نسبتو ) ,%( يعمموف في اعماؿ مالية16.7نسبتو )وما  ,أعماؿ إدارية

 (.%14.7خدماتية، وبقية النسبة كانت لألعماؿ الهنية بنسبة )

%(مف عينة 20.7تبيف اف ما نسبتو )توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير المسمى الوظيفي: 7.5.3 

%( يعمموف 16.7وما نسبتو ) ,هة مدير( يعمموف بوظي%30وما نسبتو ) ,البحث يعمموف كمدير عاـ

( بوظيهة %21وما نسبتو ) ,( يعمموف بوظيهة موظؼ إداري%33.3وما نسبتو ) ,في اعماؿ مالية

 موظؼ فني.

تبيف أف توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعمومات: 8.5.3 

بينما ما نسبتو  ,ورات في مجاؿ تكنولوجيا المعموماتمف عينة البحث قد تمقوا د %76.7)نسبة )

 ( لـ يتمقوا دورات في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات.23.3%)
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تبيف أف نسبة توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير الدورات التدريبية في مجال التطوير االداري:  9.5.3

بينما ما نسبتو  ,ااداري( مف عينة البحث قد اخذوا دورات في مجاؿ الحكومة التطوير 76.7%)

 ( لـ يتمقوا دورات في التطوير ااداري.23.3%)

تبيف أف توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير الدورات التدريبية في مجال الحكومة االلكترونية:  10.5.3

بينما ما نسبتو  ,( مف عينة البحث قد اخذوا دورات في مجاؿ الحكومة االكترونية%35.3نسبة )

 ـ يتمقوا دورات في مجاؿ الحكومة االكترونية.ل 64.7%))

( %36تبيف أف نسبة )توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير الدورات التدريبية في مجال أمن المعمومات:

يتمقوا دورات في  ٌُ(%64مف عينة البحث قد تمقوا دورات في مجاؿ أمف المعمومات بينما ما نسبتو )

 مجاؿ أمف المعمومات.

 ادارة جمع البيانات: اسموب و  6.3

وبالرجوع الى  ,و ااستبانة اداة لجمع البيانات سة الحالية اسموب المسح بالعينة استخدمت الدرا

 اادبيات السابقة ولمعرفة مدى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية

( 6اء عمى طمب وتوجييات  )طورت الباحثة استبانة  وتـ تعديميا بن ,الخارجية( ,الداخمية,)ااقتصاد

 .مف المحكميف بتخصصات مختمهة

ضـ القسـ ااوؿ معمومات عامة عف المبحوثيف مف حيث  ,تكونت ااستبانة مف قسميف رئيسييف 

نوع  ,المسمى الوظيهي،التخصص العممي,المؤىؿ العممي،سنوات الخبرة ,الوزارة، الجنس العمر

دورات  ,المعمومات دورات تدريبية في مجاؿ التطوير ااداري دورات تدريبية في مجاؿ تكنولوجيا،العمؿ

 في مجاؿ الحكومة االكترونية دورات تدريبية في مجاؿ امف المعمومات.
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( محاور تتعمؽ بالحكومة االكترونية بيف النظرية والتطبيؽ موزعة 6في حيف ضـ القسـ الثاني )

 كالتالي :

 فموح.( 12ومة االكترونية بالوزارات الهمسطينية. )الهجوة الرقمية والمعيقات في توظيؼ الحك .1

 فموح. (11وجود بنية تحتية مناسبة لبناء حكومة الكترونية فاعمة في الوزارات الهمسطينية  ) .2

دعـ المسئوليف والجيات العميا لسياسة تطبيؽ الحكومة االكترونية كمتطمب لنجاحيا في الوزارات  .3

 .فمواد (10ألهمسطينية)

اإلدارية والهنية لتوفير الحماية و األمف االكتروني في الوزارات الهمسطينية  كمتطمب اإلجراءات  .4

 .فموح (15)اإللكترونيةلمحكومة 

الضوابط الرقابية والجانب القانوني والتشريعي لمتعامهت االكترونية في الوزارة لمحد مف المخاطر  .5

 .فموح (13)إللكترونيةحكومة واألخطاء التكنولوجية و تطوير التعامؿ معيا كمتطمب لم

سياميا في تحقيؽ التطوير ااداري في الوزارات  .6 واقع نجاح الحكومة االكترونية وا 

 .فموح (13الهمسطينية.)

عمى نمط ليكرت  ,عمما باف طريقة ااجابة عمى اداة الدراسة تركزت في ااختيار مف سمـ خماسي 

(Likert Scale)وذلؾ ،وافؽ، محايد، غير موافؽ، غير موافؽ بشدة, وذلؾ كما يمي : اوافؽ بشدة، ا

 لقياس واقع تطبيؽ الحكومة اإللكترونية، واحتوت عمى المت يرات التالية:

  البنية التحتية لهتصاات وتكنولوجيا المعمومات في فمسطيف. 

 سياسة امف المعمومات في الوزارات الهمسطينية. 

 رونية في فمسطيفالجانب القانوني والتشريعي لمتعامهت االكت. 

 دعـ المسؤوليف والجيات العميا لسياسة تطبيؽ الحكومة االكترونية. 
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 المجتمع الهمسطيني المعموماتي والهجوة الرقمية في فمسطيف. 

اٌٛىاهح كما تشمؿ الدراسة مت يرات ثانوية )المت يرات الديموغرافية( المؤىؿ  ,العمر ,الجنس ,ٟٚ٘

دورات تدريبية في مجاؿ  ,نوع العمؿ ,التخصص العممي ,الوظيهيالمسمى  ,سنوات الخبرة ,العممي

 ,دورات في مجاؿ الحكومة االكترونية ,دورات تدريبية في مجاؿ التطوير اإلداري ,تكنولوجيا المعمومات

 دورات تدريبية في مجاؿ امف المعمومات.

مى اادبيات و الدراسات السابقة بعد اطهع الباحثة عولقد تم بناء االستبانة باتباع الخطوات التالية : 

واستطهع اراء نخبة مف المتخصصيف في ىذا المجاؿ عف طريؽ  ,المتعمقة بموضوع الدراسة 

وبناء عمى التوجييات المستمرة مف قبؿ المشرؼ  ,المقابهت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي 

 : قامت الباحثة ببناء ااستبانة وفؽ الخطوات التالية ,ااكاديمي 

 تـ تحيد المحاور والمت يرات التي شممتيا ااستبانة. -1

 تـ صياغة المحاور والهقرات في كؿ محور. -2

 أعداد نسخة تمييدية وأولية مف ااستبانة. -3

 .تـ عرض ااستبانة عمى المشرؼ اعتماد ما يراه مناسبا , وتعديؿ ما يراه غير مناسب -4

 .تعديؿ ااستبانة بناء عؿ توجييات المشرؼ -5

واغمبيـ مف اعضاء  ,( مف المحكميف المتخصصيف في موضوع الدراسة 6ستبانة عمى )عرض اا -6

 ,جامعة ااستقهؿ  ,ىيئات التدريس في الجامعات الهمسطينية في الضهة ال ربية ) جامعة القدس 

 .جامعة القدس المهتوحة (

ة الصياغة بعد اجراء التعديهت التي اوصى بيا المحكموف مف حيث الحذؼ وااضافة واعاد -7

 فموح( 74وبناء عمى توجييات المشرؼ بمغ عدد فقرات ااستبانة في صورتيا النيائية ) ,لبعض الهقرات
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اوافؽ، محايد، غير موافؽ،  ,وقد اعطى لكؿ فقرة وزف مدرج وفؽ سمـ ليكرت الخماسي) اوافؽ بشدة ,

ف ااستبانة في صورتيا ( يبي3( والممحؽ رقـ )5-4-3-2-1وأعطيت ااوزاف )  ,غير موافؽ بشدة (

 .النيائية

 صدق اداة الدراسة: 7.3

مف انيا صالحة لقياس ما اعدت لقياسو, كما يقصد بالصدؽ اف تشمؿ  التأكدصدؽ ااستبانة يعني  

وقد  ,واف تكوف فقراتيا ومهرداتيا واضحة لكؿ مف يستخدميا ,ااستبانة جميع العناصر الهزمة لمتحميؿ

مف صدؽ  التأكدوقد تـ  ,لمتأكد مف صدؽ اداة الدراسة ٚمٌه ,قرات ااستبانةقامت الباحثة بتقنيف ف

 فقرات ااستبانة بطريقتيف:

  )صدق المحكمين (: لألداةالصدق الظاىري  1.7.3

لمتحقؽ مف ذلؾ وبعد تصميـ اداة الدراسة في صورتيا ااولية تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف 

جامعة ااستقهؿ, جامعة  ,ء الييئة التدريسية في جامعة القدس( محكميف مف اعضا6مف ) تألهت

( اسماء 2ويوضح الممحؽ رقـ ) ,والمتخصصيف في مجاؿ الدراسة والبحث العممي ,القدس المهتوحة

في مدى مهئمة  آرائيـ بإبداءحيث قاموا مشكوريف  ,المحكميف الذيف تهضموا بتحكيـ اداة الدراسة

وكذلؾ وضوح ودقة الهقرات، ومدى مناسبة كؿ  ,تيا لقياس ما وضعت ألجمووفقرا بأبعادىاااستبانة 

الى تقديـ  باإلضافةومدى كهاية الهقرات لت طية محاور الدراسة  ,منيا لممحور الذي ينتمي اليو

وكذلؾ فيما يتعمؽ بالبيانات ااولية ) الخصائص  ,مقترحاتيـ وتوجيياتيـ مف تعديؿ او حذؼ او اضافة

 .الى جانب مقياس ليكرت المستخدـ في ااستبانة ,وظيهية ( المطموبة مف عينة الدراسةالشخصية وال
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قاـ الباحث باجراء التعديهت التي اتهؽ  ,واستنادا الى المهحظات والتوجييات التي ابداىا المحكموف

عض واضافة الب ,وحذؼ بعضيا ,وتـ بناًء عمى ذلؾ تعديؿ صياغة العبارات ,عمييا معظـ المحكميف

 .ااخر

 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة : 2.7.3

( 30تـ حساب ااتساؽ الداخمي لهقرات ااستبانة عمى عينة الدراسة ااستطهعية البالغ حجميا )

 .وذلؾ بحساب معامهت اارتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو ,ػبِال

بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور والدرجة الكمية لممحور الذي تتبع  ( يبيف معامهت اارتباط4.3جدوؿ )

حيث اف مستوى الدالة  ,( 0.05لو، والذي يبيف معامهت اارتباط المبينة دالة عند مستوى دالة )

ألنيا سمبية فيي  (12,20,52,59,60,61( لهقرات ااستبانة ما عدا الهقرات )0.05كاف اقؿ مف )

 بر ااستبانة صادقة لما وضعت لقياسو.غير دالة وبذلؾ تعت

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية لممحور الذي تتبع لو(: 4.3جدول )

 اٌفمشح اٌشلُ
 ِؼبًِ

 االسرجبؽ
 اٌم١ّخ االؽزّب١ٌخ

( (sig 

 اٌفغٛح اٌشل١ّخ ٚاٌّؼ١مبد فٟ رٛظ١ف اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ثبٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ

1 
ػؼف اٌزخـ١ؾ االعزشار١غٟ اٌزٞ ٠ؾبوٟ اٌزؾٛي ٔؾٛ اٌؼًّ 

 .االٌىزشٟٚٔ
0.246 0.002 

2 
ػذَ وفب٠خ اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚاٌجشش٠خ ٚاٌف١ٕخ اٌالصِخ ٌزـج١ك ثشاِظ 

 .اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ أوًّ ٚعٗ
0.388 0.000 

3 
ػؼف دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ ٚ اٌغٙبد اٌؼ١ٍب ٌغ١بعخ رـج١ك اٌؾىِٛخ 

 .زش١ٔٚخاالٌى
0.168 0.040 

4 
اٌغًٙ ثأ١ّ٘خ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٚدٚس٘ب فٟ االسرمبء ثبٌّؤعغبد 

 .اٌؾى١ِٛخ ػبِخ
0.351 0.000 

 0.001 0.274 لظٛس فٟ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌزٟ رٕظُ اٌّؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ. 5

6 
ِمبِٚخ اٌزغ١١ش ٚاٌخٛف ِٓ االٔخشاؽ فٟ اٌزـٛس االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزمٕٟ 

 .اٌّؼٍِٛبرٟٚ 
0.428 0.000 

7 
ػذَ اٌضمخ ثأِٓ ٚؽّب٠خ ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد اٌّغزف١ذ فٟ وبفخ 

 .اٌّؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ
0.419 0.000 
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 اٌفمشح اٌشلُ
 ِؼبًِ

 االسرجبؽ
 اٌم١ّخ االؽزّب١ٌخ

( (sig 

8 
غّٛع ِفَٙٛ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٌذٜ اٌىض١ش عٛاء أوبٔٛا ل١بداد 

 إداس٠خ أٚ ِٛظف١ٓ أٚ ؽزٝ ِغزف١ذ٠ٓ.
0.438 0.000 

9 
د ٚارظبالد ٚ غ١ش٘ب اٌّـٍٛثخ ٌجٕبء ػؼف اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ِٓ شجىب

 ؽىِٛخ اٌىزش١ٔٚخ فبػٍخ
0.346 0.000 

10 
ٔمض فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚإٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد اٌزٟ رؼضص ِغبي 

 .اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٌذٜ اإلداس١٠ٓ
0.260 0.000 

11 
ٔمض فٟ اٌذٚساد اٌزٟ رؾبسة اٌفغٛح اٌشل١ّخ ػٕذ اإلداس١٠ٓ فٟ 

 ُ ٌالٔظٙبس فٟ ِغزّغ اٌّؼٍِٛبد.اٌٛصاسح ٚرأ١ٍ٘ٙ
0.204 0.012 

 0.245 0.096 .اٌز١ّٕخ االٌىزش١ٔٚخ ٚ اٌزم١ٕخ اِش صبٔٛٞ فٟ اٌٛصاسح 12

 ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ ِٕبعجخ ٌجٕبء ؽىِٛخ اٌىزش١ٔٚخ فبػٍخ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ

13 
رٛاعذ ػزبد اٌؾبعٛة ِٓ ؽٛاع١ت ٚ أٔظّخ ٚثشِغ١بد ٚرـج١مبد 

 ِٕبعجخ
0.393 0.000 

14 
ٚعٛد ثٕبء شجىٟ داخً اٌّؤعغخ ِزّبعه ِزىبًِ ٠ٛفش ٌٙب االرظبي 

 ػٓ ثؼذ ٚع١ّغ خذِبد االٔزشٔذ.
0.378 0.000 

15 
ٚعٛد ل١بدح اٌىزش١ٔٚخ لبدسٖ ػٍٝ إداسح األِٛس اٌزم١ٕخ ٚاٌؾفبف ػٍٝ 

 .ػٍّٙب ٚع١ش٘ب
0.333 0.000 

16 
ٟٔ ٌىً اٌج١بٔبد ٚعٛد سلبثخ اٌىزش١ٔٚخ فبػٍخ رٛفش األِٓ االٌىزشٚ

 .ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ اٌٛصاسح
0.569 0.000 

17 
ٚعٛد ِغزّغ سلّٟ ِزفُٙ ٌّجذأ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٠ٚذػُ فىشرٙب، 

 رٚ ِؼ١بس صمبفٟ ٠شؽت ثبٌزؾٛي االٌىزشٟٚٔ.
0.212 0.009 

18 
ٚعٛد ث١ئخ لب١ٔٛٔخ رفشع رشش٠ؼبد رذػُ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ 

األ١ِٕخ ٚاالخزشالبد ٚاألخـبء ٚرغبٔذ٘ب ثٛػغ ؽذ ٌٍزٙذ٠ذاد 
 االٌىزش١ٔٚخ.

0.194 0.017 

19 
ٚعٛد ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ ٠ؼىظ ِجذأ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ثغٌٙٛخ 
اٌٛطٛي ٌٍّؼبِالد اٌؾى١ِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٚوغش ؽبعض اٌّىبْ 

 .ٚاٌضِبْ
0.680 0.000 

20 
ٚعٛد ٔظبَ دفغ اٌىزشٟٚٔ ػجش ثـبلبد االئزّبْ اٌخبطخ ٌزغـ١خ 

 ف رخ١ٍض ثؼغ اٌّؼبِالد ٚثؼغ اٌشعَٛ.رىب١ٌ
0.107 0.191 

21 
ٚعٛد إسادح ع١بع١خ داػّخ إلعزشار١غ١خ اٌزؾٛي االٌىزشٟٚٔ فٟ 
اٌٛصاساد ػٓ ؿش٠ك اٌذػُ اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ ِّب ٠ؼضص اٌفىشح ٚ 

 .٠غًٙ رـج١مٙب
0.629 0.000 

22 
ٚعٛد رٛع١ٗ ٠زجغ خـخ اعزشار١غ١خ ٌٍؼًّ فٟ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ 

 .ؾذدح ٚٚاػؾخ ٚ راد ثؼذ صِِٕٟ
0.604 0.000 

23 
ٚعٛد رٛظ١ف اِضً ٌٍىٛادس اٌٛؿ١ٕخ ٚاٌجؾش ػُٕٙ  إلششاوُٙ فٟ 

ِغبالد االِٓ االٌىزشٟٚٔ ٚ االداسح االٌىزش١ٔٚخ ٚاؽالٌُٙ ثذي اٌؼٕظش 
 .االعٕجٟ

0.731 0.000 

 ت ٌٕغبؽٙب فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خدػُ اٌّغئ١ٌٛٓ ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب ٌغ١بعخ رـج١ك اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ وّزـٍ

24 
٠زُ ٚػغ ع١بعخ اٌزـ٠ٛش اٌخبطخ ثبٌٛصاسح فٟ إؿبس ِٓ اٌّشبسوخ 

 .ٚرجبدي ا٢ساء ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ ٚاإلداسح اٌؼ١ٍب
0.660 0.000 
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 اٌفمشح اٌشلُ
 ِؼبًِ

 االسرجبؽ
 اٌم١ّخ االؽزّب١ٌخ

( (sig 

25 
٠زُ ِٕؼ ؽٛافض ِٚىبفئبد رشغغ ػٍٝ االثزىبس فٟ اٌغبٔت اٌزمٕٟ 

 .ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ فٟ اٌٛصاسح
0.727 0.000 

26 
إٌظش فٟ ا٢ساء ٚٚعٙبد إٌظش إٌّبد٠خ فٟ اٌزغ١١ش ٚاٌزـ٠ٛش فٟ  ٠زُ

 .اٌٛصاسح
0.664 0.000 

27 
رخظض اإلداسح اٌؼ١ٍب لغُ ِٓ اٌّٛاصٔخ خبطخ ثزىٌٕٛٛع١ب 

 اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌٛصاسح
0.651 0.000 

28 
رذػُ اإلداسح اٌؼ١ٍب اٌزغ١١ش ٚاٌزؾٛي إٌٝ اٌؾٛعجخ ٚاٌزمبٔخ فٟ 

 .اٌٛصاسح
0.651 0.000 

29 
رؾشص اإلداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ أْ ٠ؼىظ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ِمذاس ٚاعغ 

 .اٌٛصاسح ٚأػّبٌٙب إلٔغبصادِٓ اٌشفبف١خ ٚاٌّظذال١خ 
0.679 0.000 

30 
رمَٛ اٌٛصاسح ثؼًّ ثؼضبد ٌٍّٛظف١ٓ ٌٍخبسط ألخز دٚساد فٟ ِغبي 

 األِٓ ٚاٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ.
0.691 0.000 

31 
ػٕظش أٚ ؿبلُ ٌؼًّ دٚساد داخ١ٍخ ٚرؾذ٠ضبد  رمَٛ اٌٛصاسح ثبعزمجبي

 .فٟ اٌٛصاسح
0.652 0.000 

32 
رمَٛ اإلداسح اٌؼ١ٍب  ثئػبدح ١٘ىٍخ ٌٍٛصاسح رزٛاوت ِغ ِزـٍجبد اٌضٛسح  .0

 .اٌشل١ّخ ِٚب رفشػٗ ِٓ رغ١١شاد
0.756 0.000 

33 
رذػُ اإلداسح اٌؼ١ٍب رغ١١ش األعب١ٌت اٌزم١ٍذ٠خ ألداء اٌؼًّ اٌؾىِٟٛ إٌٝ 

 ت رغزخذَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ.أعب١ٌ
0,717 0.000 

 اإلعشاءاد اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ ٌزٛف١ش اٌؾّب٠خ ٚ األِٓ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ  وّزـٍت ٌٍؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ.

34 
ثـبلبد اٌذخٛي  -وٍّبد اٌغش –اعزخذاَ اٌّؾ١ـبد اال١ِٕخ ) االلفبي 

 .( ٌؾّب٠خ اٌٛطٛي ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد
0.472 0.000 

35 
وٛاثً اٌىٙشثبء ٚاالرظبالد اٌزٟ رٕمً اٌج١بٔبد اٚ اٌزٟ رذػُ خذِبد 

 .ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِؾ١ّخ ِٓ اٌؼجش ثٙب اٚ ارالفٙب
0.632 0.000 

36 
٠زُ ػًّ ٔغخ اؽز١بؿٟ ٌٍّؼٍِٛبد ثشىً دٚسٞ ٚػٍٝ فزشاد 

 .ِٕزظّخ
0.485 0.000 

37 
شاق ٚاٌزؼذٞ ػٍٝ اعزخذاَ ثشاِظ ؽّب٠خ فؼبٌخ ٌّٕغ ِؾبٚالد االخز

 .ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌٛصاسح
0.582 0.000 

38 
رٛف١ش اٌؾٛافض إٌّبعجخ ٌٍؾش ػٍٝ االثذاع ٚاٌزفٛق  فٟ ِغبي أظّخ 

 .اٌّؼٍِٛبد ٚاٌشجىبد
0.736 0.000 
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 اٌفمشح اٌشلُ
 ِؼبًِ

 االسرجبؽ
 اٌم١ّخ االؽزّب١ٌخ

( (sig 

39 
اعزمـبة اٌٛصاسح خجشاء آِ ِؼٍِٛبد ٚؽّب٠خ , ٚاالعزؼبٔخ ثُٙ 

 ٌٍزـ٠ٛش ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اعزشبساد.
0.708 0.000 

 0.000 0.723 دػُ االداسح اٌؼ١ٍب ٌخٍك ع١بعخ ٔبعؾخ ألِٓ اٌّؼٍِٛبد. 40

41 
اػزّبد اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌج١ٌٛٛع١خ )ثظّخ االطجغ , اٚ ثظّخ اٌؼ١ٓ 
, اٚ اٌزؼشف ػٍٝ اٌٛعٗ ( فٟ رؾذ٠ذ شخظ١خ ٚطالؽ١خ ِغزخذِٟ 

 .ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
0.662 0.000 

 0.000 0.617 د اٌّخزٍفخ خبسط اٌٛصاسحٚػغ ػٛاثؾ ٌزجبدي اٌج١بٔبد ِغ اٌغٙب 42

43 
٠زٍمٝ اٌّٛظف١ٓ رذس٠جب ٌٍزؼبًِ ِغ ِشىالد رٍف ٚفمذاْ اٌج١بٔبد , 

 .ٚرـ٠ٛش ِٙبسارُٙ اٌّزؼٍمخ ثبٌّغزغذاد اال١ِٕخ
0.668 0.000 

44 
رٛعذ فٟ اٌٛصاسح عٙخ ِىٍفخ ثبألششاف ٚ ِزبثؼخ ع١بعخ آِ 

 .ٛظف١ٓ ثبٌٛصاسح ػ١ٍٙباٌّؼٍِٛبد ٚرـ٠ٛش٘ب ثشىً دٚسٞ ٚاؿالع اٌّ
0.698 0.000 

45 

٠ٛعذ اعشاءاد ػجؾ طبسِخ ِـجمخ ؽ١ش ٠ّٕغ اٌّٛظف غ١ش 
اٌّخزض ِٓ اعشاء رؼذ٠الد ِبد٠خ اٚ ثشِغ١خ ػٍٝ االعٙضح اٌؼبٍِخ 

. ٚاخشٜ ػمبث١خ ٌٍّٛظف اٌزٞ ٠ٕزٙه ع١بعبد .ػّٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
 آِ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌٛصاسح

0.565 0.000 

46 
ٍـٛاسا ٚ االعزشداد ا٢ِٓ ٌٍٕظبَ ٚاٌج١بٔبد فٟ ؽبي رٛعذ خـؾ ٌ

 .ؽذٚس اخفبق اٚ أمـبع فٟ اداء االػّبي ػّٓ اؿبس صِٕٟ ِؾذد
0.550 0.000 

 0.000 0.764 .رزٛافش ٚؽذح آِ ِؼٍِٛبد ِغزمٍخ ثـبلُ ِخزض فٟ اٌٛصاسح 47

48 
ٚعٛد ِزخظظ١ٓ فٟ ط١بٔخ اٌؾبعٛة ٚ اٌشجىبد فٟ اٌٛصاسح 

بد ِغزّشح ٌٍّىٛٔبد اٌّبد٠خ ٚ ٚاٌجشِغ١خ ٌٍؾبعٛة ٠مِْٛٛ ثزؾذ٠ض
 .ٚوزٌه اٌشجىبد 

0.652 0.000 

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌزشش٠ؼٟ ٌٍزؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌٛصاسح ٌٍؾذ ِٓ اٌّخبؿش ٚاألخـبء 
 اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚ رـ٠ٛش اٌزؼبًِ ِؼٙب وّزـٍت ٌٍؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ.

49 
ٚ اٌّذلك اٌذاخٍٟ ػٍٝ رؼذ٠ً ٚرـ٠ٛش إٌظبَ رششف االداسح 

 االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌٛصاسح
0.576 0.000 

50 
ٕ٘بن رؾذ٠ذ ٌٍجشاِظ ٚاٌّٛالغ اٌزٟ ٠غّؼ ٌىً ِغزخذَ عٙبص ؽبعٛة 

 .اٌٛطٛي ا١ٌٙب
0.448 0.000 

 0.000 0.573 .فؾض أظّخ اٌّؼٍِٛبد ٌٍزؾمك ِٓ االٌزضاَ ثّؼب١٠ش االداء االِٕٟ 51

 0.472 0.059 ػًّ اٌىزش١ٔٚخ ِؾ١ّخ ٚفك اؿش لب١ٔٛٔخ ٚعٛد ث١ئخ 52

 0.000 0.570 .ٕ٘بن عغً سلبثٟ ٠زؼّٓ أشـخ اٌّغزخذَ ٚؽٛادس آِ اٌّؼٍِٛبد 53

54 
٠زُ رـج١ك اعشاءاد ػمبث١خ ػٍٝ اٌّٛظف اٌزٞ ٠ٕزٙه اعشاءاد 

 .ٚع١بعبد آِ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌٛصاسح
0.570 0.000 

55 
خ ثبإلششاف ػٍٝ اٌمؼب٠ب االٌىزش١ٔٚخ رٛعذ فٟ اٌٛصاسح عٙخ ِىٍف

 .ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ثشىً لبٟٔٛٔ
0.624 0.000 

56 
٠ٛعذ اعشاءاد ػجؾ طبسِخ ِـجمخ ػٍٝ رٕف١ز اٞ رغ١شاد ػٍٝ ٔظُ 

 .اٌّؼٍِٛبد
0.553 0.000 

 0.000 0.494 .اٌٛطٛي ٌٍّٛالغ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ ِؾىَٛ ثؼٛاثؾ 57

58 
خ ِؾذدح خبطخ ثٗ , ؽ١ش ال ٌىً ِغزخذَ ؽبعٛة فٟ اٌٛصاسح ٠ٛ٘

 .رٛعذ ؽغبثبد ػبِخ ٠غزخذِٙب ػذح اشخبص
0.400 0.000 

 0.183 109. .رٛعذ ِجبدا ٌٚٛائؼ لب١ٔٛٔخ ِزؼٍمخ ثبٌّؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ 59

60 
٠زُ رؼش٠ف اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌٛصاسح ػٍٝ اٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌزشش٠ؼٟ 

 .ٌٍزؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ 
0.007 0.928 

61 
بٔت لبٟٔٛٔ ثّٛاد ٚاػؾخ رؾّٟ األشخبص ِٚؼٍِٛبرُٙ ٕ٘بن ع

 ٚث١بٔبرُٙ.
0.038 641.0 

 ٚالغ ٔغبػ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٚاعٙبِٙب فٟ رؾم١ك اٌزـ٠ٛش االداسٞ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ
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 اٌفمشح اٌشلُ
 ِؼبًِ

 االسرجبؽ
 اٌم١ّخ االؽزّب١ٌخ
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 0.000 0.585 .ٚعٛد ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ فؼبي ٌٍٛصاسح ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ 62

 0.000 0.607 .خ اإلداس٠خ٠زٛفش لذس وبفٟ ِٓ اٌالِشوض٠ 63

64 
غ١بة ٌٍج١شٚلشاؿ١خ ِمبثً االٌىزشٚلشاؿ١خ اٌزٟ رٕبدٞ ثبٌزؾشس ِٓ 

 اٌم١ٛد اإلداس٠خ اٌزم١ٍذ٠خ ٚإثذاٌٙب ثأخشٜ اٌىزش١ٔٚخ ِؾٛعجخ.
0.670 0.000 

65 
ٚعٛد ارظبي اٌىزشٟٚٔ فؼبي ث١ٓ اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ ٚاٌّٛظف١ٓ 

 ٚث١ٓ و١ٍّٙب ٚاٌّغزف١ذ.
0.609 0.000 

 0.000 0.663 .ٚػغ خـؾ ٚثشاِظ ٌخٍك ر١ّٕخ رىٌٕٛٛع١ٗ فٟ اٌٛصاسح 66

 0.000 0.667 .رجغ١ؾ اإلعشاءاد اإلداس٠خ ٚرم١ًٍ ػتء اٌؼًّ اإلداسٞ 67

 0.000 0.642 .رٛع١غ دائشح اٌّشبسوخ فٟ طٕغ اٌمشاساد اإلداس٠خ 68

69 
١ِخ رؾم١ك االرظبي ٚاٌزٛاطً اٌّغزّش ث١ٓ اٌٛصاسح ٚاٌذٚائش اٌؾىٛ

 .االخشٜ راد اٌظٍخ ٚاٌؼاللخ
0.513 0.000 

70 
وغش اٌؾذٚد اٌضِب١ٔخ ٚاٌّىب١ٔخ ِٓ خالي رمذ٠ُ ثؼغ اٌخذِبد 

 .اٌىزش١ٔٚب ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ثبٞ ِىبْ ٠زٛاعذْٚ ف١ٗ ٚاٞ ٚلذ
0.536 0.000 

71 
اخزظبس اٌٙشَ اإلداسٞ اٌزغٍغٍٟ اٌـ٠ًٛ ِّب ٠خزظش اإلعشاءاد 

 .غشع ػ١ٍّبد رٕف١ز٘باإلداس٠خ ٠ٚمًٍ ِٓ رؼم١ذ٘ب ٠ٚ
0.545 0.000 

72 
اإلعشاءاد االٌىزش١ٔٚخ رؾذ ِٓ  اٌٛاعـخ ٚاٌّؾغٛث١خ ٚاٌّغبِالد 

 .ٚرغبػذ ػٍٝ رؾغ١ُ اٌفغبد ٚاٌؼاللبد اٌّشجٛ٘خ
0.394 0.000 

73 
اٌزٕغ١ك ٚاٌشثؾ ث١ٓ ِخزٍف اٌٛصاساد ٚا١ٌٙئبد اٌشع١ّخ راد 

 .اٌؼاللخ
0.443 0.000 

74 
ج١خ ٌّغب٠شح اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاالٔذِبط ثٗ االٌزؾبق ثذٚساد رذس٠

 ٚرؾغ١ٓ األداء اٌؾىِٟٛ.
0.555 0.000 

 0.05*اارتباط داؿ احصائيا عند مستوى دالة اقؿ او يساوي 

 صدق االتساق البنائي الى مجاالت االستبانة :3.7.3

ااستبانة مع  ( يبيف معامهت اارتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مف مجاات5.3جدوؿ رقـ )

والذي يبيف اف معامهت اارتباط المبينة دالة عند مستوى دالة  ,الدرجة الكمية لهقرات ااستبانة ككؿ

وبذلؾ تعتبر مجاات ااستبانة صادقة  ,(0.05حيث اف مستوى الدالة لكؿ فقرة اقؿ مف ) ,(0.05)

 .لما وضعت لقياسو
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 .من محاور االستبانة مع الدرجة الكمية لالستبانة ( معامل االرتباط بين كل محور5.3جدول )

 اٌّؾٛه اٌولُ
ِؼبًِ

 االهرجبؽ

االؽزّب١ٌخ اٌم١ّخ

(sig) 

اٌفغٛح اٌشل١ّخ ٚاٌّؼ١مبد فٟ رٛظ١ف اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ  1

 .ثبٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ
0.395 0.000 

ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ ِٕبعجخ ٌجٕبء ؽىِٛخ اٌىزش١ٔٚخ فبػٍخ فٟ  2

 .اٌفٍغـ١ٕ١خ اٌٛصاساد
0.663 0.000 

دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب ٌغ١بعخ رـج١ك اٌؾىِٛخ  3

 االٌىزش١ٔٚخ وّزـٍت ٌٕغبؽٙب فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ
0.835 0.000 

4 
اإلعشاءاد اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ ٌزٛف١ش اٌؾّب٠خ ٚ األِٓ 

االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ  وّزـٍت ٌٍؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ.

0.852 0.000 

5 

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌزشش٠ؼٟ ٌٍزؼبِالد 

االٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌٛصاسح ٌٍؾذ ِٓ اٌّخبؿش ٚاألخـبء 

اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚ رـ٠ٛش اٌزؼبًِ ِؼٙب وّزـٍت ٌٍؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ.

0.575 0.000 

ٚالغ ٔغبػ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٚاعٙبِٙب فٟ رؾم١ك  6

 فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ اٌزـ٠ٛش االداسٞ
0.780 0.000 

 

 :ثبات اداة الدراسة  8.3

اما ثبات اداة الدراسة فيعني التاكد مف اف ااجابة ستكوف واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقيا عمى نهس 

وقد اجرت الباحثة خطوات الثبات عمى العينة ااستطهعية نهسيا  ,المجموعة في اوقات مختمهة 

 بطريقتيف ىما : 

  :(Cronbach's Alpha):معامل الفا كرونباخ  1.8.3

 :ارتهاع عامهت الثبات الجدوؿ يبيف
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 ( : معامل الثبات ) طريقة الفا كرونباخ ( لالستبانة :6.3جدول )

 اٌّؾٛه اٌولُ
ػلك

 اٌفمواد
 ووٚٔجبؿاٌفبِؼبًِ

1 
اٌفغٛح اٌشل١ّخ ٚاٌّؼ١مبد فٟ رٛظ١ف اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ 

 .فٍغـ١ٕ١خثبٌٛصاساد اٌ
12 0.935 

2 
ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ ِٕبعجخ ٌجٕبء ؽىِٛخ اٌىزش١ٔٚخ فبػٍخ فٟ 

 .اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ
11 0.854 

3 
دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب ٌغ١بعخ رـج١ك اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ وّزـٍت ٌٕغبؽٙب فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ
10 0.946 

4 

ٌؾّب٠خ ٚ األِٓ اإلعشاءاد اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ ٌزٛف١ش ا

االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ  وّزـٍت ٌٍؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ.

15 0.944 

5 

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌزشش٠ؼٟ ٌٍزؼبِالد 

االٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌٛصاسح ٌٍؾذ ِٓ اٌّخبؿش ٚاألخـبء 

اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚ رـ٠ٛش اٌزؼبًِ ِؼٙب وّزـٍت ٌٍؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ.

13 0.810 

6 
ٚالغ ٔغبػ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٚاعٙبِٙب فٟ رؾم١ك 

 اٌزـ٠ٛش االداسٞ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ
13 0.928 

 0.956 74 اٌلهعخاٌى١ٍخٌالٍزجبٔخ

(, وقيمة  0.956 – 0.810يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قيمة معامؿ الها كرونباخ تتراوح بيف)

وىذا يدؿ عمى اف ااستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات  ( 0.956معامؿ الثبات الكمي تساوي )

 .تطمئف الباحثة الى تطبيقيا عمى عينة الدراسة

 : Split – Half Coefficientصفية نطريقة التجزئة ال 2.8.3

تـ ايجاد معامؿ ارتباط سبيرماف براوف بيف معدؿ ااسئمة الهردية الرتبة ومعدؿ ااسئمة الزوجية الرتبة 

جاؿ وقد تـ تصحيح معامهت اارتباط  باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف المعدؿ حسب لكؿ م

 المعادلة التالية :
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 معامل سبيرمان المعدل

  =/(r+1)( 2R حيث )R ( يبيف النتائج :7.3معامؿ اارتباط والجدوؿ ) 

 ( معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( لالستبانة.7.3جدول )

 اٌّؾٛس #

 اٌزغضئخ إٌظف١خ

ػذد 

 اٌفمشاد

ِؼبًِ 

 االسرجبؽ

ِؼبًِ االسرجبؽ 

 اٌّظؾؼ
Sig. 

1 
اٌفغٛح اٌشل١ّخ ٚاٌّؼ١مبد فٟ رٛظ١ف اٌؾىِٛخ 

 0.000* 0.966 0.935 12 االٌىزش١ٔٚخ ثبٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ.

2 
ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ ِٕبعجخ ٌجٕبء ؽىِٛخ اٌىزش١ٔٚخ 

 0.000* 0.921 0.854 11 فبػٍخ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ.

3 

دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب ٌغ١بعخ رـج١ك 

اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ وّزـٍت ٌٕغبؽٙب فٟ 

 اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ
10 0.946 0.972 *0.000 

4 

اإلعشاءاد اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ ٌزٛف١ش اٌؾّب٠خ 

ٚاألِٓ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ 

 وّزـٍت ٌٍؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ.
15 0.944 0.971 *0.000 

5 

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌزشش٠ؼٟ 

ٌٍزؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌٛصاسح ٌٍؾذ ِٓ 

اٌّخبؿش ٚاألخـبء اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚرـ٠ٛش اٌزؼبًِ 

 ِؼٙب وّزـٍت ٌٍؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ.

13 0.810 0.895 *0.000 

6 
ٚالغ ٔغبػ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٚاعٙبِٙب فٟ 

 0.000* 0.963 0.928 13 ؾم١ك اٌزـ٠ٛش االداسٞ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خر

0.05اارتباط داؿ احصائيا عند مستوى دالة   

( اف قيمة معامؿ اارتباط المعدؿ )سبيرماف براوف ( 6.3واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ )

( قابمة 4في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ رقـ ) وبذلؾ تكوف ااستبانة ,مرتهع وداؿ احصائيا
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مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة  ,وتكوف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ وثبات استبانة الدراسة ,لمتوزيع

 .واختبار فرضياتيا ,و ااجابة عف اسئمة الدراسة ,و صهحيتيا لتحميؿ النتائج ,ااستبانة

 :المعالجة االحصائية لمبيانات 9.3

 ,بعد جمع بيانات الدراسة قامت الباحثة بمراجعتيا وتدقيقيا قبؿ الشروع بأجراء العمميات الحسابية عمييا

فهي  ,وذلؾ بتحويؿ ااجابات المهظية الى رقمية ,ثـ ادخاليا الى الحاسوب بإعطائيا ارقاما معينة

وغير  ,(درجات3ومحايد) ,(درجات4موافؽ ) ,( درجات5الهقرات الموجبة اعطيت ااجابة موافؽ بشدة )

 (. 1وغير موافؽ بشدة ) ,(درجة2موافؽ)

ثـ تمت المعالجة ااحصائية الهزمة لمبيانات باستخراج ااعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات 

بواسطة  α≤0.05وقد فحصت فرضيات الدراسة عند المستوى  ,الحسابية واانحرافات المعيارية

 : SPSSباستخداـ الحاسوب عف طريؽ برنامج الرـز ااحصائية   ااختبارات ااحصائية ااتية

 (.T testاختبار ت ) -1

  One Way analysis of varianceاختبار تحميؿ التبايف ااحادي  -2

  standardized Regressionمعامؿ اانحدار المعياري  -3

 Cronbach Alphaمعامؿ الثبات كرونباخ الها  -4

 Guttman Split Half Coefficientمعامؿ الثبات  -5

6- One Sample Test. 
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 تصحيح األداة:

لقد تـ اعتماد التوزيع التالي لمهقرات في عممية تصحيح فقرات أداة الدراسة واستخراج النتائج وفقا 

 لطريقة ليكرت الخماسية.

 ال اٚافك ثشذح ال اٚافك ِؾب٠ذ ِٛافك ِٛافك ثشذح

5 4 3 2 1 

 مفتاح التصحيح

 التقدير ةالدرج المتوسط  الحسابي

 منخفضة %50اقل من  2.5اقل من 

 متوسطة %69-%50من  3.49-2.5من 

 مرتفعو %100-%70من  5الى  3.5من 
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 :الفصل الرابع

_____________________________________________________________ 

 :نتائج الدراسة

 مقدمة  1.4

ئج الدراسة، حوؿ الحكومة االكترونية بيف النظرية يتضمف ىذا الهصؿ عرضا كامه ومهصه لنتا

والتطبيؽ في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية، وذلؾ مف خهؿ 

 اإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا باستخداـ ااساليب ااحصائية.

 نتائج اسئمة الدراسة  2.4

 السؤال الرئيسي  1.2.4

مستوى الحكومة االلكترونية بين النظرية والتطبيق في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر  ما

 العاممين في االدارات المركزية؟
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 التالية: الهرعية ااجابة عمى ااسئمةتـ  عمى السؤاؿ الرئيسي لإلجابة 

 :السؤال االول 2.2.4

الفمسطينية في االدارات المركزية من ما مدى توافر متطمبات  الحكومة االلكترونية في الوزارات 

 وجية نظر العاممين فييا؟

لمتعرؼ عمى وجود فروؽ ذات  One Sample T testولإلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ استخداـ اختبار 

دالة احصائية لمتوسط توافر متطمبات  الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية في اادارات 

اب المتوسط الحسابي، اانحراؼ المعياري والوزف النسبي لممحاور المتعمقة بيذا المركزية، وقد تـ احتس

 المت ير وترتيبيا:

 : المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل محور من محاور االستبانة:)1.4جدول )

 اٌّؾٛس #
اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ل١ّخ 

 االخزجبس

اٌم١ّخ 

 (١ٌsigخ)االؽزّب
 اٌزشر١ت

 1 0.000 19.295 %82 0.694 4.093 االٚي 1

 6 0.000 4.681 %65 0.675 3.258 اٌضبٟٔ 2

 5 0.000 5.353 %67 0.822 3.359 اٌضبٌش 3

 2 0.000 12.147 %73 0.646 3.641 اٌشاثغ 4

 4 0.000 8.858 %67 0.505 3.366 اٌخبِظ 5

 3 0.000 11.641 %72 0.653 3.621 اٌغبدط 6

اٌذسعخ اٌى١ٍخ 

 ٌإلعزجبٔخ
3.556 0.459 71% 14.817 0.000 

 

 1.98 ±تساوي  149ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى دالة  t*قيمة 
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( مسػػػػتوى تػػػػوافر الحكومػػػػة االكترونيػػػػة لػػػػدى العػػػػامميف فػػػػي اادارات المركزيػػػػة 1.4يبػػػػيف الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

أوؿ  مسػتوى ىػو محػور الهجػوة الرقميػة والمعيقػات فػي  لموزارات الهمسطينية،ويتضح مػف ىػذه النتػائج أف

توظيؼ الحكومة االكترونية بػالوزارات الهمسػطينية وجػاء بعػده محػور اإلجػراءات اإلداريػة والهنيػة لتػوفير 

الحماية و األمف االكتروني في الوزارات الهمسطينية  كمتطمب لمحكومة االكترونية،ثـ محور الضػوابط 

لقػػانوني والتشػػريعي لمتعػػامهت االكترونيػػة فػػي الػػوزارة لمحػػد مػػف المخػػاطر واألخطػػاء الرقابيػػة والجانػػب ا

التكنولوجية و تطوير التعامؿ معيا كمتطمب لمحكومة االكترونية،وجاء في المرتبة ااخيرة محور وجود 

 بنية تحتية مناسبة لبناء حكومة الكترونية فاعمة في الوزارات الهمسطينية.

دى توافر متطمبات  الحكومة االلكترونية في الوزارات الفمسطينية في االدارات ويمكن أن نوضح  م

 المركزية من وجية نظر العاممين فييا حسب االىمية كما يمي:

:" الهجوة الرقمية والمعيقات في توظيؼ الحكومة االكترونية بالوزارات المحور األول .1

 ( أي بدرجة مرتهعة. %82ألهمسطينية حصؿ عمى المرتبة ااولى بوزف نسبي )

اإلجراءات اإلدارية والهنية لتوفير الحماية واألمف االكتروني في الوزارات المحور الرابع:"  .2

( أي بدرجة %73الهمسطينية كمتطمب لمحكومة اإللكترونية حصؿ عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي )

 مرتهعة ايضا. 

اميا في تحقيؽ التطوير ااداري في نجاح الحكومة االكترونية واسي: “  المحور السادس .3

 ( أي بدرجة مرتهعة بشكؿ كبير.%72الوزارات الهمسطينية" حصؿ عمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي )

:" الضوابط الرقابية والجانب القانوني والتشريعي لمتعامهت االكترونية في المحور الخامس .4

ر التعامؿ معيا كمتطمب لمحكومة االكترونية" الوزارة لمحد مف المخاطر واألخطاء التكنولوجية وتطوي

 ( بدرجة متوسطة.%67حصؿ عمى المرتبة الرابعة بوزف نسبي  )
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:"دعـ المسئوليف والجيات العميا لسياسة تطبيؽ الحكومة االكترونية كمتطمب الثالثالمحور  .5

 درجة متوسطة.( أي ب%67لنجاحيا في الوزارات ألهمسطينية حصؿ عمى المرتبة الرابعة بوزف نسبي )

: وجود بنية تحتية مناسبة لبناء حكومة الكترونية فاعمة في الوزارات الهمسطينية" المحور ألثاني .6

 ( أي بدرجة متوسطة.%65حصؿ عمى المرتبة ااخيرة بوزف نسبي )

 السؤال الثاني 

في   ىل ىناك بنية تحتية فاعمة قادرة عمى النيوض بتطبيق الحكومة االلكترونية عمى اكمل وجو

 فمسطين؟.

لمتعرؼ عمى وجود فروؽ ذات  One Sample T testولإلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ استخداـ اختبار 

دالة احصائية لمتوسط وجود بنية تحتية مناسبة لبناء حكومة الكترونية فاعمة في الوزارات 

 بي والترتيب:الهمسطينية.، وقد تـ احتساب المتوسط الحسابي، اانحراؼ المعياري والوزف النس

: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من محور وجود بنية تحتية (2.4) جدول

 مناسبة لبناء حكومة الكترونية فاعمة في الوزارات الفمسطينية.

سلُ 
 اٌفمشح

 اٌفمشح

ٟ
بث
غ

ؾ
 اٌ

ؾ
ع

زٛ
ٌّ

ا
 

ٟ
غج

ٌٕ
 ا
ْ
ٛص

اٌ
 

بس
زج
خ
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 ا
ّخ

ل١
 

S
ig

ت 
ر١
زش

اٌ
 

1 
اع١ت رٛاعذ ػزبد اٌؾبعٛة ِٓ ؽٛ
 ٚأٔظّخ ٚثشِغ١بد ٚرـج١مبد ِٕبعجخ

3.867 77% 12.506 0.000 1 

2 
ٚعٛد ثٕبء شجىٟ داخً اٌّؤعغخ ِزّبعه 
ِزىبًِ ٠ٛفش ٌٙب االرظبي ػٓ ثؼذ ٚع١ّغ 

 خذِبد االٔزشٔذ.
3.793 76% 10.459 0.000 2 

3 
ٚعٛد ل١بدح اٌىزش١ٔٚخ لبدسح ػٍٝ إداسح 
األِٛس اٌزم١ٕخ ٚاٌؾفبف ػٍٝ ػٍّٙب 

 ب.ٚع١ش٘
3.340 67% 3.835 0.000 6 
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سلُ 
 اٌفمشح

 اٌفمشح
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4 
ٚعٛد سلبثخ اٌىزش١ٔٚخ فبػٍخ رٛفش األِٓ 
االٌىزشٟٚٔ ٌىً اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ 

 اٌٛصاسح.
3.493 70% 6.032 0.000 4 

5 
ٚعٛد ِغزّغ سلّٟ ِزفُٙ ٌّجذأ اٌؾىِٛخ 
االٌىزش١ٔٚخ ٠ٚذػُ فىشرٙب، رٚ ِؼ١بس صمبفٟ 

 ٠شؽت ثبٌزؾٛي االٌىزشٟٚٔ.
2.820 56% -1.766- 0.079 9 

6 

ٚعٛد ث١ئخ لب١ٔٛٔخ رفشع رشش٠ؼبد رذػُ 
اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٚرغبٔذ٘ب ثٛػغ ؽذ 
ٌٍزٙذ٠ذاد األ١ِٕخ ٚاالخزشالبد ٚ األخـبء 

 اإلٌىزش١ٔٚخ.
2.660 53% -3.340- 0.001 10 

7 

ٚعٛد ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ ٠ؼىظ ِجذأ اٌؾىِٛخ 
االٌىزش١ٔٚخ ثغٌٙٛخ اٌٛطٛي ٌٍّؼبِالد 

الٌىزش١ٔٚخ ٚوغش ؽبعض اٌّىبْ اٌؾى١ِٛخ ا
 3 0.000 6.446 %70 3.520 ٚاٌضِبْ.

8 
ٚعٛد ٔظبَ دفغ اٌىزشٟٚٔ ػجش ثـبلبد 
االئزّبْ اٌخبطخ ٌزغـ١خ رىب١ٌف رخ١ٍض 

 ثؼغ اٌّؼبِالد ٚثؼغ اٌشعَٛ.
2.373 47% -6.301- 0.000 11 

9 

ٚعٛد إسادح ع١بع١خ داػّخ العزشار١غ١خ 
ػٓ  اٌزؾٛي االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌٛصاساد

ؿش٠ك اٌذػُ اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ ِّب ٠ؼضص 
 اٌفىشح ٚ ٠غٗ ٌزـج١مٙب.

3.347 67% 4.478 0.000 5 

10 
ٚعٛد رٛع١ٗ ٠زجغ خـخ اعزشار١غ١خ ٌٍؼًّ 
فٟ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ِؾذدح ٚٚاػؾخ 

 ٚ راد ثؼذ صِٕٟ.
3.287 66% 3.613 0.000 8 

11 

ٚعٛد رٛظ١ف اِضً ٌٍىٛادس اٌٛؿ١ٕخ 
اوُٙ فٟ ِغبالد االِٓ ٚاٌجؾش ػُٕٙ إلشش

االٌىزشٟٚٔ ٚ االداسح االٌىزش١ٔٚخ ٚاؽالٌُٙ 
 ثذي اٌؼٕظش االعٕجٟ.

3.340 67% 3.857 0.000 7 

 
ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ ِٕبعجخ ٌجٕبء ؽىِٛخ 

 اٌىزش١ٔٚخ فبػٍخ
 ِزٛعـخ 65% 3.258

 1.98±تساوي  149ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى دالة  t*قيمة 

( أف اعمى فقرة  في المرتبة ااولى كانت الهقرة "تواجد عتاد 3.4مف خهؿ الجدوؿ )تبيف النتائج 

%( وفي المرتبة الثانية 77الحاسوب مف حواسيب و أنظمة وبرمجيات وتطبيقات مناسبة" بوزف نسبي )
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جاءت الهقرة "وجود بناء شبكي داخؿ المؤسسة متماسؾ متكامؿ يوفر ليا ااتصاؿ عف بعد و جميع 

(.وجاءت في المرتبة الثالثة الهقرة "وجود موقع الكتروني يعكس  %76اانترنت" بوزف نسبي ) خدمات

مبدأ الحكومة االكترونية بسيولة الوصوؿ لممعامهت الحكومية االكترونية وكسر حاجز المكاف 

تروني لكؿ ( وتمتيا الهقرة "وجود رقابة الكترونية فاعمة توفر األمف االك %70والزماف" بوزف نسبي )

(. وفي المرتبة الخامسة جاءت  %70البيانات والمعمومات في الوزارة" بالمرتبة الرابعة وبوزف نسبي )

الهقرة "وجود إرادة سياسية داعمة استراتيجية التحوؿ االكتروني في الوزارات عف طريؽ الدعـ المادي 

جاءت بقية الهقرات بنسب متوسطة. (. و %67والمعنوي مما يعزز الهكرة ويسو لتطبيقيا" بوزف نسبي )

 وجاءت بقية الهقرات بنسب متوسطة ومنخهضة.

 السؤال الثالث:

 ىل ىناك دعم من المسئولين والجيات العميا لسياسة تطبيق الحكومة االلكترونية؟

لمتعرؼ عمى وجود فروؽ ذات  One Sample T testتـ استخداـ اختبار  السؤاؿولإلجابة عف ىذا 

ة لمتوسط دعـ المسئوليف والجيات العميا لسياسة تطبيؽ الحكومة االكترونية وقد تـ دالة احصائي

 احتساب المتوسط ألحسابي اانحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب:
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: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات محور دعم (3.4) جدول
تطبيق الحكومة االلكترونية كمتطمب لنجاحيا في الوزارات  المسئولين والجيات العميا لسياسة

 الفمسطينية

سلُ 
 اٌفمشح
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1 
٠زُ ٚػغ ع١بعخ اٌزـ٠ٛش اٌخبطخ ثبٌٛصاسح 
فٟ إؿبس ِٓ اٌّشبسوخ ٚرجبدي ا٢ساء ث١ٓ 

 اٌّٛظف١ٓ ٚاإلداسح اٌؼ١ٍب.
3.460 69% 6.002 0.000 2 

2 
٠زُ ِٕؼ ؽٛافض ِٚىبفئبد رشغغ ػٍٝ 
االثزىبس فٟ اٌغبٔت اٌزمٕٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ فٟ 

 اٌٛصاسح.
3.113 62% 1.195 0.234 10 

3 
٠زُ إٌظش فٟ ا٢ساء ٚٚعٙبد إٌظش إٌّبد٠خ 

 فٟ اٌزغ١١ش ٚاٌزـ٠ٛش فٟ اٌٛصاسح.
3.313 66% 3.821 0.000 8 

4 
اصٔخ رخظض اإلداسح اٌؼ١ٍب لغُ ِٓ اٌّٛ

 خبطخ ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌٛصاسح 
3.540 71% 7.586 0.000 1 

5 
رذػُ اإلداسح اٌؼ١ٍب اٌزغ١١ش ٚاٌزؾٛي إٌٝ 

 اٌؾٛعجخ ٚاٌزمبٔخ فٟ اٌٛصاسح. 
3.440 69% 5.705 0.000 3 

6 
رؾشص اإلداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ أْ ٠ؼىظ اٌّٛلغ 
االٌىزشٟٚٔ ِمذاس ٚاعغ ِٓ اٌشفبف١خ 

 صاد اٌٛصاسح ٚأػّبٌٙب.ٚاٌّظذال١خ إلٔغب
3.353 67% 4.398 0.000 7 

7 
رمَٛ اٌٛصاسح ثؼًّ ثؼضبد ٌٍّٛظف١ٓ ٌٍخبسط، 
ألخز دٚساد فٟ ِغبي األِٓ ٚاٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ.
3.387 68% 4.759 0.000 5 

8 
رمَٛ اٌٛصاسح ثبعزمجبي ػٕظش أٚ ؿبلُ ٌؼًّ 

 دٚساد داخ١ٍخ ٚرؾذ٠ضبد فٟ اٌٛصاسح.
3.427 69% 5.303 0.000 4 

9 

رمَٛ اإلداسح اٌؼ١ٍب ثئػبدح ١٘ىٍخ ٌٍٛصاسح  .1
رزٛاوت ِغ ِزـٍجبد اٌضٛسح اٌشل١ّخ ِٚب 

 9 0.033 2.158 %64 3.193 رفشػٗ ِٓ رغ١١شاد.

10 
رذػُ اإلداسح اٌؼ١ٍب رغ١١ش األعب١ٌت اٌزم١ٍذ٠خ 
ألداء اٌؼًّ اٌؾىِٟٛ إٌٝ أعب١ٌت رغزخذَ 

 اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ. 
3.367 67% 4.434 0.000 6 

 
دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب ٌغ١بعخ 

 رـج١ك اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ
 ِزٛعـخ 67% 3.359

 1.98±تساوي  149ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى دالة  t*قيمة 
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( أف اعمى فقرة  في المرتبة ااولى كانت الهقرة "تخصص اإلدارة 4.4تبيف النتائج مف خهؿ الجدوؿ )

%( وفي المرتبة 71الموازنة خاصة بتكنولوجيا المعمومات في الوزارة " بوزف نسبي )العميا قسـ مف 

الثانية جاءت الهقرة "يتـ وضع سياسة التطوير الخاصة بالوزارة في إطار مف المشاركة وتبادؿ اآلراء 

إلدارة (.وجاءت في المرتبة الثالثة الهقرة "تدعـ ا %69بيف الموظهيف واإلدارة العميا " بوزف نسبي )

( وتمتيا الهقرة "تقوـ الوزارة  %69العميا الت يير والتحوؿ إلى الحوسبة والتقانة في الوزارة " بوزف نسبي )

باستقباؿ عنصر أو طاقـ لعمؿ دورات داخمية وتحديثات في الوزارة " بالمرتبة الرابعة وبوزف نسبي 

ؿ بعثات لمموظهيف لمخارج، ألخذ دورات (. وفي المرتبة الخامسة جاءت الهقرة "تقوـ الوزارة بعم 69%)

 (. وجاءت بقية الهقرات بنسب متوسطة.%68في مجاؿ األمف والحكومة االكترونية" بوزف نسبي )

 :الرابعالسؤال 

ىل ىناك إجراءات إدارة وفنية مناسبة في الوزارات الفمسطينية توفر االمن االلكتروني الالزم لمجاراة 

 ؟التطور التكنولوجي المستمر

لمتعرؼ عمى وجود فروؽ ذات  One Sample T testتـ استخداـ اختبار  السؤاؿولإلجابة عف ىذا 

دالة احصائية لمتوسط اإلجراءات اإلدارية والهنية لتوفير الحماية و األمف االكتروني في الوزارات 

 لترتيب:الهمسطينية، وقد تـ احتساب المتوسط ألحسابي اانحراؼ المعياري والوزف النسبي وا
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المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لمحور اإلجراءات اإلدارية والفنية لتوفير  (:4.4)جدول

 .الحماية و األمن االلكتروني في الوزارات الفمسطينية كمتطمب لمحكومة االلكترونية

سلُ 
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1 

–عزخذاَ اٌّؾ١ـبد اال١ِٕخ )االلفبي ا

ثـبلبد اٌذخٛي( ٌؾّب٠خ -وٍّبد اٌغش 

 اٌٛطٛي ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد.

3.940 79% 17.503 0.000 1 

2 

وٛاثً اٌىٙشثبء ٚاالرظبالد اٌزٟ رٕمً 

اٌج١بٔبد اٚ اٌزٟ رذػُ خذِبد ٔظُ 

اٌّؼٍِٛبد ِؾ١ّخ ِٓ اٌؼجش ثٙب اٚ 

 ارالفٙب.

3.787 76% 14.140 0.000 4 

3 
٠زُ ػًّ ٔغخ اؽز١بؿٟ ٌٍّؼٍِٛبد ثشىً 

 دٚسٞ ٚػٍٝ فزشاد ِٕزظّخ.
3.833 77% 15.016 0.000 3 

4 

اعزخذاَ ثشاِظ ؽّب٠خ فؼبٌخ ٌّٕغ 

ِؾبٚالد االخزشاق ٚاٌزؼذٞ ػٍٝ ٔظُ 

 اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌٛصاسح.

3.840 77% 14.204 0.000 2 

5 

رٛف١ش اٌؾٛافض إٌّبعجخ ٌٍؾش ػٍٝ 

أظّخ  االثذاع ٚاٌزفٛق فٟ ِغبي

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌشجىبد.

3.333 67% 4.024 0.000 14 

6 

اعزمـبة اٌٛصاسح خجشاء آِ ِؼٍِٛبد 

ٚؽّب٠خ، ٚاالعزؼبٔخ ثُٙ ٌٍزـ٠ٛش 

 ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اعزشبساد.

3.467 69% 5.868 0.000 13 

7 
دػُ االداسح اٌؼ١ٍب ٌخٍك ع١بعخ ٔبعؾخ 

 ألِٓ اٌّؼٍِٛبد.
3.627 73% 9.053 0.000 9 

8 

اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌج١ٌٛٛع١خ اػزّبد 

)ثظّخ االطجغ، اٚ ثظّخ اٌؼ١ٓ، اٚ 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌٛعٗ( فٟ رؾذ٠ذ شخظ١خ 

 ٚطالؽ١خ ِغزخذِٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد.

3.573 71% 7.935 0.000 10 

9 
ٚػغ ػٛاثؾ ٌزجبدي اٌج١بٔبد ِغ 

 اٌغٙبد اٌّخزٍفخ خبسط اٌٛصاسح 
3.700 74% 9.654 0.000 7 
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سلُ 
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10 

٠جب ٌٍزؼبًِ ِغ ٠زٍمٝ اٌّٛظف١ٓ رذس

ِشىالد رٍف ٚفمذاْ اٌج١بٔبد، ٚرـ٠ٛش 

 ِٙبسارُٙ اٌّزؼٍمخ ثبٌّغزغذاد اال١ِٕخ.

3.240 65% 2.664 0.009 15 

11 

رٛعذ فٟ اٌٛصاسح عٙخ ِىٍفخ ثبألششاف 

ِٚزبثؼخ ع١بعخ آِ اٌّؼٍِٛبد 

ٚرـ٠ٛش٘ب ثشىً دٚسٞ ٚاؿالع 

 اٌّٛظف١ٓ ثبٌٛصاسح ػ١ٍٙب. 

3.560 71% 7.372 0.000 11 

12 

٠ٛعذ اعشاءاد ػجؾ طبسِخ ِـجمخ 

ؽ١ش ٠ّٕغ اٌّٛظف غ١ش اٌّخزض ِٓ 

اعشاء رؼذ٠الد ِبد٠خ اٚ ثشِغ١خ ػٍٝ 

االعٙضح اٌؼبٍِخ ػّٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد. 

ٚاخشٜ ػمبث١خ ٌٍّٛظف اٌزٞ ٠ٕزٙه 

 ع١بعبد آِ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌٛصاسح

3.747 75% 10.625 0.000 6 

13 

ِٓ رٛعذ خـؾ ٌٍـٛاسا ٚاالعزشداد ا٢

ٌٍٕظبَ ٚاٌج١بٔبد فٟ ؽبي ؽذٚس اخفبق 

اٚ أمـبع فٟ اداء االػّبي ػّٓ إؿبس 

 صِٕٟ ِؾذد.

3.687 74% 10.573 0.000 8 

14 
رزٛافش ٚؽذح آِ ِؼٍِٛبد ِغزمٍخ 

 ثـبلُ ِخزض فٟ اٌٛصاسح.
3.513 70% 6.593 0.000 12 

15 

ٚعٛد ِزخظظ١ٓ فٟ ط١بٔخ اٌؾبعٛة 

ذ٠ضبد ٚاٌشجىبد فٟ اٌٛصاسح ٠مِْٛٛ ثزؾ

ِغزّشح ٌٍّىٛٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌجشِغ١خ 

 ٌٍؾبعٛة ٚوزٌه اٌشجىبد.

3.767 75% 11.303 0.000 5 

 

اإلعشاءاد اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ ٌزٛف١ش 

 اٌؾّب٠خ ٚاألِٓ االٌىزشٟٚٔ
 ِشرفؼخ 73% 3.641

 1.98±تساوي  149ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى دالة  t*قيمة 
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( أف اعمى فقرة  في المرتبة ااولى كانت الهقرة "استخداـ 4.4جدوؿ )تبيف النتائج مف خهؿ ال

بطاقات الدخوؿ ( لحماية الوصوؿ لنظـ المعمومات"  -كممات السر  –المحيطات اامنية ) ااقهاؿ 

%( وفي المرتبة الثانية جاءت الهقرة "استخداـ برامج حماية فعالة لمنع محاوات 79بوزف نسبي )

(.وجاءت في المرتبة الثالثة  %77عمى نظـ المعمومات في الوزارة" بوزف نسبي ) ااختراؽ والتعدي

(  %77الهقرة "يتـ عمؿ نسخ احتياطي لممعمومات بشكؿ دوري وعمى فترات منتظمة" بوزف نسبي )

 وتمتيا الهقرة "كوابؿ الكيرباء وااتصاات التي تنقؿ البيانات او التي تدعـ خدمات نظـ المعمومات

عبءد(. وفي المرتبة الخامسة  %76بالمرتبة الرابعة وبوزف نسبي )مف العبث بيا او اتهفيا"محمية 

"وجود متخصصيف في صيانة الحاسوب والشبكات في الوزارة يقوموف بتحديثات مستمرة  اٌفموح

(. وجاءت بقية الهقرات %75لممكونات المادية والبرمجية لمحاسوب وكذلؾ الشبكات" بوزف نسبي )

 متوسطة. وجاءت بقية الهقرات بنسب متوسطة ومنخهضة. بنسب

 السؤال الخامس:

ىل ىناك ضوابط رقابية وجانب قانوني تشريعي تحكم التعامالت االلكترونية في الوزارات 

 الفمسطينية؟

لمتعرؼ عمى وجود فروؽ ذات  One Sample T testتـ استخداـ اختبار  السؤاؿولإلجابة عف ىذا 

 توسط وجود ضوابط رقابية وجانب قانوني تشريعي تحكـ التعامهتدالة احصائية لم

االكترونية في الوزارات ألهمسطينية وقد تـ احتساب المتوسط ألحسابي اانحراؼ المعياري والوزف  

 النسبي والترتيب:

 



131 
 

: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من محور الضوابط الرقابية ( 5.4جدول )
 جانب القانوني والتشريعي لمتعامالت االلكترونية.وال

سلُ 
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1 
رششف االداسح ٚاٌّذلك اٌذاخٍٟ ػٍٝ رؼذ٠ً 

 ٚرـ٠ٛش إٌظبَ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌٛصاسح
3.487 70% 6.954 0.000 8 

2 
غّؼ ٌىً ٕ٘بن رؾذ٠ذ ٌٍجشاِظ ٚاٌُ  اٌزٟ ٠
 ِغزخذَ عٙبص ؽبعٛة اٌٛطٛي ا١ٌٙب.

3.880 78% 15.522 0.000 3 

3 
فؾض أظّخ اٌّؼٍِٛبد ٌٍزؾمك ِٓ االٌزضاَ 

 ثّؼب١٠ش االداء االِٕٟ.
3.560 71% 9.083 0.000 5 

4 
ٚعٛد ث١ئخ ػًّ اٌىزش١ٔٚخ ِؾ١ّخ ٚفك اؿش 

 لب١ٔٛٔخ 
2.953 59% -0.503- 0.616 10 

5 
ٔشـخ اٌّغزخذَ ٕ٘بن عغً سلبثٟ ٠زؼّٓ ا

 ٚؽٛادس آِ اٌّؼٍِٛبد.
3.513 70% 8.400 0.000 6 

6 
٠زُ رـج١ك اعشاءاد ػمبث١خ ػٍٝ اٌّٛظف اٌزٞ 
٠ٕزٙه اعشاءاد ٚع١بعبد آِ اٌّؼٍِٛبد فٟ 

 اٌٛصاسح.
3.493 70% 7.048 0.000 7 

7 
رٛعذ فٟ اٌٛصاسح عٙخ ِىٍفخ ثبإلششاف ػٍٝ 
 اٌمؼب٠ب االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ثشىً

 لبٟٔٛٔ.
3.473 69% 6.766 0.000 9 

8 
٠ٛعذ اعشاءاد ػجؾ طبسِخ ِـجمخ ػٍٝ رٕف١ز 

 اٞ رغ١شاد ػٍٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد.
3.593 72% 8.450 0.000 4 

9 
اٌٛطٛي ٌٍُ  ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ ِؾىَٛ 

 ثؼٛاثؾ.
3.893 78% 13.610 0.000 2 

10 
ٌىً ِغزخذَ ؽبعٛة فٟ اٌٛصاسح ٠ٛ٘خ ِؾذدح 

ال رٛعذ ؽغبثبد ػبِخ خبطخ ثٗ، ؽ١ش 
 ٠غزخذِٙب ػذح اشخبص.

3.920 78% 13.683 0.009 1 

11 
رٛعذ ِجبدا ٌٚٛائؼ لب١ٔٛٔخ ِزؼٍمخ ثبٌّؼبِالد 

 االٌىزش١ٔٚخ.
2.773 55% -2.469- 0.015 11 

12 
٠زُ رؼش٠ف اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌٛصاسح ػٍٝ اٌغبٔت 

 اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌزشش٠ؼٟ ٌٍزؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ.
2.627 53% -4.080- 0.000 12 

13 

ٕ٘بن عبٔت لبٟٔٛٔ ثّٛاد ٚاػؾخ رؾّٟ 
 13 0.000 -4.840- %52 2.593 األشخبص ِٚؼٍِٛبرُٙ ٚث١بٔبرُٙ.

 
ِغبي اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ 

 ٚاٌزشش٠ؼٟ ٌٍزؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ
 ِزٛعـخ 67% 3.366

 1.98±تساوي  149ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى دالة  t*قيمة 

( أف اعمى فقرة  في المرتبة ااولى كانت الهقرة "لكؿ مستخدـ 6.4تبيف النتائج مف خهؿ الجدوؿ )

حاسوب في الوزارة ىوية محددة خاصة بو , حيث ا توجد حسابات عامة يستخدميا عدة اشخاص " 
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ت محكـو %( وفي المرتبة الثانية جاءت الهقرة "الوصوؿ لمـ  عمى شبكة اانترن78بوزف نسبي )

(.وجاءت في المرتبة الثالثة الهقرة "ىناؾ تحديد لمبرامج والـ  التي يسمح  %78بضوابط" بوزف نسبي )

( وتمتيا الهقرة "يوجد اجراءات ضبط  %78لكؿ مستخدـ جياز حاسوب الوصوؿ الييا" بوزف نسبي )

(.  %72وزف نسبي )صارمة مطبقة عمى تنهيذ اي ت يرات عمى نظـ المعمومات" بالمرتبة الرابعة وب

وفي المرتبة الخامسة جاءت الهقرة "فحص انظمة المعمومات لمتحقؽ مف االتزاـ بمعايير ااداء اامني" 

(. وجاءت بقية الهقرات بنسب متوسطة. وجاءت بقية الهقرات بنسب متوسطة %71بوزف نسبي )

 ومنخهضة.

 السؤال السادس:

 ؟في تحقيق التطوير االداري في الوزارات الفمسطينية ما مدى نجاح الحكومة االلكترونية واسياميا

لمتعرؼ عمى وجود فروؽ ذات  One Sample T testتـ استخداـ اختبار  السؤاؿولإلجابة عف ىذا 

دالة احصائية لمتوسط نجاح الحكومة االكترونية واسياميا في تحقيؽ التطوير ااداري في الوزارات 

  سط ألحسابي اانحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب:الهمسطينية،وقد تـ احتساب المتو 

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من محور نجاح الحكومة ( :6.4ل )جدو

 االلكترونية واسياميا في تحقيق التطوير االداري في الوزارات الفمسطينية.

 اٌفمشح سلُ اٌفمشح

ؾ 
ع

زٛ
ٌّ

ا

ٟ
بث
غ

ؾ
اٌ

 

 ْ
ٛص

اٌ

ٟ
غج

ٌٕ
ا

 

ّخ
ل١

بس 
زج
خ
ال
ا

 

S
ig

ت 
ر١
زش

اٌ
 

1 
ٚعٛد ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ فؼبي ٌٍٛصاسح 

 ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ.
3.813 76% 11.659 0.000 2 

2 
٠زٛفش لذس وبفٟ ِٓ اٌالِشوض٠خ 

 اإلداس٠خ.
3.513 70% 6.797 0.000 11 

3 
غ١بة ٌٍج١شٚلشاؿ١خ ِمبثً 
االٌىزشٚلشاؿ١خاٌزٟ رٕبدٞ ثبٌزؾشس ِٓ 

ٚإثذاٌٙب  اٌم١ٛد اإلداس٠خ اٌزم١ٍذ٠خ
3.440 69% 6.483 0.000 12 
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 ثأخشٜ اٌىزش١ٔٚخ ِؾٛعجخ.

4 
ٚعٛد ارظبي اٌىزشٟٚٔ فؼبي ث١ٓ 
اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚث١ٓ 

 و١ٍّٙب ٚاٌّغزف١ذ.
3.540 71% 7.046 0.000 10 

5 
ٚػغ خـؾ ٚثشاِظ ٌخٍك ر١ّٕخ 

 رىٌٕٛٛع١ٗ فٟ اٌٛصاسح.
3.620 72% 9698 0.000 6 

6 
اءاد اإلداس٠خ ٚرم١ًٍ رجغ١ؾ اإلعش

 ػتء اٌؼًّ اإلداسٞ.
3.620 72% 8.214 0.000 7 

7 
رٛع١غ دائشح اٌّشبسوخ فٟ طٕغ 

 اٌمشاساد اإلداس٠خ.
3.400 68% 5.054 0.000 13 

8 
رؾم١ك االرظبي ٚاٌزٛاطً اٌّغزّش 
ث١ٓ اٌٛصاسح ٚاٌذٚائش اٌؾى١ِٛخ 

 االخشٜ راد اٌظٍخ ٚاٌؼاللخ.
3.573 71% 8.074 0.000 9 

9 

وغش اٌؾذٚد اٌضِب١ٔخ ٚاٌّىب١ٔخ ِٓ 
خالي رمذ٠ُ ثؼغ اٌخذِبد اٌىزش١ٔٚب 
ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ثبٞ ِىبْ ٠زٛاعذْٚ ف١ٗ 

 ٚاٞ ٚلذ.

3.647 73% 9.124 0.000 5 

10 

اخزظبس اٌٙشَ اإلداسٞ اٌزغٍغٍٟ 
اٌـ٠ًٛ ِّب ٠خزظش اإلعشاءاد 
اإلداس٠خ ٠ٚمًٍ ِٓ رؼم١ذ٘ب ٠ٚغشع 

 ػ١ٍّبد رٕف١ز٘ب.

3.573 71% 6.891 0.000 8 

11 

اإلعشاءاد االٌىزش١ٔٚخ رؾذ ِٓ 
اٌٛاعـخ ٚاٌّؾغٛث١خ ٚاٌّغبِالد 
ٚرغبػذ ػٍٝ رؾغ١ُ اٌفغبد ٚاٌؼاللبد 

 اٌّشجٛ٘خ.

3.820 76% 11.576 0.000 1 

12 
اٌزٕغ١ك ٚاٌشثؾ ث١ٓ ِخزٍف اٌٛصاساد 

 ٚا١ٌٙئبد اٌشع١ّخ راد اٌؼاللخ.
3.760 75% 11.398 0.000 3 

13 
ذس٠ج١خ ٌّغب٠شح االٌزؾبق ثذٚساد ر

اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاالٔذِبط ثٗ 
 ٚرؾغ١ٓ األداء اٌؾىِٟٛ.

3.753 75% 10.038 0.000 4 

 

ِغبي ٔغبػ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ 
ٚاعٙبِٙب فٟ رؾم١ك اٌزـ٠ٛش االداسٞ 
اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌزشش٠ؼٟ ٌٍزؼبِالد 

 االٌىزش١ٔٚخ

 ِشرفؼخ 72% 3.62

 1.98±تساوي  149ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى دالة  t*قيمة 

( أف اعمى فقرة  في المرتبة ااولى كانت الهقرة "اإلجراءات 6.4تبيف النتائج مف خهؿ الجدوؿ )

االكترونية تحد مف  الواسطة والمحسوبية والمجامهت وتساعد عمى تحجيـ الهساد والعهقات 

ة "وجود موقع الكتروني فعاؿ لموزارة %( وفي المرتبة الثانية جاءت الهقر 76المشبوىة" بوزف نسبي )
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(.وجاءت في المرتبة الثالثة الهقرة "التنسيؽ والربط بيف  %76عمى شبكة اانترنت " بوزف نسبي )

( وتمتيا الهقرة "االتحاؽ بدورات  %75مختمؼ الوزارات والييئات الرسمية ذات العهقة " بوزف نسبي )

ندماج بو وتحسيف األداء الحكومي" بالمرتبة الرابعة وبوزف نسبي تدريبية لمسايرة التقدـ التكنولوجي واا

(. وفي المرتبة الخامسة جاءت الهقرة "كسر الحدود الزمانية والمكانية مف خهؿ تقديـ بعض  75%)

(. وجاءت بقية %73الخدمات الكترونيا لممستهيديف باي مكاف يتواجدوف فيو واي وقت" بوزف نسبي )

 . وجاءت بقية الهقرات بنسب مرتهعة.الهقرات بنسب متوسطة

 نتائج فرضيات الدراسة 3.4

 الفرضية االولى  1.3.4

تفيم تطبيق الحكومة  بين( α≤0.05ال توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

االلكترونية في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى لممتغيرات 

 الديموغرافية.

 ويتفرع عن الفرضية األولى فرضيات فرعية ىي كما يمي:

 االٌٚٝ:الفرضية الفرعية  1.1.3.4

( بين تطبيق الحكومة α≤0.05ال توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

لمتغير االلكترونية في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى 

 الوزارة.
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)تحميؿ التبايف األحادي( اختبار الهروؽ بيف  Fولمتحقؽ مف ىذا الهرض تـ استخداـ اختبار 

 متوسطات درجات مستوى الهجوة الرقمية والمعيقات في الوزارات الهمسطينية تعزى لمت ير الوزارة.

تطبيق الحكومة  )تحميل التباين األحادي( بين متوسطات درجات F(:نتائج اختبار 7.4) جدول
االلكترونية في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى لمتغير 

 .اٌٛصاسح

 اٌؼذد اٌٛصاسح اٌّغبي
اٌّزٛعؾ 
 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 Fل١ّخ 
اٌم١ّخ 
SIG 

رمجً اٚ 
رشفغ 
 اٌفشػ١خ

اٌفغٛح اٌشل١ّخ 
 ٚاٌّؼ١مبد

 0.589 3.920 05 االلزظبد

37.366 0.000 
رشفغ 
 اٌفشػ١خ

 0.375 4.648 05 اٌذاخ١ٍخ

 0.694 3.711 05 اٌخبسع١خ

 ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ

 0.769 3.112 05 االلزظبد

 0.537 3.389 05 اٌذاخ١ٍخ رمجً اٌفشػ١خ 0.121 2.142

 0.683 3.272 05 اٌخبسع١خ

دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ 
 ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب

 0.745 2.822 05 االلزظبد

37.540 0.000 
رشفغ 
 اٌفشػ١خ

 0.359 3.980 05 اٌذاخ١ٍخ

 0.822 3.276 05 اٌخبسع١خ

اإلعشاءاد اإلداس٠خ 
 ٚاٌف١ٕخ

 0.775 3.362 05 االلزظبد

15.792 0.000 
رشفغ 
 اٌفشػ١خ

 0.140 4.008 05 اٌذاخ١ٍخ

 0.651 3.552 05 اٌخبسع١خ

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ 
بٟٔٛٔ ٚاٌغبٔت اٌم

 ٚاٌزشش٠ؼٟ

 0.793 3.393 05 االلزظبد

 0.308 3.406 05 اٌذاخ١ٍخ رمجً افشػ١خ 0.511 0.675

 0.658 3.298 05 اٌخبسع١خ

ٔغبػ اٌؾىِٛخ 
 االٌىزش١ٔٚخ

 0.741 3.373 05 االلزظبد

17.382 0.000 
رشفغ 
 اٌفشػ١خ

 0.309 4.020 05 اٌذاخ١ٍخ

 0.635 3.469 05 اٌخبسع١خ

اٌذسعخ اٌى١ٍخ ي  رـج١ك 
 اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ

 0.438 3.330 05 االلزظبد

31.913 0.000 
رشفغ 
 اٌفشػ١خ

 0.154 3.908 05 اٌذاخ١ٍخ

 0.482 3.430 05 اٌخبسع١خ

 " الن االختبار من طرفين. 147" ودرجات حرية ثانية "2الجدولية عند درجة حرية اولى "Fقيمة 

أف القيمة ااحتمالية لمدرجة الكمية لتطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات  (7.4تبيف مف الجدوؿ )

( 31.913المحسوبة ) F( وقيمة 0.05وىي اقؿ مف مستوى الدالة ) )0.000الهمسطينية تساوي )

( مما يدؿ عمى وجود فروقات ذات دالة  4.605الجدولية والتي تساوي ) Fوىي اكبر مف قيمة 
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( بيف متوسطات درجات مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية α≤0.05ند مستوى الدالة )احصائية ع

باستثناء ما  ,في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية تعزى لمت ير الوزارة

(،فقد دلت يتعمؽ بالمجاؿ)وجود بنية تحتية(والمجاؿ )الضوابط الرقابية والجانب القانوني والتشريعي

( بيف متوسطات α≤0.05النتائج عمى عدـ وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة )

مستوى   تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات 

 )0.05ف مستوى الدالة )المركزية تعزى لمت ير الوزارة حيث كانت القيمة ااحتمالية لممجاليف اكبر م

 الجدولية. Fالمحسوبة اقؿ مف قيمة  Fوقيمة 

 الفرضية الفرعية الثانية: 2.1.3.4

( بين تطبيق الحكومة α≤0.05ال توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

لمتغير  االلكترونية في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى

 الجنس.

 T (Independent Samples Tولمتحقؽ مف صحة ىذه الهرضية تـ استخداـ اختبار 

Test لمعينتيف المستقمتيف اختبار الهروؽ بيف متوسطات درجات مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية)

في جدوؿ ) في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية  والنتائج مبينة 

( 0.630( الذي يبيف أف القيمة ااحتمالية لمدرجة الكمية لتطبيؽ الحكومة االكترونية يساوي)10-4

 t( وىي اقؿ مف قيمة  0.233المحسوبة تساوي ) t( وقيمة 0.05وىي اكبر مف مستوى الدالة )

ية عند مستوى (مما يدؿ عمى عدـ وجود فروقات ذات دالة احصائ 0.330الجدولية والتي تساوي )

( بيف تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف α≤0.05الدالة )

يدؿ عمى عدـ مما في اادارات المركزية تعزى لمت ير الجنس. وكذلؾ في جميع مجاات ااستبانة 
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طات درجات مستوى ( بيف متوسα≤0.05وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة )

تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية 

 تعزى لمت ير الجنس، وبذلؾ تقبؿ الهرضية.

لمعينتين المستقمتين بين متوسطات درجات تطبيق الحكومة  Tنتائج اختبار " (8.4جدول )
نية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى لمتغير االلكترونية في الوزارات الفمسطي

 الجنس.

 اٌؼذد اٌغٕظ اٌّغبي
اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 Sigاٌم١ّخ Tل١ّخ 

رمجً اٚ 

رشفغ 

 اٌفشػ١خ

اٌفغٛح اٌشل١ّخ 

 ٚاٌّؼ١مبد

 0.625 4.1966 86 أضٝ
 رمجً اٌفشػ١خ 0.164 1.959

 734. 4.016 64 روش

 ث١ٕخ رؾز١خ ٚعٛد
 702. 3.367 86 أضٝ

 رمجً اٌفشػ١خ 0.202 1.645
 647. 3.176 64 روش

دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ 

 ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب

 868. 3.510 86 أضٝ
 رمجً اٌفشػ١خ 0.530 0.396

 771. 3.246 64 روش

اإلعشاءاد اإلداس٠خ 

 ٚاٌف١ٕخ

 572. 3.759 86 أضٝ
 رمجً اٌفشػ١خ 0.64 3.490

 685. 3.552 64 روش

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ 

ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ 

 ٚاٌزشش٠ؼٟ

 470. 3.427 86 أضٝ

 رمجً اٌفشػ١خ 0.561 0.340
 528. 3.320 64 روش

ٔغبػ اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ

 644. 3.705 86 أضٝ
 رمجً اٌفشػ١خ 0.472 0.519

 656. 3.558 64 روش

اٌذسعخ اٌى١ٍخ ي  

رـج١ك اٌؾىِٛخ 

 زش١ٔٚخاالٌى

 431. 3.661 86 أضٝ

 رمجً اٌفشػ١خ 0.630 0.233
 467. 3.478 64 روش
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 الفرضية الفرعية الثالثة: 3.1.3.4

( بين تطبيق الحكومة α≤0.05ال توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

لمركزية تعزى لمتغير االلكترونية في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات ا

 العمر.

)تحميؿ التبايف األحادي( اختبار الهروؽ بيف  Fولمتحقؽ مف ىذا الهرض تـ استخداـ اختبار 

متوسطات درجات مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف 

 في اادارات المركزية تعزى لمت ير العمر.

)تحميل التباين األحادي( بين تطبيق الحكومة االلكترونية في  Fائج اختبار ( :نت9.4جدول )

 الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى العمر.

 اٌؼذد اٌؼّش اٌّغبي
اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

ف االٔؾش

 اٌّؼ١بسٞ
 Fل١ّخ 

اٌم١ّخ 

SIG 

رمجً اٚ ال رمجً 

 اٌفشػ١خ

اٌفغٛح اٌشل١ّخ 

 ٌّؼ١مبدٚا

 0.898 4.216 5 فألً 25

 رشفغ اٌفشػ١خ 004. 4.602
ِٓ26-35 71 4.273 0.625 

ِٓ36-45 45 4.022 0.708 

 0.677 3.741 29 45اوضش ِٓ 

 ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ

 0.562 3.236 5 فألً 25

 رشفغ اٌفشػ١خ 0.008 4.055
ِٓ26-35 71 3.452 0.688 

ِٓ36-45 45 3.054 0.624 

 0.631 3.103 29 45اوضش ِٓ 

دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ 

 اٌؼ١ٍب ٚاٌغٙبد

 0.547 3.400 5 فألً 25

 رشفغ اٌفشػ١خ 0.048 2.703
ِٓ26-35 71 3.569 0.819 

ِٓ36-45 45 3.262 0.838 

 0.763 3.052 29 45اوضش ِٓ 

 رمجً اٌفشػ١خ 0.135 1.883 0.305 3.733 5 فألً 25اإلعشاءاد اإلداس٠خ 
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ٚاٌف١ٕخ ٌزٛف١ش 

اٌؾّب٠خ ٚاألِٓ 

 شٟٚٔاالٌىز

ِٓ26-35 71 3.759 0.558 

ِٓ36-45 45 3.563 0.736 

 0.702 3.455 29 45اوضش ِٓ 

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ 

ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ 

 ٚاٌزشش٠ؼٟ

 0.126 3.169 5 فألً 25

 رشفغ اٌفشػ١خ 0.048 2.695
ِٓ26-35 71 3.338 0.402 

ِٓ36-45 45 3.287 0.566 

 0.618 3.591 29 45اوضش ِٓ 

ٔغبػ اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ

 0.207 3.661 5 فألً 25

 رمجً اٌفشػ١خ 0.562 0.687
ِٓ26-35 71 3.656 0.076 

ِٓ36-45 45 3.661 0.100 

 0.124 3.462 29 45اوضش ِٓ 

اٌذسعخ اٌى١ٍخ 

ٌزـج١ك اٌؾىِٛخ 

 ىزش١ٔٚخاالٌ

 0.179 3.569 5 فألً 25

 رشفغ اٌفشػ١خ 0.028 3.112
ِٓ26-35 71 3.669 0.051 

ِٓ36-45 45 3.475 0.071 

 0.085 3.403 29 45اوضش ِٓ 

أف القيمة ااحتمالية لمدرجة الكمية لتطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات  (9.4تبيف مف الجدوؿ )

( وىي 3.112المحسوبة ) F( وقيمة 0.05وىي اقؿ مف مستوى الدالة ) )0.028ي )الهمسطينية تساو 

( مما يدؿ عمى وجود فروقات ذات دالة احصائية عند 3.78الجدولية والتي تساوي ) Fاقؿ مف قيمة 

( بيف متوسطات درجات مستوى  تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات α≤0.05مستوى الدالة )

باستثناء ما يتعمؽ  ,مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية تعزى لمت ير العمرالهمسطينية 

نجاح الحكومة لكتروني(والمجاؿ ) بالمجاؿ)اإلجراءات اإلدارية والهنية لتوفير الحماية و األمف اا

 فقد دلت النتائج عمى عدـ وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة ,االكترونية(

(α≤0.05 بيف متوسطات مستوى  تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية )

نظر العامميف في اادارات المركزية تعزى لمت ير العمر حيث كانت القيمة ااحتمالية لممجاليف اكبر 

 الجدولية. Fالمحسوبة اقؿ مف قيمة  Fوقيمة  )0.05مف مستوى الدالة )
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 ضية الفرعية الرابعة:الفر  4.1.3.4

( بين تطبيق الحكومة α≤0.05ال توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

االلكترونية في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى لمتغير 

 المؤىل العممي.

يف األحادي( اختبار الهروؽ بيف )تحميؿ التبا Fولمتحقؽ مف ىذا الهرض تـ استخداـ اختبار 

متوسطات درجات مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف 

 في اادارات المركزية تعزى لمت ير المؤىؿ العممي.

الوزارات ( أف القيمة ااحتمالية لمدرجة الكمية لتطبيؽ الحكومة االكترونية في 10.4تبيف مف الجدوؿ )

 ,( 2.319المحسوبة ) F( وقيمة 0.05وىي اكبر مف مستوى الدالة ) ) 0.060الهمسطينية تساوي )

مما يدؿ عمى عدـ وجود فروقات ذات دالة  ,( 3.319الجدولية والتي تساوي ) Fوىي اقؿ مف قيمة 

االكترونية ( بيف متوسطات درجات مستوى  تطبيؽ الحكومة α≤0.05احصائية عند مستوى الدالة )

في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية تعزى لمت ير المؤىؿ العممي، 

والمجاؿ )  نجاح الحكومة االكترونية(،فقد  باستثناء ما يتعمؽ بالمجاؿ)دعـ المسئوليف والجيات العميا(

( بيف متوسطات α≤0.05الدالة ) دلت النتائج عمى وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى

مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات 

المركزية تعزى لمت ير المؤىؿ العممي حيث كانت القيمة ااحتمالية لممجاليف اقؿ  مف مستوى الدالة 

 ية.الجدول Fالمحسوبة اكبر مف قيمة  Fوقيمة  )0.05)
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)تحميل التباين األحادي( بين بين   تطبيق الحكومة االلكترونية في  F(:نتائج اختبار 10.4جدول )
 الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى المؤىل العممي.

 اٌّؾٛس
اٌّؤً٘ 
 اٌؼٍّٟ

 اٌؼذد
اٌّزٛعؾ 
 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 Fل١ّخ 
اٌم١ّخ 
SIG 

رمجً اٚ رشفغ 
 اٌفشػ١خ

اٌفغٛح اٌشل١ّخ 
 ٚاٌّؼ١مبد

 

 0.545 3.825 11 دثٍَٛ فبلً

 رمجً اٌفشػ١خ 0.243 1.383

 o.690 4.122 83 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.719 4.281 16 دثٍَٛ ػبٌٟ

 0.732 3.943 31 ِبعغز١ش

 0.634 4.333 9 دوزٛساٖ

 ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ
 

 0.764 3.090 11 دثٍَٛ فبلً

 رمجً اٌفشػ١خ 0.389 1.040

 0.690 3.339 83 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.707 3.335 16 دثٍَٛ ػبٌٟ

 0.656 3.102 31 ِبعغز١ش

 0.310 3.111 9 دوزٛساٖ

دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ 
 ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب

 

 0.853 2.963 11 دثٍَٛ فبلً

2.848 0.026 
رشفغ 
 اٌفشػ١خ

 0.864 3.296 83 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.370 3.868 16 دثٍَٛ ػبٌٟ

 0.828 3.306 31 ِبعغز١ش

 0.519 3.700 9 دوزٛساٖ

 
اإلعشاءاد اإلداس٠خ 

ٚاٌف١ٕخ ٌزٛف١ش 
اٌؾّب٠خ ٚاألِٓ 

 االٌىزشٟٚٔ

 0.647 3.345 11 دثٍَٛ فبلً

 رمجً اٌفشػ١خ 0.203 1.506

 0.680 3.632 83 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.582 3.925 16 دثٍَٛ ػبٌٟ

 0.610 3.587 31 ِبعغز١ش

 0.393 3.763 9 دوزٛساٖ

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ 
ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ 

 ٚاٌزشش٠ؼٟ

 0.397 3.546 11 دثٍَٛ فبلً

 رمجً اٌفشػ١خ 0.475 0.885

 0.583 3.443 83 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.332 3.552 16 دثٍَٛ ػبٌٟ

 0.419 3.642 31 ِبعغز١ش

 0.328 3.748 9 دوزٛساٖ

ٔغبػ اٌؾىِٛخ 
 االٌىزش١ٔٚخ

اٌذسعخ اٌى١ٍخ 
ٌزـج١ك اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ

 0.911 3.696 11 دثٍَٛ فبلً

2.518 0.044 
رشفغ 
 اٌفشػ١خ

 0.670 3.773 83 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.439 4.085 16 دثٍَٛ ػبٌٟ

 0.575 3.858 31 ِبعغز١ش

 0.428 4.047 9 دوزٛساٖ

اٌى١ٍخ  اٌذسعخ
ٌزـج١ك اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ

 0.508 3.606 11 دثٍَٛ فبلً

2.319 0.060 
رشفغ 
 اٌفشػ١خ

 0.488 3.662 83 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.341 3.954 16 دثٍَٛ ػبٌٟ

 0.401 3.659 31 ِبعغز١ش

 0.327 3.938 9 دوزٛساٖ
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 الفرضية الفرعية الخامسة: 5.1.3.4

( بـــين تطبيـــق الحكومـــة α≤0.05اللـــة احصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة )ال توجـــد فروقـــات ذات د

االلكترونيــــة فــــي الــــوزارات الفمســــطينية مــــن وجيــــة نظــــر العــــاممين فــــي االدارات المركزيــــة تعــــزى 

 لمتغير التخصص العممي.

لمعينتين المستقمتين بين متوسطات درجات تطبيق الحكومة  Tنتائج اختبار : (11.4جدول )
ة في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى لمتغير االلكتروني

 .التخصص العممي

 اٌّغبي
اٌزخظض 

 اٌؼٍّٟ
 اٌؼذد

اٌّزٛعؾ 
 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 Sigاٌم١ّخ Tل١ّخ 
رشفغ اٚ رمجً 

 اٌفشػ١خ

اٌفغٛح اٌشل١ّخ 
 ٚاٌّؼ١مبد

 

ػٍَٛ أغب١ٔخ 
 اعزّبػ١خ

73 4.052 0.690 
 رمجً اٌفشػ١خ 0.704 0.145

 0.699 4.132 77 ػٍَٛ رـج١م١خ

 
 ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ

 

ػٍَٛ أغب١ٔخ 
 اعزّبػ١خ

73 3.272 0.649 

 رمجً اٌفشػ١خ 0.668 0.185

 0.703 3.244 77 ػٍَٛ رـج١م١خ

دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ 
 ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب

ػٍَٛ أغب١ٔخ 
 اعزّبػ١خ

73 3.413 0.796 
 اٌفشػ١خ رمجً 0.242 1.383

 0.847 3.307 77 ػٍَٛ رـج١م١خ

اإلعشاءاد اإلداس٠خ 
ٚاٌف١ٕخ ٌزٛف١ش 
اٌؾّب٠خ ٚاألِٓ 

 االٌىزشٟٚٔ

ػٍَٛ أغب١ٔخ 
 اعزّبػ١خ

73 3.655 0.606 
 رمجً اٌفشػ١خ 0.406 0.694

 0.685 3.628 77 ػٍَٛ رـج١م١خ

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ 
ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ 

 ٚاٌزشش٠ؼٟ

ػٍَٛ أغب١ٔخ 
 اعزّبػ١خ

73 3.485 0.450 
 رمجً اٌفشػ١خ 0.405 0.698

 0.532 3.252 77 ػٍَٛ رـج١م١خ

ٔغبػ اٌؾىِٛخ 
 االٌىزش١ٔٚخ

اٌذسعخ اٌى١ٍخ 
ٌزـج١ك اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ

ػٍَٛ أغب١ٔخ 
 اعزّبػ١خ

73 3.650 0.615 

 رمجً اٌفشػ١خ 0.960 0.003

 0.690 3.593 77 ػٍَٛ رـج١م١خ

١خ اٌذسعخ اٌىٍ
ٌزـج١ك اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ

ػٍَٛ أغب١ٔخ 
 اعزّبػ١خ

73 3.588 0.401 
 رشفغ اٌفشػ١خ 0.015 6.070

 0.509 3.526 77 ػٍَٛ رـج١م١خ
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 T (Independent Samples T Test)ولتحقػؽ مػف صػحة ىػذه الهرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار 

توى تطبيػػؽ الحكومػػة االكترونيػػة فػػي لمعينتػػيف المسػػتقمتيف اختبػػار الهػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات مسػػ

( 4-12الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية  والنتائج مبينة في جدوؿ ) 

( وىػي اقػؿ 0.015الذي يبػيف أف القيمػة ااحتماليػة لمدرجػة الكميػة لتطبيػؽ الحكومػة االكترونيػة يسػاوي)

الجدوليػة والتػي  tاكبر مف قيمة  ٟٚ٘(6.070سوبة تساوي )المح t( وقيمة 0.05مف مستوى الدالة )

( بػيف α≤0.05( مما يدؿ عمى وجود فروقات ذات دالة احصائية عنػد مسػتوى الدالػة )2.10تساوي )

تطبيػػؽ الحكومػػة االكترونيػػة فػػي الػػوزارات الهمسػػطينية مػػف وجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي اادارات المركزيػػة 

أمػا بالنسػبة لمجػاات ااسػتبانة فػأف القيمػة ااحتماليػة ليػذه المجػاات  تعزى لمت ير التخصص العممي.

ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فروقػػات ذات دالػػة احصػػائية عنػػد  ,(0.05كانػػت اكبػػر مػػف مسػػتوى الدالػػة )

( بػػيف متوسػػطات درجػػات مسػػتوى تطبيػػؽ الحكومػػة االكترونيػػة فػػي الػػوزارات α≤0.05مسػػتوى الدالػػة )

وبالتػػالي  نظػػر العػػامميف فػػي اادارات المركزيػػة تعػػزى لمت يػػر التخصػػص العممػػيالهمسػػطينية مػػف وجيػػة 

 ترفض الهرضية.

 الفرضية الفرعية السادسة: 6.1.3.4

( بين   تطبيق الحكومة α≤0.05ال توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

الدارات المركزية تعزى لمتغير نوع االلكترونية في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في ا

 العمل.

لهروؽ بيف )تحميؿ التبايف األحادي( اختبار ا Fولمتحقؽ مف ىذا الهرض تـ استخداـ اختبار 

تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر  َِزٜٛ كهعبدمتوسطات 

 .العامميف في اادارات المركزية تعزى لمت ير نوع العمؿ
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( أف القيمة ااحتمالية لمدرجة الكمية لتطبيؽ الحكومة االكترونية في 4-13يتبيف مف الجدوؿ )

المحسوبة  F( وقيمة 0.05) اٌلالٌخوىي اكبر مف مستوى  ) 0.60الوزارات الهمسطينية تساوي )

 ( مما يدؿ عمى عدـ وجود فروقات3.78الجدولية والتي تساوي ) F( وىي اقؿ مف قيمة  2.523)

( بيف متوسطات درجات مستوى تطبيؽ الحكومة α≤0.05ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة )

المركزية تعزى لمت ير نوع االكاهاداالكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في

مى وجود فروقات دلت النتائج ع فمل,باستثناء ما يتعمؽ بالمجاؿ )  نجاح الحكومة االكترونية( ,العمؿ

( بيف متوسطات مستوى تطبيؽ الحكومة α≤0.05ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة )

االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية تعزى لمت ير نوع 

 F( وقيمة 0.037) ٟٚ٘ )0.05مف مستوى الدالة )ت القيمة ااحتمالية لممجاؿ اقؿ العمؿ حيث كان

 وبالتالي تقبؿ الهرضية. , الجدولية F( اكبر مف قيمة  2.907المحسوبة )

)تحميل التباين األحادي( بين تطبيق الحكومة االلكترونية في  Fنتائج اختبار  :(12.4جدول )

 الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى لمتغير نوع العمل.

 ّغبياٌ
ٔٛع 

 اٌؼًّ
 اٌؼذد

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 Fل١ّخ 

اٌم١ّخ 

SIG 

رشفغ اٚ 

 رمجً اٌفشػ١خ

اٌفغٛح اٌشل١ّخ 

 ٚاٌّؼ١مبد

 0.694 4.044 89 اداسٞ

 رمجً اٌفشػ١خ 0.306 1.216
 0.575 4.140 25 ِبٌٟ

 0.456 4.410 14 خذِبرٟ

 0.897 4.037 22 فٕٟ

 ١خٚعٛد ث١ٕخ رؾز

 0.799 3.176 89 اداسٞ

 رمجً اٌفشػ١خ 0.218 1.497
 0.862 3.280 25 ِبٌٟ

 0.696 3.532 14 خذِبرٟ

 0.885 3.388 22 فٕٟ
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 الفرضية الفرعية السابعة: 7.1.3.4

( بين تطبيق الحكومة α≤0.05) ال توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

االلكترونية في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى لمتغير 

 المسمى الوظيفي.

دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ ٚاٌغٙبد 

 اٌؼ١ٍب

 0.483 3.309 89 اداسٞ

 رمجً اٌفشػ١خ 0.135 1.885
 0.536 3.512 25 ِبٌٟ

 0.362 3.735 14 خذِبرٟ

 0.633 3.150 22 ٕٟف

اإلعشاءاد اإلداس٠خ 

ٚاٌف١ٕخ ٌزٛف١ش اٌؾّب٠خ 

 ٚاألِٓ االٌىزشٟٚٔ

 0.644 3.549 89 اداسٞ

 رمجً اٌفشػ١خ 0.056 2.578
 0.587 3.856 25 ِبٌٟ

 0.265 3.928 14 خذِبرٟ

 0.796 3.581 22 فٕٟ

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ 

ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ 

 ٚاٌزشش٠ؼٟ

 0.483 3.406 89 اداسٞ

 0.536 3.335 25 ِبٌٟ رمجً اٌفشػ١خ 0.512 0.771

 0.362 3.384 14 خذِبرٟ

 0.633 3.227 22 فٕٟ

ٔغبػ اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ

 0.672 3.588 89 اداسٞ

2.907 0.037 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ
 0.344 3.830 25 ِبٌٟ

 0.504 3.868 14 خذِبرٟ

 0.818 3.356 22 فٕٟ

اٌذسعخ اٌى١ٍخ ي  رـج١ك 

 اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ

 0.441 3.512 89 اداسٞ

 0.397 3.659 25 ِبٌٟ رمجً اٌفشػ١خ 0.60 2.523

 0.274 3.810 14 خذِبرٟ

 0.619 3.457 22 فٕٟ
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)تحميؿ التبايف األحادي( اختبار الهروؽ بيف  Fولمتحقؽ مف ىذا الهرض تـ استخداـ اختبار 

ترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف متوسطات درجات مستوى تطبيؽ الحكومة االك

 في اادارات المركزية تعزى لمت ير المسمى الوظيهي.

)تحميل التباين األحادي( بين تطبيق الحكومة االلكترونية في  Fنتائج اختبار  (:13.4جدول )

 غير المسمى الوظيفي.الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى لمت

 اٌّغبي
اٌّغّٝ 

 اٌٛظ١فٟ
 اٌؼذد

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 Fل١ّخ 

اٌم١ّخ 

SIG 

رشفغ اٚ 

رمجً 

 اٌفشػ١خ

 اٌفغٛح اٌشل١ّخ

 ٚاٌّؼ١مبد

 0.646 4.414 31 ِذ٠ش ػبَ

5.104 0.002 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ

 0.721 3.814 45 ِذ٠ش

 0.591 4.113 53 ِٛظف اداسٞ

 0.750 4.166 21 ظف فِٕٟٛ

 ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ

 0.465 3.000 31 ِذ٠ش ػبَ

3.011 0.032 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ

 0.619 3.292 45 ِذ٠ش

 0.773 3.262 53 ِٛظف اداسٞ

 0.691 3.554 21 ِٛظف فٕٟ

دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ 

 ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب

 0.766 3.554 31 ِذ٠ش ػبَ

1.540 0.207 
رمجً 

 اٌفشػ١خ

 0.728 3.266 45 ِذ٠ش

 0.897 3.245 53 ِٛظف اداسٞ

 0.859 3.542 21 ِٛظف فٕٟ

اإلعشاءاد 

اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ 

ٌزٛف١ش اٌؾّب٠خ 

 ٚاألِٓ االٌىزشٟٚٔ

 0.352 3.888 31 ِذ٠ش ػبَ

3.532 0.016 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ

 0.739 3.490 45 ِذ٠ش

 0.713 3.545 53 ِٛظف اداسٞ

 0.431 3.383 21 فٕٟ ِٛظف

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ 

ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ 

 ٚاٌزشش٠ؼٟ

 0.347 3.460 31 ِذ٠ش ػبَ

0.807 0.492 
رمجً 

 اٌفشػ١خ
 0.502 3.39 45 ِذ٠ش

 0.628 3.387 53 ِٛظف اداسٞ
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 اٌّغبي
اٌّغّٝ 

 اٌٛظ١فٟ
 اٌؼذد

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 Fل١ّخ 

اٌم١ّخ 

SIG 

رشفغ اٚ 

رمجً 

 اٌفشػ١خ

 0.337 3.267 21 ِٛظف فٕٟ

ٔغبػ اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ

 0.422 3.836 31 ِذ٠ش ػبَ

1.532 0.209 
رمجً 

 اٌفشػ١خ

 0.639 3.589 45 ِذ٠ش

 0.750 3.528 53 ِٛظف اداسٞ

 0.672 3.604 21 ِٛظف فٕٟ

اٌذسعخ اٌى١ٍخ 

ٌزـج١ك اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ

 0.315 3.694 31 ِذ٠ش ػبَ

2.128 0.099 
رمجً 

 اٌفشػ١خ

 0.413 3.462 45 ِذ٠ش

 0.541 3.513 53 ِٛظف اداسٞ

 0.471 3.662 21 ظف فِٕٟٛ

 ( أن القيمة االحتمالية لمدرجة الكمية لتطبيق الحكومة االلكترونية4-14يتبين من الجدول )

المحسوبة  F( وقيمة 0.05اكبر مف مستوى الدالة ) ٟٚ٘( 0.099) رَبٚٞفي الوزارات الهمسطينية  

ما يدؿ عمى عدـ وجود فروقات ( م 3.78الجدولية والتي تساوي )  F( وىي اقؿ مف قيمة 2.128)

تطبيؽ الحكومة ( بيف متوسطات درجات مستوى α≤0.05ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة )

االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية تعزى لمت ير 

مية والمعيقات، وجود بنية تحتية، باستثناء ما يتعمؽ بالمجاات )الهجوة الرق,  المسمى الوظيهي

اإلجراءات اإلدارية والهنية لتوفير الحماية و األمف االكتروني(،فقد دلت النتائج عمى وجود فروقات 

( بيف متوسطات مستوى تطبيؽ الحكومة α≤0.05ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة )

يف في اادارات المركزية تعزى لمت ير االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامم

(  0.05المسمى الوظيهي حيث كانت القيمة ااحتمالية ليذه المجاات  اقؿ  مف مستوى الدالة )

 وبالتالي تقبؿ الهرضية.
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 الفرضية الفرعية الثامنة: 8.1.3.4

 ( بين تطبيق الحكومةα≤0.05ال توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

االلكترونية في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى لمتغير 

 سنوات الخبرة.

)تحميؿ التبايف األحادي( اختبار الهروؽ بيف  Fولمتحقؽ مف ىذا الهرض تـ استخداـ اختبار 

مف وجية نظر العامميف  متوسطات درجات مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية

 في اادارات المركزية تعزى لمت ير سنوات الخبرة.

)تحميل التباين األحادي( بين تطبيق الحكومة االلكترونية في  Fنتائج اختبار : (14.4جدول )
 الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في االدارات المركزية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

 اٌؼذد عٕٛاد اٌخجشحػذد  اٌّغبي
اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 Fل١ّخ 

اٌم١ّخ 

SIG 

رمجً اٚ 

رشفغ 

 اٌفشػ١خ

اٌفغٛح اٌشل١ّخ 

 ٚاٌّؼ١مبد

 0.690 4.319 18 عٕٛاد 5الً ِٓ 

6.595 0.000 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ

 ِٓ6-10 56 4.260 0.654 

 ِٓ11-15 31 4.183 0.647 

 0.656 3.733 45 15اوضش ِٓ 

 ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ

 0.554 3.444 18 عٕٛاد 5الً ِٓ 

3.036 0.031 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ

 ِٓ6-10 56 3.404 0.676 

 ِٓ11-15 31 3.196 0.809 

 0.562 3.044 45 15اوضش ِٓ 

دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ 

 ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب

 0.565 3.666 18 عٕٛاد 5الً ِٓ 

4.767 0.003 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ

 ِٓ6-10 56 3.567 0.815 

 ِٓ11-15 31 3.267 0.874 

 0.780 3.040 45 15اوضش ِٓ 
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اإلعشاءاد 

اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ 

ٌزٛف١ش اٌؾّب٠خ 

ٚاألِٓ 

 االٌىزشٟٚٔ

 0.367 3.751 18 عٕٛاد 5الً ِٓ 

3.088 0.029 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ

 ِٓ6-10 56 3.814 0.526 

 ِٓ11-15 31 3.494 0.791 

 0.708 3.481 45 15اوضش ِٓ 

اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ 

ٚاٌغبٔت 

اٌمبٟٔٛٔ 

 ٚاٌزشش٠ؼٟ

 0.274 3.320 18 عٕٛاد 5الً ِٓ 

2.433 0.067 
رمجً 

 اٌفشػ١خ

 ِٓ6-10 56 3.446 0.516 

 ِٓ11-15 31 3.163 0.499 

 0.542 3.423 45 15اوضش ِٓ 

ٔغبػ اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ

 0.392 3.606 18 ادعٕٛ 5الً ِٓ 

3.925 0.010 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ

 ِٓ6-10 56 3.826 0.564 

 ِٓ11-15 31 3.357 0.843 

 0.628 3.552 45 15اوضش ِٓ 

اٌذسعخ اٌى١ٍخ ي  

رـج١ك اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ

 0.305 3.685 18 عٕٛاد 5الً ِٓ 

6.279 0.000 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ

 ِٓ6-10 56 3.720 0.408 

 ِٓ11-15 31 3.443 0.560 

 0.418 3.379 45 15اوضش ِٓ 

أف القيمة ااحتمالية لمدرجة الكمية لتطبيؽ الحكومة االكترونية في : (   4-15تبيف مف الجدوؿ ) 

المحسوبة  F( وقيمة 0.05اقؿ مف مستوى الدالة ) ٟٚ٘ )0.000الوزارات الهمسطينية تساوي )

( مما يدؿ عمى وجود فروقات   3.78الجدولية والتي تساوي )   Fف قيمة ( وىي اكبر م6.279)

( بيف متوسطات درجات مستوى تطبيؽ الحكومة α≤0.05ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة )

االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية تعزى لمت ير سنوات 

ثناء ما يتعمؽ بالمجاؿ)الضوابط الرقابية والجانب القانوني والتشريعي(،فقد دلت النتائج باست , الخبرة

( بيف متوسطات مستوى   α≤0.05) اٌلالٌخعمى عدـ وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى 

ية تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركز 
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 )0.05تعزى لمت ير سنوات الخبرة حيث كانت القيمة ااحتمالية لممجاؿ اكبر مف مستوى الدالة )

 ،وبالتالي ترفض الهرضية. الجدولية F( اقؿ مف قيمة  2.433المحسوبة ) Fوقيمة 

  :الفرضية الثانية 2.3.4

ة الدورات التدريبية ( بين طبيعα≤0.05ال توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

التي تحاكي التطور التكنولوجي وتضيق الفجوة في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في 

 االدارات المركزية. 

لمجاالت الدراسة تعزى لمتغير  Independent Samples Testنتائج اختبار : (15.4جدول )

 نوع الدورة؟

رمجً اٚ رشفغ 

 اٌفشػ١خ

اٌم١ّخ 

Sig. 

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ
 اعُ اٌذٚسح اٌّزغ١ش اٌؼذد

 0.574 رمجً اٌفشػ١خ

ٔؼُ 115 3.577 0.456 كٚهادرله٠ج١خفٟ

ِغبيرىٌٕٛٛع١ب

 اٌّؼٍِٛبد
ال 35 3.489 0.472

 0.372 رمجً اٌفشػ١خ
ٔؼُ 115 3.586 0.434 كٚهادرله٠ج١خفٟ

ال 35 3.457 0.529 ِغبياٌزـ٠ٛواإلكاهٞ

 0.109 رمجً اٌفشػ١خ

ٔؼُ 53 3.568 0.408 كٚهادرله٠ج١خفٟ

ِغبياٌؾىِٛخ

 االٌىزو١ٔٚخ
ال 97 3.354 0.487

 0.055 رمجً اٌفشػ١خ
ٔؼُ 54 3.627 0.428 كٚهادرله٠ج١خفٟ

ال 96 3.516 0.472 ِغبيأِٓاٌّؼٍِٛبد
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( لكؿ انواع 0.05أكبر مف مستوى الدالة )القيمة ااحتمالية جاءت  : أْ(4-16يبيف الجدوؿ )

( بيف α≤0.05فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة ) وجودالدورات مما يدؿ عمى عدـ 

طبيعة الدورات التدريبية التي تحاكي التطور التكنولوجي وتضيؽ الهجوة في الوزارات الهمسطينية مف 

 بذلؾ تقبؿ الهرضية. , وجية نظر العامميف في اادارات المركزية

 الفرضية الثالثة: 3.3.4

وجود بنية تحتية مناسبة لبناء بين  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى

ومدى تطبيق الحكومة االلكترونية في الوزارات حكومة الكترونية فاعمة في الوزارات الفمسطينية 

 الفمسطينية.

وجود بنية تحتية مناسبة لبناء بيف لمعهقة  ؿ ارتباط بيرسوفمعامولمتحقؽ مف الهرضية تـ ايجاد 

ومدى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات حكومة الكترونية فاعمة في الوزارات الهمسطينية 

 وكانت النتائج عمى الشكؿ التالي:الهمسطينية 

 مة االلكترونية.ارتباط بيرسونبين وجود بنية تحتية وتطبيق الحكو معامل نتائج  :(16.4جدول )

 اٌؼذد اٌّزغ١شاد
ِؼبًِ 

 االسرجبؽ

 اٌم١ّخ

 االؽزّب١ٌخ

رمجً اٚ رشفغ 

 اٌفشػ١خ

ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ*رـج١ك اٌؾىِٛخ 

 االٌىزش١ٔٚخ
 رشفغ اٌفشػ١خ 0.000 0.663 150

اقؿ مف  ٟٚ٘ )0.000القيمة ااحتمالية تساوي ):  أْيتبيف  (17-4ومف خهؿ النتائج في الجدوؿ )

تشير الى وجود عهقة ذات دالو وبالتالي  (0.663ومعامؿ اارتباط مرتهع) (0.05الة )مستوى الد
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بيف وجود بنية تحتية ومدى تطبيؽ الحكومة اإللكترونية في  (α≤0.05احصائية عند المستوى )

 الوزارات وبالتالي فإف الهرضية قد رفضت.

 الفرضية الرابعة: 4.3.4

دعم المسئولين والجيات العميا بين   α≤0.05عند مستوى ال توجد عالقة ذات داللة احصائية

ومدى تطبيق  لسياسة تطبيق الحكومة االلكترونية كمتطمب لنجاحيا في الوزارات الفمسطينية

 الحكومة االلكترونية في الوزارات الفمسطينية.

ات العميا لمعهقة بيف دعـ المسئوليف والجي ارتباط بيرسوفولمتحقؽ مف الهرضية تـ ايجاد معامؿ 

ومدى تطبيؽ الحكومة  لسياسة تطبيؽ الحكومة االكترونية كمتطمب لنجاحيا في الوزارات الهمسطينية

 وكانت النتائج عمى الشكؿ التالي: االكترونية في الوزارات الهمسطينية

لمعالقة بين دعم المسئولين والجيات العميا لسياسة  ارتباط بيرسونمعامل نتائج : (17.4جدول )
ومدى تطبيق الحكومة  طبيق الحكومة االلكترونية كمتطمب لنجاحيا في الوزارات الفمسطينيةت

 االلكترونية في الوزارات الفمسطينية

 ِؼبًِ اسرجبؽ اٌؼذد اٌّزغ١شاد
اٌم١ّخ 

 االؽزّب١ٌخ
رشفغ اٚ رمجً 

 اٌفشػ١خ

دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ*رـج١ك 
اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ

 رشفغ اٌفشػ١خ 0.000 0.835 150

اقؿ مف  ٟٚ٘ )0.000أف القيمة ااحتمالية تساوي )يتبيف ( 17.4مف خهؿ النتائج في الجدوؿ )

تشير الى وجود عهقة ( وىو مرتهع ،وبالتالي 0.835ومعامؿ اارتباط ) (0.05مستوى الدالة )

( بيف دعـ المسئوليف والجيات العميا لسياسة α≤0.05طردية ذات دالو احصائية عند المستوى )
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وبالتالي فإف الهرضية قد  ،طبيؽ الحكومة االكترونية كمتطمب لنجاحيا في الوزارات الهمسطينيةت

 رفضت.

 الفرضية الخامسة: 5.3.4

بين توفر األمن االلكتروني في الوزارة  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى

 ووجود تشريعات وقوانين واضحة لمتعامالت االلكترونية.

توفر األمف االكتروني في الوزارة لمعهقة بيف  ارتباط بيرسوفتحقؽ مف الهرضية تـ ايجاد معامؿ ولم

 وكانت النتائج عمى الشكؿ التالي: ووجود تشريعات وقوانيف واضحة لمتعامهت االكترونية

وجود توفر األمن االلكتروني في الوزارة و لمعالقة بين  ارتباط بيرسونمعامل نتائج  (18.4) جدول

 تشريعات وقوانين واضحة لمتعامالت االلكترونية

 اٌؼذد اٌّزغ١شاد
ِؼبًِ 

 االسرجبؽ

 اٌم١ّخ

 االؽزّب١ٌخ

رشفغ اٚ 

 رمجً اٌفشػ١خ

ٚعٛد *ث١ٓ رٛفش األِٓ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌٛصاسح 

رشش٠ؼبد ٚلٛا١ٔٓ ٚاػؾخ ٌٍزؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ
150 0.528 0.000 

رشفغ 

 اٌفشػ١خ

اقؿ مف  ٟٚ٘ )0.000القيمة ااحتمالية تساوي ):  أْيتبيف (18.4الجدوؿ )مف خهؿ النتائج في 

تشيرالى وجود عهقة ( وىو مرتهع،وبالتالي 0.528و معامؿ اارتباط ىو ) (0.05مستوى الدالة )

بيف توفر األمف االكتروني في الوزارة ووجود ( α≤0.05طردية ذات دالو احصائية عند المستوى )

 رفضت. للوبالتالي فإف الهرضية ،انيف واضحة لمتعامهت االكترونيةتشريعات وقو 
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 الفرضية السادسة: 6.3.4

نجاح الحكومة االلكترونية واسياميا بين  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى

الوزارات  ومدى تطبيق الحكومة االلكترونية في في تحقيق التطوير االداري في الوزارات الفمسطينية

 الفمسطينية.

لمعهقة بيف نجاح الحكومة االكترونية واسياميا  ارتباط بيرسوفولمتحقؽ مف الهرضية تـ ايجاد معامؿ 

ومدى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات  في تحقيؽ التطوير ااداري في الوزارات الهمسطينية

 الهمسطينية.

 وكانت النتائج عمى الشكؿ التالي:

لمعالقة بين نجاح الحكومة االلكترونية واسياميا في  ارتباط بيرسونمعامل نتتائج  :(19.4)جدول 
ومدى تطبيق الحكومة االلكترونية في الوزارات  تحقيق التطوير االداري في الوزارات الفمسطينية

 الفمسطينية

 اٌؼذد اٌّزغ١شاد
ِؼبًِ 

 االسرجبؽ

 اٌم١ّخ

 االؽزّب١ٌخ

رمجً اٚ 

رشفغ 

 اٌفشػ١خ

ػ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ* ِذٜ رـج١ك اٌؾىِٛخ ٔغب

االٌىزش١ٔٚخ
150 0.528 0.000 

رشفغ 

 اٌفشػ١خ

اقؿ مف  ٟٚ٘ )0.000القيمة ااحتمالية تساوي ):  أْيتبيف (20-4ومف خهؿ النتائج في الجدوؿ )

تشير الى وجود عهقة وبالتالي  ,( وىو مرتهع0.528ومعامؿ اارتباط ) (0.05مستوى الدالة )

( بيف واقع نجاح الحكومة االكترونية واسياميا α≤0.05طردية ذات دالو احصائية عند المستوى )

 رفضت. للوبالتالي فإف الهرضية  ,في تحقيؽ التطوير ااداري في الوزارات الهمسطينية 
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 :الفرضيو السابعة 7.3.4

قابية وجانب قانوني بين وجود ضوابط ر  α≤0.05توجد عالقة ذات داللو احصائية عند مستوى ال 

 تشريعي يحكم التعامالت اإللكترونية وثقة الجميور بالتعامالت االلكترونية.

لمتعرؼ عمى وجود فروؽ ذات دالة احصائية لمتوسط  One Sample T testتـ استخداـ اختبار 

مهت وجود ضوابط رقابية وجانب قانوني تشريعي يحكـ التعامهت اإللكترونية وثقة الجميور بالتعا

 ( يوضح ذلؾ.20.4االكترونية والجدوؿ )

لمتعرف عمى وجود فروق ذات داللة  One Sample T testختبار ا جئاتن (:20.4جدول )
احصائية لمتوسط وجود ضوابط رقابية وجانب قانوني تشريعي يحكم التعامالت اإللكترونية وثقة 

 الجميور بالتعامالت االلكترونية والجدول

 اٌؼذد اٌّزغ١ش
عؾ اٌّزٛ

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 t Sigل١ّخ

رشفغ اٚ 

رمجً 

 اٌفشػ١خ

ث١ٓ ٚعٛد ػٛاثؾ سلبث١خ 

ٚعبٔت لبٟٔٛٔ رشش٠ؼٟ ٠ؾىُ 

اٌزؼبِالد اإلٌىزش١ٔٚخ ٚصمخ 

اٌغّٙٛس ثبٌزؼبِالد 

 االٌىزش١ٔٚخ

150 3.366 0.505 149 81.43 0.000 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ

اقؿ ٟٚ٘ )0.000القيمة ااحتمالية تساوي ) :أْ( 20.4دوؿ )يتضح مف المعطيات الواردة في الج

كالٌٗ الى  وجود تشيروبالتالي  (0.05مف مستوى الدالة ) ماد احصائية عند مستوى  ػاللخ

α≤0.05  بيف وجود ضوابط رقابية وجانب قانوني تشريعي يحكـ التعامهت اإللكترونية وثقة الجميور

 الهرضية. ترفضتالي وبال  ,بالتعامهت االكترونية
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 الفرضية الثامنة 8.3.4

بين تطبيقات الحكومة االلكترونية  α≤0.05توجد عالقة ذات داللو احصائية عند مستوى ال 

 وتحسين الخدمات الحكومية من وجية نظر االداريين في الوزارات الفمسطينية.

لة احصائية لمتوسط لمتعرؼ عمى وجود فروؽ ذات دا One Sample T testتـ استخداـ اختبار 

بيف تطبيقات الحكومة االكترونية وتحسيف الخدمات الحكومية مف وجية نظر اادارييف في الوزارات 

 ( يوضح ذلؾ.21.4) ٚاٌغلٚي ,الهمسطينية 

لة احصائية لمتعرف عمى وجود فروق ذات دال  One Sample T testختبار  جئاتن (4.21) لودج
 لمتوسط بين تطبيقات الحكومة االلكترونية وتحسين الخدمات الحكومية من وجية نظر االداريين

 اٌؼذد اٌّزغ١ش
اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 t Sigل١ّخ

رشفغ اٚ 

رمجً 

 اٌفشػ١خ

ىِٛخ ث١ٓ رـج١مبد اٌؾ

االٌىزش١ٔٚخ ٚرؾغ١ٓ 

 اٌخذِبد اٌؾى١ِٛخ

150 3.556 0.505 149 94.69 0.000 
رشفغ 

 اٌفشػ١خ

اقؿ  ٟٚ٘ )0.000القيمة ااحتمالية تساوي ):  أْ(3-22يتضح مف المعطيات الواردة في الجدوؿ )

ف بي α≤0.05وبالتالي توجد عهقة ذات دالو احصائية عند مستوى  (0.05مف مستوى الدالة )

تطبيقات الحكومة االكترونية وتحسيف الخدمات الحكومية مف وجية نظر اادارييف في الوزارات 

 الهرضية. ترفضالهمسطينية، وبالتالي 
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 :الفصل الخامس

______________________________________________________________ 

 :النتائج والتوصيات مناقشة

 مقدمة 1.5

توصؿ اليو ومناقشة ىذه النتائج انطهقا مما تـ ال يوضح ىذا الهصؿ النتائج التي توصمت ليا الدراسة

 وصوا الى بعض التوصيات المبنية عمى نتائج الدراسة: ,أسئمة الدراسة وفرضياتيا بعد تحميؿ 

 نتائج الدراسة المتعمقة بأسئمة الدراسة: مناقشة 2.5

 الرئيسي:السؤال نتائج  مناقشة  1.2.5

ن وجية نظر ما مستوى الحكومة االلكترونية بين النظرية والتطبيق في الوزارات الفمسطينية م

 العاممين في االدارات المركزية؟



158 
 

نظر العامميف  ةأظيرت النتائج أف مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجي

( وبمغ الوزف النسبي 3.55المستوى ) ذاإذ بمغ المتوسط الحسابي لي,  في اادارات المركزية كاف مرتهع

  . %(71.1لو )

اف فمسطيف فعميا قطعة شوطا كبيرا وجيود عالية حتى تنقؿ واقع الوزاراة :  ذلك الى وتعزو الباحثة

تشبو واقعنا الحالي  2006وتشركيا بالتطور التكنولوجي واف ااستراتيجيات والخطط التي وضعت منذ 

لحد كبير فقد سعت الوزارات في فمسطيف تحت اشراؼ وزارة ااتصاات وتكنولوجيا المعمومات الى 

 يير الكثير مما جعميا مطبقة لمكثير مف صور الحكومة االكترونية والتمست الباحثة ذلؾ قبؿ تحميؿ ت

ااستبانات مف الزيارات التي قامت بيا لمقر الوزارات الكائف في راـ ا  بااضافة لممقابهت المتنوعة 

 داخؿ ىذه الوزارات .

 نتائج السؤال االول: مناقشة 1.1.2.5

ر متطمبات  الحكومة االلكترونية في الوزارات الفمسطينية في االدارات المركزية من ما مدى تواف

 وجية نظر العاممين فييا؟

تطبيؽ الحكومة ميمة ل التي تعكس ابعاد لممحاور طبقا( 2.4بالرجوع الى نتائج الجدوؿ رقـ )

لصور مف صور  نجد باف فمسطيف تشيد وجود تطبيؽ فعمي االكترونية في الوزارات الهمسطينية

الحكومة االكترونية بنسبة معينة  ا يصؿ لمستوى عالي حيث اوضحت ااستبانة واجاباتيا باف 

وتعزو  ,الوزارات الهمسطينة  تعاني مف التعامؿ مع ىذه المتطمبات وليس المشكمة في توافرىا او ا 

اولى متطمبات الحكومة  قوانيف ركيكة اطار نظري ىش وىذا الجزء مف الباحثة ذلك الى ان ىناك :

%( أي بدرجة مرتهعة 82بااضافة الى الهجوة الرقمية التي حصمت عمى وزف نسبي )  ,االكترونية 
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بيف متطمب ضعيؼ و معيؽ قوي عميو و . جدا وىي احدى اكبر معيقات نجاح الحكومة الهلكترونية

 وجود ولكنو غير مست ؿ وفعاؿ .فاف توافر متطمبات الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية م

 نتائج السؤال الثاني مناقشة  2.1.2.5

ىل ىناك بنية تحتية فاعمة قادرة عمى النيوض بتطبيق الحكومة االلكترونية عمى اكمل وجو  في 

 فمسطين؟.

وجود بنية تحتية مناسبة لبناء حكومة الكترونية فاعمة في الوزارات الهمسطينية" حصؿ عمى المرتبة 

  ( أي بدرجة متوسطة.%65خيرة بوزف نسبي )اا

اف البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات مكمهة جدا وحمؿ ثقيؿ عمى كاىؿ  : وتعزو الباحثة ذلك الى

المؤسسات فيي تحتاج لدعـ مادي كبير بااضافة لدعـ فني وتقني و مورد بشري مختص بمستوى 

 رفيع مف المعرفة .

 ال الثالث :مناقشة نتائج السؤ  3.1.2.5

 ىل ىناك دعم من المسئولين والجيات العميا لسياسة تطبيق الحكومة االلكترونية؟

محور" دعـ المسئوليف والجيات العميا لسياسة تطبيؽ الحكومة االكترونية كمتطمب لنجاحيا في 

 %( وبنسبة متوسطة. 67الوزارات الهمسطينية" حصؿ عمى المرتبة الخامسة وبوزف نسبي )

طبيعة الحياة السياسية التي تحكـ الوضع المجتمعي في فمسطيف وتطمعاتو  الباحثة ذلك الى :وتعزو 

تمييا اامور ااخرى ومف  ,فتقسـ ااوليات الى ااستقرار السياسي والمادي و تاميف ال ذاء والمسكف 

ويات التي تسبؽ فنجد اف كؿ تمؾ ااول ,ضمف اامور مهحقة ومواكبة التطورات التكنولوجيا اوؿ باوؿ 
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الجانب التكنولوجي تممؾ مف ااحقية الكثير في الحصوؿ عمى حصة مف موازنة الدولة او المؤسسات 

او حتى المواطنيف . ومقارنة بيذا فاف النسبة السابقة ما ىي اا دليؿ جيد عمى اف ىناؾ تطور و 

لكنيا تحمؿ مف ااثر  حرص عمى المحاؽ بالركب المعموماتي التكنولوجي رغـ انيا نسبة متوسطة

 المستقبمي ما نسبتو كبيرة جدا .

 السؤال الرابع: مناقشة نتائج 4.1.2.5

ىل ىناك إجراءات إدارة وفنية مناسبة في الوزارات الفمسطينية توفر االمن االلكتروني الالزم لمجاراة 

 التطور التكنولوجي المستمر؟

واألمف االكتروني في الوزارات الهمسطينية كمتطمب  محور اإلجراءات اإلدارية والهنية لتوفير الحماية

 ( أي بدرجة مرتهعة. %73لمحكومة اإللكترونية حصؿ عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي )

اف اامف االكتروني ىو مف اولى متطمبات الحكومة االكتروني وااجتياد  وتعزو الباحثة ذلك الى :

ىو متطمب ا بد منو في أي وزارة وكاف لكؿ وزارة مف الثهث ااداري بكؿ مستوياتو العممية والهنية 

وزارات سياستيا الداخمية الخاصة التي تـ وضعيا بعد دراسة مطولة تناسب عمؿ الوزارة ووضعيا 

 وحساسيتيا .

 السؤال الخامس: مناقشة نتائج 5.1.2.5

ة في الوزارات ىل ىناك ضوابط رقابية وجانب قانوني تشريعي تحكم التعامالت االلكتروني

 الفمسطينية؟

محور الضوابط الرقابية والجانب القانوني والتشريعي لمتعامهت االكترونية في الوزارة لمحد مف 

المخاطر واألخطاء التكنولوجية وتطوير التعامؿ معيا كمتطمب لمحكومة أالكترونية حصؿ عمى 
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لنسبة صنهت انيا مرتهعة لكنيا ا ترتقي . ورغـ اف ا( بدرجة مرتهعة%67المرتبة الرابعة بوزف نسبي  )

 الى اف تدعـ الحكومة الهلكترونية حد النجاح .

فمسطيف تمر مؤخرا بمرحمة مف التخبط حوؿ الوضع القانوني والتشريعي  وتعزو الباحثة ذلك الى ان :

ف اف بالعموـ و التشريعات االكترونية بالخصوص فهمسطيف تضيع بيذا الجانب بيف كونيا تنقسـ بي

بعضا منيا يطبؽ القانوف المصري وااخر يتبع القانوف بااردف . بااضافة ل ياب المجمس التشريعي 

وعممو الذي حكمتو اازمة السياسية الهمسطينية المعروفة التي لـ تقؼ الى ىنا بؿ امتدت لتشمؿ تقسيـ 

لمؤسسات الحكومية داخمي عزؿ بعض المناطؽ عف بعضيا البعض ومف ثـ قطع حباؿ التواصؿ بيف ا

وبعضيا مما جعؿ ىناؾ ازدواجية في سف القواني مما يدفعنا لتوصية بالعمؿ الجاىد عمى رسـ اطار 

التي ا تزاؿ في مراحميا ااولى في فمسطيف ىذه التعامهت قانوني تشريعي لمتعامهت االكترونية 

 حتى يتـ خمؽ نقطة قوى مبنية عمى ثقة الجميور بيذه المعامهت .

 السؤال السادس: مناقشة نتائج 6.1.2.5

 ؟نجاح الحكومة االلكترونية واسياميا في تحقيق التطوير االداري في الوزارات الفمسطينية مدىما 

محور نجاح الحكومة االكترونية واسياميا في تحقيؽ التطوير ااداري في الوزارات الهمسطينية حصؿ 

 وزف مرتهع.  وىذا (72ف نسبي)عمى المرتبة الثالثة وبوز 

اف مف اولى اثار الحكومة االكترونية وفوائيا او نواتجيا الممموسة في  : وتعزو الباحثة ذلك

المؤسسات عامة ىو تطوير ممحوظ في الجانب ااداري حيث ينتقؿ ىذا الجانب نقمة نوعية مف كونو 

مف الحداثة ما ا يمكف كهسيكي الى تكنولوجي تقني ومعموماتي كما انيا تضهي عمى العمؿ ااداري 

 حصره وتجعؿ منو يجتاز الكثير مف معيقات الجانب المكاني والتوفير في الوقت واختزاؿ الجيد.
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مما يؤدي لتسييؿ التطور ااداري  االكترونيةبااضافة الى انو ىناؾ توافر لمتطمبات الحكومية 

 وارتقائو .

 الفرضيات :مناقشة نتائج  3.5

 فرضية االولى وتفرعاتيا:مناقشة نتائج ال 1.5.3

( بيف تهيـ تطبيؽ الحكومة α=0.05توجد عهقة ارتباطيو ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة )

  اٌٛىاهحاالكترونية وتقبؿ التحوؿ والت يير الذي يهرضو تعزى تبعا لممت يرات الديموغرافية التالية : " 

التخصص العممي، نوع  ,المسمى الوظيهي  ,خبرة عدد سنوات ال ,المؤىؿ العممي  ,العمر  ,الجنس ,

 . العمؿ(

 من نتائج الفرضية االولى وتفرعاتيا كانت النتائج كما يمي:

( بيف متوسطات درجات α ≤0.05وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة ) .1

ميف في اادارات مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العام

المركزية تعزى لمت ير الوزارة، باستثناء ما يتعمؽ بالمجاؿ )وجود بنية تحتية( والمجاؿ )الضوابط 

 الرقابية والجانب القانوني والتشريعي(.

( بيف تطبيؽ الحكومة α ≤0.05عدـ وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة ) .2

نية مف وجية نظر العامميف في اادارات المركزية تعزى لمت ير االكترونية في الوزارات الهمسطي

 الجنس

( بيف متوسطات درجات α ≤0.05وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة ) .3

مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات 
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باستثناء ما يتعمؽ بالمجاؿ)اإلجراءات اإلدارية والهنية لتوفير الحماية و  ,المركزية تعزى لمت ير العمر

 والمجاؿ )واقع نجاح الحكومة االكترونية(. األمف االكتروني(

( بيف متوسطات α ≤0.05عدـ وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة ) .4

مسطينية مف وجية نظر العامميف في درجات مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات اله

باستثناء ما يتعمؽ بالمجاؿ )دعـ المسئوليف والجيات  ,اادارات المركزية تعزى لمت ير المؤىؿ العممي

  . العميا( والمجاؿ )واقع نجاح الحكومة االكترونية(

يف ( بα ≤0.05) دلت النتائج عمى وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة فمل

متوسطات مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في 

 اادارات المركزية تعزى لمت ير المؤىؿ العممي.

( بيف تطبيؽ الحكومة α ≤0.05وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة ) .5

ر العامميف في اادارات المركزية تعزى لمت ير االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظ

 التخصص العممي.

( بيف متوسطات α ≤0.05عدـ وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة ) .6

درجات مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في 

باستثناء ما يتعمؽ بالمجاؿ )واقع نجاح الحكومة  ,ؿاادارات المركزية تعزى لمت ير نوع العم

 االكترونية(.

عدـ وجود فروقات ذات دالة احصائية عند  .7 اٌلالٌخ ( بيف متوسطات α ≤0.05)َِزٜٛ

درجات مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في 
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اٌّووي٠خ باستثناء ما يتعمؽ بالمجاات )الهجوة الرقمية  ,ى الوظيهيتعزى لمت ير المسم االكاهاد

 اإلجراءات اإلدارية والهنية لتوفير الحماية و األمف االكتروني(. ,وجود بنية تحتية ,والمعيقات

( بيف متوسطات درجات α ≤0.05وجود فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة ) .8

الوزارات الهمسطينية مف وجية نظر العامميف في اادارات  مستوى تطبيؽ الحكومة االكترونية في

باستثناء ما يتعمؽ بالمجاؿ الضوابط الرقابية والجانب القانوني  ,المركزية تعزى لمت ير سنوات الخبرة

 والتشريعي.

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 2.3.5

( بين طبيعة الدورات التدريبية α≤0.05ال توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

التي تحاكي التطور التكنولوجي وتضيق الفجوة في الوزارات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في 

 االدارات المركزية. 

( بيف طبيعة α ≤0.05فروقات ذات دالة احصائية عند مستوى الدالة ) عدـ وجودمف النتائج نهحظ 

ي التطور التكنولوجي وتضيؽ الهجوة في الوزارات الهمسطينية مف وجية الدورات التدريبية التي تحاك

  نظر العامميف في اادارات المركزية تعزى لطبيعة الدورات التدريبية.

: التقدـ والتطور التكنولوجي ىو اسموب حياة وثقة متبادلة بيف المستهيد وتعزو الباحثة ذلك الى ان 

طار التشريعي الذي يحكـ ىذه التعامهت تتبدد الثقة وُينبذ والمؤسسة والتعامهت و في غياب اا

والمجتمع المؤسسي أي العامميف في المؤسسة يعانوف مف فجوة رقمية كبيرة مما يجعؿ مف  ,الت يير 

الدورات المعدة في ىذه الوزارت شكمية فقط ا غير و غير ىادفة او غير موجية أي انيا ا تخاطب 

 ؿ . فئة معينة تحتاج لمتاىي
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مما يجعمنا نخرج بتوصية بانو ا بد بوضع خطة تحكـ ىذه الدورات المعدة اف تكوف موجية ىادفة 

 تخاطب وتستيدؼ ااكثر حاجة ليا . حتى تكوف فاعمة وذات اثر في الوزارة .

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 3.3.5

د بنية تحتية مناسبة لبناء بين وجو  (α ≤0.05 )ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى

حكومة الكترونية فاعمة في الوزارات الفمسطينية ومدى تطبيق الحكومة االلكترونية في الوزارات 

 الفمسطينية.

بيف وجود بنية تحتية  (α ≤0.05مف النتائج يظير وجود عهقة ذات دالو احصائية عند المستوى )

الهمسطينية بمعنى أف ىناؾ عهقة بيف وجود بنية تحتية ومدى تطبيؽ الحكومة اإللكترونية في الوزارات 

 وبيف مدى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية.

البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات وااتصاات ىي مف المتطمبات  وتعزو الباحثة ذلك اال ان :

ا بد منيا في ىذا المشروع مثؿ شبكات  الميمة لقياـ تطبيؽ الحكومة االكترونية كما انيا احتياجات

ااتصاات و العناصر المادية والبرمجية لمحاسوب بااضافة لوجود ارادة نحو التحوؿ و كذلؾ عنصر 

 بشري قادر عمى السير قدما وتقدـ الت يير والتاقمـ مع الحداثة والتقانة .

مة االكترونية ىشة ضعيهة غير كؿ ىذه اامور تشكؿ بنية تحتية وقاعدة اساس بدونيا تكوف الحكو 

 ناجحو .
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 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة: 4.3.5

دعم المسئولين والجيات العميا بين   α ≤0.05 ))ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى

ومدى تطبيق  لسياسة تطبيق الحكومة االلكترونية كمتطمب لنجاحيا في الوزارات الفمسطينية

 .ونية في الوزارات الفمسطينيةالحكومة االلكتر 

( بيف دعـ α≤0.05مف نتائج التحميؿ تبيف وجود عهقة طردية ذات دالو احصائية عند المستوى )

المسئوليف والجيات العميا لسياسة تطبيؽ الحكومة االكترونية كمتطمب لنجاحيا في الوزارات 

 .الهمسطينية

ـ مف المسؤوليف دعـ مادي واخر معنوي عمى حد كمما كاف ىناؾ دعوتعزو الباحثة ذلك الى انو : 

متساوي مف اامداد والعطاء في الجانبيف فانو يتحقؽ اىـ عنصر في متطمبات الحكومة االكترونية 

مما يعطي لمهكرة قوة عمى الصعيد المجتمعي بااضافة الى اكسابيا حصانة و دعـ يجعميا قادرة عمى 

 اانتشار بكؿ سيولة .

 تائج الفرضية الخامسة:مناقشة ن 5.3.5

بين توفر األمن االلكتروني في الوزارة  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى

 ووجود تشريعات وقوانين واضحة لمتعامالت االلكترونية.

بيف توفر األمف ( α≤0.05مف النتائج يتبيف  وجود عهقة طردية ذات دالو احصائية عند المستوى )

 .ي في الوزارة ووجود تشريعات وقوانيف واضحة لمتعامهت االكترونيةاالكترون

لطالما كانت التشريعات والقوانيف الواضحة ىي ااطار الذي يحدد أي وتعزو الباحثة ذلك الى انو : 

فكرة وعميو فاي مشروع به ىذا ااطار يبقى عائـ وخصوصا في جانب كسب الثقة و مسايرتو حيث 
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وبالنسبة لمحكومة االكترونية تنتقؿ المعاممة   ,رجع القانوني ضعيؼ وغير موجود تبقى الحقوؽ والم

مف شكميا التقميدي الى معاممة الكترونية تنتقؿ و توقع وترسؿ بطريقة الكترونية أي بعالـ افتراضي 

اقؿ ما تحتاج اليو ىو وجود امف المعمومات الذي ا  ,وعميو لحهظ ىذه التعامهت وضماف السرية 

وعميو فاف امف يمكف اف يطبؽ ويتحقؽ بدوف بنود قانونية تشريعية تقره وتحهظو وتعاقب عمى خرقو 

 المعمومات ىو نتاج لتوافر التشريعات والقوانيف التي تناسب طبيعة كؿ مؤسسة وعمميا ومكانتيا .

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة: 6.3.5

سياميا بين  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى نجاح الحكومة االلكترونية وا 

ومدى تطبيق الحكومة االلكترونية في الوزارات  في تحقيق التطوير االداري في الوزارات الفمسطينية

 الفمسطينية.

سياميا في تحقيؽ التطوير ااداري في بيف تشير النتائج أف ىناؾ عهقة  نجاح الحكومة االكترونية وا 

  ية وبيف مدى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية.الوزارات الهمسطين

انو مف ااثر الذي يتركو تطبيؽ الحكومة االكترونية ىو اارتقاء بالجانب  : اٌٝ وتعزو الباحثة ذلك

وقد ابدى العامميف في الوزارت باف اتمتة المكاتب و حوسبة اامور  ,ااداري في المؤسسات كافة 

بااضافة الى قمة ااخطاء وسيولة   ,اىـ جدا بخمؽ بيئة عمؿ مريحة وسيمة واكثر كهاءة اادارية س

 التعامؿ مع طالب الخدمة .

تكنولوجيا المعمومات وتوظيهيا في اادارات عامة تساىـ في اختصار التسمسؿ والمستويات  ٚالْ

 اشراؾ جميع اافراد .اادارية يؤدي ذلؾ لخهض المركزية في المؤسسات ومف تحرير ااعماؿ و 
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 مناقشة نتائج الفرضية السابعة: 7.3.5

بين وجود ضوابط رقابية وجانب قانوني  α≤0.05))توجد عالقة ذات داللو احصائية عند مستوى

 تشريعي يحكم التعامالت اإللكترونية وثقة الجميور بالتعامالت االلكترونية.

بيف وجود ضوابط رقابية  α≤0.05عند مستوى تشير النتائج الى وجود عهقة ذات دالو احصائية 

 وجانب قانوني تشريعي يحكـ التعامهت اإللكترونية وثقة الجميور بالتعامهت االكترونية.

 مناقشة نتائج الفرضية الثامنة: 8.3.5

بين تطبيقات الحكومة االلكترونية وتحسين (α≤0.05)توجد عالقة ذات داللو احصائية عند مستوى 

 كومية من وجية نظر االداريين في الوزارات الفمسطينية.الخدمات الح

بيف تطبيقات الحكومة  (α≤0.05)تشير النتائج الى وجود عهقة ذات دالو احصائية عند مستوى 

 االكترونية وتحسيف الخدمات الحكومية مف وجية نظر اادارييف في الوزارات الهمسطينية.

قبوؿ الهرضية وسبب ذلؾ نستطيع ااشارة الى السبب مف  قبؿ التحدث عف وتعزو الباحثة ذلك الى :

حيث كاف   ,خهؿ مقارنة بسيطة عما كاف عميو التعامؿ مع الوزارت سابقا وكيؼ اصبح عميو الوضع 

الحصوؿ عمى معاممة واتماميا يتطمب الكثير الكثير مف الشقاء المادي و الجسدي بكانت المعاممة تتـ 

اما ااف وقد امتمكت كؿ وزارة   ,لكثير  و كانت رىينة الوقت والمكاف في اكثر مف جية و تست رؽ ا

مف الوزارت في فمسطيف موقع الكتروني مهتوح لمعامة مف خهلو يختزؿ المواطف الكثير فيو ا يحتاج 

لموقوؼ في طوابير لمحصوؿ عمى نموذج لتعبئتو و ا يرجع مرار وتكرارا في حاؿ تعطؿ جياز 

بؿ يحتاج الى وسيط بينو وبيف المعاممة كجياز حاسوب او ىاتؼ ذكي ومعرفة  ,الموظؼ او غيابو 

فكؿ ىذا ساىـ في تحسيف الخدمات  , باستخدامو والوصوؿ لميدؼ بااضافة اتصاؿ باانترنت 
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الحكومية سواء مف ناحية الحصوؿ عمييا او مف ناحية كهاءتيا فاصبحت عف طريؽ استخداـ العديد 

 تشكؿ برامج اكثر دقة تساىـ في الحصوؿ خالية وبنسبة كبيرة مف ااخطاء .مف البرمجيات التي 

 خالصة نتائج الدراسة4.5 

 جمال نتائج الدراسة كما يمي:إيمكن  ,بعد االطالع عمى فرضيات الدراسة وأسئمتيا ومناقشتيا

الهزمة لتطبيؽ ىناؾ ضعها في التخطيط ااستراتيجي وعدـ كهاية الموارد المادية والبشرية والهنية  -

برامج الحكومة االكترونية وأف ىناؾ ضعها في دعـ الجيات التي ليا عهقة بتطبيؽ الحكومة 

 االكترونية.

ىناؾ جيؿ بأىمية الحكومة االكترونية ودورىا وكذلؾ قصور في القوانيف والتشريعات وعدـ الثقة  -

 بأمف وحماية المعمومات التي تخص المعامهت االكترونية.

كما دلت نتائج البحث أف عينة البحث اوضحوا أف ىناؾ غموض في مهيوـ الحكومة االكترونية مف -

جميع مستويات الموظهيف وكذلؾ ضعؼ في البنية التحتية مف شبكات واتصاات وكذلؾ قصور في 

 موضوع الدورات التدريبية.

عدـ  ونٌه,  ومة االكترونيةىناؾ قصور في وجود قيادة إلكترونية قادرة عمى إدارة موضوع الحك -

التحوؿ االكترونية في الوزارات نتيجة قصور في الدعـ بكافة  استراتيجيةوجود إرادة سياسية داعمة 

 أشكالو وكذلؾ قصور في توظيؼ كوادر وطنية في مجاؿ اامف واإلدارة بدؿ العنصر األجنبي.



170 
 

ع والتهوؽ وعدـ ااىتماـ بوجيات نظر ىناؾ قصور في موضوع الحوافز والمكافئات  وتشجيع اابدا -

أف اإلدارة العميا ا تحرص عمى يعكس الموقع االكتروني  والتطوير كماالموظهيف التي تنادي بالت يير 

 الشهافية والمصداقية إلنجازات  الوزارة.

 ت ييرات.ىناؾ تقصير في إعادة ىيكمة الوزارة بما يتواكب مع متطمبات الثورة الرقمية وما يمزميا مف  -

ىناؾ توفر لوحدة أمف معمومات ومتخصصيف في مجاؿ صيانة الحاسوب والشبكات وكذلؾ استخداـ  -

مهيوـ امف المعمومات سواء المحيطات اامنية والكوابؿ والنسخ ااحتياطي وبرامج الحماية والوسائؿ 

الموظهيف عمى كيهية بينما يوجد قصور في تدريب ،البيولوجية وضوابط تناقؿ البيانات بيف الوزارات

 التعامؿ مع مشكهت تمؼ البيانات وتطوير مياراتيـ اامنية.

  ,ىناؾ ضعؼ وقصور في اشراؼ اادارة والمدقؽ الداخمي عمى تعديؿ وتطوير النظاـ االكتروني -

 .وكذلؾ قصور في توفير سجؿ رقابي يتضمف انشطة المستخدـ

انونية متعمقة بالمعامهت االكترونية ويوجد ضعؼ توفر ىوية محددة لكؿ مستخدـ وكذلؾ لوائح ق -

في تعريؼ الموظهيف في الوزارة عمى الجانب القانوني والتشريعي لمتعامهت االكترونية وكذلؾ يتوفر 

 في الوزارات جية مكمهة باإلشراؼ عمى القضايا االكترونية بشكؿ قانوني.

اري ويوجد قدر كافي مف الهمركزية اادارية الحكومة االكترونية تسيـ في تحقيؽ التطوير ااد -

 وكذلؾ اختصار لميـر ااداري التسمسمي الطويؿ.

وجود قصور في توسيع دائرة المشاركة في صنع القرارات اادارية ووجود لمبيروقراطية مقابؿ  -

 .وأف ااجراءات االكترونية تحد مف الواسطة والمحسوبية،االكتروقراطية
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( بيف تهيـ تطبيؽ الحكومة α=0.05باطيو ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة )توجد عهقة ارت -

االكترونية وتقبؿ التحوؿ والت يير الذي يهرضو تعزى تبعا لممت يرات الديموغرافية )الوزارة، العمر, عدد 

 العممي( , التخصصسنوات الخبرة

( بيف تهيـ تطبيؽ α=0.05لدالة )ا توجد عهقة ارتباطيو ذات دالة إحصائية عند مستوى ا -

الحكومة االكترونية وتقبؿ التحوؿ والت يير الذي يهرضو تعزى تبعا لممت يرات الديموغرافية)الجنس، 

 طبيعة الدورات (. , نوع العمؿ , المؤىؿ العممي، المسمى الوظيهي

ف االكتروني في بيف توفر األم( α≤0.05وجود عهقة طردية ذات دالو احصائية عند المستوى ) -

 ,الوزارة ووجود تشريعات وقوانيف واضحة لمتعامهت االكترونية

سياميا في تحقيؽ التطوير ااداري في الوزارات بيف ىناؾ عهقة  - نجاح الحكومة االكترونية وا 

 الهمسطينية وبيف مدى تطبيؽ الحكومة االكترونية في الوزارات الهمسطينية.

بيف وجود ضوابط رقابية وجانب قانوني  α≤0.05احصائية عند مستوى وجود عهقة ذات دالو  -

 تشريعي يحكـ التعامهت اإللكترونية وثقة الجميور بالتعامهت االكترونية.

بيف تطبيقات الحكومة االكترونية وتحسيف  α≤0.05وجود عهقة ذات دالو احصائية عند مستوى  -

 في الوزارات الهمسطينية. الخدمات الحكومية مف وجية نظر اادارييف
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 توصيات الدراسة  5.5

 وبناء عمى ما توصمت اليو الدراسة من النتائج المذكورة نقدم التوصيات التالية:

ضرورة ااىتماـ بالتخطيط ااستراتيجي وتوفير الموارد المادية والبشرية بشكؿ مناسب وقوي لتحقيؽ -

 يات التي ليا عهقة بتطبيقيا.نجاح تطبيؽ الحكومة االكترونية مف قبؿ كؿ الج

وكذلؾ سف قوانيف ,تثقيؼ وتوضيح وشرح اىمية الحكومة االكترونية سواء لمموظهيف او المستخدميف-

 وتشريعات فيما يخص الحكومة االكترونية وزيادة ثقة الموظهيف بأمف وحماية المعامهت االكترونية.

نجاح الحكومة االكترونية مف شبكات واتصاات زيادة ااىتماـ بالبنية التحتية الضرورية لتطب- يؽ وا 

 وأجيزة ومعدات وكوادر بشرية وتدريب وخبرات.

دارة الحكومة االكترونية و - ضرورة وجود قيادة الكترونية قادرة عمى التخطيط ورسـ السياسات وا 

توظيؼ  ٚونٌه ,رادة سياسية داعمة ليتـ التحوؿ الى الحكومة االكترونية بسيولة وقوةإضرورة وجود 

 كوادر وطنية في مجاؿ اامف واإلدارة.

يجب ااىتماـ بموضوع الحوافز سواء المعنوية او المادية وضرورة تشجيع اابداع والتهوؽ وكذلؾ -

ااىتماـ بآراء الموظهيف فيما يخص التطوير والت يير، وأىمية ىيكمة الوزارة فيما يتواكب مع متطمبات 

 الثورة الرقمية.

تماـ مف قبؿ اادارة والمدقؽ الداخمي بتطوير وتعديؿ النظاـ االكتروني وتطوير سجؿ رقابي ااى-

 يتضمف أنشطة المستخدـ.
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ضرورة تعريؼ الموظهيف في الوزارات عمى الجوانب القانونية والتشريعية لمتعامهت االكترونية -

 كؿ قانوني.وتوفير وحدة او جية مكمهة باإلشراؼ عمى القضايا االكترونية بش

شراؾ الموظهيف في التخطيط واتخاذ - يجب ااىتماـ بتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرارات وا 

 اٌمواهاد.
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 المالحق

 ةنابتسالا :1 ممحق رقم

 

 عبِؼخ اٌمذط

 ػّبدح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 اخٝ اٌّٛظف/اخزٟ اٌّٛظفخ

 رؾ١خ ؿ١جخ ٚثؼذ،،،،

 رمَٛ اٌجبؽضخ ثئعشاء دساعخ ثؼٕٛاْ:

اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزـج١ك فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

 (.2016-2006اٌّشوض٠خ ) اداٌؼب١ٍِٓ فٟ اإلداس

اسعٛ ِٕه اٌزفؼً ثزؼجئخ اعزّبسح  فئٕٟٔخ اٌّبعغز١ش ِٓ عبِؼخ اٌمذط ،ٚرٌه وّزـٍت ١ًٌٕ دسع

فٟ االعبثٗ،ػٍّب ثبْ  ٚاٌّٛػٛػ١خرؾشٞ اٌظذق  ٍِخآاٌغشع االعزجبٔخ اٌزٟ رُ اػذاد٘ب ٌٙزا 

 االعبثبد عزؼبًِ ثغش٠ٗ ربِٗ ٌٚٓ رغزخذَ إال ٌغشع اٌجؾش اٌؼٍّٟ.

 شبوش٠ٓ ؽغٓ رؼبٚٔىُ

 اْ اٌجبؽضخ:١٘بَ ٘بٟٔ رٛف١ك ؽّذ

               اششاف:د.عؼذٞ اٌىشٔض                                                             
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 أٚال: اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ:-

 ( أِبَ اٌّشثغ إٌّبعت الخز١بسن ٚأوًّ ِب٠ٍضَ :   فؼال ػغ ػالِخ )  

 اعُ اٌّشغً )اٌٛصاسح( : -1

                   ٚصاسح االلزظبدح اٌخبسع١خٚصاس   . ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ 

 اٌغٕظ:-2

                        ٝأٔضــــــــــ      . روــــــــش 

 اٌؼّــش:-3

 25          ًعٕخ فأل26 -  35               36-  45             ِٓ 45أوضش . 

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ:-4

      ًدثٍَٛ فأل      ثىبٌٛس٠ٛط    ٌٟدثٍَٛ ػب          ِبعغـز١ش

.ٖدوزــــٛسا 

 اٌزخظض اٌؼٍّٟ: -5

                    . اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚ االعزّبػ١خ.اٌؼٍَٛ اٌزـج١م١خ 

 ٔٛع اٌؼًّ :-6

      ٞاداس    ٌِٟب      ٟخذِبر. ٟٕف 

 ( ِلحاٌقلِخفِٟغبياٌؼًّػذد عٕٛاد اٌخجشح ) -7

 ِٓ ًعٕٛاد      5ال ِٓ6 – 11         ِٓ11 -15        ِٓ عٕخ .     15أوضش 

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ :-8
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      َِذ٠ش ػب    ِذ٠ش      ِٞٛظف إداس. ِٟٕٛظف ف 

 اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ ؽظٍذ ػ١ٍٙب:-9

 ال.ٔؼُ    كٚهادرله٠ج١خفِٟغبيرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبد (1)

 ال.ٔؼُ    كٚهادرله٠ج١خفِٟغبياٌزـ٠ٛواإلكاهٞ (2)

 ال.ٔؼُ    كٚهادرله٠ج١خفِٟغبياٌؾىِٛخاالٌىزو١ٔٚخ (3)

 الٔؼُ    كٚهادرله٠ج١خفِٟغبيأِٓاٌّؼٍِٛبد (4)

 صب١ًٔب : ِؾبٚس االعزجبٔخ :

 اٌّؾٛس االٚي : اٌفغٛح اٌشل١ّخ ٚاٌّؼ١مبد فٟ رٛظ١ف اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ثبٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ .

اٌفغٛح اٌشل١ّخ ٚ اٌّؼ١مبد فٟ رٛظ١ف اٌؾىِٛخ ف١ّب ٠ٍٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبساد اٌزٟ رج١ٓ 

( , اٌشعبء رؾذ٠ذ دسعخ ِٛافمزه ػ١ٍٙب ٚرٌه ثٛػغ ػالِخ ) االٌىزش١ٔٚخ ثبٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ

 أِبَ اٌؼجبسح اٌزٟ رٕبعت اخز١بسن :



 اٌؼجــــــــــــــــــــــــــــــــبساد
ِٛافك 

 ثشذح
 ِؾب٠ذ ٛافكِ

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

2
٠ؾبوٟ اٌنٞ االٍزوار١غٟ اٌزقـ١ؾ ػؼف

اٌزؾٛئؾٛاٌؼًّاالٌىزوٟٚٔ.



3

ٚاٌف١ٕخ ٚاٌجشو٠خ اٌّبك٠خ اٌّٛاهك وفب٠خ ػلَ

االٌىزو١ٔٚخ اٌؾىِٛخ ثواِظ ٌزـج١ك اٌالىِخ

ػٍٝأوًّٚعٗ.



4
اٌؼ١ٍب اٌغٙبد ٚ اٌَّئ١ٌٛٓ كػُ ػؼف

بٍخرـج١كاٌؾىِٛخاالٌىزو١ٔٚخ.١ٌَ



5
ٚكٚه٘ب االٌىزو١ٔٚخ اٌؾىِٛخ ثأ١ّ٘خ اٌغًٙ

فٟاالهرمبءثبٌّإٍَبداٌؾى١ِٛخػبِخ.
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6
رٕظُ اٌزٟ ٚاٌزشو٠ؼبد اٌمٛا١ٔٓ فٟ لظٛه

اٌّؼبِالداالٌىزو١ٔٚخ.



7
فٟ االٔقواؽ ِٓ ٚاٌقٛف اٌزغ١١و ِمبِٚخ

ٟٚاٌّؼٍِٛبرٟ.اٌزـٛهاالٌىزوٟٚٔٚاٌزمٕ



8
ِٚؼٍِٛبد ث١بٔبد ٚؽّب٠خ ثأِٓ اٌضمخ ػلَ

اٌَّزف١لفٟوبفخاٌّؼبِالداالٌىزو١ٔٚخ.



9

ٌلٜ االٌىزو١ٔٚخ اٌؾىِٛخ ِفَٙٛ غّٛع

ل١بكادئكاه٠خأِٚٛظف١ٓ أوبٔٛا اٌىض١وٍٛاء

أٚؽزَِٝزف١ل٠ٓ.



:
ػؼفاٌج١ٕخاٌزؾز١خِٓشجىبدٚارظبالدٚ

٘باٌّـٍٛثخٌجٕبءؽىِٛخاٌىزو١ٔٚخفبػٍخغ١و



21

ٚإٌلٚاد اٌزله٠ج١خ اٌلٚهاد فٟ ٔمض

اٌؾىِٛخ ِغبي رؼيى اٌزٟ ٚاٌّإرّواد

االٌىزو١ٔٚخٌلٜاإلكاه١٠ٓ.



22
اٌول١ّخ ٔمضفٟاٌلٚهاداٌزٟرؾبهثبٌفغٛح

ٚرأ١ٍُ٘ٙ اٌٛىاهح فٟ اإلكاه١٠ٓ ػٕل

 ٌالٔظٙبهفِٟغزّغاٌّؼٍِٛبد.



23
فٟ صبٔٛٞ اِو اٌزم١ٕخ ٚ االٌىزو١ٔٚخ اٌز١ّٕخ

اٌٛىاهح.
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 اٌّؾٛس اٌضبٟٔ : ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ ِٕبعجخ ٌجٕبء ؽىِٛخ اٌىزش١ٔٚخ فبػٍخ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ .

ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ ِٕبعجخ ٌجٕبء ؽىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ فبػٍخ فٟ ف١ّب ٠ٍٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبساد اٌزٟ رج١ٓ 

( أِبَ اٌؼجبسح اٌزٟ رٕبعت ,اٌشعبء رؾذ٠ذ دسعخ رٛاعذ٘ب ٚرٌه ثٛػغ ػالِخ ) اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ

 اخز١بسن :



 اٌؼجــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسح

 ِٛافك

 ثشذح

 ِؾب٠ذ ِٛافك
غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

أٔظّخ2 اٌؾبٍٛةِٓؽٛا١ٍتٚ ػزبك رٛاعل

جخٚثوِغ١بدٚرـج١مبدِٕبٍ



3
ِزّبٍه اٌّإٍَخ كافً شجىٟ ثٕبء ٚعٛك

ع١ّغ ٚ ثؼل ػٓ االرظبي ٌٙب ٠ٛفو ِزىبًِ

فلِبداالٔزؤذ.



ٚعٛكل١بكحاٌىزو١ٔٚخلبكهٖػٍٝاكهاحاألِٛه4

اٌزم١ٕخٚاٌؾفبفػٍٝػٍّٙب١ٍٚو٘ب.



5
األِٓ رٛفو فبػٍخ اٌىزو١ٔٚخ هلبثخ ٚعٛك

اٌج١بٔبد ٌىً فٟاالٌىزوٟٚٔ ٚاٌّؼٍِٛبد

اٌٛىاهح



6
اٌؾىِٛخ ٌّجلأ ِزفُٙ هلّٟ ِغزّغ ٚعٛك

صمبفٟ ِؼ١به مٚ فىورٙب, ٠ٚلػُ االٌىزو١ٔٚخ

٠وؽتثبٌزؾٛياالٌىزوٟٚٔ.



8

ٚعٛكث١ئخلب١ٔٛٔخرفوعرشو٠ؼبدرلػُ

اٌؾىِٛخاالٌىزو١ٔٚخٚرَبٔل٘بثٛػغؽل

ٌٍزٙل٠لاداأل١ِٕخٚاالفزوالبدٚ

الٌىزو١ٔٚخ.األفـبءا



9

ٚعٛكِٛلغاٌىزو٠ٟٔٚؼىٌِجلأاٌؾىِٛخ

االٌىزو١ٔٚخثٌَٙٛخاٌٛطٛيٌٍّؼبِالد

اٌؾى١ِٛخاالٌىزو١ٔٚخٚوَوؽبعياٌّىبْ

ٚاٌيِبْ.



:
ٚعٛكٔظبَكفغاٌىزوٟٚٔػجوثـبلبد

االئزّبْاٌقبطخٌزغـ١خرىب١ٌفرق١ٍض

ثؼغاٌّؼبِالدٚثؼغاٌوٍَٛ.
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21

ٚعٛكئهاكح١ٍب١ٍخكاػّخإلٍزوار١غ١خ

اٌزؾٛياالٌىزوٟٚٔفٟاٌٛىاهادػٓؿو٠ك

اٌلػُاٌّبكٞٚاٌّؼِّٕٛٞب٠ؼيىاٌفىوحٚ

٠ًَٙرـج١مٙب.



22
ٚعٛكرٛع٠ٗ١زجغفـخاٍزوار١غ١خٌٍؼًّفٟ

اٌؾىِٛخاالٌىزو١ٔٚخِؾلكحٚٚاػؾخٚماد

ثؼلىِٕٟ.



23

رٛظ١فاِضًٌٍ ىٛاكهاٌٛؿ١ٕخٚاٌجؾشٚعٛك

االِٓ ِغبالد فٟ الشواوُٙ  ػُٕٙ

ٚاؽالٌُٙ االٌىزو١ٔٚخ االكاهح ٚ االٌىزوٟٚٔ

ثلياٌؼٕظواالعٕجٟ.



 

اٌّؾٛس اٌضبٌش: دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب ٌغ١بعخ رـج١ك اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ وّزـٍت 

 ٌٕغبؽٙب فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ .

ٚعٛد دػُ اٌّغئ١ٌٛٓ ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب ٌغ١بعخ رـج١ك ِٓ اٌؼجبساد اٌزٟ رج١ٓ ف١ّب ٠ٍٟ ِغّٛػخ 

, اٌشعبء رؾذ٠ذ دسعخ ِٛافمزه اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ وّزـٍت ٌٕغبؽٙب فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ 

 أِبَ اٌؼجبسح اٌزٟ رٕبعت اخز١بسن :( )ػ١ٍٙب ٚرٌه ثٛػغ ػالِخ  



 ـبسحاٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِٛافك 

 ثشذح
 ِؾب٠ذ ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

2

٠زُٚػغ١ٍبٍخاٌزـ٠ٛواٌقبطخثبٌٛىاهحفٟئؿبه

اٌّٛظف١ٓٚاإلكاهح ث١ٓ ا٢هاء ٚرجبكي ِٓاٌّشبهوخ

اٌؼ١ٍب.



3
فٟ االثزىبه ػٍٝ رشغغ ِٚىبفئبد ؽٛافي ِٕؼ ٠زُ

اٌغبٔتاٌزمٕٟٚاٌزىٌٕٛٛعٟفٟاٌٛىاهح.



4
فٟ إٌّبك٠خ إٌظو ٚٚعٙبد ا٢هاء فٟ إٌظو ٠زُ

اٌزغ١١وٚاٌزـ٠ٛوفٟاٌٛىاهح.
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5
فبطخ اٌّٛاىٔخ ِٓ لَُ اٌؼ١ٍب االكهاح رقظض

ثزىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبدفٟاٌٛىاهح



6
اٌؾٍٛجخ ئٌٝ ٚاٌزؾٛي اٌزغ١١و اٌؼ١ٍب اإلكاهح رلػُ

ٚاٌزمبٔخفٟاٌٛىاهح.



7

اإلكا اٌّٛلغرؾوص ٠ؼىٌ أْ ػٍٝ اٌؼ١ٍب هح

ٚاٌّظلال١خ اٌشفبف١خ ِٓ ٚاٍغ ِملاه االٌىزوٟٚٔ

الٔغبىاداٌٛىاهحٚأػّبٌٙب.



8
رمَٛاٌٛىاهحثؼًّثؼضبدٌٍّٛظف١ٌٍٓقبهط,ألفن

االٌىزو١ٔٚخ.كٚهادفِٟغبياألِٓٚاٌؾىِٛخ



9
رمَٛاٌٛىاهحثبٍزمجبيػٕظوأٚؿبلٌُؼًّكٚهاد

١ٍخٚرؾل٠ضبدفٟاٌٛىاهح.كاف



:
رمَٛاإلكاهحاٌؼ١ٍبثاػبكح١٘ىٍخٌٍٛىاهحرزٛاوتِغ .3

ِزـٍجبداٌضٛهحاٌول١ّخِٚبرفوػِٗٓرغ١١واد.



21
ألكاءاٌؼًّاٌزم١ٍل٠خرلػُاإلكاهحاٌؼ١ٍبرغ١١واألٍب١ٌت

اٌؾل٠ضخ.اٌزم١ٕبدرَزقلَأٍب١ٌتئٌٝاٌؾىِٟٛ
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شاثغ: اإلعشاءاد اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ ٌزٛف١ش اٌؾّب٠خ ٚ األِٓ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌٛصاساد اٌّؾٛس اٌ

 اٌفٍغـ١ٕ١خ  وّزـٍت ٌٍؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ.

االعشاءاد االداس٠خ ٚاٌف١ٕخ ٌزٛف١ش اٌؾّب٠خ ٚ االِٓ ف١ّب ٠ٍٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبساد اٌزٟ ثج١ٓ اُ٘ 

, اٌشعبء رؾذ٠ذ دسعخ ِٛافمزه ِٛخ االٌىزش١ٔٚخاالٌىزشٟٚٔ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ وّزـٍت ٌٍؾى

 أِبَ اٌؼجبسح اٌزٟ رٕبعت اخز١بسن :( )ػ١ٍٙب ٚرٌه ثٛػغ ػالِخ  



 اٌؼجــــــــــــــــــــــــــــــــبساد
ِٛافك 

 ثشذح
 غ١ش ِٛافك ِؾب٠ذ ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

2
 االلفبي ( اال١ِٕخ اٌّؾ١ـبد –اٍزقلاَ

 اٌَو اٌل-وٍّبد ٌؾّب٠خثـبلبد ) فٛي

 اٌٛطٛيٌٕظُاٌّؼٍِٛبد.



3
رٕمً اٌزٟ ٚاالرظبالد اٌىٙوثبء وٛاثً

ٔظُ فلِبد رلػُ اٌزٟ اٚ اٌج١بٔبد

 اٌّؼٍِٛبدِؾ١ّخِٓاٌؼجشثٙباٚارالفٙب.



ثشى4ً ٌٍّؼٍِٛبد اؽز١بؿٟ َٔـ ػًّ ٠زُ

 كٚهٞٚػٍٝفزوادِٕزظّخ.



5
فؼبٌخ ثواِظؽّب٠خ ٌّٕغِؾبٚالداٍزقلاَ

االفزواقٚاٌزؼلٞػٍٝٔظُاٌّؼٍِٛبدفٟ

 اٌٛىاهح.



6
ٌٍؾشػٍٝاالثلاع إٌّبٍجخ اٌؾٛافي رٛف١و

اٌّؼٍِٛبد أظّخ ِغبي فٟ  ٚاٌزفٛق

 ٚاٌشجىبد.



7

اٍزمـبةاٌٛىاهحفجواءآِِؼٍِٛبدٚؽّب٠خ

ػٍٝ ٚاٌؾظٛي ٌٍزـ٠ٛو ثُٙ ٚاالٍزؼبٔخ ,

 اٍزشبهاد.



8
الِٓ ٔبعؾخ ١ٍبٍخ ٌقٍك اٌؼ١ٍب االكاهح كػُ

 اٌّؼٍِٛبد.



9
اٌٍٛبئًاٌج١ٌٛٛع١خ)ثظّخ اٍزقلاَ اػزّبك

االطجغ,اٚثظّخاٌؼ١ٓ,اٚاٌزؼوفػٍٝ

ٚطالؽ١خ شقظ١خ رؾل٠ل فٟ ) اٌٛعٗ
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 َِزقلِٟٔظُاٌّؼٍِٛبد.

اٌغٙبد: ِغ اٌج١بٔبد ٌزجبكي ػٛاثؾ ٚػغ

 ٌٛىاهحاٌّقزٍفخفبهطا



21

ِشىالد ِغ ٌٍزؼبًِ رله٠جب اٌّٛظف١ٓ ٠زٍمٝ

ِٙبهارُٙ ٚرـ٠ٛو , اٌج١بٔبد ٚفملاْ رٍف

 اٌّزؼٍمخثبٌَّزغلاداال١ِٕخ.



22

ثبالشوافٚ ِىٍفخ عٙخ فٟاٌٛىاهح رٛعل

ٚرـ٠ٛو٘ب اٌّؼٍِٛبد آِ ١ٍبٍخ ِزبثؼخ

ثبٌٛىاهح اٌّٛظف١ٓ ٚاؿالع كٚهٞ ثشىً

 ػ١ٍٙب.



23

اعواءادػجؾطبهِخِـجمخؽ١ش ٠ٛعل

اعواء ِٓ اٌّقزض غ١و اٌّٛظف ٠ّٕغ

اال ػٍٝ ثوِغ١خ اٚ ِبك٠خ عٙيحرؼل٠الد

 اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ػّٓ ٚافوٜاٌؼبٍِخ .

آِ ١ٍبٍبد ٠ٕزٙه اٌنٞ ٌٍّٛظف ػمبث١خ

 اٌّؼٍِٛبدفٟاٌٛىاهح



24

ا٢ِٓ االٍزوكاك ٚ ٌٍـٛاهب فـؾ رٛعل

ٚاٌج١بٔبر إٌٍٚظبَ اففبق ؽلٚس ؽبي فٟ

أمـبعفٟاكاءاالػّبيػّٓاؿبهىِٕٟ

 ِؾلك.



ثـبل25ُ َِزمٍخ ِؼٍِٛبد آِ ٚؽلح رزٛافو

 ِقزضفٟاٌٛىاهح.



26

اٌؾبٍٛةٚ فٟط١بٔخ ِزقظظ١ٓ ٚعٛك

ثزؾل٠ضبد ٠مِْٛٛ اٌٛىاهح فٟ اٌشجىبد

ٚاٌجوِغ١خ ٚ اٌّبك٠خ ٌٍّىٛٔبد َِزّوح

 ٌشجىبد.ٌٍؾبٍٛةٚونٌها
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اٌّؾٛس اٌخبِظ : اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ ٚاٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌزشش٠ؼٟ ٌٍزؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌٛصاسح ٌٍؾذ 

 ِٓ اٌّخبؿش ٚاألخـبء اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚ رـ٠ٛش اٌزؼبًِ ِؼٙب وّزـٍت ٌٍؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ.

اٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌزشش٠ؼٟ ٌٍزؼبِالد اٌؼٛاثؾ اٌشلبث١خ ٚف١ّب ٠ٍٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبساد اٌزٟ رج١ٓ أُ٘ 

االٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌٛصاسح ٌٍؾذ ِٓ اٌّخبؿش ٚ االخـبء اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚ رـ٠ٛش اٌزؼبًِ ِؼٙب وّزـٍت ٌٍؾىِٛخ 

أِبَ اٌؼجبسح اٌزٟ رٕبعت ( ), اٌشعبء رؾذ٠ذ دسعخ ِٛافمزه ػ١ٍٙب ٚرٌه ثٛػغ ػالِخ   االٌىزش١ٔٚخ

 :اخز١بسن



 ـــــــــــــــبساداٌؼجـــــــــــــــــ
ِٛافك 

 ثشذح
 ِؾب٠ذ ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

2. 

رشوفاالكاهحٚاٌّللكاٌلافٍٟػٍٝرؼل٠ًٚرـ٠ٛو

 إٌظبَاالٌىزوٟٚٔفٟاٌٛىاهح



3. 

ٌىً ٠َّؼ اٌزٟ ٚاٌّٛالغ ٌٍجواِظ رؾل٠ل ٕ٘بن

 َِزقلَعٙبىؽبٍٛةاٌٛطٛيا١ٌٙب.



4. 

ٍزؾمكِٓاالٌزياَثّؼب١٠وفؾضأظّخاٌّؼٍِٛبدٌ

 االكاءاالِٕٟ.



 ٚعٛكث١ئخػّالٌىزو١ٔٚخِؾ١ّخٚفمبؿولب١ٔٛٔخ .5

6. 

ٕ٘بنٍغًهلبث٠ٟزؼّٓأشـخاٌَّزقلَٚؽٛاكس

 آِاٌّؼٍِٛبد.



7. 

٠زُرـج١كاعواءادػمبث١خػٍٝاٌّٛظفاٌن٠ٕٞزٙه

 اعواءاد١ٍٚبٍبدآِاٌّؼٍِٛبدفٟاٌٛىاهح.



8. 

رٛعلفٟاٌٛىاهحعٙخِىٍفخثبإلشوافػٍٝاٌمؼب٠ب

 االٌىزو١ٔٚخٚاٌزؼبًِِؼٙبثشىًلبٟٔٛٔ.



9. 

اٞ ػٍٝرٕف١ن ِـجمخ اعواءادػجؾطبهِخ ٠ٛعل

 رغ١وادػٍٝٔظُاٌّؼٍِٛبد.



ِؾىَٛ .: االٔزؤذ شجىخ ػٍٝ ٌٍّٛالغ اٌٛطٛي
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 ثؼٛاثؾ.

اٌٛىاهح21 فٟ ؽبٍٛة َِزقلَ ِؾلكحٌىً ٠ٛ٘خ

ؽ١شالرٛعلؽَبثبدػبِخ٠َزقلِٙب ثٗ, فبطخ

 ػلحاشقبص.



ثبٌّؼبِالد22 ِزؼٍمخ لب١ٔٛٔخ ٌٚٛائؼ ِجبكب رٛعل

االٌىزو١ٔٚخ.



اٌغبٔت23 ػٍٝ اٌٛىاهح فٟ اٌّٛظف١ٓ رؼو٠ف ٠زُ

اٌمبٟٔٛٔٚاٌزشو٠ؼٌٍٟزؼبِالداالٌىزو١ٔٚخ.



األشقبصرؾّٟٚاػؾخٛاكثّلبٟٕٔٛٔ٘بنعبٔت24

ِٚؼٍِٛبرُٙٚث١بٔبرُٙ.



 

اٌّؾٛس اٌغبدط : ٚالغ ٔغبػ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٚاعٙبِٙب فٟ رؾم١ك اٌزـ٠ٛش 

 االداسٞ فٟ اٌٛصاساد اٌفٍغـ١ٕ١خ :

 االٌىزش١ٔٚخ اٌؾىِٛخ ٔغبػ ٚالغ: ف١ّب ٠ٍٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبساد اٌزٟ رج١ٓ اٌّؾٛس اٌغبدط

, اٌشعبء رؾذ٠ذ دسعخ رٛافش٘ب أٚ  اٌفٍغـ١ٕ١خ اٌٛصاساد فٟ اٌزـ٠ٛشاإلداسٞ ١كرؾم فٟ ٚإعٙبِٙب

 ( أِبَ اٌؼجبسح اٌزٟ رٕبعت اخز١بسن .ػذَ رٛافش٘ب ؽب١ٌب ٚرٌه ثٛػغ ػالِخ )



 اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــبساد
ِٛافك 

 ثشذح
 ِؾب٠ذ ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

 غ١ش

ِٛافك 

 ثشذح

2
يٌٍٛىاهحػٍٝشجىخٚعٛكِٛلغاٌىزوٟٚٔفؼب

االٔزؤذ.



٠زٛفوللهوبفِٟٓاٌالِووي٠خاإلكاه٠خ.3

االٌىزوٚلواؿ١خ4 ِمبثً ٌٍج١وٚلواؿ١خ غ١بة

اإلكاه٠خ اٌم١ٛك ِٓ ثبٌزؾوه رٕبكٞ اٌزٟ
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اٌزم١ٍل٠خٚئثلاٌٙبثأفوٜاٌىزو١ٔٚخِؾٍٛجخ.

5
ٚعٛكارظبياٌىزوٟٚٔفؼبيث١ٓاٌَّز٠ٛبد

كاه٠خٚاٌّٛظف١ٓٚث١ٓو١ٍّٙبٚاٌَّزف١ل.اإل



6
ٚػغفـؾٚثواِظٌقٍكر١ّٕخرىٌٕٛٛع١ٗ

فٟاٌٛىاهح.



7
رج١َؾاإلعواءاداإلكاه٠خٚرم١ًٍػتءاٌؼًّ

اإلكاهٞ.



8
ر١ٍٛغكائوحاٌّشبهوخفٟطٕغاٌمواهاد

اإلكاه٠خ.



9

رؾم١كاالرظبيٚاٌزٛاطًاٌَّزّوث١ٓ

اٌٛىاهحٚاٌلٚائواٌؾى١ِٛخاالفوٜماد

اٌظٍخٚاٌؼاللخ.



:

وَواٌؾلٚكاٌيِب١ٔخٚاٌّىب١ٔخِٓفاليرمل٠ُ

ثؼغاٌقلِبداٌىزو١ٔٚبٌٍَّزف١ل٠ٓثبِٞىبْ

٠زٛاعلْٚف١ٗٚاٞٚلذ.



21

ِّباٌـ٠ًٛاٌزٍٍََٟاإلكاهٞافزظبهاٌٙوَ

١ل٘برؼم٠ِٚٓمًٍاإلكاه٠خ٠قزظواإلعواءاد

.رٕف١ن٘بػ١ٍّبد٠َٚوع

 

22

اٌٛاٍـخِٓرؾلاالٌىزو١ٔٚخاإلعواءاد

رؾغ١ُٚرَبػلػٍٝٚاٌّغبِالدٚاٌّؾَٛث١خ

.اٌّشجٛ٘خٚاٌؼاللبداٌفَبك



23
اٌٛىاهادِقزٍفث١ٓٚاٌوثؾاٌز١َٕك

.اٌؼاللخماداٌو١ٍّخٚا١ٌٙئبد



24

ٌزملَاالٌزؾبقثلٚهادرله٠ج١خٌَّب٠وحا

اٌزىٌٕٛٛعٟٚاالٔلِبطثٗٚرؾ١َٓاألكاء

اٌؾىِٟٛ.
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  :فيرس االشكال

 اٌظفؾخ اٌؼٕٛاْ اٌشلُ

١٘9ىًِزغ١واداٌلهاٍخ 1

45اٌّإشواداٌوئ١َ١خٌزىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبد 2

75آِاٌّؼٍِٛبدثٍغخ١َِوح 3

١ٍ76بٍخآِاٌّؼٍِٛبدفٟاٌٛىاهاد 4
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