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 قديرتشكر و 

 ية فيالحمد هلل الذي وفقني في انجاز هذا العمل، وأبدأ بالشكر الجزيل ألعضاء الهيئة التدريس

جامعة القدس ولكل من مد لي يد العون والمساعدة وأخص بالذكر مشرفي الدكتور رشيد 

الجيوسي والدكتور عزمي األطرش لما قدماه لي من مساعدة وتوجيهات ومالحظات مفيدة كان 

 ثر الكبير في إتمام هذه الرسالة وانجاحها. لها األ

ية، لظاهر وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من بلديات محافظة الخليل )بلدية الخليل، بلدية يطا، بلدية ا

 بلدية دورا( ومجلس الخدمات المشترك ريف دورا ممثلة بإدارتها وموظفيها. 

ا دارتهدامة في جامعة القدس ممثلة بإكما أتقدم أيضا بشكري وامتناني ألسرة معهد التنمية المست

د.  والممتحن الداخليد. يوسف أبو فاره وأساتذتها وكذلك الشكر لكل من الممتحن الخارجي 

 .على مالحظاتهم القيمة  عزمي األطرش

 وأعتذر لكل من سهوت عن ذكره لهم في جزيل الشكر وعظيم االمتنان.

 عبد الحليم محمود سليمان الدراويش
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 ات الدراسةمصطلح

ية هيئة الحكم المحلي هيئة عامة محلية تتولى إدارة المصالح المحل :                     البلدية 

تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها وتتمتع باستقالل مالي 

والمقصود بها في هذه الدراسة هي بلديات جنوب محافظه وإداري 

بشأن الهيئات  1997( لسنة 1)قانون رقم ) .الخليل بالتحديد

 ( 1المحلية الفلسطينية، المادة رقم 

هي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين أسلوب  :           اإللكترونيةالبلدية 

أداء الخدمة في البلدية بطريقة سهلة عبر االنترنت مما يوفر 

 الجهد والمال أو سرعة الخدمة المقدمة للمواطنين

هو استقالل نسبي لمنطقة معينة في إدارة شؤونها المحلية أو هو  :               الحكم المحلي

تها إدارة ياصالح وحدات سياسية في الدولة تنشأ بقانون لها

 (2010،)األمم المتحدة الشؤون المحلية

عة مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك األفراد في الجما :             األنظمة والقوانين 

اعد ولها عدة خصائص سلوكية والقانون هنا مجموعه من القو 

 ( 2002 ،)عمرو. وعامة

هي جميع األنشطة المرتبطة بتحديد احتياجات المنظمة من  :       الموارد البشريةإدارة 

 الموارد البشرية، تنمية قدراتها، ورفع كفاءتها، منحها التعويض

فادة القصوى من جهدها والتحفيز للرعاية الكاملة، بهدف االست

 (.2010وفكرها من أجل تحقيق أهداف المنظمة )توفيق، 
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منهجية إدارية جديدة تقوم على االستيعاب واالستخدام الواعي  :           اإللكترونيةاإلدارة 

لتقنيات المعلومات واالتصاالت في ممارسة الوظائف األساسية 

مستمر لإلدارة في منظمات عصر العولمة والتغير ال

  ( 2012،)السالمي

هي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين أسلوب  :         اإللكترونيةالحكومة 

أداء الخدمة الحكومية أو بمعنى آخر تغير أسلوب أداء الخدمة 

من أسلوب يتميز بالروتين والبيروقراطية وتعدد الجراءات إلى 

ا المعلومات واالتصاالت أسلوب يعتمد على استخدام تكنولوجي

لتحسين أداء الخدمة وتقديمها للمواطن بطريقة سهلة عبر شبكة 

 االنترنت مما يوفر الجهد والمال وتخفيض تكلفة أداء الخدمة

 ( 2016،اإللكترونيةاإلستراتيجية الوطنية للحكومة )

ها المؤسسة في وقت مجموعه األفراد والجماعات التي تتكون من  :             الموارد البشرية 

من حيث تكوينهم وخبراتهم وسلوكهم  فون معين والذين يختل

 .واتجاهاتهم وطموحاتهم ووظائفهم ومستواهم الداري 

 (.2011)الكاللدة،

 منتوج غير ملموس يقدم فوائد ومنافع مباشرة للعميل كنتيجة لتطبيق : الخدمة                     

أو آلية فيه على أشخاص أو أشياء  أو استخدام جهد أو طاقة بشرية

معينة ومحددة والخدمة ال يمكن حيازتها أو استهالكها ماديًا 

 (.2007)بوعنان، 
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بلــــــديات جنــــــوب محافظــــــة 

 الخليل

، بلدية يطا بها في هذه الدراسة بلدية الخليل، بلدية دورا،ويقصد  :

 . )حسب عينة البحث(مجلس خدمات ريف دورابلدية الظاهرية، 

 

 الطار الداري الذي ينظم الوظائف الرئيسية والفرعية المرتبطة : كل التنظيميالهي

بها في "كيانات" أو "هياكل" إدارية تحمل مسؤوليات وصالحيات 

موظفي نظام وترتبط معًا بخطوط إتصال أفقية وعامودية. )

 (م وتعليمات تنفيذه وتعديالته 2009لعام (1رقم) الهيئات المحلية

 رافيالمنصب اإلش

 )الوظائف اإلشرافية( 

المسمى الوظيفي في الهيكلية التنظيمية الذي يشمل مسؤوليات  :

متابعة وتقييم وتوجيه األعمال التي يقوم بها موظفون يعملون 

بإشراف هذا المسمى الوظيفي مثل: مدير البلدية، مدير الدائرة 

ت ورئيس القسم ورئيس الشعبة ورئيس الوحدة. )نظام موظفي الهيئا

 م وتعليمات تنفيذه وتعديالته(2009( لعام1المحلية رقم)

االســــــتحقاقات المؤسســــــية 

              اإللكترونيةلتحقيق اإلدارة 

المتطلبات المادية وغير المادية المطلوبة من البلدية توفيرها  :

وتطوير البلدية كمؤسسة خدماتية  اللكترونيةلتحقيق الدارة 

لدية المكونات األساسية التي تقوم إدارة البإليكترونية وتشمل جميع 

ية بمتابعتها وفي هذه الدراسة تم اعتماد المكونات االساسية التال

، )التشريعات اللكترونيةلالستحقاقات المؤسسية لتحقيق الدارة 

، اليةالموارد الم، الفنية والتقنية البنية التحتية، الهيكل التنظيمي

 ف الباحث(.)حسب تعريالموارد البشرية(
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 الدراسة  المختصرات

1) EGDI:  E-Government 

Development Index 

EGDI is a weighted average of three normalized scores on three 

most important dimensions of e-government, namely: scope and 

quality of online services (Online Service Index, OSI), 

development status of telecommunication infrastructure 

(Telecommunication Infrastructure Index, TII) and inherent 

human capital (Human Capital Index, HCI). Each of these sets 

of indices is in itself a composite measure that can be extracted 

and analyzed independently 

2) OSI: Online Service 

Index 

The Survey questionnaire is organized in specific thematic sets 

of questions (subthemes) structured in four patterns 

corresponding to the four stages of e-government development 

The patterns have been designed to provide a qualitative 

assessment within a rigorous quantitative methodology. 

Each question calls for a binary response. Every positive answer 

generates a new “more in depth question” inside and across the 

patterns. For the 2014 Survey questionnaire, the thematic 

subthemes identified are: 

• Whole-of-government; 

• Multichannel service delivery; 

• Bridging the digital divide; 

• Increasing usage; 

• Open Government; 

• • E-participation. 

3) TII: 

Telecommunication 

Infrastructure Index 

is an arithmetic average composite of five indicators: estimated 

internet users per 100 inhabitants, number of main fixed 

telephone lines per 100 inhabitants, number of mobile 

subscribers per 100 inhabitants, number of wireless broadband 

subscriptions per 100 inhabitants and number of fixed 

broadband subscriptions per 100 inhabitants. The International 

Telecommunication Union is the primary source of data in each 

case. 
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4) HCI: Human Capital 

Index 

The HCI is a weighted average composite of the four indicators:  

1. Adult literacy is measured as the percentage of people aged 

15 years and above who can, with understanding, both read and 

write a short simple statement on their everyday life. 

2. Gross enrolment ratio is measured as the combined primary, 

secondary and tertiary gross enrolment ratio, of the total number 

of students enrolled at the primary, secondary and tertiary level, 

regardless of age, as a percentage of the population of school 

age for that level. 

3. Expected years of schooling is the total number of years of 

schooling which a child of a certain age can expect to receive in 

the future, assuming that the probability of his or her being in 

school at any particular age is equal to the current enrolment 

ratio age. 

4. Mean years of schooling (MYS) provides the average number 

of years of education completed by a a country’s adult 

population (25 years and older), excluding the years spent 

repeating grades. 
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 ملخصال
و  2016مــن العــام  حزيــران وكــانون األولاجريــت هــذه الدراســة فــي الفتــرة الواقعــة مــا بــين شــهري 

فــي  اللكترونيــةهــدفت هــذه الدراســة إلــى  التعــرف علــى الســتحقاقات المؤسســاتية لتطبيــق الدارة 

واقــع بلــديات جنــوب محافظــة الخليــل مــن وجهــة نظــر الدارة التنفيذيــة إعــافة إلــى التعــرف علــى ال

 ديات.الداري والقانوني في الهيئات المحلية والتعرف أيضًا على الجوانب الفنية والتقنية في البل

ولتحقيق أهداف الدراسة  استخدم الباحث المنهج الوصفي كونه االنسب لمثل هـذه الدراسـات و تـم 

 ارة التنفيذيــةالد تصــميم إســتبانة لدراســة المشــكلة البحثيــة حيــث تكــون مجتمــع الدراســة مــن مــوظفي

 المناصب الشرافية وهم مدير البلدية ومدراء الدوائر ورؤساء األقسام ورؤساء الشعب فيأصحاب 

بلــديات جنــوب محافظــة الخليــل حيــث غطــت الســتبانة خمســة بلــديات فــي الجنــوب وهــي كــل مــن 

ف مشـترك ريـبلدية الخليل وبلدية دورا وبلدية يطا بلدية الظاهرية بالعافة إلى مجلس الخـدمات ال

 دورا.

 الدراسـة لهـذه للدراسـة وتمهيـد العـام الطـار جاءت الدراسـة فـي خمسـة فصـول تنـاول الفصـل األول

 هــــامتغيراتو  الدراســــة أســــئلةو  (والخاصــــة العامــــة) هااهــــدافو  تهــــاأهميو  تهامشــــكلو  مبــــرراتوال المقدمــــة

 أمــا الفصــل الثالــث قةالســاب والدراســات النظريــة الخلفيــة وتنــاول الفصــل الثــاني توعــيح هامحــدداتو 

 شـــــامال عرعـــــا الفصـــــل هـــــذا وتنـــــاول( والجـــــراءات الطريقة)للدراســـــة المنهجـــــي الطـــــار فتضـــــمن

 ةالدراس نتائج عرض والفصل الرابع تناول والمجتمع واألدوات العداد كمنهجية الدراسة ألساسيات

ــــة ومناقشــــتها عــــرض بامس الفصــــل الخــــب ختمــــت الدراســــةالدراســــة وأخيــــرًا  تســــاؤالت علــــى والجاب

 الستنتاجات والتوصيات.

ــديات فــي اللكترونيــة الدارة لتطبيــق المؤسســاتية وتوصــلت الدراســة إلــى أن واقــع الســتحقاقات  بل

الخليــل مرتفــع بالنســبة لمعظــم مجــاالت الدراســة فكــان واقــع البنيــة الفنيــة والتقنيــة  محافظــة جنــوب
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 جنـوب فـي بلـديات اللكترونيـةمـة لتطبيـق الدارة يشير إلى توفر البنية التحتية الفنية والتقنية الالز 

الخليــل يليهــا أن واقــع التشــريعات)القوانين واألنظمــة والتعليمــات( مناســب لتطبيــق الدارة  محافظــة

في البلديات وأخيرًا ظهـر أن  اللكترونيةحيث تتوفر المرجعية القانونية لتطبيق الدارة  اللكترونية

 في البلديات أقل من المستوى المطلوب. اللكترونيةلتطبيق الدارة  الواقع الداري الالزم توفره

ـــــوفر الســـــتحقاقات ـــــاك تفـــــاوت فـــــي ت  الدارة لتطبيـــــق المؤسســـــاتية خلصـــــت الدراســـــة إلـــــى أن هن

األنظمـة والقـوانين حيـث  مالءمـةالخليل ما عدا في مجـال  محافظة جنوب بلديات بين اللكترونية

ميـع لبلديات متشابهًا وكانت بلديـة يطـا أفضـل البلـديات فـي تـوفير جكان توفر المرجعية القانونية ل

يـة بينما كان أععف البلديات فـي تـوفير هـذه السـتحقاقات بلد اللكترونية الدارة متطلبات تطبيق

 دورا ومجلس الخدمات المشترك ريف دورا.

 عليةوالفا الجودة ى مستو  في نهاية الدراسة قام الباحث  بتقديم عدة توصيات أهمها : يجب رفعو  

 تواالتصاال المعلومات ونظم للتقنية األمثل االستخدام خالل الخليل من محافظة جنوب لبلديات

 زوتعزي الدارية العمليات خدمة من خالل تطوير بها المتعلقة والتطبيقية العلمية والمعرفة

 قاعدة رتوفي طريق عن اريةالد القرارات اتخاذ معوقات وتقليل البلديات أهداف خدمة في فعالياتها

 يةالدار  المعلومات تقنية استخدام خالل من القرار صنع بمراكز وربطها والمعلومات البيانات

 . العاملين جميع لدى االيجابية المؤسسات ثقافة وبناء دعم في المعلومات تكنولوجيا وتوظيف
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The Institutional Requirements to Implement E-Administration in the Southern 

Municipalities of Hebron from the Executive Management Point of View. 

Prepared by: ABED AL-HALEEM MAHMOUD SULEIMAN  DARAWEESH 

Supervised by: Dr. Rashid Jayousi 

Abstract 
This study aims to identify the institutions obligations to implement E-administration 

(electronic administration) in the southern municipalities of Hebron from the 

executive management point of view. In the period of October 2015 and November 

2016. In addition, this study aims to learn the managerial and legal aspects in the local 

institutions and to learn the technical and professional aspects in the municipalities. 

The researchers used a descriptive analytical approach to meet the study goals for it is 

the most appropriate method to this kind of studies. The survey was designed to study 

the community of the research; employees of supervisory positions, director of 

municipality directors of departments, heads of sections, and chiefs of branches in the 

lights of the research problem. The survey covered five municipalities; Hebron, Dura, 

Yatta, and al-Thahriya municipalities and the joint counsel for services of the 

countryside of Dura. 

The study comprises five chapters. In the first chapter discusses the general 

framework of the study, a preface to the study, the rationale, the problem and the 

importance of the study, the objectives (being general and private), the study 

questions, the hypotheses and the variables and the limitations of the study. The 

second chapter illustrates the theoretical background and the previous studies. The 

third chapter comprises the methodological framework of the study (the method and 

the procedure). This chapter offers an overview of the basics of the study of the 

methodology of numbers, tools and society. The forth chapter presents the results of 

the study, a discussion and some answers of the questions of the study. The study 

concludes in the fifth chapter offering the conclusions and the recommendations of 

researcher.  
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The study noticed the high institutional obligations to implement the E-administration 

in the southern municipalities of Hebron governorate for the most areas of the study. 

The technical and the professional infrastructures indicate the availability of the 

required infrastructure to implement the e-administration in the southern 

municipalities of Hebron. It also found the appropriate legislation grounds (laws, 

regulations and instructions) to implement the e-administration; where the legal 

reference is available in the municipalities. Finally, the study found that the 

managerial and administrative aspects are less than the required level to implement 

the e-administration. 

The study concludes that there is a variety between the municipalities of south Hebron 

in the availability of the required grounds to implement the e-administration; except in 

the laws and regulations, where there was a similar legal reference between the 

municipalities. The municipality of Yatta was the best in providing all requirements to 

implement the e-administration, whereas both the municipality of Dura and the joint 

counsel for services of the countryside of Dura were the weakest in providing such 

requirements. 

At the end of the study, the researcher provided several recommendations; such as, we 

should push up the level of quality and effectiveness in the southern municipalities of 

Hebron through the improvements of the administrative processes and the 

reinforcement of the municipality services; that comes in order to limit the 

interruption in decision-making. That is hoped to happen through providing 

information and a database and to connect it directly with decision-making centers. 

Also, through the employment of IT to build and support the positive working 

environment to all workers. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 1.1

تحوالت المهمة، ومن أمثلتها الثورة الزراعية، والثورة الصناعية، ولكن أهم هذه شهد العالم الكثير من ال

التحوالت كان على الطالق ثورة المعلومات التي قامت على التقنية الحديثة واستخدام الحاسوب 

ي وشبكة االنترنت العالمية، حيث دخل العالم بأسره األلفية الثالثة في مواكبة ثورة تكنولوجية هائلة ف

شتى مناحي الحياة، وأصبحت التقنية تتحكم بسائر أعمال الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية) 

 (.2012الحجايا، 

كما شهد تسارعًا متالحقًا في عجلة التطور التكنولوجي والتقني، حيث أصبحت التكنولوجيا كالملح في 

لتأثيرها البارز في رفع مستوى األداء  الطعام ال يمكن االستغناء عنها في مختلف أنواع المنظمات،

(، مما Cokmen, 2010والجودة، وسرعة تقديم الخدمات وزيادة الشفافية وتقليل التكاليف التشغيلية )

في كافة تعامالتها، للتخلص من الدارة التقليدية التي أثخنتها  اللكترونيةدفع الدول إلى تطبيق الدارة 

في مختلف القطاعات  اللكترونيةفساد، واالنتقال إلى تطبيق الدارة البيروقراطية واستشرى فيها ال

وتشجيع المنظمات المختلفة على تطبيقها، لما تمثله من ميزة تنافسية وعامل محرك لمدارك البداع 

والتفكير االبتكاري، والذي ال يمكن أن يتحقق إال إذا تم استيفاء متطلبات التحول سواء على صعيد 
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خلية أو الخارجية للمنظمات، عمن إطار النظرة الشاملة واالستراتيجية، حتى ال تنحرف البيئة الدا

عملية التحول إلى تجارب سبق فشلها وال تتعرض النهيارات مفاجئة كما حدث مع العديد من التجارب 

 (.2011العالمية )العالول، 

إنما حتمية تفرعها التغيرات ليس دربًا من دروب الرفاهية و  اللكترونيةإن التحول إلى الدارة 

التكنولوجية، ففكرة التكامل والمشاركة وتوظيف المعلومات أصبحت أحد محددات النجاح ألي مؤسسة 

 (.2011)الحسنات، 

نمط من أنماط الدارة ترك آثاره الواسعة على المؤسسات ومجاالت عملها، وعلى  اللكترونيةفالدارة 

وإن هذه التأثيرات ال تعود فقط للبعد التكنولوجي المتمثل بالتكنولوجيا  الدارة واستراتيجيتها ووظائفها،

الرقمية، وإنما أيضًا إلى البعد الداري المتمثل بتطوير المفاهيم الدارية التي تراكمت لعقود عديدة، 

ئمة وأصبحت تعمل على تحقيق المزيد من المرونة الدارية في التفويض والتمكين الداري والدارة القا

 (.2015على الفريق )شويدح، 

 اللكترونيةآفاقًا جديدة وواعدة لمزيد من التوقعات ال سيما أن الدارة  اللكترونيةوقد فتح مفهوم الدارة 

ستعمل حتمًا خارج إطار االنطباع الذهني الذي يراوح الكثير حينما يتصورون بأنها ال تخرج عن كونها 

هي مدخل تكاملي  اللكترونيةبيانات إلكترونية، أي أن الدارة تنفيذ عمليات روتينية أو تبادل 

الستثمار الجهد والوقت والحيز والكينونة االقتصادية وتعزيز الخدمة وتحقيق الرعا للجميع )أحمد، 

2009.) 

بكثير مفهوم الميكنة الخاصة بإدارات العمل داخل المؤسسة، إلى  اللكترونيةحيث تتعدى فكرة الدارة 

تكامل البيانات والمعلومات بين الدارات المختلفة والمتعددة، وتوفير المرونة الالزمة لالستجابة  مفهوم

جميع مكونات الدارة من  اللكترونيةللمتغيرات المتالحقة سواء الداخلية أو الخارجية، وتشمل الدارة 



- 3 - 

ى إيجاد المعرفة بصورة تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتحفيز على الرغم بأنها تتميز بقدرتها عل

 (.2014مستمرة، وتوظيفها من أجل تحقيق األهداف )الدحدوح، 

في زيادة النشاط الداري، وتعمل على إكساب الدارة جوانب مهنية تحسن  اللكترونيةوتسهم الدارة  

ديد بخالف من أدائها وتزيد من إنتاجها، لذا فإن عملية التخطيط ستكون  ديناميكية مستمرة، وقابلة للتج

 (.2012التخطيط التقليدي الذي يخطط لمدة قادمة )العاجز وآخرون، 

يتطلب إمكانيات مادية وبشرية غير تقليدية، وبالتالي يستدعي تطور  اللكترونيةكما أن تطبيق الدارة 

ح بما التنظيمات الدارية داخليًا ليتالءم مع متغيرات البيئة الخارجية لتهيئة الظروف المواتية للنجا

ينعكس بشكل مباشر على األداء عبر تحقيق التوازن والتناسق المرغوب بين المتغيرات وسلوك األفراد 

 (.2011والعالقات بين جماعات العمل وأساليب ونظم األداء )شلبي، 

في قدرتها على مواكبة التطور النوعي والكمي الهائل في مجال  اللكترونيةوتتجلى أهمية الدارة 

نيات ونظم المعلومات، وما يرافقها من انبثاق ما يمكن أن نسميه بالثورة المعلوماتية المستمرة، تطبيق تق

 (.2014)الدحدوح،  أو ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدائمة

هو تطوير األداء والحد من السلبيات الموجودة،  اللكترونيةوإن الهدف من وراء تطبيق الدارة     

يق الزيادة في معدالت الالمركزية بين المستويات الدارية، واختصار الجراءات الروتينية وذلك عن طر 

التي تبدد الكثير من الوقت والجهد في عملية اتخاذ القرارات من المستويات العليا، مع إتاحة قدر كبير 

إبداعاتهم في االرتقاء من الحرية للعاملين في المستويات الدنيا التخاذ القرار واالستفادة من قدراتهم و 

 (.2011إلى مستويات جديدة )ماعي، 

وعالقتها بالعمليات الدارية ومنها دراسة  اللكترونيةوقد أظهرت بعض الدراسات أهمية الدارة 

لدى مديري مدارس  اللكترونية( حيث توصلت الباحثة إلى أن درجة ممارسة الدارة 2012)األعور، 

 اللكترونيةجة عالية، وكذلك وجدت عالقة ارتباط كبيرة بين الدارة وكالة الغوث بعزة كانت بدر 
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تعمل على زيادة فاعلية  اللكترونية( أن الدارة 2009وتفويض السلطة، بينما أظهرت دراسة عمار )

 وكفاءة األداء الوظيفي لدى العاملين بدرجة عالية في وكالة الغوث الدولية بغزة.

مستمر وتتسارع المتغيرات وتتشابك تأثيراتها على كافة مجاالت الحياة  إن العالم من حولنا في تحول

وقد أنتجت المتغيرات هيكاًل جديدًا من المفاهيم واألفكار الداريـة وإدارة المنظمات مطالبة بإتباع 

 " من المواعيع الحديثة المطروحةاللكترونيةمفاهيم وأساليب الدارة الجديدة، ولطالما كانت "الدارة 

إلى  اللكترونيةعلى الساحة القليمية و الدولية لتسهم في تحقيق جودة األداء وبهذا تحولت الخدمات 

)المنتدى العربي لنظم  .اللكترونيةركيزة أساسية في الفكر الداري الحديث ويعبر عنها بالحكومة 

 .( 2015المعلومات ، منظمة المدن العربية،

كان البد لدول العالم أن  اللكترونيةما يسمى التقنية الرقمية أو  وفي ظل هذا التقدم العلمي وظهور

تتجه نحو االستفادة من هذه التقنية في كافة المجاالت بما في ذلك المجاالت الدارية، فأدخلت هذه 

، حيث تسعى الدول إلى اللكترونيةوكذلك في مجال الحكومية  اللكترونيةالتقنية الرقمية في التجارة 

في كافة تعامالتها، للتخلص من الدارة التقليدية ومن هذه الدول المملكة  اللكترونيةالحكومة تطبيق 

في عدد من مؤسساتها الحكومية  اللكترونيةالعربية السعودية، والتي بدأت في تطبيق الحكومة 

 (.2010والخاصة )القحطاني، 

جراءات الحكومية بواسطة طرق جديدة هي إعادة ابتكار األعمال وال اللكترونيةوتعتبر الحكومة 

(، كما 2012لدماج المعلومات وتكاملها، وإمكانية الوصول إليها عن طريق موقع الكتروني) الرزي، 

أن انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة ساهمت في تغيير النمط التقليدي للحكومة في 

تتمثل في استخدام تلك  اللكترونيةوالحكومة  توفير ووعع الخدمات المتعلقة أمام المواطنين،

التكنولوجيا، لمساندة فعالية الخدمات الحكومية وتعاملها مع الموطنين بطريقة أسهل وأحسن والوصول 
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إلى أكبر قدر من المعلومات بإتاحتها عبر شبكات االنترنت وغيرها من وسائل االتصاالت للموطنين 

 (.2009)الرفاعي، 

بأنها: قدرة الدارات والقطاعات الحكومية المختلفة على توفير وتقديم  اللكترونيةوتعرف الحكومية 

الخدمات والمعامالت والجراءات الحكومية بوسائل الكترونية لألفراد أو لمؤسسات األعمال أو للجهات 

 (.2012والدارات الحكومية في إطار من الشفافية والوعوح )الرزي، 

تعمل على تحقيق و ، دوماً  البلدياتوالدارة التكنولوجية كانت رؤية  ترونيةاللكإن تطبيق الحكومة و 

مع استغالل أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من لزبائنها خدمات أفضل للمواطنين والمؤسسات و 

والبشرية والمعنوية المتاحة في إطار الكتروني من اجل استغالل أمثل  ،خالل توظيف الموارد المادية

وتحقيقا للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة تسهم في إدامة عملية التحسين  ،لمال والجهدوا ،للوقت

في البحث ليجاد أفضل  إدارات هذه البلدياتالمستمر على كافة مجاالت عمل المؤسسة، واستمرت 

 ونيةاللكتر  لدارةانموذج يعبر عن أفضل ممارسات الدارة وتطوير الجودة وتم التوجه إلى تطبيق 

 نجاحات في العديد من مؤسسات القطاع العام والخاص الفلسطينية. تبعد أن حقق البلدياتعلى 

دمات البلدية وانطالقا الجديدة التي تتضّمن تميز خ استراتيجيتهابتنفيذ  اتوالحقًا لما سبق ولقيام البلدي

جاءت هذه الدراسة  ، لذارونيةاللكتبأن التميز والنجاح يتحقق بمفهوم الحكومة  شعاراتها المرفوعةمن 

في بلديات جنوب محافظة  اللكترونيةللقاء الضوء على االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة 

 الخليل وذلك من وجهه نظر الدارة التنفيذية. 

 مشكلة الدراسة 2.1

لة الدراسة ن مشكإالسابقة، ف المبرراتو  عوء األهمية الخاصة بهذه الدراسةوفي  يوجد مشكلة بحثية

 على شكل التساؤل الرئيسي التالي:تأتي 
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في بلديات جنوب محافظة الخليل من  اإللكترونيةما هي االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة 

 ؟اإلدارة التنفيذيةوجهه نظر 

رات الدراسة 3.1  مبر ِّ

ه، ومجال من المبررات الضرورية التي دفعت الباحث لدراسة هذا الموعوع هو التصاقه بتخصص

عمله، ورسالة ورؤية المعهد الذي يدرس به الباحث، وكذلك أن موعوع الدراسة يتعلق بالتوجهات 

الحديثة والعصرية، ورؤية واستراتيجية قطاع الحكم المحلي بشكل عام، وبلديات الجنوب بشكل خاص، 

 ومن هذه المبررات ما يلي:

 المبررات الذاتية 1.3.1

  في  اللكترونيةالدارة تطبيق نحو  بلديات جنوب الضفة الغربيةعرورة التعرف على جاهزية

 يعمل مديراً  وذلك كون الباحث  ،الشاملة الكترونية تحقيق جودة الخدمات الطريق للوصول إلى

تراكم معرفي يستطيع من خالله تطوير أدائه  إلى تكوين األمر الذي يدفعه  ،لبلدية دورا اً عام

هذه  مثل في إعدادالبلديات هنالك حاجة ورغبة من قبل و ، طنينوتقديم أفضل الخدمات للموا

على التقدم في مجال الدارة  اتوقدرة البلدي ،الدراسة للوقوف على حيثيات الواقع الداري 

وكذلك الوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف  ،وصلت إليه ذيومعرفة المستوى ال ،اللكترونية

 كبه العصر في مجال تقديم الخدمات.امو تطور و ل الفي هذا المجال، في سبي

 .هذه الدراسة هي متطلب علمي من معهد التنمية الريفية المستدامة في جامعة القدس 
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 المبررات الموضوعية 2.3.1

 بلديات جنوب على  اللكترونيةوهو تطبيق الدارة  ،اً نسبي اً حديث اً إداري مفهوماً  هذه الدراسة تتناول

وبين  ،واألعمال البلدياتوالمواطنين، وبين  البلدياتتفاعل والتواصل بين اللتطوير  الضفة الغربية

بغية تبسيط وتحسين  إلكترونياً  البعضبعضها ، وربطها بوالمؤسسات الحكومية األخرى  البلديات

 أوجه الحكم المحلي الديمقراطي المرتبط بالمواطنين واألعمال والمؤسسات العامة على حد سواء، 

في مختلف أشكال  اللكترونيةلتبني نماذج الدارة عالميًا وإقليميًا ومحليًا كبيرًا؛ كما يوجد توجه 

 المواطنكونها تسلط الضوء على محور أعمال مؤسسات القطاع العام، أال وهو  ،المنظمات

 ،والخدمات البلدية ،المختلفة لدعم وتعزيز الحصول على المعلومات اللكترونيةوتوفير المواقع 

 للمواطنين ومؤسسات األعمال في المجتمع المحلي بشفافية وبكفاءة وبعدالة عالية. وتوصيلها

  كأداة للتدخل والتغيير في مستوى خدمات البلديات  اللكترونيةتمكنت الدول التي طبقت الدارة

 من غرس قيم جديد لإلدارة العامة، وحققت نتائج إيجابية على صعيد المنظمة ككل، من حيث

ا وزادت وعي المستفيدين تجاهها األمر الذي يبرر عرورة إجراء دراسة حول هذا تحسين أدائه

 .الموعوع فلسطينًيا

 مرحلة البناء  ايةبد وفي ،من البلديات الفلسطينية ما زالت في طور التكوين اً كبير  اً ن عددإ

إدارًيا  اً ع من الدراسات التي تتناول مفهومالمؤسسي، األمر الذي تبرز معه حاجتها إلى هذا النو 

وطرق عمل جديدة تتواكب مع  ممارسات وأدوات تعزيزتكنولوجيًا حديًثا يدعو المنظمات إلى 

تحقيق مستوى نوعي للخدمات،  اللكترونيةتطبيق الدارة  معلومات دائم التغيير، ويضمنعصر 

ي وتحسين مستمر في قطاع حيوي، يعتبر مسئواًل  بشكل أساسي عن تحقيق التنمية الشاملة ف

 المجتمع الفلسطيني.
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   ندرة الدراسات والمؤلفات السابقة في البيئة العربية والمحلية التي تناولت موعوع الدارة

مما تسهم في سد حاجة المكتبة الفلسطينية إلى  -في حدود علم الباحث -في البلديات اللكترونية

موس في هذا المجال مساهمات علمية في هذا المجال، كما تسهم في سد جزء من النقص المل

 خاصة، وأنها من الدراسات الرائدة الحديثة من حيث موعوع الدراسة.

 أهمية الدراسة 4.1

 اتعلى بلدي اللكترونيةتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية وحداثة الموعوع الذي تتناوله في تطبيق الدارة 

ة للتقييم الفعلي لتنمية الخدمات بشكل خاص من مؤسسات القطاع العام، ومحاول جنوب الضفة الغربية

مما سينعكس إيجابا على  هافي اللكترونيةق الدارة ودراسة إمكانية تطبي ،فيها بشكل عام اللكترونية

م المعيقات في البيئة نوعية للمتعاملين أفرادًا ومؤسسات رغالمتميزة و ال اللكترونيةخدمات جودة التطوير 

 اط التي تعكس أهمية هذه الدراسة:، وفيما يلي أهم النقالفلسطينية

 األهمية النظرية:

الموظفين العاملين في المستويات الدارية على فئة هامة من المجتمع ، وهي فئة  الدراسة تجرى  .1

 .كبير في خدمة المجتمع الفلسطيني التي لها دور التنفيذية العليا والوسطى في البلديات

في بلديات جنوب  اللكترونيةوالحكومية  للكترونيةاالدارة  بين تباطيةالعالقة االر  معرفة .2

 محافظة الخليل.

وعرورة توفرها لدى  ، تها ، ومبادئهاأهمي، و  اللكترونيةالدارة تسهم الدراسة في توعيح مفهوم  .3

 .الخليل محافظة في الحكومية وغير الحكومية المؤسساتملين في االع
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قواعد و أسس من شأنها توفير محتوى علمي يساعد من المتوقع ان تساهم هذه الدراسة في إرساء  .4

 البلديات في اتخاذ قرارات قادرة على رفع كفاءة األداء المؤسسي.

 فيما -اللكترونيةالدارة  موعوع تناولت التي والدراسات األبحاث ندرة من الّدراسة أهمية تنبع .5

 . الرسالة موعوع اختيار على الباحث شجع مما وعربيًا، محلياً  - حدود علم الباحث

 األهمية التطبيقية:

 ين فيلفي عوء ما تسفر عنه نتائج هذه الدراسة ، وما تخرج بها من توصيات يمكن إفادة العام .1

 على رفع كفاءة األداء المؤسسي في البلديات. اتخاذ القرارات زيادة قدرتهم على

اتخاذ لية نها ترشدهم آلإحيث  ، المختلفة مؤسساتالمهمة لصناع القرار في توصيات الدراسة   .2

 السليمة. القرار

 .نفسها الّدراسة مجال في المهتمين يفيد قد بمرجع المحلية المكتبات رفد .3

في  اللكترونيةباالستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة المساهمة في االرتقاء بمستوى الوعي  .4

واالستفادة من  من خالل الوصول إلى النتائج والتوصيات بلديات جنوب محافظة الخليل

 المقترحات.

 .هذه الّدراسة استكمااًل للمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية في مجال التنمية البشرية دّ تع .5

 أهداف الدراسة 5.1

 :تسعى الّدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

 سبيل وفي ،في بلديات جنوب الخليل اللكترونيةالتعرف على االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة 

  .الدراسة والوقوف على أهم محدداتها مشكلة معالجة
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، للوصول إلى الدارة اتالمطبقة فعليا في البلدي التشريعاتمة ءالتعرف على مدى مال .1

 .اللكترونية

 .اللكترونيةالتقنية، للوصول إلى الدارة التجهيزات الفنية و مة ءف على مدى توفر ومالالتعر   .2

، وجاهزيته لالنتقال نحو اتمة الهيكل الداري والتنظيمي في البلديءالتعرف على مدى مال .3

 .اللكترونيةالدارة 

 .اللكترونية تسليط الضوء على واقع البلديات فيما يخص االنتقال نحو الدارة .4

 :أسئلة الدراسة 6.1

 :تهدف الّدراسة إلى الجابة عن األسئلة اآلتية

 بلديات في اللكترونية الدارة لتطبيق المؤسسية ستحقاقاتاال واقع هو ما األول: السؤال الرئيس

 يتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:  ؟ الخليل محافظة جنوب

واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق باألنظمة والقوانين  هوما  .1

 ؟محافظة الخليل والتعليمات ) التشريعات ( في بلديات جنوب

واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق بالواقع الداري في  هوما  .2

 ؟ محافظة الخليل بلديات جنوب

واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق بالبنية الفنية والتقنية في  هوما  .3

 ؟ محافظة الخليل بلديات جنوب



- 11 - 

األنظمة والقوانين  مالءمةهل توجد عالقة دالة إحصائيا بين كل من:  الرئيسي الثاني: سؤال الدراسة 

البنية الفنية والتقنية من جهة و بين تطبيق  مالءمةالواقع الداري،  مالءمةوالتعليمات )التشريعات(، 

 الدارة االلكترونية في بلديات جنوب الضفة الغربية من جهة أخرى؟

 الفرعية التالية:وتفرع عنه األسئلة 

األنظمة والقوانين  مالءمة( بين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)هل  .1

من جهة وبين تطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب الضفة الغربية  والتعليمات )التشريعات(

 من جهة أخرى.

الواقع الداري  مالءمةبين   (α≤0.05) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل  .2

 من جهة وبين تطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب الضفة الغربية من جهة أخرى.

البنية الفنية  مالءمةبين  (α≤0.05) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل  .3

 ت جنوب الضفة الغربية من جهة أخرى.والتقنية من جهة وبين تطبيق الدارة االلكترونية في بلديا

هل توجد فروق دالة إحصائيا في األوساط الحسابية التجاهات أفراد  : الثالثسؤال الدراسة الرئيسي 

العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تبعا 

العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، الراتب، الدورات : البلدية، الجنس، الديمغرافية لمتغيرات

 التدريبية ؟

 تفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:الثالث ولإلجابة عن السؤال الرئيسي 
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( في اتجاهات أفراد العينة نحو α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل .1

نية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترو 

 ؟المسمى الوظيفي

( في اتجاهات أفراد العينة نحو α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل .2

االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير 

 العمر؟

( في اتجاهات أفراد العينة نحو α≤0.05ة إحصائية عند مستوى )توجد فروق ذات دالل هل .3

االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير 

 المؤهل العلمي؟

في اتجاهات أفراد العينة نحو  (α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل .4

سية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير االستحقاقات المؤس

 الدورات التدريبية؟

في اتجاهات أفراد العينة نحو  (α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل .5

ر االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغي

 الراتب؟

في اتجاهات أفراد العينة نحو  (α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل .6

االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير 

 الجنس؟
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ة نحو ( في اتجاهات أفراد العينα≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل .7

االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير 

 البلدية؟

 الدراسة حدود 7.1

 تشتمل هذه الّدراسة على الحدود اآلتية:

 :المستويات الدارية التنفيذية العليا والوسطى في بلديات جنوب في  الموظفون  الحدود البشرية

 .ليلمحافظة الخ

 -الخليل) الغربية في فلسطين الخليل من الضفة محافظةجنوب  بلديات من الحدود المكانية:

 .(مجلس الخدمات المشترك -الظاهرية -يطا -دورا

 :2016من العام  حزيران وكانون األولبين شهري  الحدود الزمنية 

 :محددات الدراسة 8.1

 :التالية والمعوقات المحددات علىالدراسة  تاقتصر 

  في البلديات  اللكترونيةالدارة  االستحقاقات المؤسسية لتطبيق تقتصر الدراسة على فحص مستوى

البنية وتوفر  (الهيكل التنظيميوتطور الواقع الداري) الالزمة شريعاتالت توفر في مجاالت

 .الموارد البشرية والموارد المالية و التحتية)تقنية وفنية( 
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 باقي بلديات محافظة  الغربية دون  الخليل من الضفة محافظةجنوب  بلديات على الدراسة اقتصرت

وطبيعة الخدمات البلدية والتكلفة  تطبيق الدراسة على جميع البلديات لظروف الخليل نظرا لصعوبة

سينحصر  النتائج تعميم فإن دون شمول كامل بلديات محافظة الخليل وبالتالي حالت التي العالية

 .على هذه البلديات فقط

 والدراسات ذات المصادر ندرة إلى أدى ما فلسطين في بالبحث تناوله وعدم نسبًيا الموعوع حداثة 

 .النترنت والمراجع العربية على كبير بشكل االعتماد الباحث على فرض مما بالموعوع العالقة

 بسبب كوذل المحدد في الموعدالدراسة  عينة أفراد على الستبانات توزيعو  عقد المقابالت صعوبة 

 لدى مرافق وإدارات وأقسام البلديات لتقديم الميداني بالعمل الدراسة عينة أفراد غالبية ارتباط

 .عمل وورش تدريبية بدورات البعض التزام إلى بالعافةالخدمات للمواطنين 

  اللكترونيةالدارة والمراجع والدراسات التي تناولت موعوع  المصادرُشح. 

 

 هيكلية الدراسة 9.1

 :على النحو اآلتيوهي مقسمة  ، تشتمل الّدراسة على خمسة فصول

وأهدافها  اأهميتهو  ،مبرراتهاو  ومشكلتهاوتشمل مقدمة الدراسة  ،يعرض خلفية الّدراسة :الفصل األول

 تها.تفصيل هيكليو  الدراسة ومحدداتها، حدودو  هاوأسئلتها وفرعيات

 .لدراسات السابقةوا ،يتضمن محتويات الطار النظري  :الفصل الثاني

وعينة الّدراسة   ،يتطرق إلى منهج الدراسة وأدواته والمجتمع الذي أجريت عليه الدراسة :الفصل الثالث

التحليل  -أيضاً  –وإجراءات التحقق من صدق أداة الّدراسة وثباتها، ويبين  ،وخصائصها

 الحصائي لخصائص العينة.
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أسئلة الدراسة، والتحقق من صحة  علىوالجابة  ،نتائج الدراسة وعرعهايعرض  :الفصل الرابع

 .، ومناقشتهاالفرعيات

االستنتاجات والتوصيات التي بنيت على و  ملخص نتائج األسئلة والفرعيات يتضمن :الفصل الخامس

 نتائج الدراسة.
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 الفصل الثاني

ابقة راسات الس   اإلطار الن ظري والد 

 مقدمة 1.2

فصل الطار النظري للدراسة، حيث يتناول الموعوعات ذات العالقة يعرض الباحث في هذا ال

وتطبيق مفاهيمها على مؤسسات القطاع العام  اللكترونيةوالحكومة  اللكترونيةبمواعيع الدارة 

الدراسة  متغيرات التصور حول لظهارالفصل  هذاى يسع ، وخاصة الهيئات المحلية الفلسطينية

منطقية تضع بين يدي  إظهارها بطريقة ومحاولة بيات ودراسات حولهاإنتاجه من أد وبعض ما تم

 مشكلةق بلعالمت الفكري  النتاج مراجعة خالل من القارئ المعلومات التي تساعده في فهم هذه الدراسة

 .الدراسة

 الحكم المحلي الفلسطينيقطاع المبحث األول:  2.2 

 :مقدمة 1.2.2

ا في ذلك المجالس البلدية والقروية، تعمل على تقديم الخدمات قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، بم إن

للسكان منذ إنشائها الذي مضى على وجود بعضها لفترة طويلة مثل بلديات المدن الكبرى التي أنشئت 

خالل الحقبة العثمانية في القرن التاسع عشر، أو غيرها من المجالس التي تتابع تشكيلها خالل فترة 

 ني على فلسطين أو خالل عهد األردن وصوال إلى عهد السلطة الوطنية الفلسطينية.االنتداب البريطا

( 1أما القانون الناظم لقطاع الحكم المحلي الفلسطيني فهو قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )

توجد في الوقت  .المصادق عليه في نفس العام من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية 1997لسنة 

مجلسا محليا، و  12بلدية، و  121هيئة محلية فلسطينية تتوزع وفقا لنوعها إلى  537ن حوالي الراه
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 الجهازمجلسا قرويا أو لجان مشاريع، وذلك وفقا لمسح التجمعات السكانية الصادر عن  355

(: مسح 2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.) )2008المركزي لالحصاء الفلسطيني لعام 

 (.ت السكانية، النتائج األساسية، رام هللا، فلسطينالتجمعا

تقسم البلديات الفلسطينية إلى أربع فئات وهي البلديات فئة )أ( التي تضم المدن الرئيسة في 

ألف نسمة في  150المحافظات الفلسطينية أما الفئة )ب(فتشمل المدن التي يزيد عدد سكانها عن 

ألفا، وأخيرا الفئة )د(  150ح عدد سكانها بين خمسة آالف إلى حين تشمل الفئة )ج( المدن التي يتراو 

الهيئات المحلية إدارة  كاهلآالف نسمة يقع على  5سكانها عن  التي تضم البلديات التي يقل عدد

ترتفع باعطراد من عام آلخر. فقد ارتفعت القيمة الجمالية لهذه الموازنات و  موازنات السنوية لهاال

في حين واصلت  1980مليون مع حلول عام  53إلى  1967ن دوالر في عام من نحو خمسة ماليي

الجهاز المركزي لإلحصاء  ).1993مليون في العام  90ارتفاعها لتصل إلى حوالي 

 ((: مسح التجمعات السكانية، النتائج األساسية، رام هللا، فلسطين2008الفلسطيني.)

طة الوطنية الفلسطينية حيث ارتفع مجموع قيمة وقد تسارعت وتيرة هذا االرتفاع منذ إنشاء السل

. وفي 2004مليون في عام  280إلى  1996مليون في عام  170موازنات الهيئات المحلية من 

مليون دوالر مقارنة بـ  631بلغ إجمالي نفقات الموازنة للبلديات في الضفة الغربية نحو  2005العام 

عالوة على وجود موازنات أخرى خاصة بتنفيذ مليون دوالر في جميع بلديات قطاع غزة  170

مشروعات التنمية التي يتم تغطية نفقاتها من خارج الموازنات االعتيادية للهيئات المحلية 

 (.2009الفلسطينية)صبري، 

وعلى الصعيد العالمي يحوز قطاع الحكم المحلي والهيئات المحلية على المزيد من االهتمام فعلى 

يعيش في   2009حدث الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي لعامسبيل المثال، ووفقا أل



- 18 - 

الحاجة  اتج المحلي الجمالي، وبرهنت% من الن70المدن حاليا حوالي نصف سكان العالم وتقدم 

الماسة إلى التركيز على البلديات من حيث التخطيط والدارة والتمويل وتقديم الخدمات، وهذا ينطبق 

ئات المحلية الفلسطينية التي يزداد االهتمام بها منذ العقد الماعي نتيجة للتوجهات أيضا على الهي

الجديدة الخاصة بالالمركزية، ومبادئ الديمقراطية وزيادة المشاركة المجتمعية، وتعزيز الهيئات 

المحلية، إعافة إلى زيادة مساهمة السكان في عمليات المتابعة والمشاركة في اتخاذ القرارات 

  ((.2009ة)تقرير البنك الدولي)للهيئات المحلي ستراتيجيةال

 اإلدارة المحلية 2.2.2

 الحكومة بين الدارية الوظيفة توزيع يتضمن المحلي، التنظيم أساليب من أسلوب المحلية الدارة

 إشراف تحت اختصاصات من إليها يناط ما وتمارس ومستقلة، منتخبة محلية وهيئات المركزية

 أصبحت ولكهنا بعيد زمن منذ قانوني تنظيمي كواقع المحلية الحكومة ظهرت وقد  .لمركزيةا الحكومة

 (.2004) عمرو، الحديثة الديمقراطية النظم بظهور معروفا واقعا

 المحلية اإلدارة لنظم األساسية المقومات 1.2.2.2

 المرجوة األهداف تحقيق من المحلية الدارة نظام يتمكن حتى توافرها يجب رئيسية مقومات عدة هناك

 (.2009) عمرو،  :عناصر هثالث وتشمل منه،

 المحلي القليم -أ

 .التمويل -ب

 المحلي. المواطن مشاركة  -ج
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  المحلي الحكم 2.2.2.2

 للمجالس كبيرة اختصاصات و واسعة صالحيات عن المركزية الحكومة فيه تتنازل الذي الحكم هو

 بالدارة مقارنة اختصاصاتها ممارسة في االستقاللية من اكبر بقدر تتمتع التي المنتخبة المحلية

 .الدولة سيادة ظل في المحلية

  المحلية الهيئات 3.2.2.2

 عناصر أربعة من المحلية الهيئة تتكون  المحلية، للمجتمعات الرفاهية تحقيق أدوات احد تعتبر 

 واحداً  دوراً  لتؤدي ألربعةا العناصر وتتفاعل مستقاًل، دورا منها عنصر كل يؤدي ومتداخلة، متالزمة

 .  (2016وتشمل:)أرشيف بلدية دورا 

 .المنقولة وغير المنقولة واألموال والتجهيزات األبنية هو األول العنصر -

 .تعليمات أو أنظمة أو قوانين كانت سواءً  التشريعات، هو الثاني العنصر -

 .ذلك غير أو دائمين كانوا سواء الموظفين هو الثالث العنصر -

 .المحلية الهيئة مجلس وأعضاء رئيس فهو الرابع العنصر -

 مهام ومسؤوليات البلديات في ظل السلطة الفلسطينية  4.2.2.2

تمارس البلديات صالحياتها بموجب التشريعات والقوانين التي نصت عليها السلطة الفلسطينية بعد 

م 1997( للعام 1ينية رقم )واستالمها في فلسطين فأصدرت قانون الهيئات المحلية الفلسط أسلواتفاق 

لية الفلسطينية وتركيز مبدأ الالمركزية في عملها وتطبق القوانين الفلسطينية حلتفعيل دور الهيئات الم

 على المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية .
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ويسمح  مجلس البلدية مهامه بعد نتائج االنتخابات مباشرة  وينتخب المجلس لمدة أربع سنواتويستلم 

أن ينتخب لدورة ثانية ويقوم المجلس بعقد اجتماع دوري كل أسبوع يناقش فيه القضايا المهمة ويتم 

مجلس البلدية أو ثلثي أعضاء المجلس وفي حال تغييب القرار بالجماع من قبل أعضاء  الموافقة على

لقرار يسجل في سجل خاص رئيس البلدية ونائبه يترأس الجلسة العضو األكبر سنا وبعد الموافقة على ا

 .( 2006المصري، )ةديمجلس البلدية ومدير البل عضاءالرئيس وأ  همثبت ويوقع علي

 تمويل البلديات الفلسطينية  5.2.2.2

مؤسسات خدماتية وغير ربحية ولذلك تحتاج إلى مصادر دخل للقدرة على تلبية تعبر البلديات  

ج إلى موارد مالية للقدرة على توفير احتياجات الكفاءات احتياجات الناس وتقديم الخدمات لها كما تحتا

البشرية العاملة فيها وتنفيذ المشاريع والمحافظة على استمراريتها لذلك تقسم عملية التمويل في البلديات 

 (2008أبو رحمة، )إلى تمويل داخلي وخارجي: 

  األجنبية أو من مؤسسات التمويل الخارجي : ويتمثل في الهبات التي تقدم من الجهات المانحة

داخلية بغرض تنفيذ المشاريع وتحسن جودة الخدمة المقدمة للمجتمع إال أن التمويل الخارجي 

محاسبة البلديات عمن الطار  يسبب عدم استقاللية البلديات ألن الجهات المانحة لها الحق في

 تراه.  ذيال

 ها الخاصة لتنفيذ المشاريع وتقديم التمويل الداخلي: ويتمثل في اعتماد البلديات على موارد

الخدمات للمواطنين وهذا األسلوب يعزز من استقالليتها واعتمادها على المشاركة المحلية من قبل 

 :منها(2008،عوض)يل الداخلي لموارد متعددة المجتمع وتقسم عملية التمو 
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تحت نفوذها  يقع ذيفرعه البلدية على المجتمع الالضرائب : وعبارة عن مبلغ من المال ت .1

 الدارية 

الرسوم : وهي عبارة عن مبلغ بسيط تفرعه البلدية على الخدمات التي تقدمها بهدف تغطية  .2

 التكاليف . 

بموجب  امالكهالتي تقع تحت سيطرة البلدية و ا مالكمالك العامة للهيئات : وهي االإيرادات األ .3

 القانون 

لديات من البنوك مع التعهد بردها لتنفيذ مشاريع القروض : وهي المبالغ المالية التي تقترعها الب .4

 البلدية . 

العانات الحكومية : وهي المبالغ التي تحصل عليها البلديات من السلطات المركزية للقدرة على  .5

 .تغطية التكاليف والنفقات للبلديات

 ((4)للمزيد من المعلومات انظر: ملحق ) نبذة عن تطور البلديات. 3.2.2

 ية دورابلد 1.3.2.2

وذلك زمن الحكم األردني للضفة الغربية، وأعيد  1960تم تأسيس أول مجلس قروي لدورا في عام 

حين وافق وزير الداخلية األردني على مطالب أهالي البلدة بتأسيس  1967تصنيف دورا لبلدية في العام

لدية وفقًا للب ء ورئيسمجلس بلدي للبلدة، حيث قام بتشكيل مجلس بلدي مكون من تسعة أعضا

للصالحيات الممنوحة له آنذاك.  استمر عمل المجلس البلدي هذا بعد االحتالل السرائيلي إلى أن 

فاز فيها تسعة أعضاء استمروا في رئاسة البلدية حتى إجراء  1972تمت أول انتخابات بلدية في العام 

وتميزت جميع المجالس  والتي فازت الكتلة الوطنية فيها.  1976آخر انتخابات بلدية في عام  
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)إتصال 1/6/2016مدير الشؤون الدارية، بلدية دورا،)ا حتى ذلك الوقت ببعدها العشائري المحلية لدور 

 .شخصي(

 بلدية الخليل 2.3.2.2

( التركي الحاكم) اللواء حاكم عليها يشرف ذاتية بادارة بدأت الفلسطينية المدن من كغيرها الخليل مدينة

 الحاكمة السلطة قبل من لجنة تعيين تم حتي( محلي مجلس شبه) بنفسها ذاتية ادارة الى تحولت ثم

 جاء الذين( البلدية المجالس او اللجان رؤساء) الرؤساء بعدها وتتابع 1868 عام( التركية الحكومة)

 الخليل بلدية تعتبر  (.بلديات رؤساء) االنتخاب بطريق بعضهم و( بلدية لجان) التعيين بطريق بعضهم

 و تقدمها التى الخدمات حجم و تشغلها التي العاملة االيدي حجم حيث من المدينة مؤسسات براك

 لعملية المحركة الرئيسية القوة و المؤسسة الخليل بلدية تعد لهذا. بها تقوم التى االعمال و المشاريع

 حول المدينة اءابن يلتف حيث بشؤونها خاصا اهتماما المدينة البلدية تولي  .تطورها و الخليل نمو

 باختيار و باالنتخاب جاء البلدي المجلس ان بخاصة و النظير منقطع وتعاون  بتكامل بلديتهم مجلس

 رفع و خدماتها ترسيخ و مواصلة الى المحافظة بلديات و المدينة ومؤسسات  يسعى الذي و المواطنين

 .(2016 الخليلأرشيف بلدية )السكان عن المعاناة

 ابلدية يط  3.3.2.2

 الضفه في تقع جنوبا كم 12 الخليل مدينة عن وتبعد فلسطين في الغربية الضفة مدن إحدى يطا مدينة

 60 بحـولي القدس مدينة عن وتبـعد كيلو، 12 عنهآ وتبـعد الخليل، محافظة من الجـنوب على الغربيه،

 من يحدهاو  الخليل ةمدين :الشمال من يحدها، فلسطين في سكانيه زياده أكبر ثالث وتعتبر. متر كيلو

 بلغت. دورا: الغرب من يحدهاو  الميت البحر: الشرق  من يحدهاو  السبع وتل السموع بلدة:  الجنوب

 ما 2004 عام الفلسطينية الوطنية السلطة ظل في توسيعها تم والتي البلدية حدود داخل يطا مساحة
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 السكانية التجمعات مع مدينةلل المبنية العمرانية الكتلة تحتل حين في دونم 24.552.76 يعادل

 حيث وشرقًا، وغرباً  وجنوباً  شماالً  اتجاهاتها كل من يطآ تمتد. مربعاً  كيلومتراً  32 حوالي بها الملتصقة

 بـ يطا بلدية إحصائية وحسب 2010 لعام يطا مدينة سكان عدد يبلغ. الميت البحر الـى أراعيها تمتد

( %4.5) البالغة التزايد نسبة وحسب ،%49 ناثوال% 51 حوالي الذكور ويشكل نسمة 105000

 . (2016 يطاأرشيف بلدية )يطا لسكان

 بلدية الظاهرية  4.3.2.2

 655 وترتفع السبع بئر السبع -الخليل طريق على الخليل مدينة جنوب تقع فلسطينية مدينة الظاهرية

 الخليل من الغربي وبالجن في تقع الغربية الضفة جنوب سكاني تجمع اخر وهي البحر سطح عن متر

 ومساحة دونماً  120854 مساحتها البحر سطح عن متراً  655 ترتفع عنها كم 22 بعد وعلى

 الواقعة السموع كبرها، في القضاء مدن ثانية دونم 15000 للمدينة الهيكلي المخطط عمن األراعي

 ينةالظاهريةمد وفي ملم 350 - 256 السنوي  األمطار سقوط متوسط لها بلدة أقرب شرقها، في

 عام األخير الحصاء في الظاهرية سكان عدد كان الفلسطينية الجبلية المنطقة تنتهي الجنوبي

 بلدة فوق  الظاهرية تقوم الخليل محافظة في سكاني تجمع ثالث أي نسمة ألف30من اكثر م2008

 استمدت ومنه ياالستراتيج لموقعها بتحصينها بيبرس الظاهر السلطان وقام الكنعانية العربية جوشن

 23عنها وتبعد الخليل مدينة من الغربي الجنوب إلى تقع( بيبرس للظاهر نسبة الظاهرية)الحالي اسمها

 ودورا السموع أراعي بها يحيط دونما 120854أراعيها مساحة تبلغ البحر سطح عن م655ترتفع كم

 نسمة 3760ابةقر  1945عام وفي نسمة 2266قرابة 1922عام سكانها عدد وقدر السبع وقضاء

 . (2016أرشيف بلدية الظاهرية )العمري  الجامع بها ويوجد
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 دورا ريف للتخطيط والتطوير / المشترك الخدمات مجلس  5.3.2.2

ويتكون من  دورافي ريف مدينة  سيف ابو عيون  وتم انشاء مقره في تجمع 1999 سنةالمجلس  انشاء تم

/  امريشو  المجدو  الصرةو  الرماعيينو  البرجو  الغزالن بوا/  العسجا ابو:هفي المشاركة المحلية الهيئات

 واد/  طرامة/  رازح ديرو  الفوقا العسل ديرو  خرساو  الفوار حدبو  الفوقا العلقة/  التحتا العلقة/  عبدة

 بيتو  الفوقا الروش بيتو  التحتا الروش بيتو  العرقان ابوو  كرمةو  وطواس سكةو  بسم حفاير/  الشاجنة

 كرزةو  البقار مراحو  فقيقيسو  الكبير عنابو  رابودو  التحتا العسل ديرو  العقد خلةو  مةسال خربةو  مرسم

  .(2016أرشيف بلدية دورا )

 اإللكترونيةوالحكومة   اإللكترونيةاإلدارة المبحث الثاني:  3.2

 اإللكترونيةاإلدارة  1.3.2

العمل، فال تكاد تجد مجااًل أو  يشهد عصرنا الحالي تطورًا كبيرًا في الوسائل التقنية في شتى مجاالت

مؤسسة إال وتعتمد على الوسائل التكنولوجية والتقنية، فكان ال بد من إدارة هذه األعمال بوسائل تقنية 

أيضًا، وخصوصًا إذا كانت الدارة هي من تسير هذه األنشطة والمؤسسات، وتعمل على  متابعتها 

 لكل من األمور. وتوجيهها وتطويرها، وهي العقل المبدر والمسير

وقبل كل شيء هي إدارة موارد معلوماتية تعتمد على االنترنت وشبكات األعمال  اللكترونيةفالدارة 

تميل من أي وقت مضى إلى تجريد وإخفاء األشياء وما يرتبط بها إلى الحد الذي أصبح رأس المال 

أهدافها واألكثر كفاية في استخدام الفكري هو العامل األكثر فاعلية في تحقيق  -المعرفي -المعلوماتي

 (.2012مواردها )اآلغا، 



- 25 - 

هو تطوير األداء، والحد من السلبيات الموجودة، وذلك  اللكترونيةإن الهدف من وراء تطبيق الدارة 

عن طريق الزيادة في معدالت الالمركزية بين المستويات الدارية، واختصار الجراءات الروتينية التي 

ن الوقت والجهد في عمليات اتخاذ القرارات من المستويات العليا، مع إتاحة قدر كبير تبدد الكثير م

من الحرية للعاملين في المستويات الدنيا التخاذ القرار، واالستفادة من قدراتهم، وإبداعاتهم في االرتقاء 

 (.2011إلى مستويات جديدة )ماعي، 

الفوائد والمميزات، منها ما يخص السرعة والجودة، له العديد من  اللكترونيةكما أن ظهور الدارة 

والقدرة التنافسية،  وعامل الوقت أحد الموارد الدارية المهمة التي تمنح مميزات تنافسية للمنظمات، 

ألن تأخير تنفيذ العمليات بدعوى التحسين والتجويد يحد من القدرة التنافسي في ظل ارتباط فرص 

 (.2015)شويدح، النافسة بالسبق في النجاز 

  اإللكترونيةة اإلدارة أنش 1.1.3.2

منذ عشرينات القرن الماعي بظهور المصغرات الفيليمة التي كانت تسجل  اللكترونيةظهرت الدارة 

عليها الوثائق على أفالم ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ويمكن استنساخها وطباعتها على الورق 

( مصطلح معالج الكلمات IBMعندما ابتكرت شركة ) 1960العام  (، ثم تدرجت في2011)العالول، 

على فعاليات طابعتها الكهربائية، وكان سبب إطالق هذا المصطلح هو لفن نظر الدارة في المكاتب 

إلى إنتاج هذه الطابعات عند ربطها مع الحاسوب، واستخدام معالج الكلمات، أو لبرهان على أهمية 

م عندما أنتجت هذه الشركة جهازًا طرحته في األسواق أطلق 1964ر عام ما طرحته هذه الشركة ظه

 (.2014عليه اسم الشريط الممغنط جهاز الطابعة المختار )الدحدوح، 
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ثم تطورت في بداية السبعينيات من خالل تحويل األرصدة إلكترونيًا من منظمة إلى أخرى وكان 

في الثمانينيات لتشتمل  اللكترونيةتطبيقات الدارة مقتصرًا على المنظمات الكبيرة، وبعد ذلك تطورت 

 (.2010على أتمة بعض العمليات الدارية والخدمات واستخدام محدود للشبكات المحلية )الطائي، 

أما في التسعينيات فقد بدأت بعض األفكار لتوسيع الشبكات المحلية لتصل إلى كل المنظمات 

برت أرنولد جور نائب الرئيس األمريكي األسبق بيل كلنتون في والمواطنين عمن الفكرة التي أطلقها أل

(، فظهرت Almarabeh, & Abu Ali, 2010في أمريكا ) اللكترونيةرؤيته لتطبيق الحكومة 

شبكات االنترنت والشبكات الداخلية والخارجية في منتصف التسعينيات، وتمكنت المنظمات من تبادل 

 اللكترونية(، وهذا سهل انتشار تطبيقات التجارة 2010ائي، البيانات عبر شبكة االنترنت )الط

، والحكومة اللكترنية في نهاية القرن العشرين، ثم تبلور الطار العام لهذه اللكترونيةواألعمال 

في بداية القرن الحادي والعشرين، فهذا التطور جاء امتدادًا  اللكترونيةاألنشطة تحت مصطلح الدارة 

 (. 2011ور التكنولوجي وتطور مدارس الفكر الداري )العالول، طبيعيًا للتط

  اإللكترونيةمفهوم اإلدارة  2.1.3.2

واألبحاث  ولم تطرح أبحاث بالشكل المطلوب مصطلح حديث  اللكترونيةإن مصطلح الدارة 

 والدراسات والكتابات العملية في هذا المجال قليلة وخاصة العربية منها .

تختلف في جوانب وتتشابه في أخرى وفي  اللكترونيةن التعريفات في مجال الحكومة وهناك العديد م

عبارة عن االستخدام األمثل ألحدث تقنيات االتصاالت  اللكترونيةالنهاية تتفق على إن الدارة 

 .(2011لحسنات ،ا) بشكل أفضلقديم المعلومات ت وتكنولوجيا المعلومات لتحسين األداء المؤسسي و
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إدارية لعنصر المعلومات تعمل عل تحقيق خدمات أفضل  استراتيجيه كن تعريفها أيضا على أنهاموي 

للمواطنين والمؤسسات مع االستغالل األمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خالل توظيف الموارد 

لجهد البشرية والمادية والمعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث من اجل استغالل امثل للوقت وا

الخدمات المقدمة   جودة فيمع عرورة ربطها بال أفضل فاعلية في األداء و بالتالي تحقيق والمال

نمط أيضا (، و هي 2008المسعود،.)هي قائمة على المكانيات المميزة لالنترنت وشبكات األعمالو 

تقنياته المتجددة ، ال ومواكبةعصر المتغيرات السريعة،  عاطى معجديد من الفكر والممارسة الدارية يت

 .(2003السالمي، )عصر المعرفة والمعلوماتومواكبة ويطبق آلياته الفاعلة 

( بأنها إنجاز المعامالت الدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة 2006وقد عرفتها باكير )

ما االنترنت بدون أن يضطر العمالء من االنتقال إلى الدارات شخصيًا لنجاز معامالتهم، مع 

يترافق من االنترنت أو إهدار للوقت أو الجهد أو الطاقات بمعنى اتصل وال تنتقل، أي أدخل على 

 الخط وال تدخل في الخط.

كما تعرف بأنها النظام الداري المسئول عن إدارة وتنسيق العالقة بين الكادر البشري والحاسوب، 

لى المعلومات بمرونة وبدقة وسرعة عالية والقواعد البيانات، والشبكات، واالنترنت بهدف الحصول ع

 (.2010)بسيسو، 

( فقد عرفتها بأنها القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتقنيات 2011أما شلبي )

الحديثة، لتنفيذ األنشطة الدارية إلكترونية عبر االنترنت، وشبكات الحاسوب اآللية في كل زمان 

ة وتحسين األداء وتوحيد الجراءات، وسرعة التنفيذ وخفض التكلفة، وتوفير ومكان، مما يؤدي لجود

 البيانات والمعلومات الالزمة، بهدف تحقيق أهداف المنظمات الدارية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
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وعرفت أيضًا بأنها: النهج االستراتيجي لدارة المنظمات، والتي تبدأ بالرؤية والرسالة، ويؤكد قيمة 

دة من تكنولوجيا المعلومات، والتي تزيد من فاعلية األداء وجودة النتاج، هذا النهج يركز على االستفا

 (.YAO, 2011الذكاء االصطناعي واألتمتة والتكامل، مما يمكن ويدعم المنظمة فيا لمستقبل )

من موارد ( فقد عرفها بأنها هي الدارة الشاملة، التي توظف جميع الطاقات المتاحة 2015أما عابد )

بشرية ومادية وتقنيات وبرمجيات حديثة، من أجل تحقيق األهداف المرسومة لها، وتقديم خدماتها 

لجمهورها بفاعلية أكثر وجهود وتكلفة أقل، بما يعزز روح المنافسة لديها مقارنة بالمؤسسات المماثلة، 

ا يمدها بأسباب التطور ويجعل كفة المنافسة راجحة لها، وتحقق رعا الجمهور المتعامل معها، مم

 والنمو المتسارع الذي يشهده العالم.

 اإللكترونيةأهداف اإلدارة  3.1.3.2

االستخدام األمثل لتقنية المعلومات  ق عن طر فإننا نتحدث  اللكترونية الدارة عند الحديث عن أهداف

 (2010خلوف، ): من أهم أهدافهاو واالتصاالت  

للتقنية ونظم المعلومات  األمثلنظمات من خالل االستخدام رفع مستوى الجودة والفعالية للم -

 ذه األهدافه يمبيقية المتعلقة بها ومنأهواالتصاالت والمعرفة العلمية والتط

 . المؤسساتوتعزيز فعالياتها في خدمة أهداف  الداريةعمليات التطوير خدمة  -

 يانات والمعلومات وربطها بمراكز الب قاعدةعن طريق توفير  الداريةتقليل معوقات اتخاذ القرارات  -

 .  الداريةمن خالل استخدام تقنية المعلومات   صنع القرار

 والمعلومات من المنظمات في أي وقت . تعلى الخدما تسهيل  الحصول -



- 29 - 

األعمال عن بعد سواء للموظفين العاملين في األجهزة الحكومية أو للمستفيدين من  متابعةإمكانية  -

 . خدمات تلك األجهزة

والتقليل من العمل دارة بال أوراق الاستخدام األوراق في األعمال الدارية من خالل تطبيق تقليل  -

 الورقي.

 الشفافية والمصداقية والمساواة . أساسهاتوفير خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين  -

 ملين .االيجابية لدى جميع العاالمؤسسات توظيف تكنولوجيا المعلومات في دعم وبناء ثقافة  -

 على النحو التالي: اللكترونية(، أهداف الدارة 2011كما صنف )الوادي والوادي، 

 أهداف تتعلق بفائدة المستفيدين والعمالء والداخليين والخارجيين للمنظمة وهي:أواًل: 

 التقليل من التعقيدات الدارية. .1

 ى كافة العاملين.توظيف تكنلوجيا المعلومات في دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لد .2

 زيادة الترابط بين العاملين والدارة العليا وإدارة الموارد كافة. .3

 تحقيق الفائدة القصوى لعمالء المنظمة. .4

 تحقيق  الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات للمستفيدين واالستغالل األمثل للموارد. .5

 (.2011التعليم المستمر وبناء المعرفة )شلبي،  .6

 تتعلق برفع كفاءة العمل اإلداري وهي:ثانيًا: أهداف 

 تحسين مستوى الخدمات. .1

 النجاز السريع لألعمال واختصار زمن التنفيذ في مختلف الجراءات. .2

 استمرارية عمل المنظمة على مدار الساعة وأداء العاملين له عن بعد. .3
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 تخفيض التكاليف. .4

 الحد من استخدام األوراق في األعمالي الدارية. .5

الموارد البشرية الزائدة عن الحاجة في األعمال الدارية وتحويلها إلى أداء المهمات  التقليل من .6

 (.2010األساسية للمنظمة )القحطاني، 

 ثالثًا: أهداف تتعلق بزيادة كفاءة وفعالية وترشيد اتخاذ القرارات اإلدارية وهي:

 المساعدة على التقليل من األخطاء المرتبطة بالعامل النساني. .1

ر المعلومات والبيانت بصورة فورية للمستفيد ولمتخذي القرار وتسهيل الحصول على الخدمات توفي .2

 في أي زمان ومكان وبشكل آلي.

 زيادة الترابط بين العاملين والدارة العليا ومتابعة إدارة الموارد كافة. .3

 (.2011تقليل معوقات اتخاذ القرار )شلبي،  .4

 منظمة التنافسية محليًا وعالميًا وهي:رابعًا: أهداف تتعلق بزيادة قدرة ال

 التوافق مع بقية دول العالم التي تتجه إلى العمل اللكتروني بقوة. .1

 الحد من الفساد الداري. .2

 تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات بمختلف أنواعها. .3

يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين جمهور المنظمة باتباعها أسلوبًا موحدًا في تقديم الخدمات مما  .4

 التقليل من الوساطة والمحسوبية.

 (.2011تقليل تأثير العالقات الشخصية على إنجاز األعمال )الوادي والوادي،  .5
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 : اإللكترونيةايجابيات وسلبيات اإلدارة  4.1.3.2

 اإللكترونيةاإلدارة  تطبيق فوائد /اإللكترونيةيجابيات اإلدارة إ 1.4.1.3.2

الحسنات سواء كان من الباحث كما ذكرها  ينهبيقه له ايجابيات معنهج يتم تطإن كل أسلوب أو م

الصحية أم غيرها والمتتبع لجميع النظريات التي  أوالثقافية  أو االقتصادية أوالناحية االجتماعية 

وبعد تطبيقها  الدارةالعالج الشافي لمشكالت  يالحظ أن هذه النظرية هي  الدارةوردت في علم 

من  البدائل أوالبحث عن الحلول  إلىالمشكالت التي تحتاج  أويظهر بعض النقص 

 :(2011،)الحسناتجديد

بمعايير الخصوصية والسرية المناسبة  اللكترونيةحيث تتمتع الدارة  الخصوصية واآلمان -

 والمصداقية مما يؤدي إلى نموها وتطورها في خدمة العاملين

يسمى ببنك المعلومات ومعالجة وتشغيل البيانات وتكوين ما  السرعة والدقة في تخزين المعلومات -

 ي واسترجاع النتائج في وقت قصير مقارنة بالنظام اليدو 

الذي يؤدي  األمرمن العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية  االستجابة لحاجات ورغبات المستفيدين -

 تحقيق رعى المستفيدين إلى

 لمستفيدين من الخدمات التعليمية   العمل والتعامل مع ا أداءفي  الشفافية تأكيد وإظهار -

 تأديةاألعمالوالروتين في  التخلص من البيروقراطية -

على مدار السنة ومباشرة دون المؤسسة التي تقدمها  ضمان حصول المستفيدين على الخدمات -

 اللكترونيةمن خالل الشبكة  المؤسسةإلىحضورهم  إلىالحاجة 
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،  األنشطةفي تحويل المدخالت )  اآللياسب : ويقصد بها استخدام الح تحسين العمليات -

 إلى أعمالهمالمؤسسة وتحويل ( والتي يؤدي من خاللها العاملون في  واألفراد، الموارد ،  األعمال

 . ن من العملية التعليمية مخرجات بهدف تحقيق رغبات المستفيدي

لمتابعة الدورية من خالل مساعدتهم على ا أفضلبطريقة  أعمالهم تأديةتمكين المديرين من  -

وتوفير الوقت لديهم ليتمكنوا من التركيز على  مراحلهفي جميع  المؤسسي العمل  أداءلطرق 

 الكتابية الورقية األعمالجوانب العمل المهمة بدال من 

 أن اللكترونيةعن طريق الشبكة  األفرادحيث يستطيع  في المؤسسةالقضاء على التزاحم  -

 هاب إلى المؤسسة. الذ يحصلوا على خدماتهم دون 

   اإللكترونية اإلدارةسلبيات تطبيق  2.4.1.3.2

سوف تزول كل المشاكل  اللكترونية الدارةاستراتيجية قد يعتقد الكثير انه عندما يتم تطبيق 

 أنمختلف حيث  أمر إلىرض الواقع يشير  اعلى  نلحظهلكن ما   الدارة تواجهالتي والمصاعب 

 بأفضلتدقيق مستمر ومتواصل لتامين استمرار تقديم الخدمات  إلىسيحتاج  نيةاللكترو  الدارةتطبيق 

وجود خطط عرورة للوقت والجهد والمال اخذين بعين االعتبار  األمثلشكل ممكن مع االستخدام 

، )الحسنات :اللكترونيةالدارة تطبيق  أثناءالتي تظهر  األخرى  من السلبياتو طارئة  أوبديلة 

2011) 

 الدارةالتي يسببها تطبيق  األسبابتعتبر زيادة معدالت البطالة من  ب البطالة :زيادة نس .1

عمل جديدة بالعافة إلى أن المعلوماتية في فرص  الثورةتوفر  أنبالرغم مما يمكن  اللكترونية

 .مشكلة ستتعاظم مع االعتماد على المعلوماتية وهي البطالة هناك 
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التجسس االلكتروني يستهدف االطالع على معلومات : اآلمانالتجسس االلكتروني وفقدان  .2

مسموحا لغير المخولين باالطالع عليها  سعبر الشبكة ولي آخرالى  وبجهاز حاس منمؤمنة 

بقصد  األفعاللمالكيها وتتم هذه  واألهميةوغالبا ما تكون هذه المعلومات في غاية السرية 

امل االلكتروني والتعامالت المالية وبطاقات يؤدي التع األوقاتبالغير وفي الكثير من  العرار

ويتم   أوتدميرهجلب ملف  أو آخرتشغيل  أوحذف ملف  من خالل االئتمان عن طريق المخترق 

ذلك عادة باستخدام برامج تعتمد على نظام ) العميل ، الخادم ( المخترق هو الذي يقوم باالختراق 

القرصنة  تسمىيتم ذلك بطرق غير مشروعة و  األمانعن طريق كسر كلمة السر ومعرفة مفتاح 

الكمبيوتر والمعلومات بطريقة غير  ألنظمةالدخول يحاولون من  بأنهمويمكن تعريف القراصنة 

 .األمنيةالحماية  أنظمةشرعية وذلك عن طريق البحث عن نقاط الضعف في 

 الدارة جيةالتطبيق الغير سوي والدقيق لمفهوم إستراتي إنفي حال أي خلل : اإلدارةشلل  .3

 أودفعة واحدة بدون مقدمات  اللكترونية الدارةإلى واالنتقال من النمط التقليدي  اللكترونية

عند ذلك  الدارةشلل في وظائف  إلىيؤدي  أن شأنهتدرج في االنتقال من  أواعتماد لتسلسل 

مفهومها الشامل فنكون قد ب اللكترونية الدارةولم ننجز  لإلدارةنكون قد تخلينا عن النمط التقليدي 

 الدارةتعطيل الخدمات التي تقدمها  إلىيؤدي  أن شأنه هذا منولم نربح الثانية و  األولىخسرنا 

النظام التقليدي  إلىالعودة  أوااللكتروني  الداري ريثما يتم االنجاز الشامل والكامل للنظام  وإيقافها

 .  اللكترونية الدارةستراتيجيةل يحصل في أي تطبيق أن ممكنبعد خسارة كل شي وهذا 

والمهام التي تتطلب  األعمالانجاز  اللكترونية الدارةتتيح  ضعف التواصل االجتماعي: .4

العمل فال تترتب على ذلك  أوي البيتمع الجهات الحكومية عن طريق شبكة االنترنت  التعامل

المجتمع حيث تعد  أفرادمع  كالجهات الحكومية وبالتالي قله االحتكا إلىالذهاب إلى حاجة 

 التواصل والتعارف االجتماعي أسباب أهمالمراجعة في الدوائر الحكومية من  أماكن
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ان مطروحتان يتهناك رؤ  :المؤسسةفي  اإللكترونية اإلستراتيجية لإلدارةالرؤية  .5

لم تعد  جيةالستراتي أنرؤية دعاة شبكة يرون  األولى: المؤسسةفي  اللكترونية لستراتيجيةالدارة

هي  الستراتيجية أنالذين يؤمنون  الستراتيجيةمطلوبة في بيئة متغيرة باستمرار، والثانية دعاة 

 . ونموها المؤسسةالضمان الوحيد لبقاء 

 اإللكترونيةخصائص اإلدارة  5.1.3.2

على العديد من الخصائص لكي تتمكن من تقديم أفضل الخدمات  اللكترونيةتعتمد الدارة 

 : (2011)العاجز،وهي

: وهذا ال يعني أنها ال تخرج عن نطاق خبرتنا الواسعة في الدارة سواء في تحديد  عملية إدارية .1

 األهداف ورسم السياسات وتوجيه الموارد وفق خيارات إستراتيجية وعملية الرقابة عليها . 

 ني والذي يتحدد عبروالتي تفسر البعد االلكترو  اإلمكانات المتميزة لالنترنت وشبكات األعمال .2

 :األمور التالية

  الذي يقوم على أن القيمة  املإمكانيات الشبكة وفق قانون متكالتشبيك الفائق : ويعمل في ظل

 الحقيقية لكل شبكة اتصال باتجاهين تعادل مربع إمكانيات عدد المشاركين فيها . 

 سواء بين العاملين أو  اسبالمنرنت في تفاعل حي ومباشر وبالوقت التفاعل اآلني : حيث االنت

 وجميع األطراف . بينهم وبين الزبائن والموردين 

  توفر االنترنت في كل مكان عبر العالم وسهولة الوصول للخدمة بيسر وبسهولة وبتكلفة اتصال

 في متناول يد الجميع .
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  سال رسالة السرعة الفائقة : إن المزايا التي تتمتع بها االنترنت في االتصاالت عن بعد تجعل إر

 .  ثوانيمن قارة ألخرى عبر البريد االلكتروني ال يأخذ أكثر من 

  الموارد والعمل عن بعد لم تعد تهتم شركة االنترنت بالحدود التي تفصلها كموارد مادية وبشرية

 عن اآلخرين 

  السرعة والوعوح : وذلك عبر تجاوز حواجز الدارة البيروقراطية وتالفي كثير من عقباتها

 المعامالت بسرعة فائقة وإرسالها واستقبالها .  وإتماموقاتها الدارية ومع

  عدم التقيد بالزمان والمكان : فإمكانية المراجعة طوال ساعات اليوم من خالل مواقع االدارة

 . بشكل مباشرالمتاحة عبر االنترنت والحصول على الجابة 

 برامج للمراجع تمكنه من انجاز معامالته عبر  إدارة المعلومات ال االحتفاظ بها : وذلك عبر توفير

 شاشاتها وأزرارها وتبسيطها له بدرجة شبه تعليمية . 

  المرونة : وذلك الستجابة السريعة لألحداث والتجاوب معها متعدية بذلك حدود الزمان والمكان

 ن قبل وصعوبة االتصال مما يساعد الدارة على تقديم كثير من الخدمات لم تكن متاحة لهم م

  الرقابة المباشرة والصادقة وذلك عبر متابعة مواقع عملها المختلفة في كل المواقع الدارية وكل

 منافذها وأجهزتها التي يتعامل معها الجمهور 

  السرية والخصوصية : وذلك عبر ما تمتلكه الدارة من برامج تمكنها من حجب المعلومات

ي الصالحية الذين يملكون كلمة المرور للنفاذ إلى تلك والبيانات المهمة وعدم إتاحتها إال لذو 

 المعلومات 
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 : اإللكترونية اإلدارة تطبيقمعوقات  6.1.3.2

الباحث كما حددها  اللكترونيةهناك مجموعه من المعيقات التي قد تحول دون تطبيق الدارة 

 (2011)الحسنات، :وتتلخص فيما يأتي الحسنات

، اللكترونيةوالتنسيق على مستوى الدارة العليا لبرامج الدارة  طيطالتخانعدام : معيقات إدارية .1

غياب  اللكترونيةوتحديد الوقت الذي يلزم فيه البدء بتطبيق وتنفيذ الخدمات والمعلومات 

  .في الدارات الصغرى  اللكترونيةالمتابعة من قبل السلطات العليا لتطبيق الدارة 

غياب التنسيق بين األجهزة والدارات األخرى ذات  تحول ومتطلباتهبدواعي ال الدارةععف اقتناع 

 العالقة، حتى تمتلك نفس األنواع من األجهزة والبرمجيات. 

ندرة المؤسسة و قلة المعرفة الحاسوبية لدى الداريين الذين يمتلكون قرار إدخال هذه التقنية داخل 

ععف برامج التوعية المؤسسة وبة داخل توفير التدريب المتخصص بشكل واسع في المواقع المرغ

ععف الدعم السياسي من القيادات المؤسسات في  اللكترونيةالعالمية الموآبة لتطبيق الدارة 

 بيئة العملفي  اللكترونيةالسياسية العليا لمشروع الدارة 

ات ندرة وجود مواصفبيئة العمل صعوبات ومشكالت تشغيل الحاسب اآللي في  :معوقات تقنية .2

الواحدة تقادم أجهزة وبرامج الحاسب  المؤسسة ومعايير موحدة لألجهزة المستخدمة حتى داخل 

نظرا للتطور السريع الذي شمل جميع جوانب الحياة و  المؤسسة اآللي المستخدمة في البيئة 

مثل هذه التقنية ععف  الستقبالععف البنية التحتية لكثير من المؤسسات ونقص جاهزيتها 

 .التحتية لشبكات االتصال في بعض المناطقالبنية 
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أم  المؤسسةالعاملين داخل  أكانواتتمثل هذه المعوقات في األفراد سواء و  :معوقات بشرية .3

: ععف الوعي الثقافي يلي المتعاملين معها، ومن المعوقات التي أجمع عليها الباحثون ما

برامج    قلةلمؤسسات و اخل اوالتنظيمي د االجتماعيعلى المستوى  المعلوماتبتكنولوجيا 

تنامي شعور بعض المديرين وذوي المؤسسات و التدريب في مجال التقنية الحديثة المتطورة في 

ندرة تقديم حوافز مادية للمديرين، ونقص وتفاوت و  السلطة بأن التغيير يشكل تهديًدا للسلطة

 .خبرات المديرين

قلة الموارد المالية  لشبكة العالمية لإلنترنتوتتمثل فيما يأتي تكلفة استخدام ا: معوقات مالية .4

الشبكات وربط  إنشاءوبخاصة  اللكترونيةالمخصصة للبنية التحتية الالزمة لتطبيق الدارة 

 االرتباطالمواقع وتطوير األجهزة والبرامج قلة الموارد المتاحة لدى الدارات العليا ، بسبب 

 اللكترونيةععف قدرة بعض األفراد لشراء األجهزة  قبميزانيات ثابتة ومحدودة فيها أوجه النفا

قلة توفير المخصصات المالية التي تحتاج إليها  لضعف الجانب المادي الذي يعانون منه

التكلفة العالية للبرمجيات ب   اللكترونيةعمليات التدريب والتأهيل من أجل تطبيق الدارة 

 . اللكترونيةواألجهزة 

قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ولغاية اللحظة لم يتم انجاز القوانين  بعدمعيقات قانونية:  .5

واألنظمة الخاصة بالبلديات وال يزال يطبق في المحاكم الفلسطينية القانون األردني للعام 

م وإذا كان هناك تغير أو تحديث لم يتم إال في شقه المالي 1964م وقانون األبنية للعام 1955

 م . 1966نية للعامفقط على قانون األب

وال زالت األوامر العسكرية السرائيلية أيضا تعتمد ولغاية اآلن لم يتغير نظام تقاعد موظفي البلديات 

 ولهذا نرى أن منظومة القوانين في وزارة الحكم المحلي أصبحت تشكل عائقا وال يوجد نظام تقاعد

 . (2016أرشيف بلدية دورا)
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" ال يعني أّن الطريق ممهدة اللكترونيةملة للتحول إلى نمط "الدارة متكا إستراتيجيةمجّرد وجود  إن

بسهولة و سالسة و بشكل سليم و ذلك ألّن العديد من العوائق  الستراتيجيةلتطبيق و تنفيذ هذه 

وعع و تنفيذ مشروع "الدارة   المسئولينوالمشاكل ستواجه تطبيق الخطة ولذلك يجب على 

بكافة العناصر والمتغيرات التي يمكن أن تطرأ وتعيق خّطة عمل  محاطو  " بفكر شاملاللكترونية

لتفاديها أو إيجاد الحلول المناسبة لها ومن هذه العوائق  أماوذلك  اللكترونيةالدارة  إستراتيجيةوتنفيذ 

 ذكرهامنها كما  اللكترونية البلديةعلى مشروع  اللكترونيةتعيق عملية تطبيق الدارة  أنالتي يمكن 

 (2009)أبو أمونه ،: التالية

" السيما في حال تدّني العائدات اللكترونية: عدم توفر الموارد الالزمة لتمويل مبادرة "الدارة أوال

 .المالية الحكومية

: تأخير متعمد أو غير متعمد في وعع الطار القانوني و التنظيمي المطلوب و الذي يشّكل ثانيا

 ."اللكترونية"لإلدارة أساسا ألي عملية تنفيذ 

: مقاومة هائلة للتغيير من قبل الموظفين الحكوميين الذين يخشون على عملهم المستقبلي بعد ثالثا

 .تبسيط الجراءات و تنظيم العمليات الحكومية

اتية واالّتصال السريع بالبنية التحّتية المعلوم اللكترونيةعدم استعداد المجتمع لتقّبل فكرة الدارة : رابعا

االقتصادية خاصة إذا كانت هذه العملية و  الوطنية عبر االنترنت نظرا لألزمات االجتماعية

 .مكلفة ماديا
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نقص في القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت محليا أو دعم غير  :خامسا

لرامية إلى تنفيذ كاف من قطاع التكنولوجيا المعلومات و االتصاالت الدولي للجهود الحكومية ا

 .اللكترونيةتطبيقات الدارة 

 : اإللكترونيةعناصر اإلدارة  7.1.3.2

 ( 2012لإلدارة اللكترونية العديد من العناصر من أهمها: )عليان، 

والمفكرات -واألدلةحيث تتكون من األرشيف الليكتروني والبريد الليكتروني  :إدارة بال ورق  -أ

 .لصوتية ونظم تطبيقات المتابعة اآلليةوالرسائل ا اللكترونية

 اللكترونيةمرات المؤت,وتتمثل في التليفون المحمول والتليفون الدولي الجديد  :إدارة بال مكان -ب

 .والعمل عن بعد

لها هي أفكار لم يعدففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء  تعمل بشكل متواصل  :إدارة بال زمان -ج

 على مدارلذلك البد من العمل المتواصلفنحن ننام وشعوب أخرى تصحو  مكان في العالم الجديد

 .وقضاء مصالحناساعة حتى نتمكن من االتصال بهم 

فهي تعمل من خالل المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي تعتمد علي  :إدارة بال تنظيمات -د

 . المعرفة صناعة

 :(2011)العاجز  نيةاإللكترو متطلبات إنجاح اإلدارة  8.1.3.2  

 الباحث العاجز ما يلي: كما حددها اللكترونية الدارةإن من أهم متطلبات تطبيق 

 . وعع استراتيجيات وخطط التأسيس 

 . تطوير التنظيم الداري والخدمات والمعامالت تدريجيا 
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 . تعليم وتدريب العاملين وتوعية وتثقيف المتعاملين 

 عديل التشريعات الحالية وتطويرها إصدار التشريعات الضرورية أو ت 

  اللكترونيةعمان أمن وحماية المعلومات في الدارة . 

 (2011)الحسنات :  :اإللكترونيةمجاالت اإلدارة  9.1.3.2

مدى قدرة المنشأة أنماطا مختلفة وأشكاال متعددة تتفق مع طبيعة العمل على  اللكترونيةتأخذ الدارة 

 .أهدافهاعلى تحقيق 

 اإللكترونيةرة التجا  

هي تبادل المعلومات والخدمات التجارية عبر شبكة )االنترنت( لتحقيق التنمية  اللكترونيةالتجارة 

االقتصادية بصورة سريعة ومثال على ذلك البطاقات البنكية والستخداماتها في العمليات التجارية وتعد 

  اللكترونيةتطبيق ظهر لإلدارة  اللكترونيةالتجارة 

 اإللكترونيةحة الص  

بتوفير االستشارات والخدمات والمعلومات الطبية إلى المرعى عبر وسائل  اللكترونيةتقوم الصحة 

فالمريض يستطيع متابعة نتائج الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية والمعلومات  اللكترونية

 والخدمات عبر الشبكة المحلية للمستشفى أو عبر شبكة االنترنت

 ويقصد به التعليم عن بعدااللكتروني  التعليم 

في التعليم االلكتروني يمكن إجراء الدراسة واالختبارات التحريرية ومناقشة الرسائل العملية عبر الشبكة 

 المحلية للمنشأة أو عبر شبكة)االنترنت (  

  اإللكترونيةالحكومة  



- 41 - 

بها إدارة الشؤون العامة بواسطة  ويقصد  اللكترونيةاحد أنماط الدارة  اللكترونيةتعد الحكومة 

عمال الروتينية لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية والتخلص من األ اللكترونيةالوسائل 

      المختلفة الجهات بين الحكومية الخدمات إنجاز في ذلك يتمثل أن ويمكن عاليةفافيه والمركزية بش

 الحكومة بين والعالقة. والشركات  الحكومة بين قةوالعال. واألفراد  الحكومة بين العالقة: مثل

 .والموظف

 الحكومة اإللكترونية 2.3.2

  اإللكترونيةالحكومة نبذة عن  1.2.3.2

 رعاية عن دولية ندوة في المؤتمرين رغبات نتيجة م٢٠٠١ عام اللكترونية الحكومة مشروع بدأ

( أويسد) االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة بتكليف الندوة أوصت حيث ،والتنمية الديمقراطية

 ورحب ،اللكترونية الحكومة وتداعيات مستقبل مدارك تعميق في المستقبلية برامجها خالل بالسهام

 من وطلبوا الندوة بقرار م٢٠٠١ يونيو في السنوي  اجتماعهم في المنظمة في األعضاء الدول وزراء

 م٢٠٠١ نوفمبر وفي. اللكترونية الحكومة جهتوا التي والفرص التحديات عن التقصي المنظمة

 على سابقاً  «بوما» العامة الدارة بلجنة المعروفة الممتلكات وتنمية العامة الحاكمية إدارة صدقت

 مجموعة ومن "بوما" من توجيهات المشروع تلقى حيث ،"جف" اللكترونية الحكومة بمشروع القيام

 الدول في اللكترونية الحكومة عن مسئولين من المكونة اللكترونية الحكومة بخصوص عمل

 والواليات وهولندا والمكسيك وكوريا واليابان وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والدنمرك وكندا أستراليا)األعضاء

 (2006سلسة دراسات نحو مجتمع المعرفة الصدار التاسع).)(األمريكية المتحدة
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 .اإللكترونيةالحكومة  تطور مؤشر 2.2.3.2 

 (E-Government Development Index,EGDI) اللكترونية الحكومةتطور  مؤشر عتبري

 تواجد يتضمن حيث دولة، أي في اللكترونية الحكومة بيئة تقييم في للموعوعية وأقرب شامالً  معياراً 

 تنميةال في وقدراتها عام، وجه على لالتصاالت التحتية البنية ويقيم النترنت شبكة على الدولةالمباشر

 مستدامة بيئة تكوين على الدولة تعين التي األساسية األحوال على بالتعرف المؤشر يقوم كما. البشرية

 يأخذ الميزان وذلك. لتقييمها مالءمةال الموازين بتحديد الكافي االهتمام وإعارتها اللكترونية للحكومة

 والمفيدة اآلنية والخدمات اتللمعلوم التوصل على سكانها من شريحة كل قدرة مدى االعتبار في

 .حائل دون  بها والخاصة

 التطور مستوى  تمثيل إلى عادة يميل العالمي اللكترونية الحكومةتطور  مؤشر تطبيق ونتائج

 قيمة متوسط تفوق  الصناعية الدول مرتبة فإن المنطلق هذا ومن. والسياسي واالجتماعي االقتصادي

 . م ٢٠٠٢ لعام المتحدة األمم تقارير وفق (1.62)وهي المؤشر

: مؤشر اللكترونيةثالثة أبعاد رئيسية للحكومة  العالمي اللكترونية الحكومةتطور  مؤشرويقيس 
ومؤشر واقع البنية التحتية ( Online Service Index, OSI)الخدمات الرقمية المتصلة بالشبكات

رأس  ومؤشر  (Telecommunication Infrastructure Index, TII)الفنية والتقنية لإلتصاالت
 (.Human Capital Index, HCI)المال البشري 

 بالنسبة اللكترونية الحكومة بإدخال المهتمة العربية الدول وعع ويقارن  يبينالتالي ( 1.2)رقم وشكل
  .2002في العام العالم دول ترتيب في ١٠ أعلى عمن رتبة على الحائزة اللكترونية لحكوماتل
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 2002لبعض دول العالم  اإللكترونية الحكـومـةمرتبة مؤشر تطور : (1.2)الشكل رقم

 في تعتبر ولبنان والبحرين والكويت المتحدة العربية المارات دولة هي عربية دول أربع هناككان 

 المملكة مباشرة موعةلمجا هذه يلي ،اللكترونيةللحكومة بالنسبة العالية القدرة ذات الدول مجموعة

 اللكترونية للحكومة بالنسبة القدرة متوسطة تعتبر التي وعمان ومصر واألردن وقطر عوديةالس العربية

 (2002من وجهة نظر عالمية"  اللكترونيةتقرير األمم المتحدة، "معايرة الحكومة  .)2002عام 

( 46.2أصبحت) العالمي المؤشر قيمة متوسطبأن   2016بينما أشار تقرير األمم المتحدة لعام 

المملكة المتحدة ( أوروبية تصدرت العالم بقيادة)دولة 19( ريادية عالميًا كان منها)دولة 29)وأن

( بينما سجلت 0.7241( حيث سجلت دول أوروبا أعلى معدل عالميًا)0.9193( بمؤشر)"بريطانيا"

( أما االواليات المتحدة األمريكية وكند( تصدرتها)0.5246ثاني أعلى معدل عالميًا) دول األمريكيتين

( تصدرتها كوريا الجنوبية 0.5132( ثالث أعلى معدل عالميًا)دول 6دول أسيا فسجلت)

( ونالحظ أن هذه الدول العربية سنغافورة واليابان وإسرائيل والبحرين واإلمارات العربية المتحدةيتبعها)

( وأخيرًا رقط-المملكة العربية السعودية-الكويت( أسيوية ريادية مع)دول 10كانت من عمن أول)

( 0.4154معدالتهما على التوالي) أقل معدالت المؤشر عالميًا وكانت سجلت دول أوقيانوسيا وأفريقيا



- 44 - 

تقرير األمم  .) (0.0270( حيث سجلت دولة الصومال أقل مؤشر في العالم بمعدل)0.2882و)

 (2016في دعم التنمية المستدامة"  اللكترونيةالمتحدة، "مسح الحكومة 

 بالنسبة العالية القدرة ذات الدول مجموعة( من %66تساع الفجوة بين أقاليم العالم حيث)ونالحظ إ

 بالنسبة قدرة التي ال تملك الدول مجموعة ( من%81.2كانت أوروبية بينما) اللكترونية للحكومة

ينما كانت دول أوقيانوسيا وأفريقيا والتي جائت تحت متوسط المؤشر العالمي ب اللكترونية للحكومة

دول العالم للتوجه للحكومة  توسطت دول األمريكيتين وأسيا المؤشر وهذا يعكس تباين قدرات

ويؤكد الحاجة الماسة والعاجلة لدعم أولويات التنمية المستدامة في هذه الدول حيث يساهم  اللكترونية

 للدول بشكل إيجابي.في محاربة الفساد وتطوير الميزات التنافسية  اللكترونيةتطوير مؤشر الحكومة 

 اللكترونية الحكومة بتطوير مؤشر المهتمة العالم دول وعع بين ويقارن  يبينأدناه ( 2.2)رقم وشكل

  .العالم دول ترتيب في ١٠ أعلى عمن رتبة على الحائزة اللكترونية لحكوماتل بالنسبة

 

ليميًا من تقرير األمم المتحدة العالمي إق اإللكترونية الحكـومـة نتائج مؤشر تطور: (2.2)الشكل رقم
  2016عام
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 البحرين دولحيث تقدمت  2016في مؤشر  عربيةال دول( تراجع عدد ال2.2وبالرجوع إلى الشكل رقم)

 اللكترونيةللحكومة بالنسبة العالية القدرة ذات( دولة 29عمن مجموعة الـ) المتحدة العربية الماراتو 

 السعودية العربية المملكة معها مباشرة الريادية موعةلمجالف حيث بقيت خ الكويتوسجل تراجع لدولة 

تراجع مؤشرها عن  التي وعمان ومصر األردنبينما تراجعت  ( اسيويةدول 10عمن أول) وقطر

 .اللكترونية لحكومةتطور ال بالنسبة القدرة متوسطةوبقيت  المتوسط العالمي الجديد

نجد أن  نافإن العالمي الترتيب في اللكترونية اتالحكوم بمجموعات وععنا الفلسطيني وبمقارنة

المؤشر العالمي يذكر دولة إسرائيل والدول العربية ولكنه يغفل عن ذكر حتى اسم الضفة الغربية 

وقطاع غزة ونحن بحاجة ماسة إلى تأكيد واقع دولة فلسطين وبذل كل الجهود الممكنة للحاق بباقي 

 السنوي. العالمي اللكترونية الحكومة مؤشر يدول العالم وتحقيق معدالت مرتفعة ف

 : اإللكترونيةالبناء القانوني لإلدارة  3.2.3.2

ال نرى في العالم  أنناة وأهمية مع يأكثر المواعيع حساس من اللكترونيةانوني لإلدارةالبناء القيعد  

ات القانونية لألعمال ا يراعي هذه األهمية وإذا كان ما سبق من بحث في التحدييالعربي نشاطا تشريع

قد وصف بأنه الطار الذي جمع كافة تحديات قانون الكمبيوتر وذلك صحيح إذا كان  اللكترونية

 .(2008، الكبيسي).ليس لها عالقة بالجانب االلكترونيمتصورا أن تظهر تحديات تقنية المعلومات 

الميادين ومختلف القطاعات  شتىما بين الجهات الحكومية واألفراد في  بخصوص العالقة بين اأم

تأسست على تعبئة الطلبات واالستدعاءات الخطية والمكتوبة وتسليم األصول والحصول على 

الحكومي ال يحكمها غير الورق  والموظف ينمستندات رسمية ، من الوقائع التي تجعل المواطن

نما في الغالب كتابة والكتابة ، وليس أي ورق وإنما في الغالب نماذج حكومية وليس أي كتابة وإ
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وهذا يزيد األمور تعقيدا في ظل غياب النظام موثقة من مفهوم المستندات الرسمية المقرر قانونيا 

 :والقانون وهنا تبرز عده إشكاليات

 إشكاالت في ميدان أنظمة الرسوم والطوابع وعملية استيفائها -

 تتصل بإجراءات العطاءات الحكومية وشرائطها الشكلية إشكاالت -

 إشكاالت تتصل بوسائل الدفع وقانونينها ومدى قبول القانون للدفع  -

ة يفي ظل غياب استراتيجيات امن شمول اللكترونيةإشكاالت في ميدان حماية امن المراسالت  -

 اللكترونيةحجية التعاقد  إشكاليه في بيئة المؤسسات العربية سوى في القطاعين العام والخاص

وكذلك خشية من أن يكون التكامل الرقمي على حساب  للكترونيةاوحجية الثبات بالوسائل 

بين  السرية وعلى األنشطة الجرمية المرتكبة بواسطتها ثمة خشية على امن التكامل سوى ما

 .بينها وبين الجمهور أوالمؤسسات الحكومية 

ظام القانوني القائم تتطلب الوقوف على كافة تشريعات الن اللكترونيةإدراك أن الدارة  ميراد عما تقد

وغير مناسبة في  وهي ال تتحمل أن يشرع لها بقالب تشريعي جاهز قد يكون مناسبا في بيئة مغايرة

 .البيئة المحلية 

 :(2015)الباز  اإللكترونيةالتشريعي في اإلدارة  اإلصالحمالمح  4.2.3.2

 أساسيتم على  أنمشروعا العمل الحكومي وغيره ال بد له لكي يكون  أن إلى الشارةمن الواجب 

 أنوال بد  الدستوريةوالقانونيةالتي تتمثل في النصوص  الشرعيةالقانونيةلة ظقانوني أي يندرج تحت م

 .فقد شرعيته وإالقانوني  أساسعلى  إداري  إجراءينبني أي 
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لعامة في المنظمة ا أيضااألساسالتقليدية وانه سيبقى  المنظمةالداريةفي  األساسكان هذا هو  وإذا

البعض عبارة التحرر من القوانين بمضلة التحرر  يستخدم أنوالخطر معا  فمنالخطأولذلك  اللكترونية

 ألنهوعلى هذا فلن يلغي الحاسوب القانون  الداريةمن القيود والروتين تحقيقا النطالق المنظمات 

أمامالصالحها ر عثرة فعال حج القانونيةولكن قد تقف النصوص والمفاهيم  إليهأوالوأخيرايحتاج 

ولذلك  اللكترونيةالعامة  أوالدارةبل وتكون معوقا من معوقات انطالق نظام المنظمة العامة  لداري ا

قيود واغالل يكبل نجاح تلك المنظمة  إلىالقانونية التقليدية  تحولت تلك النصوص والمفاهيم إذا

التقليدية ولكنها غير  الداريةالمنظمات تتناسب مع  إطاراالجديدة باعتبارأي النصوص والمفاهيم 

 . (2009)عمرو،   اللكترونيةالمنظمات العامة  إلىصالحة لمواكبة التحول 

مراجعة  إلىيحتاج ليس فحسب  اللكترونيةالمحلية  الدارةنظام  إلىفان التحول  أخرى ومن جهة 

جديدة جاء  أموراد جديدة تماما تواكب استنباط قواع إلىالمفاهيم القانونية القديمة وتنقيتها بل تحتاج 

التشريعي يجسد دور  بالصالحما نسميه  إن.  اللكترونيةبها ذلك النظام الجديد المسمى بالحكومة 

 .(2015)الباز،  اللكترونيةوهام من مقومات الحكومة  أساسيوالتشريعات كمقوم  األنظمة

والقانون الجزائي  الداري القانون  واجراءتها داريةالمن التشريعات المتصلة بتنظيم المنظمات  اكثير  إن

والقانون المدني  اللكترونيةوتجريم ما يسمى بالجرائم  اللكترونيةفي ما يتعلق بحماية المعامالت 

والغش التجاري وحماية المستهلك بل  والجراءات الثباتالتجاري فيما يتعلق بالمسؤولية وقواعد 

 وأحوال األطراففي حال تشعب  هما يتعلق بتحديد القانون الواجب تطبيقوالقانون الدولي الخاص في

 .أخرى معينة 

 الجراءأوويقصد بذلك  األتمتةظهرت مصطلحات جديدة تماما كانت بعيدة عن المجال القانوني مثل 

 لقدلبرنامج االلكتروني لدون تدخل بشري وفقا  اآلليالحاسوب  بواسطةالتصرف الذي يتم كامال 



- 48 - 

ولقد  اللكترونيةالمعامالت  أشكالجديدة من  أنواعوجود  نتيجةتلك المصطلحات الجديدة ظهرت 

على سبيل المثال  األتمتةنصوص القوانين الحديثة فلقد دخل مصطلح  إلىتلك المصطلحات  تدخل

نظام  أطرافهاعقود جديدة يكون احد  تظهر وألول مرة حيث قانون التجاري االلكتروني في دبي  إلى

 واليجابالعقود  بإبراموذلك فيما يتعلق  اآلليللحاسب  األنظمةالمؤتمتةتتم بين طرفين من  أوت مؤق

 .(Gokmen, 2010) وأثارهاوالقبول وتنفيذ العقود 

قانوني متمثل في تشريعات  إطار إلى األخرى عات واصطالحات جديدة تحتاج هي و ثمة موع إن

التجارة  –والدرهم االلكتروني في دبي مثال  اللكترونيةد جديدة وذلك مثل التوقيع االلكتروني والنقو 

تخضع وكل هذه  القانونيةاالئتمانية وما تكفهما القانوني والى أي القواعد  والبطاقات اللكترونية

جديدة تتطلب تنظيما قانونيا جديدا  وإجراءاتتصرفات  إلىواالصطالحات التي ترمز  الموعوعات

 الثباتهل يمكن بسط قواعد  ؟الجديدة قانونا والجراءاتالت والتصرفات تلك المعام إثباتيمكن  هل

 ؟اللكترونيةصرفات الت علىالورقية  الكتابيةالقديمة الخاصة بالتصرفات 

يطلق عليها ثورة تشريعيه أن جهد فقهي قانوني كبير يستحق فعال  إلىيحتاج  األمر نأ ويرى الباحث

لنظام  أبداالتشريعي ال يمكن  الصالحلتشريعي وبدون هذا ا الصالحفي مجالنا هذا وهذا هو 

 .القانونية  الشرعيةيستمر فال غنى له عن  أو أنيقوم  أن اللكترونيةالمنظومة العامة 
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 : الدراسات السابقةالثالثالمبحث  4.2

 الدراسات العربية 1.4.2

الدراسات وشبكة االنترنت  ومراكزالفلسطينية جامعات الأجرى الباحث مراجعة من خالل مكتبات 

االلكترونية  الدارةموعوع  تتناولهناك ندرة في الدراسات التي  أن لوحظلدراسات في فلسطين حيث وا

لذلك فان الدراسات الحديثة التي  الدارةهذا المصطلح من المصطلحات الحديثة في عالم  أنحيث 

تعراض بعض الدراسات السابقة ذات تناولت هذا الموعوع بشكل مباشر محدودة وهنا سوف يتم اس

االلكترونية والحكومة االلكترونية بهدف  والدارة الداريةالعالقة بهذه الدراسة في مجال نظم المعلومات 

التعريف على بعض النتائج  والتوصيات التي يمكن االستفادة منها في الدراسة وسيتم تصنيف 

 : إلىالدراسات السابقة 

تطور عملية صنع القرار الداري في عوء الدارة االلكترونية في وزارة  (2015) هدراسة حمدون

حيث هدفت الدراسة إلى تقديم مقترح لتطوير عمليات صنع القرار  الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة

الداري بمحافظات غزة في عوء الدارة االلكترونية والتعرف على مفاهيم الدارة االلكترونية وواقع 

 هر الداري في وزارة الصحة الفلسطينية وتشخيص نقاط القوة والضعف في القرارات الداريصنع القرا

بمحافظات غزة  في عوء الدارة االلكترونية وتقديم الجراءات الالزمة وكانت عينة الدراسة التي 

استبانه الختيار 80ئ استخدمت طريقة العينة العشوائية حيث تم توزيع عينة استطالعية حجمها

االتساق الداخلي وثبات الستبانة أهم النتائج ععف في الجانب التدريبي في مجال صنع القرار 

عرورة بناء هيكل شبكي يستند إلى قاعدة تقنية عرورة اطالع العاملين في الوزارة على القرارات 

 .الدارية عرورة تحديد واعح للقرارات الدارية لكل فرد 
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اسة للتعرف إلى درجة ممارسة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث هدفت الدر  (2015دراسة شويدح )

الدولية بغزة لإلدارة اللكترونية وعالقتها بعمليات التخطيط االستراتيجية، حيث قام الباحث باستخدم 

حث استبانتين : استبانة لقياس درجة ممارسة دائرة ابالوصفي التحليلي، كما استخدم ال الباحث المنهج

ية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة لإلدارة اللكترونية من وجهة نظر مديري المدراس، واستبانة الترب

لقياس درجة ممارسة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة لعمليات التخطيط االستراتيجي، 

 تمع الدراسة.( مديرًا ومديرة من أفراد مج224من ) مكونة حيث طبقت الدراسة على عينة

توصلت الدراسة إلى أن الدرجة الكلية الستجابات درجة ممارسة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث 

( وبدرجة عالية، كذلك في عمليات التخطيط االستراتيجي 3.79الدولية بغزة لإلدارة اللكترونية بلغت )

لنتائج وجود عالقة ارتباط بين ( وبدرجة عالية، كما أظهرت ا76.43( وبوزن نسبي )3.82بلغت )

 درجة ممارسة الدارة اللكترونية ودرجة ممارسة عمليات التخطيط االستراتيجي.

رونية في فاعلية هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر مكونات الدارة اللكت (2015دراسة عابد )

م الباحث المنهج الوصفي ة الداخلية الشق المدني، ومن أجل تحقيق األهداف استخدالقرارات في وزار 

التحليلي لوصف موعوع الدراسة، حيث قام بإعداد االستبانة وتم تطبيقها على عينة قصدية من 

مجتمع الدراسة والمتمثل بالدارة الوسطى والعليا بوزارة الداخلية الشق المدني )الوكيل، والوكالء، 

 ( شخصًا.95دراء الدوائر( وكانت عددهم )ن، والمدراء العامون، ونواب المدراء العامون، وميوالمساعد

أظهرت النتائج وجود معرفة لدى أفراد العينة الممثلين بالدارة الوسطى والعليا بوزارة الداخلية الشق 

ت نجاحها وتطبيقها، وأن مستوى تطبيق إدارة التخطيط االمدني بمكونات الدارة اللكترونية ومتطلب

ومستوى تطبيق إدارة المعرفة اللكترونية مرتفع بنسبة ( %74.1اللكتروني مرتفع بنسبة )

(، ومستوى تطبيق %81.10%(، ومستوى تطبيق إدارة الوثائق اللكترونية مرتفع بنسبة )71.80)

(، ومستوى تطبيق إدارة الخدمات اللكترونية %71.70إدارة االجتماعات اللكترونية مرتفع بنسبة )
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(، كما %64.40اعلية القرارات أعلى من المتوسطة بنسبة )(، وأن مدى ف%75.90مرتفع بنسبة )

وأظهرت الدراسة أن استخدام الدارة اللكترونية يعمل على زيادة فاعلية اتخاذ القرارات بمستوى مرتفع، 

ولكن أكثر مكونات الدارة اللكترونية تأثيرًا على اتخاذ القرارات في وزارة الداخلية الشق المدني هي 

 رفة وإدارة الخدمات اللكترونية.إدارة المع

هدفت إلى توعيح مفهوم الدارة االلكترونية وأهميتها ومتطلباتها، وبيان  (2015دراسة الزغيبي )

المؤشرات نحو تطبيق الدارة اللكترونية في تحسين القرارات الدارية باألمانة العامة لمجلس التعاون 

منهج الوصفي التحليلين حيث طبقت على األمانة العامة لدون الخليج العربي، واستخدمت الدراسة ال

 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد استخدم الباحث االستبانة أداة لجمع البيانات.

ة اللكترونية، فقات األرشيولة الحصول على الوثائق المهمة عبر تطبهتوصلت الدراسة إلى س

إدارية أفضل من الدارة التقليدية، وتساهم تطبيقات الدارة  وتطبيقات الدارة اللكترونية تعطي قرارات

اللكترونية في تخفيض الجهد المبذول لنجاز المعامالت، وتتوفر كافة المعلومات الالزمة لدارة 

القرارات من خالل الربط الشبكي بين األقسام المختلفة، وتساهم في توفير طرق متنوعة لمتابعة 

 القرارات الدارية.

هدفت إلى تقديم مقترح يساعد في تطبيق الدارة اللكترونية الحكومية،  (2014اسة شعث )در 

واالستفادة من التطور التكنولوجي السريع، ومعرفة الدور الذي تلعبه السحابة اللكترونية، ودراسة 

ابة الحكومية بات الالزمة لبناء وإدارة السحلالفوائد المرجوة من تطبيقها فلسطينيًا، ومدى توفر المتط

والتعرف إلى المعوقات، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي معتمدًا على االستبانة والمقابلة 

 كأداتين لجمع البيانات.

توصلت الدراسة إلى توفر المتطلبات الالزمة للبدء ببناء السحابة الحكومية بدرجة جيدة، ووجود فوائد 

 للسحابة الحكومية.اقتصادية وتقنية وإدارية وتنمية 
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هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور الدارة االلكترونية في تفعيل االتصال  (2013دراسة اشتيوي )

فرع غزة، كما هدفت إلى التعرف على  -الداري من وجهة نظر العاملين في جامعة القدس المفتوحة

بات عينة الدراسة نحو دور معوقات تطبيق الدارة االلكترونية بالجامعة، وبيان الفروق في استجا

الدارة اللكترونية في تفعيل االتصال الداري تبعًا لمتغير )العمر، النوع، المؤهل العلمي، وسنوات 

الخبرة، والكادر الوظيفي(، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث أجريت الدراسة على عينة 

فرع غزة، بنسبة  -ي جامعة القدس المفتوحة( موظفًا وموظفة من موظف87عشوائية بسيطة بلغت )

 %(، وقد اعتمد الباحث على االستبانة كأداة لجمع البيانات.64.36

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان األهم منها قناعة الدارة العليا بتطبيق الدارة 

لى عامل البعد الجغرافي، اللكترونية، وأن تطبيق الدارة اللكترونية بالجامعة يساعد في التغلب ع

ويقلل من تكاليف االتصال التقليدي، وأن الجامعة ال تعمل على تفعيل االتصاالت غير الرسمية بين 

العاملين، وال تستغل الدارة اللكترونية بالتواصل مع العاملين وحل مشاكلهم داخل وخارج العمل، وعدم 

ل بين العاملين، والنقص في مهارات العاملين عند وعوح األنظمة والقوانين الخاصة بالتشبيك واالتصا

 التعامل مع أدوات ووسائل االتصال اللكترونية.

هدفت الدراسة للتعرف على درجة ممارسة مديري مدراس وكالة الغوث  ( 2012)  األعور دراسة

ين لإلدارة اللكترونية بمحافظات غزة، ودرجة ممارستهم لتفويض السلطة، والكشف عن العالقة ب

متوسط تقديرات أفراد العينة لدرجة تفويض السلطة، وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، حيث 

قامت بتصميم استبانتين االستبانة األولى تقيس درجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة اللكترونية من 

ض السلطة من وجهة وجهة نظرهم، واالستبانة الثانية تقيس درجة ممارسة مديري المدراس لتفوي

 ( معلمًا.270( مديرًا، و)30نظرهم، حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من )
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أن درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث لإلدارة اللكترونية من وجهة نظرهم توصلت الدراسة إلى 

ي جاء بدرجة كبيرة حسب المعيار المستخدم في الدراسة، حيث حصلت على متوسط حسابي نسب

ي مدارس وكالة الغوث لتفويض السلطة من وجهة نظر معلميهم ر ارسة مديم%(، وأن درجة م80.54)

(، كما %75.82كانت بدرجة كبيرة حسب المعيار المستخدم في الدراسة بمتوسط حسابي نسبي )

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة 

ة مديري مدارس وكالة الغوث لإلدارة اللكترونية تعزى لمتغير )النوع، والدورات التدريبية، ممارس

وسنوات الخبرة(، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين درجة ممارسة مديري مدارس وكالة 

سط حسابي الغوث لإلدارة اللكترونية بتفويض السلطة لديهم من وجهة نظر معلميهم بدرجة كبيرة بمتو 

 (.%73.07نسبي )

غزة لجامعات الفلسطينية لمحافظة االلكترونية في ا الدارةدرجة توظيف   -( 2012)دراسة االغا

 الدارةدرجة توظيف  إلى التعرف علىهذه الدراسة  وهدفت  وعالقتها بجودة الخدمة المقدمة للطلبة

وتكون   خدمة المقدمة للطلبةالرجة جودة قياس دو   االلكترونية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

ة غزة وهي جامعة األزهر مجتمع الدراسة من أفراد الدارة العليا في الجامعات الفلسطينية بمحافظ

و طالب كليات التربية للفصل الدراسي األول  فردآ 58السالمية والبالغ عددهم  واألقصى والجامعه

طالب وطالبة وتكونت عينة الدراسة من فئة الدارة  10950والفصل الدراسي الرابع والبالغ عددهم 

طالب وطالبة من الطالب الملتحقين في كليات التربية وتوصلت الدراسة  550و آفرد 52العليا من 

 73,80االلكترونية في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة بلغت  الدارةنسبة درجة توظيف  إلى أن

 .% 62,3الطلبة في جامعات غزة بلغت  إلىوان نسبة جودة الخدمة المقدمة 

الحكومة االلكترونية ومعوقات تطبيقها ) درجة تطبيقها على المؤسسات ( 2012) الرزي  دراسة

تطبيق نظام الحكومة االلكترونية في  أهميةالتعرف على  إلىالحكومية في قطاع غزة ( هدفت الدراسة 
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من تطبيق  التي تحد والمعيقات األسبابثم معرفة  مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة

 وأخذتنظام وطرق عالجها وتكون مجتمع الدراسة من جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية 

 29مكونه من عليهم  الستبانةمن العاملين في المؤسسات الحكومية وتم توزيع  36عينة مكونة من 

 لتطبيقوجود بعض المتطلبات  أهمهاعدة نتائج  إلىاسة وتوصلت الدر فقره موزعه على سبعه مجاالت 

لبناء  والستراتيجيةااللكترونية مع عدم وجود بعضها بنسب مختلفة وعدم توفر البنى التحتية  الدارة

 هذهالحكومة االلكترونية وال زالت المؤسسات الحكومية تعتمد على البيروقراطية في العمل حيث تعاني 

وكان من أهم المؤهلين  األفرادي الحواسيب ذات البرامج العالية وعدم وجود المؤسسات من النقص ف

 .التوصيات توفير البنية التحتية الالزمة لبناء الحكومة االلكترونية من خالل توفير نظم معلومات فعال

هدفت إلى اقتراح نموذج للسجل الطبي اللكتروني داخل  (2012دراسة القصيمي وطوبيا )

 ,My Sql, PHPالمراكز الطبية وخارجها، وذلك باالعتماد على لغات البرمجة )المستشفيات و 

HTML واستخدمت الدراسة  دراسة حالة كمنهج حيث طبقت على مستشفى الحمدانية العام في ،)

 الموصل، وقد استخدم الباحث المقابالت الشخصية للوصول إلى المعلومات.

ند على شبكة االتصاالت، يقوم على إدارة معلومات توصلت الدراسة إلى اقتراح نظام برمجي مست

المريض داخل المستشفى وخارجها بشكل إلكتروني دون استخدام األوراق، إذ كان للنظام المقترح بعد 

تطبيقه تجريبيًا مجموعة من المزايا وهي: أنه أتاح النظام المقترح قاعدة بيانات كبيرة تحتوي على 

مع الحفاظ على معلومات المريض الطبية من خالل وجود نظام  المعلومات الضرورية لكل مريض،

حماية وأمان، مع تحديد صالحيات الدخول، كما وفر النظام إمكانية استخدام أكثر من مستفيد في 

 وقت واحد، وخفض النظام المقترح من الكلف الورقية والجهد والوقت.

لدارة اللكترونية في الجامعة السالمية هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ا (2011دراسة شلبي )

وأثرها على التطوير التنظيمي، وذلك من خالل دراسة ثالث محاول في التطوير التنظيمي: تطوير 
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كنولوجيا المعلومات في الجامعة، وقد طبق تالهيكل التنظيمي، وتنمية الموارد البشرية، وتوظيف 

لوسطى في الجامعة وقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل الباحثة استبانة طبقة على الدارة العليا وا

( موظفًا وموظفة في الدارتين العليا 122لمجتمع الدراسة، حيث أجريت على عينة مكونة من )

 (.%72.46والوسطى بنسبة )

توصلت الدراسة إلى وجود إدراك لدى مجتمع الدراسة في الجامعة لمزايا الدارة اللكترونية مثل السرعة 

ي إنجاز العمل، وتوفير الجهد والتكلفة، والتوافق مع مستجدات التكنولوجيا، كما أنهم على معرفة ف

بالتطبيقات اللكترونية المتوفرة في الجامعة مثل البريد اللكتروني، إال أن بعض العاملين لم تكن لديهم 

اللكتروني، ونظام الشراء  معرفة بتواجد بعض التطبيقات مثل نظام االجتماع عن بعد، برنامج التعليم

اللكتروني، كما أن هناك معوقات حالت دون تطبيق الدارة اللكترونية منها نقص الحوافز التشجيعية 

لتطبيق برامج الدارة اللكترونية، ونقص المكانات المادية والفنية والبشرية، وتطبيق الدارة اللكترونية 

الالمركزية من خالل تقليل عدد المستويات ل التوجه نحو أدى إلى تطوير الهيكل التنظيمي من خال

الدارية، إال أنه لم تكن هناك مشاركة من قبل العاملين في عملية اتخاذ القرارات، وأدت إلى تنمية 

الموارد البشرية من خالل االرتقاء بالمهارات الدارية، وتنمية الثقة المتبادلة بين العاملين في الجامعة، 

 بداع واالبتكار لدى العاملين.وتنمية ال

ارة اللكترونية هدفت إلى التعرف على مدى توافر متطلبات نجاح تطبيق الد (2011دراسة العالول )

ة خيرية في قطاع غزة وأثرها على االستعداد المؤسسي عد الفساد، وذلك بنسبة يعفي أكبر مائة جم

وخوفها من فشل التطبيق بالعافة إلى ارتفاع حاجة هذه الجمعيات إلى تطبيق الدارة اللكترونية 

إدراك الفساد في هذه الجمعيات من قبل المواطنين والعاملين والمدراء التنفيذيين فيها خاصة مع كبر 

 حجم مصروفاتها.
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استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لجراء الدراسة، كما أعد استبانة لغرض البحث تم توزيعها 

( مدير بالعافة إلى إجراء أربع مقابالت لتفسير 100مائة جمعية خيرية بلغت )على مدراء أكبر 

 بعض النتائج.

توصلت الدراسة إلى أنه تتوافر متطلبات نجاح تطبيق الدارة اللكترونية في الجمعيات الخيرية الكبرى 

ل على صعيد %، حيث يزداد توافرها في العمليات الداخلية للجمعية ويق68.92في قطاع غزة بنسبة 

العالقة مع الجمهور، وهذا يقلل من واقعية تطبيق الدارة اللكترونية بشكل كامل على مستوى تقديم 

الخدمة للجمهور الخاص وخاصة في ظل عدم وجود تشريعات تنظم البيئة اللكترونية وتحفظ 

الموقع الخصوصية، بالعافة إلى ععف استعداد وقبول جمهور الجمعيات للتعامل معها عبر 

اللكتروني، كما أظهرت النتائج أن الجمعيات تتمتع باالستعداد المؤسسي عد الفساد بنسبة 

%، حيث أن هذه النسبة تقلل الفساد لكنها ال تمنعه، خاصة في ظل تدني مستوى الدخل 76.68

محاسبة إلى المناسب، وفي ظل درجة غير كافية لتوافر قيم النزاهة، والذي يحول الشفافية والمساءلة وال

إجراءات شكلية وعامة تتستر خلفها ممارسات الفساد، كما أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين 

توافر متطلبات نجاح تطبيق الدارة اللكترونية في الجمعيات الخيرية الكبرى في قطاع غزة واالستعداد 

يانة وأمن المعلومات والبنية المؤسسي عد الفساد، حيث تعتبر المتطلبات )التنظيمية والمالية والص

% 56.4التقنية الناعمة( هي األكثر تأثيرًا على االستعداد المؤسسي عد الفساد على الترتيب وتشكل 

 من إجمالي التأثير عليه.

التعرف على أثر تطبيق نظام الدارة اللكترونية على هدفت الدراسة إلى ( 2010دراسة بسيسو )

مشروع مسح سجالت الالجئين الفلسطينيين بوكالة الغوث الدولية بمكتب كفاءة العمليات الدارية في 

غزة القليمي من خالل دراسة الجوانب اليجابية والسلبية لنظام الدارة اللكترونية الخاص بالمشروع، 

، وقد تم جمع البيانات من حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج االستنتاجي
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( مقابلة مع كل من له صلة بالمشروع سواء مشرفين أو مدراء 25ولية من خالل إجراء )المصادر األ

أو عاملين، كما استخدم الباحث المنهج التطبيقي لتحليل البيانات وذلك من خالل الحصول عليها من 

ل قاعدة البيانات الخاصة بنظام الدارة اللكترونية والتي تحتوي على بيانات خاصة مفصلة عن مراح

 وخطوات العمل بالمشروع لفترة ثالث سنوات.

اللكترونية يزيد من كفاءة عملية اتخاذ القرار في المشروع، وأن توصلت الدراسة إلى أن نظام الدارة 

محكم مما لكترونية دقيق و تطبيق نظام الدارة اللكترونية في المشروع يؤدي إلى خلق نظام رقابة إ

النتاج وأيضًا تحسين جودة النتاج، كما يؤدي تطبيق نظام الدارة يؤدي بدوره إلى زيادة في حجم 

اللكترونية إلى تقليص المصاريف الدارية وإلى إنخفاض في مصاريف الموارد البشرية إذا تم توظيفه 

بالشكل السليم، وأن تطبيق نظام الدارة اللكترونية في المشروع يؤدي إلى العدالة في توزيع العمل 

 لموظف مما يؤدي بدوره إلى الرعا الوظيفي.وتقييم ا

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق الحكومية اللكترونية ودورها (2010دراسة القحطاني )

في التطوير الداري بالمديرية العامة للدفاع المدني، حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

يرية العامة تم اختيارها عشوائيًا. وقد استخدم الباحث ( عابطًا من مديرية الدفاع المدني بالمد187)

 المنهج الوصفي المسحي.

توصلت الدراسة إلى أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على توفر تطبيق الحكومية 

اللكترونية الحالية في المديرية العامة للدفاع المدني، وأن أفراد العينة محايدون فيم وافقتهم على 

االت التطوير الداري في المديرية العامة للدفاع المدني وأن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة مج

كبيرة على إسهام تطبيق الحكومة اللكترونية في تحقيق التطور الداري بالمديرية العامة للدفاع 

مة اللكترونية المدني، وأن أفراد عينة الدراسة موافقون على أن هناك معوقات تواجه توظيف الحكو 



- 58 - 

لتحقيق التطوير الداري بالمديرية العامة للدفاع المدني، وأن األفراد موافقون بشدة على سبل تفعيل 

 الحكومة اللكترونية لتحقيق التطوير الداري بالمديرية العامة للدفاع المدني.

 الدراسات األجنبية 2.4.2

 Jervis, M. and Masoodian, M., (2014), How do people attempt to 

integrate the management of their paper and electronic documents? 
هدفت إلى التعرف على كيفية الجمع بين األوراق وبين الوثائق اللكترونية، ودور األوراق والوثائق 

للكترونية، وقد اللكترونية، وكيفية إدارتها حاليًا، والمشاكل التي تواجه إدارة األوراق أو الوثائق ا

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي، بحيث اعتمدت على المقابالت لجمع البيانات من عينة مكونة 

 ( مؤسسات في نيوزالند.8( شخص من )14من )

توصلت الدراسة إلى أنه يتم أرشفة أغلب األوراق إلكترونيًا، كما يتم االحتفاظ بالنسخة األصلية من 

العقود، وذلك بسبب عدم وجود القوانين التي تحكم النظام اللكتروني، ويتم حفظ  األوراق الحساسة مثل

األوراق كل عام على حدة في ملف واحد ويتم وعع هذا الملف في صندوق خاص عند انتهاء العام، 

ويتم التعامل مع الوثائق اللكترونية بتصنيفها إلكترونيًا، كما أن استخدام األوراق يحتاج إلى مجهود 

 ووقت كبير لدارته عكس الوثائق اللكترونية والتي يتم العامل معها إلكترونيًا.

Ovais Ahmad, Muhammad,(2012), Factors Influencing the Adoption of 

E-Government Services in Pakistan European 

لكترونية في هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على تبني خدمات الحكومة ال

باكستان، وذلك من منطلق أن توفر الحكومة اللكترونية فرصًا لتقديم الخدمات المختلفة بصورة أكثر 

فعالية، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة في البلدان النامية، كما وهدفت إلى استكشاف التحديات 

نظر المستخدم، حيث استخدم والعوائق التي تواجه تطبيق خدمات الحكومة اللكترونية من وجهة 
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( 115من عينة مكونة من ) تالباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت االستبانة كأداة لجمع البيانا

 المواطنين في الباكستان. نم

توصلت الدراسة إلى وجود مبادرات لتطبيق الحكومة اللكترونية لتقديم الخدمات التي كانت في السابق 

ين، وبالرغم من مبادرات الحكومة اللكترونية في البلدان النامية إال أنها ال صعبة الوصول للمواطن

تزال في مراحلها األولى، حيث تواجه مجموعة كبيرة من المعوقات التي تحد من استخدامها وانتشارها 

ن مثل العديد من البلدان النامية، وانخفاض مستوى اعتماد الحكومة اللكترونية في الباكستان، كما أ

نجاح خدمات الحكومية اللكترونية يعتمد على الدعم الحكومي، والعوامل التي تؤثر على اعتماد 

خدمات الحكومة اللكترونية في باكستان ترتبط بسهولة االستخدام، والفائدة، والتأثير االجتماعي، 

 والقضايا التكنولوجية، وخصوصية البيانات، والثقة.

Gokmen (2010) Developments and Prospects in e-government 

Implementation in Turkey. 

هدفت الدراسة إلى التعرف على آخر التطورات واآلفات في تطبيق الحكومة اللكترونية في تركيا، 

يلي، من خالل مراجعة التقارير والحصاءات الحكومية لحيث اعتمد الباحث المنهج الوصفي التح

 كترونية.المتعلقة بتطبيق الدارة الل

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أنه تم تصميم وتنفيذ خطة الحكومة اللكترونية من فريق 

 تليس لديه الخبرة الكافية بالتطبيق، كما أن تصميم وتنفيذ الخطة لم يأخذ الفرصة الكافية فقد اعتمد

لية نسبيًا، وبالرغم من الخطة على جداول زمنية سريعة وبعض األهداف غير الواقعية وبتكلفة عا

 التأخير الحاصل في التنفيذ إال أنه ال يوجد اهتمام حقيقي بمعالجة ومراجعة عملية التطبيق.

Supattra, Boonmak , (2007), "The Influence of Management Information 

System and Information Technology on Management Performance and 

Satisfaction" 7th, Global Conference on Business and Economics. 
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علومات على كفاءة العمل الداري ،وقد اعدت موهي بعنوان اثر نظم المعلومات الدارية ونظم ال

الدراسة لقياس اثر نظم المعلومات الدارية وتكنلوجيا المعلومات على كفاءة إدارة الشركة، وعلى 

( مدير تنفيذي 170ت الدراسة على أسلوب االستبيانة الستقصاء اراء )استراتيجية اعمالها، وفد اعتمد

من مؤسسات مختلفة في تايالند، وقد استخدم الباحث في االستبانة أدوات منها الحصاء الوصفي 

 واالرتباط واالنحدار المتعدد لقيم المعلومات المستقصاة

الدارية وتكنلوجيا المعلومات تزيد من  وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها ان نظم المعلومات

فاعلية المنظمة وكفاءة أدائها وتحسين العمل االستراتيجي فيها ،وانة كلما كان االعتماد على 

المعلومات اكثر كلما زادت الحاجة الى تكنلوجيا المعلومات، وانة كلما زاد االعتماد على نظم 

زادت كفاءة المنظمة وزادت فاعليتها، وكلما تحسنت المعلومات الدارية وتكنلوجيا المعلومات كلما 

 .ثقافة العاملين في المؤسسة نحو كفاءة األداء وفعاليتة

Stone & others  (2006) " Factors Affecting the Acceptance and 

Effectiveness of Electronic Human Resource Systems  

في قبول وكفاءة أنظمة الموارد البشرية اللكترونية ، ومدى حيث سعت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة 

تأثيرها على وظائف الموارد البشرية وتوصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن أنظمة الموارد البشرية 

اللكترونية قد تكون فعاله لدى كل من المنظمة واألفراد إال أنها قد تكون السبب في تعطيل بعض وظائف 

 . فراد مثل العالقات النسانية والخصوصيةالمنظمات واأل

Chang Jerry, King William, (2005), "Measuring the Performance of 

Information Systems:"Functional Scorecard".  

وهي بعنوان قياس كفاءة أداء نظم المعلومات بطاقة تقييم وظيفية، وقد طورت الدراسة أداء نمذوج 

معلومات باالعنماد على نموذج المدخالت والمخرجات لوظائف نظم المعلومات لقياس أداء نظم ال

المستخدمة لدعم كفاءة العمليات الوظيفية وتحسين أداء المؤسسات ، والنموذج او األداة المقترحة في 
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هذا البحث تحتوي على ثالثة مخرجات اتجاهات للتقييم وهي كفاءة النظام وفاعلية المعلومات وكفاءة 

 مة .الخد

كفاءة النظام المتمثلة في سهولة استخدام واستجابتة السريعة ...الخ، وكذلك اثره على أداء العاملين 

وفاعلية المعلومات المتمثلة في جودة المعلومات غي تصميم واستعمال القيمة ، وكذلك اثرها على أداء 

من تطوير التظاموحتىاستخدامة في العاملين وكفاءة الخدمة المتمثلة في جميع األنشطة التي تمتد بداية 

( 346الدعم واالستشارة ، وتم تطبيق النموذج للتاكد من فاعليتة باستخدام استبانات وزعت على )

، وتم التأكد من فاعلية تم اختيارها بطريقة عشوائية ( مؤسسة مختلفة149مستخدم للنظام وفي )

 كفاءة العمليات فيها.النموذج وتاثيرة اليجابي على فاعلية المنظمات وتحسن 

 تعقيب على الدراسات السابقة:  3.4.2

قوم بها بدافع من الشعور بالمسؤولية، وألهمية موعوعها يعلى أصالة الّدراسة التي  حرص الباحث

في هذا الفصل عددًا من الدراسات السابقة  إذ قدم الباحث ،كعامل مهم في تحقيق التنمية البشرية

بية المتعلقة بموعوع الّدراسة الحالية، وكان ذلك حصيلة معاناة شديدة في المحلية والعربية واألجن

المتعلقة بالدارة أن عدد الدراسات  والعربية، والعالمية، والحظ الباحثالبحث في المكتبات المحلية 

لرغم ، ال بأس بها بابالموعوع؛ وكان من المالحظ أن الدراسات األجنبية المتعلقة اللكترونية كان كبيراً 

، وبذلك أداء نظم المعلومات  ولم تتستخدم موعوع الدارة اللكترونيةمن أن غالبيتها تناولت موعوع 

االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة اللكترونية في لم تتعرض أي من الدراسات السابقة لموعوع 

 .في موعوعها األولىلتكون الّدراسة الحالية  -حسب اطالع الباحث -البلديات
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 وأهدافها الدراسة، مشكلة يتعلق بتحديد فيما دراستها، في كبيرة مساعدة للباحثالسابقة  الدراسات قدمت

بمناقشة تلك الدراسات من خالل  الدراسة، وقد قام الباحث أداة  وبناء النظري، الطار ومجمل وأهميتها،

 محاور: ةثالث

العاملين في وزارة الصحة، وفي ،  ترونيةبالدارة اللكتنوعت الدراسات المتعلقة : حجم العينة .1

تباينًا واعحًا  الجامعات، وفي التربية والتعليم بوكالة الغوث، وفي وزارة الداخلية، ووجد الباحث

( فردًا في 14في حجم العينات المستخدمة في الدراسات السابقة، إذ بلغ أصغر حجم عينة) 

كان أكبر حجم عينة طبقية عشوائية  (، بينماJervis, M. and Masoodian, 2014دراسة )

 .مستخدم ( Chang Jerry, King William, 2005 ( )346في دراسة )

وحمدون  (،2015كدراسة ) الزغيبي،  االستبانة استخدمت غالبية الدراسات أدوات الدراسة:  .2

( ومنها ما استخدم االستبانة 2012، األعور ) (2015(، عابد )2013واشتيوي )(، 2015)

 (2010وبعضها المقابلة فقط كدراسة )بسيسو،  (2014قابلة كدراسة شعث )والم

اللكترونية يزيد من نظام الدارة  الموعوع أن أكدت نتائج جميع الدراسات التي تناولتالنتائج :  .3

كفاءة عملية اتخاذ القرار في المشروع، وأن تطبيق نظام الدارة اللكترونية في المشروع يؤدي 

رقابة إلكترونية دقيق و محكم مما يؤدي بدوره إلى زيادة في حجم النتاج وأيضًا  إلى خلق نظام

تحسين جودة النتاج، كما يؤدي تطبيق نظام الدارة اللكترونية إلى تقليص المصاريف الدارية 

 وإلى إنخفاض في مصاريف الموارد البشرية إذا تم توظيفه بالشكل السليم.

 جه التشابه واالختالف بين الّدراسة الحالية والدراسات السابقة، كما يأتي:ويمكن الشارة إلى بعض أو  

راسة الحالية والدراسات السابقة:  أ( أوجه التشابه بين الد 

 استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وهذا ما تم استخدامه في معظم الدراسات السابقة.
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راسة الحالية والدراسات الس  ابقة:ب( أوجه االختالف بين الد 

 .االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة اللكترونيةتركيز الّدراسة الحالية على أهمية  .1

محافظة جنوب أهم ما يميز الّدراسة الحالية هو تطبيقها على عينة من المجتمع الفلسطيني ) .2

ؤسسية االستحقاقات الم، والتي تتناول طالع الباحثافلسطينيًا وعربيًا حسب  األولىالخليل( لتكون 

 .لتطبيق الدارة اللكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل من وجهة نظر الدارة التنفيذية

رؤساء الدوائر ورؤساء األقسام ورؤساءء الشعب في بلديات جنوب شمل مجتمع العينة جميع  .3

 .الخليل
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 الفصل الثالث

 اإلطار المنهجي للدراسة

 مقدمة  1.3

كاماًل ومفصاًل طريقة وإجراءات الدراسة التي قام بها الباحث لتنفيذ هذه  تناول هذا الفصل وصفاً 

الدراسة وشمل وصف منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، أداة الدراسة، صدق األداة، ثبات 

 األداة، إجراءات الدراسة، والتحليل الحصائي.

 منهج الدراسة 2.3

 رصد حيث من الدراسة،، وذلك لمالءمته ألغراض هج الوصفياستخدم الباحث في هذه الدراسة المن

 والتنبؤ وتفسيرها وصفها خالل من الواقع في هي كما الحاعر، الوقت في الّدراسة مشكلة واقع وتحليل

 الدراسات. هذه لمثل -الباحثة رأي في -واألفضل المناسب المنهج وهو بها،

 مجتمع الدراسة 3.3

ع رؤساء الدوائر ورؤساء األقسام ورؤساء الشعب في بلديات جنوب يتكون مجتمع الدراسة من جمي

 .2016-2015( لسنة 122الخليل والبالغ عددهم )

 جمع البياناتمصادر  4.3

 استخدم الباحث مصدرين أساسين لجمع البيانات:

 المصادر األولية .أ
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ولية من خالل الستبانة لمعالجة الجوانب التحليلية لموعوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات األ

 كأداة رئيسية للدراسة وزعت على طواقم الدارة التنفيذية)الشرافية( في بلديات جنوب محافظة الخليل.

 المصادر الثانوية .ب

إتجه الباحث في معالجة الطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية التي تتمثل في الكتب 

ت العالقة والدوريات والمقاالت والتقارير واألبحاث والدراسات السابقة التي والمراجع العربية واألجنبية ذا

تناولت موعوع الدراسة والبحث التي ساعدت في بناء األستبانة أداة الدراسة وبناء أسئلتها وفرعياتها 

 كما استفاد الباحث من هذه المصادر لتفسير نتائج الدراسة.

 أداة الدراسة 5.3

سة ما بين المالحظة والمقابلة واالستبانة واالختبار والمقاييس وغيرها، ونظًرا إلى تتنوع أدوات الدرا 

 قامالطبيعة الوصفية للدراسة )المنهج المتبع في الدراسة(، ونظًرا إلى الوقت المتاح لها، فإن الباحث 

مة ءاألكثر مالاألدوات  من باستخدام االستبانة في الدراسة الحالية من أجل جمع البيانات، نظرا ألنها

 .ا لألسس العلمية في البناء واختبارات الصدق والثباتأهداف الدراسة، حيث سيتم إخضاعه لتحقيق

أداة االستبيان لقياس االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب  تاستخدم

مجاالت،  3فقرة مقسمة إلى  48محافظه الخليل من وجهة نظر الدارة التنفيذية والتي تكونت من 

وتتدرج الجابة على الفقرات من الجابة معارض بشدة إلى الجابة موافق بشدة على مقياس ليكرت 

 (.5 -1الخماسي من )
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 أداة الدراسةصدق  1.5.3

تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرعها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص، والذين 

ات واآلراء حول مدى صالحية المقياس في دراسة االستحقاقات المؤسسية لتطبيق أبدوا بعض المالحظ

 .الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظه الخليل من وجهة نظر الدارة التنفيذية

مته لهذا الغرض.كما تم حساب معامالت االستخراج باستخدام ءوقد أشاروا إلى صالحية فقراته ومال 

 Principal( المبني على طريقة المكونات األساسية)Factor Analysisعاملي)أسلوب التحليل ال

Components والتي توعح قيم معامالت االستخراج لكل فقرة من فقرات محاور أداة الدراسة حسب )

 .كل محور مع درجة محورها ومجالها الكلية

مالت االستخراج عن القيمة عندما تزيد جميع أو معظم معا ةأداة الدراسة بدرجة صدق عاليوتتمتع 

(، حيث تتبع هذه الطريقة أسلوب انحدار الفقرات على الدرجة الكلية لمجالها في حساب 0.5)

معامالت االنحدار)االستخراج(، حيث أنه من المعروف إحصائيا بأنه كلما زادت قيمة معامل االنحدار 

 زادت قيمة ارتباط الفقرة بدرجة محورها الكلية.

 

فيما يتعلق بأداة الدراسة  0.5ارتفاع معظم هذه القيم عن  (1.3رقم) جدول أدناهيتضح من الو 

المستخدمة مما يدل على تمتع أداة الدراسة بصدق عالي وأن أداة الدراسة المستخدمة قادرة بدرجة 

 مرتفعة على تحقيق األهداف التي وععت من أجلها، والجدول التالي يوعح نتائج التحليل العاملي.

 مصفوفة قيم معامالت االستخراج:  (3.1رقم)جدول 

معامالت رقم  البعدمعامالت رقم  البعدمعامالت رقم  البعد
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 االستخراج الفقرة االستخراج الفقرة االستخراج الفقرة
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32.  0.59 
2.  0.57 

13.  0.67 
14.  0.71 

33.  0.72 
3.  0.62 

15.  0.68 

16.  0.70 
34.  0.69 

4.  0.64 
17.  0.76 
18.  0.69 35.  0.67 

5.  0.41 
19.  0.72 36.  0.61 
20.  0.69 37.  0.64 

6.  0.46 
21.  0.75 38.  0.72 
22.  0.80 39.  0.64 

7.  0.53 
23.  0.79 40.  0.76 
24.  0.69 41.  0.79 

8.  0.43 
25.  0.52 42.  0.50 
26.  0.59 43.  0.67 

9.  0.43 
27.  0.73 44.  0.74 
28.  0.68 45.  0.60 

10.  0.74 
29.  0.52 46.  0.63 
30.  0.61 47.  0.64 

11.  0.52 31.  0.69 48.  0.60 
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 ثبات أداة الدراسة 2.5.3

العافة إلى الدرجة لقياس ثبات أداة الدراسة تم استخدام ثبات االتساق الداخلي لمجاالت أداة الدراسة ب

كما هو موعح في وكانت النتائج  الكلية للمجاالت والفقرات باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا

 :على النحو التالي( 2.3الجدول رقم)

اإلتساق الداخلي ألبعاد إستبانة اإلستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة  ثبات معامل: (2.3جدول رقم)
 كرونباخ ألفا( معامل )بإستخدام اإللكترونية

 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.88 11 األنظمة والقوانين والتعليمات )التشريعات(

 0.93 20 الواقع الداري 
 0.93 17 البنية الفنية والتقنية

 0.96 48 الدرجة الكلية  لالستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية

( عند مجاالت 0.93-0.88تراوحت قيم معامالت الثبات ) ( 2.3رقم) الجدول السابق كما يتضح من

(، مما يدل على أن أداة الدراسة الحالية قادرة 0.96الدراسة، كما بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )

% من النتائج الحالية فيما لو تم إعادة القياس والبحث واستخدامها مرة أخرى بنفس 96على إنتاج 

الظروف، وهذه القيم اعتبرت مناسبة ألغراض الدراسة واألهداف التي وععت هذه المجاالت وفقراتها 

 من أجلها.

 تطبيق الدراسة: إجراءات 6.3

على أفراد عينة  اً ( استبيان122وتوزيع ) بطباعةبعد التأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث  .1

 الدراسة.
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هو مطلوب منهم وبعد ذلك قام الباحث بجمعها منهم وقد  قام المبحوثون بتعبئة االستبيان بما .2

( استبيان بحيث أن عدد االستبيانات المطلوب استرجاعها 111بلغت االستبيانات المسترجعة )

 % تقريبا.91استبيان وبذلك تكون بنسبة االسترداد  122كان 

دام برنامج التحليل قام الباحث بإدخال االستبيانات إلى جهاز الحاسوب لتحليل النتائج باستخ .3

 .SPSSالحصائي 

 الدراسة   متغيرات 7.3

 المتغيرات المستقلة  :أوالً 

 :ب محافظة الخليل وتتمثل فيما يلياالستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنو 

 (.قانون/نظام/تعليماتثالثة مستويات) الفلسطينية: التشريعات .1

 الكبيرة/ المتوسطة/ صغيرة/ صغيرة جدا/خمسة مستويات) ع اإلداري(:)الواق الهيكل التنظيمي .2

 (.الكبيرة جدا

 .اللكترونيةحسب معايير الدارة  البنية التقنية: .3

 .اللكترونيةحسب معايير الدارة  البنية الفنية: .4

 المتغيرات الديمغرافية الوسيطة: .5

 الجنس. 

 :ثالثة مستويات)الشباب/الشباب/كبار السن(. العمر 

 :ثالثة مستويات )الثانوية العامة/الدبلوم/البكالوريوس(. المؤهل العلمي 

 :ثالثة مستويات )مدير دائرة/رئيس قسم/رئيس شعبة( المسمى الوظيفي 
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 الفئة : ثالثة مستويات رواتب لعينة البحث حسب سلم رواتب موظفي البلديات)الراتب

 (العليا/الفئة األولى/الفئة الثانية

 (دورات 3دورات وأقل/أكثر من  3ال يوجد/ثالثة مستويات) ة:الدورات التدريبي 

 :البلديات جنوب محافظة الخليل المشمولة في الدراسة. البلدية 

 المتغير التابع :ثانياً 

االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة اللكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل من وجهة نظر 

 الدارة التنفيذية.

 اإلحصائية للبيانات المعالجة 8.3

بعد جمع بيانات الدراسة، قام الباحث بمراجعتها تمهيدا لدخالها إلى و لنجاز الطار العملي للدراسة 

 Statistical Package for( SPSSمن خالل برنامج) الستبانةتفريغ وتحليل بيانات  وتمالحاسوب 

Social Science الية:وقد تم استخدام االختبارات الحصائية الت 

 :األساليب الحصائية الخاصة في تقدير الصدق والثبات 

 .لتقدير صدق أداة الدراسة Pearson Correlationبيرسون  االرتباطمعامل  -

 اختبار ألفا كرونباخ لقياس معامالت ثبات أداة الدراسة. -

 :األساليب الحصائية الخاصة بالجابة على تساؤالت وفرعيات الدراسة 

 ( لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبعSample K-S -1)سمرنوف  –كولومجروف اختبار -

 التوزيع الطبيعي أم ال.

 النسب المئوية والتكرارات، والمتوسطات الحسابية واالوزان النسبية واالنحرافات المعيارية. -
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 .االرتباطيةلفحص العالقات  Pearson Correlationبيرسون  االرتباطمعامل   -

( لبيان الفروق ذات الداللة الحصائية في One Way ANOVA)دي األحاالتباين  اختبار -

 محاور الدراسة المختلفة وفقا للبيانات الشخصية والوظيفية.

 .( للمقارنات الثنائية البعديةTukeyاختبار توكي) -

للحاسوب بإعطائها أرقام معينة أي بتحويل الجابات اللفظية إلى رقمية  الستبانةبيانات  وقد تم إدخال

درجات،  3درجات، الجابة محايد  4درجات، الجابة موافق  5حيث أعطيت الجابة موافق بشدة 

الجابة معارض درجتين، أما الجابة معارض بشدة فقد أعطيت درجة واحدة بحيث كلما زادت الدرجة 

في بلديات اللكترونية زادت درجة استجابات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة ا

 الخليل من وجهة نظر الدارة التنفيذية. ةجنوب محافظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 72 - 

 

 

 الفصـل الرابـع

 الدراسة تساؤالت على واإلجابة ومناقشتها الدراسة نتائج

 مقدمة 1.4

 هذا الدراسة ويتناول تساؤالت على والجابة ومناقشتها الدراسة نتائج الفصل هذا في الباحث يعرض

 حول التحليل الحصائي خالل من الدراسة عنها أسفرت التي للنتائج ومناقشة مفصال عرًعا الفصل

 الخدمات وأداء تطبيقها بين والعالقة  في اللكترونية الدارة لمعايير بلديات الجنوب تطبيق مدى

 يلي وفيما الدراسة، عينة أفراد استجابات بين والفروقات المؤسسي، األداء تحسن في للبلديات وأثرها

 .الرئيسة والفرعيات الدراسة ومحاور بأسئلة الدراسة المرتبطة نتائج حليلت

 الدراسة مجتمعخصائص  2.4

الدراسة في بلديات جنوب محافظة  مجتمعخصائص أفراد  (6.4 -1.4توعح الجداول التالية: رقم)

 .الخليل في عوء متغيرات الدراسة الديمغرافية

 

 

 المجتمعالدراسة بالنسبة إلجمالي حجم  مجتمع: خصائص أفراد  (1.4جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد البلدية
 19.8 22 بلدية دورا الفئات
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 6.3 7 مجلس الخدمات المشترك
 35.1 39 بلدية الخليل

 24.3 27 بلدية يطا
 14.4 16 بلدية الظاهرية

 100.0 111 المجموع

لبلدية فقد شكلت فئة )بلدية دورا( ما يالحظ من الجدول السابق أنه فيما يتعلق بمتغير ا

 (%6.3)وشكلت فئة)مجلس الخدمات المشترك( ما نسبته المجتمعمن إجمالي حجم  (%19.8)نسبته

 المجتمعمن إجمالي حجم  (%35.1)شكلت فئة)بلدية الخليل( ما نسبتهو  المجتمعمن إجمالي حجم 

وشكلت فئة)بلدية الظاهرية( ما  جتمعالممن إجمالي حجم  (%24.3)وشكلت فئة)بلدية يطا( ما نسبته

 .المجتمعمن إجمالي حجم  (% 14.4)نسبته

 المسمى الوظيفيمتغير  1.2.4

 الدراسة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي مجتمع: خصائص أفراد  (2.4جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي

 الفئات

 23.4 26 مدير دائرة
 28.8 32 رئيس قسم

 47.7 53 شعبة رئيس
 100.0 111 المجموع

يالحظ من الجدول السابق أنه فيما يتعلق بمتغير المسمى الوظيفي فقد شكلت فئة )مدير دائرة( ما 

% من  28.8، و شكلت فئة )رئيس قسم( ما نسبته المجتمع% من إجمالي حجم  23.4نسبته 

 .المجتمع% من إجمالي حجم  47.7، و شكلت فئة )رئيس شعبة( ما نسبته المجتمعإجمالي حجم 
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 العمرمتغير ا 2.2.4

 الدراسة تبعًا لمتغير العمر مجتمع: خصائص أفراد  (3.4جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد العمر

 الفئات

 50.5 56 سنة 35سنة إلى  25من 
 22.5 25 سنة 45سنة إلى  36من 
 27.0 30 سنة 60سنة إلى  46من 

 100.0 111 المجموع

سنة( ما  35سنة إلى  25الحظ من الجدول السابق أنه فيما يتعلق بمتغير العمر فقد شكلت فئة )من ي

سنة( ما نسبته  45سنة إلى  36، و شكلت فئة )من المجتمع% من إجمالي حجم  50.5نسبته 

% من  27سنة( ما نسبته  60سنة إلى  46، و شكلت فئة )من المجتمع% من إجمالي حجم  22.5

 .المجتمعحجم إجمالي 

 المؤهل العلميمتغير   3.2.4 

 الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي مجتمع: خصائص أفراد  (4.4جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 الفئات

 26.1 29 الثانوية العامة/دبلوم
 64.0 71 الدرجة الجامعية األولى)البكالوريوس(

 9.9 11 لثالثةالدرجة الجامعية الثانية/ا
 100.0 111 المجموع

يالحظ من الجدول السابق أنه فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي فقد شكلت فئة )الثانوية العامة/دبلوم( 

شكلت فئة )الدرجة الجامعية األولى)البكالوريوس(( ما ، و المجتمع% من إجمالي حجم  26.1ما نسبته 
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 9.9شكلت فئة )الدرجة الجامعية الثانية/الثالثة( ما نسبته ، و المجتمع% من إجمالي حجم  64نسبته 

 .المجتمع% من إجمالي حجم 

 الدورات التدريبيةمتغير  4.2.4

 الدراسة تبعًا لمتغير الدورات التدريبيةمجتمع : خصائص أفراد  (5.4جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد الدورات التدريبية

 الفئات

 17.1 19 ال يوجد
 51.4 57 فأقل دورات 3
 31.5 35 دورات فأكثر 4

 100.0 111 المجموع

يالحظ من الجدول السابق أنه فيما يتعلق بمتغير الدورات التدريبية فقد شكلت فئة )ال يوجد( ما نسبته 

% من إجمالي  51.4دورات فأقل( ما نسبته  3شكلت فئة )، و المجتمع% من إجمالي حجم  17.1

 .المجتمع% من إجمالي حجم  31.5دورات فأكثر( ما نسبته  4ئة )، و شكلت فالمجتمعحجم 

 متغير الراتب 5.2.4

 الدراسة تبعًا لمتغير الراتب مجتمع: خصائص أفراد  (6.4جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد الراتب

 الفئات

 46.8 52 (3500الفئة العليا)أكثر من 
 12.6 14 (2500الفئة االولى)أقل من 

 40.5 45 (3500-2500ثانية)الفئة ال
 100.0 111 المجموع
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(( 3500يالحظ من الجدول السابق أنه فيما يتعلق بمتغير الراتب فقد شكلت فئة )الفئة العليا)أكثر من 

(( ما نسبته 2500شكلت فئة )الفئة االولى)أقل من ، و المجتمع% من إجمالي حجم  46.8ما نسبته 

 40.5(( ما نسبته 3500-2500و شكلت فئة )الفئة الثانية) ،المجتمع% من إجمالي حجم  12.6

 .المجتمع% من إجمالي حجم 

 متغير الجنس  6.2.4

 الدراسة تبعًا لمتغير الجنس مجتمع: خصائص أفراد  (7.4جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد الجنس

 الفئات
 73.0 81 ذكر
 27.0 30 أنثى

 100.0 111 المجموع

% من  73السابق أنه فيما يتعلق بمتغير الجنس فقد شكلت فئة الذكور ما نسبته  يالحظ من الجدول

 .المجتمع% من إجمالي حجم  27، و شكلت فئة الناث ما نسبته المجتمعإجمالي حجم 

 الدراسة بيانات تحليل نتائج 3.4

 :الدراسة محاور تحليل نتائج 1.3.4

 :مفتاح التصحيح 

الدراسة على فقرات أداة الدراسة ومجاالتها أعتمد الباحث على تمع مجلتحديد درجة إستجابة أفراد 

 مفتاح التصحيح الخماسي أدناه والذي تم إعتماده في العديد من الدراسات في مجاالت البحث.

( تم حساب فرق 5 إلى 1من )أرقاما تمثل أوزانا التجاهاتهم مجتمعبعد إعطاء اتجاهات أفراد حيث 

المدى، ثم تم قسمة بوهو ما يسمى  0.8= وكان الناتج  (5)لى قيمة وهيمن أع (1)أدنى قيمة وهي
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=  4 / 5ليصبح الناتج =  (5)قيمة المدى على عدد المجاالت المطلوبة في الحكم على النتائج وهو

، وبالتالي نستمر في زيادة هذه القيمة ابتداء من أدنى قيمة وذلك لعطاء الفترات الخاصة بتحديد 0.8

 يوعح ذلك : التالي (4.8االتجاه باالعتماد على الوسط الحسابي والجدول رقم)الحالة أو 

 مفتاح التصحيح الخماسي:  (8.4جدول رقم)

 الحالة الوسط الحسابي

 منخفضة جدا 1.8أقل من 
 منخفضة 2.6_ أقل من  1.8من 
 متوسطة 3.4_ أقل من  2.6من 
 مرتفعة 4.2_ أقل من  3.4من 

 ة جدامرتفع فأكثر 4.2من 

يوعح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمجاالت  (9.4رقم) الجدول التاليأما 

 واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل:

ية لمجاالت واقع االستحقاقات (: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسب9.4الجدول رقم)
 المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل

 المجال
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الدرجة

 مرتفعة %68.4 0.63 3.42 األنظمة والقوانين والتعليمات )التشريعات(
 متوسطة %63.5 0.64 3.18 الواقع الداري 

 مرتفعة %74.2 0.63 3.71 البنية الفنية والتقنية

 مرتفعة %68.4 0.54 3.42 الدرجة الكلية  لالستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية
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لسابق بـأن أعلى درجات االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة ا (9.4يتضح من الجدول رقم)و 

( يليها فيما يتعلق باألنظمة والقوانين 3.71لفنية والتقنية)االلكترونية كانت فيما يتعلق بالبنية ا

 (.3.18( وأخيرا فيما يتعلق بالواقع الداري)3.42والتعليمات)

 نتائج أسئلة الدراسة 2.3.4

 الرئيسي األول:  الدراسة سؤالنتائج  1.2.3.4

  ؟ب محافظة الخليلبلديات جنو واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في  هوما 

 وتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:

واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية فيما  هوما : (1.1.2.3.4)السؤال الفرعي 

 ؟محافظة الخليل يتعلق باألنظمة والقوانين والتعليمات ) التشريعات ( في بلديات جنوب

وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات ( التالي يوعح األ10.4الجدول رقم)

االستبيان المتعلقة بواقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق باألنظمة 

 .محافظة الخليل والقوانين والتعليمات ) التشريعات ( في بلديات جنوب

حرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات االستبيان المتعلقة األوساط الحسابية واالن: (10.4جدول رقم)
بواقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية فيما يتعلق باألنظمة والقوانين 

 والتعليمات)التشريعات(

 الرقم
واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية فيما يتعلق 

 التعليمات )التشريعات( في بلديات جنوبباألنظمة والقوانين و 
 محافظة الخليل

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الدرجة النسبي

تعمل البلدية وفق مرجعية عمل قانونية في تقديمها الخدمات   .1
 للمواطنين مثل انظمه المشتريات والعطاءات

 مرتفعة 79.3% 0.74 3.96

 مرتفعة %73.5 0.85 3.68 نونية محوسبه مثل أوامر الشغال معامالت المواطنين لها مرجعية قا  .2
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ي يوعح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة لت

تقيس واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق باألنظمة والقوانين والتعليمات 

حسب درجات الوسط الحسابي، )التشريعات( في بلديات جنوب محافظة الخليل مرتبة ترتيبا تنازليا 

وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط 

( واالنحراف المعياري الكلي %68.4( والوزن النسبي لها )3.42الحسابي للدرجة الكلية)

ق الدارة االلكترونية فيما ( مما يدل على أن درجة واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبي0.63مقداره)

 يتعلق باألنظمة والقوانين والتعليمات )التشريعات( في بلديات جنوب محافظة الخليل مرتفعة.

 

 ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات:

تلتزم البلدية باألنظمة الصادرة بموجب قانون الهيئات المحلية   .3
 مرتفعة %73.3 0.92 3.67 الفلسطينية في تقديم خدماتها االلكترونية 

 مرتفعة %72.1 0.83 3.60 يشكل الجانب القانوني مرجعية للعمل االلكتروني   .4
ف كل موظف موجود في البلدية أو في موقع وظيفي مسؤولياته يعر   .5

 وصالحياته
 مرتفعة 69.5% 1.12 3.48

 مرتفعة %68.1 0.93 3.41 مشاريع البلدية نابعة من خطة عمل محوسبة  .6
تتوافق قرارات المجلس البلدي الخاصة بخدمات البلدية مع القوانين   .7

 المحوسبة 
 متوسطة 66.5% 0.93 3.32

الحكم المحلي على أداء البلديات فعال بما يسمح لتشغيل نظام  مراقبة  .8
 االلكتروني 

 متوسطة 63.4% 0.98 3.17

قرارات المجلس البلدي تتوافق مع مرجعيات قانونية محوسبه في   .9
 األمور الدارية 

 متوسطة 62.3% 0.91 3.12

ة تتخذ البلدية قرارات فيما يتعلق بتصويب مسارات اعمالها المستقبلي  .10
 قبل حدوث المشكالت فيها 

 متوسطة 62.3% 0.94 3.12

 متوسطة %62.3 1.08 3.12 يوجد في البلدية نظام شكاوي محوسب للمجتمع المحلي   .11
 مرتفعة %68.4 0.63 3.42 الدرجة الكلية 
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مها الخدمات للمواطنين مثل انظمه الفقرة )تعمل البلدية وفق مرجعية عمل قانونية في تقدي -

 .(0.74( وانحراف معياري مقداره )3.96المشتريات والعطاءات( بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرة )معامالت المواطنين لها مرجعية قانونية محوسبه مثل أوامر الشغال ( بمتوسط حسابي  -

 .(0.85( وانحراف معياري مقداره )3.68مقداره ) 

بلدية باألنظمة الصادرة بموجب قانون الهيئات المحلية الفلسطينية في تقديم الفقرة )تلتزم ال -

 .(0.92( وانحراف معياري مقداره )3.67خدماتها االلكترونية ( بمتوسط حسابي مقداره ) 

( 3.6الفقرة )يشكل الجانب القانوني مرجعية للعمل االلكتروني ( بمتوسط حسابي مقداره )  -

 (.0.83وانحراف معياري مقداره )

 في حين كانت أدنى الفقرات:

( 3.12الفقرة )يوجد في البلدية نظام شكاوي محوسب للمجتمع المحلي ( بمتوسط حسابي مقداره ) -

 .(1.08وانحراف معياري مقداره )

الفقرة )تتخذ البلدية قرارات فيما يتعلق بتصويب مسارات اعمالها المستقبلية قبل حدوث المشكالت  -

 (0.94( وانحراف معياري مقداره )3.12ي مقداره )فيها ( بمتوسط حساب

الفقرة )قرارات المجلس البلدي تتوافق مع مرجعيات قانونية محوسبه في األمور الدارية ( بمتوسط  -

 .(0.91( وانحراف معياري مقداره )3.12حسابي مقداره )

االلكتروني (  الفقرة )مراقبة الحكم المحلي على أداء البلديات فعال بما يسمح لتشغيل نظام -

 (.0.98( وانحراف معياري مقداره )3.17بمتوسط حسابي مقداره )

واتجاهاتهم العالية والموافقة، يمكن تلخيص ما سبق باالستنتاجات  السابقة من خالل آراء المبحوثينو 

 التالية :
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والتعليمات  واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق باألنظمة والقوانين -

)التشريعات( في بلديات جنوب محافظة الخليل يتمثل بأن البلديات تعمل وفق مرجعية عمل 

 .قانونية في تقديمها الخدمات للمواطنين مثل انظمه المشتريات والعطاءات

 .معامالت المواطنين لها مرجعية قانونية محوسبه مثل أوامر الشغال -

موجب قانون الهيئات المحلية الفلسطينية في تقديم خدماتها تلتزم البلديات باألنظمة الصادرة ب -

 .االلكترونية

 .يشكل الجانب القانوني مرجعية للعمل االلكتروني -

 .يعرف كل موظف موجود في البلديات أو في موقع وظيفي مسؤولياته وصالحياته -

 مشاريع البلديات نابعة من خطة عمل محوسبة. -

ر األنظمة لدى الجهات الرسمية والسلطة الوطنية الفلسطينية ويعود ذلك حسب رأي الباحث إلى تطو 

وإيجاد دوائر هيئات تابعة للسلطة للمتابعة فيما يتعلق بتطبيق األنظمة والقوانين مثل ديوان الرقابة 

العامة وكذلك حصول معظم الموظفين على دورات بناء قدرات متعلقة بالجوانب القانونية وصدور 

 اءات القانونية من الجهات المختصة.العديد من أدلة الجر 

واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية فيما  هوما :  (2.1.2.3.4)السؤال الفرعي 

 ؟ محافظة الخليل يتعلق بالواقع اإلداري في بلديات جنوب

النسبية لفقرات ( التالي يوعح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان 11.4الجدول رقم)

االستبيان المتعلقة بواقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق بالواقع الداري 

 .في بلديات جنوب محافظة الخليل
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األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات االستبيان المتعلقة  : (11.4جدول رقم)
 قاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية فيما يتعلق بالواقع اإلداري بواقع االستح

 الرقم
واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية فيما يتعلق 

 بالواقع اإلداري في بلديات جنوب محافظة الخليل
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة النسبي

 مرتفعة %73.0 1.01 3.65 جال الدارة االلكترونية مع الوظيفة التي تشغلها تناسب قدراتك في م  .12
 مرتفعة %71.9 0.93 3.59 يوجد نظام مالي متكامل   .13
نطاق اطالع الموظف على العمل االلكتروني بما ينسجم والصالحيات   .14

 مرتفعة %68.6 0.91 3.43 المسموحة له

البلدية في وعع خطة تطبيق هناك مشاركة بين الدارة العليا وطواقم   .15
 الدارة االلكترونية 

 مرتفعة 68.1% 1.00 3.41

يوجد لدى الموظفين وعي كافي بمخاطر امن المعلومات وسبل الرقابة   .16
 عليها في البلدية 

 مرتفعة 68.1% 1.04 3.41

 متوسطة %67.9 0.95 3.40 يتوفر لدى البلديات أنظمة الكترونية للموارد البشرية   .17
 متوسطة %66.8 1.06 3.34 ميات الوظيفية والهيكلية تتماشى مع قوانين الحكم المحلي السائدةالمس  .18
يتوفر لدى البلدية اعتماد مالي يغطي االحتياجات الشاملة لإلدارة   .19

 اللكترونية
 متوسطة 65.0% 0.95 3.25

تتبع البلدية نظاما الكترونيا فاعال لتحصيل ديونها المترتبة على   .20
 نالمواطني

 متوسطة 65.0% 1.02 3.25

يتم الربط بين طبيعة عمل الدارة في البلدية وبين تحديد االحتياجات   .21
 التدريبية في مجال الدارة االلكترونية 

 متوسطة 64.7% 0.96 3.23

 متوسطة %64.7 1.18 3.23 هناك هيكلية إدارية معتمدة تغطي جميع المسميات الوظيفية في البلدية   .22
لدية معايير محوسبه لقياس تكلفة الخدمات المقدمة إلى تمتلك الب  .23

 المواطنين
 متوسطة 63.6% 0.97 3.18

تهتم الدارة العليا للبلدية بالموائمة بين قدرات الموظفين والوظائف التي   .24
 يشغلونها في الجانب االلكتروني

 متوسطة 61.1% 1.12 3.05

وظفين للبرامج التدريبية تتوفر معايير واعحة في البلدية تحكم ترشيح الم  .25
 متوسطة %60.5 1.01 3.03 التي تهدف إلى تطبيق الدارة االلكترونية 

يراعي في البلدية نظام استقطاب وتعين الموظفين الجدد بمدى معرفتهم   .26
 في الدارة االلكترونية 

 متوسطة 60.4% 1.14 3.02

 متوسطة %60.2 1.12 3.01 ة تستخدم البلدية نظام تقيم محوسب في تقيمها ألداء البلدي  .27
الحوافز والترقيات المرتبطة بنتائج تقييم موظفي البلدية تعيق تطبيق   .28

 الدارة االلكترونية
 متوسطة 59.8% 1.07 2.99

 متوسطة %56.4 1.01 2.82 تخصص البلدية ميزانية كافيه للتدريب على الدارة االلكترونية   .29
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة ( 11.4قم)ر  يوعح الجدول السابق

لتي تقيس واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق بالواقع الداري االدراسة 

جة في بلديات جنوب محافظة الخليل مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدر 

الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة 

( مما يدل على 0.64( واالنحراف المعياري الكلي مقداره)%63.5( والوزن النسبي لها )3.18الكلية)

لواقع الداري في بلديات أن درجة واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق با

 جنوب محافظة الخليل متوسطة.

ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات : 

الفقرة )تناسب قدراتك في مجال الدارة االلكترونية مع الوظيفة التي تشغلها ( بمتوسط حسابي 

(، الفقرة )يوجد نظام مالي متكامل( بمتوسط حسابي 1.01ري مقداره )( وانحراف معيا3.65مقداره)

(، الفقرة )نطاق اطالع الموظف على العمل االلكتروني 0.93( وانحراف معياري مقداره )3.59مقداره)

( وانحراف معياري مقداره 3.43بما ينسجم والصالحيات المسموحة له( بمتوسط حسابي مقداره ) 

مشاركة بين الدارة العليا وطواقم البلدية في وعع خطة تطبيق الدارة  (، الفقرة )هناك0.91)

 (.1( وانحراف معياري مقداره )3.41االلكترونية ( بمتوسط حسابي مقداره ) 

في حين كانت أدنى الفقرات : الفقرة )عملية الترقية في البلدية في السلم الوظيفي تتأثر بمدى المعرفة 

( وانحراف 2.59جال الدارة االلكترونية ( بمتوسط حسابي مقداره )التي يكتسبها الموظف في م

(، الفقرة )تتبع البلدية أسلوب التحفيز المادي للتفوق في البرامج التدريبية 1.08معياري مقداره )

 متوسطة %52.3 1.16 2.61 للتفوق في البرامج التدريبية المحوسبة تتبع البلدية أسلوب التحفيز المادي  .30
عملية الترقية في البلدية في السلم الوظيفي تتأثر بمدى المعرفة التي   .31

 يكتسبها الموظف في مجال الدارة االلكترونية 
 منخفضة 51.7% 1.08 2.59

 متوسطة %63.5 0.64 3.18 الدرجة الكلية 
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(، الفقرة )تخصص البلدية 1.16( وانحراف معياري مقداره )2.61المحوسبة( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري 2.82لتدريب على الدارة االلكترونية ( بمتوسط حسابي مقداره )ميزانية كافيه ل

(، الفقرة )الحوافز والترقيات المرتبطة بنتائج تقييم موظفي البلدية تعيق تطبيق الدارة 1.01مقداره )

 (.1.07( وانحراف معياري مقداره )2.99االلكترونية( بمتوسط حسابي مقداره )

: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةلمبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة، يمكن تلومن خالل آراء ا

واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق بالواقع الداري في بلديات جنوب 

فة التي محافظة الخليل يتمثل بأن قدرات الموظفين تتناسب في مجال الدارة االلكترونية مع الوظي

يشغلونها، يوجد نظام مالي متكامل، نطاق اطالع الموظف على العمل االلكتروني بما ينسجم 

والصالحيات المسموحة له، هناك مشاركة بين الدارة العليا وطواقم البلديات في وعع خطة تطبيق 

ابة عليها في الدارة االلكترونية، يوجد لدى الموظفين وعي كافي بمخاطر امن المعلومات وسبل الرق

 .البلديات، يتوفر لدى البلديات أنظمة الكترونية للموارد البشرية

لكن من خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم المعارعة والمنخفضة، تم رفض ما يلي : عملية الترقية في 

ية البلديات في السلم الوظيفي تتأثر بمدى المعرفة التي يكتسبها الموظف في مجال الدارة االلكترون

ويعود ذلك حسب رأي الباحث إلى ععف نظام موظفي الهيئات المحلية وعدم رعا أصحاب الوظائف 

 الشرافية على عمليات التسكين.

واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية فيما  هوما : (3.1.2.3.4)السؤال الفرعي 

 ؟ ظة الخليلمحاف يتعلق بالبنية الفنية والتقنية في بلديات جنوب
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( التالي يوعح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات 12.4الجدول رقم)

االستبيان المتعلقة بواقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق بالبنية الفنية 

 .والتقنية في بلديات جنوب محافظة الخليل

(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات االستبيان المتعلقة 12.4الجدول رقم)
 بواقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية فيما يتعلق بالبنية الفنية والتقنية 

واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية فيما يتعلق  الرقم
 فنية والتقنية في بلديات جنوب محافظة الخليلبالبنية ال

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة النسبي

 مرتفعة %79.5 0.93 3.97 يوجد مختص في اداره امن المعلومات للعمل االلكتروني  .32

33.  
يوجد في البلديات صفحة االلكترونية تعبر عن نشاطاتها المنشورة على 

 شبكة االنترنت 
 مرتفعة 78.9% 0.91 3.95

 مرتفعة %78.7 0.82 3.94 يتوفر لدى البلدية خوادم )سيرفيرات( بالسعة الكافية   .34
 مرتفعة %78.4 0.75 3.92 يتم عمل نسخ احتياطية من بيانات البلدية بشكل دوري   .35
 مرتفعة %76.9 0.74 3.85 يتوفر لدى البلدية شبكة داخلية تدعم التحول لإلدارة االلكترونية   .36
 مرتفعة %76.4 0.87 3.82 يتوفر لدى البلدية نظام لدارة طلبات خدمات الجمهور الكترونيا  .37
 مرتفعة %75.7 0.78 3.78 يتوفر لدى البلدية برمجيات الدارة المالية للتحول لإلدارة االلكترونية   .38
 مرتفعة %75.3 0.83 3.77 خوادم البلدية ذات مواصفات كافية للتحول لإلدارة االلكترونية   .39
 مرتفعة %74.6 1.01 3.73 تتوفر لدى البلدية شبكة حاسوب داخلية مناسبة لتطبيق الدارة اللكترونية  .40
 مرتفعة %74.4 0.91 3.72 يتوفر لدى البلدية المكانية على تطوير أنظمة المعلومات المحوسبة   .41
 مرتفعة %74.2 0.99 3.71 لتوريدات يتوفر لدى البلدية األنظمة اللكترونية المحاسبية للمشتريات وا  .42
 مرتفعة %72.6 0.97 3.63 يتوفر لدى البلديات الكوادر المؤهلة لدارة الشبكات بالنترنت   .43

44.  
يوجد تكامل مناسب بين أنظمة المعلومات المحوسبة في البلدية تساعد 

 على التحول لإلدارة االلكترونية 
 مرتفعة 70.3% 0.92 3.51

 مرتفعة %70.1 1.03 3.50 التقنية مناسبة للتحول لإلدارة االلكترونية البنية التحتية   .45

46.  
توجد في البلدية قاعدة بيانات شاملة لجميع إعمال البلدية تساعد في 

 تطبيق الحوكمة االلكترونية 
 مرتفعة 69.9% 1.04 3.50

 مرتفعة %69.7 0.88 3.49 لدى البلدية برامج تغطي جميع جوانب التحول المطلوب لإلدارة االلكترونية   .47
 متوسطة %66.1 1.02 3.31 يتوفر اعتماد مالي يغطي االحتياجات الشاملة لإلدارة االلكترونية  .48
 مرتفعة %74.2 0.63 3.71 الدرجة الكلية 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات إلى ( 12.4رقم) يوعح الجدول السابق

تقيس واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق بالبنية الفنية  أداة الدراسة لتي

والتقنية في بلديات جنوب محافظة الخليل مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير 

الحسابي  الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط

( مما يدل 0.63( واالنحراف المعياري الكلي مقداره)%74.2( والوزن النسبي لها )3.71للدرجة الكلية)

على أن درجة واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق بالبنية الفنية والتقنية 

 في بلديات جنوب محافظة الخليل مرتفعة.

ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات :  ورتبت فقرات األداة 

( 3.97الفقرة )يوجد مختص في اداره امن المعلومات للعمل االلكتروني( بمتوسط حسابي مقداره )

(، الفقرة )يوجد في البلديات صفحة االلكترونية تعبر عن نشاطاتها 0.93وانحراف معياري مقداره )

(، 0.91( وانحراف معياري مقداره )3.95رة على شبكة االنترنت ( بمتوسط حسابي مقداره ) المنشو 

( 3.94الفقرة )يتوفر لدى البلدية خوادم )سيرفيرات( بالسعة الكافية ( بمتوسط حسابي مقداره ) 

( (، الفقرة )يتم عمل نسخ احتياطية من بيانات البلدية بشكل دوري 0.82وانحراف معياري مقداره )

 (.0.75( وانحراف معياري مقداره )3.92بمتوسط حسابي مقداره ) 

في حين كانت أدنى الفقرات : الفقرة )يتوفر اعتماد مالي يغطي االحتياجات الشاملة لإلدارة 

(، الفقرة )لدى البلدية 1.02( وانحراف معياري مقداره )3.31االلكترونية( بمتوسط حسابي مقداره )

( 3.49التحول المطلوب لإلدارة االلكترونية ( بمتوسط حسابي مقداره ) برامج تغطي جميع جوانب

(، الفقرة )توجد في البلدية قاعدة بيانات شاملة لجميع إعمال البلدية 0.88وانحراف معياري مقداره )

( وانحراف معياري مقداره 3.5تساعد في تطبيق الحوكمة االلكترونية ( بمتوسط حسابي مقداره )
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ة )البنية التحتية التقنية مناسبة للتحول لإلدارة االلكترونية ( بمتوسط حسابي مقداره (، الفقر 1.04)

 (.1.03( وانحراف معياري مقداره )3.5)

: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة، يمكن تل

لكترونية فيما يتعلق بالبنية الفنية والتقنية في بلديات واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة اال

جنوب محافظة الخليل يتمثل بأنه يوجد مختص في إدارة أمن المعلومات للعمل االلكتروني، يوجد في 

البلديات صفحة االلكترونية تعبر عن نشاطاتها المنشورة على شبكة االنترنت، يتوفر لدى البلديات 

الكافية، يتم عمل نسخ احتياطية من بيانات البلديات بشكل دوري، يتوفر  خوادم )سيرفيرات( بالسعة

لدى البلديات شبكة داخلية تدعم التحول لإلدارة االلكترونية، يتوفر لدى البلديات نظام لدارة طلبات 

، خدمات الجمهور الكترونيا، يتوفر لدى البلديات برمجيات الدارة المالية للتحول لإلدارة االلكترونية

خوادم البلديات ذات مواصفات كافية للتحول لإلدارة االلكترونية، تتوفر لدى البلديات شبكة حاسوب 

داخلية مناسبة لتطبيق الدارة اللكترونية، يتوفر لدى البلديات المكانية على تطوير أنظمة المعلومات 

ات والتوريدات، يتوفر لدى المحوسبة، يتوفر لدى البلديات األنظمة اللكترونية المحاسبية للمشتري

البلديات الكوادر المؤهلة لدارة الشبكات بالنترنت، يوجد تكامل مناسب بين أنظمة المعلومات 

المحوسبة في البلديات تساعد على التحول لإلدارة االلكترونية، البنية التحتية التقنية مناسبة للتحول 

نات شاملة لجميع إعمال البلديات تساعد في تطبيق لإلدارة االلكترونية، توجد في البلديات قاعدة بيا

 الحوكمة االلكترونية، لدى البلديات برامج تغطي جميع جوانب التحول المطلوب لإلدارة االلكترونية.

 GIZ ويعود ذلك حسب رأي الباحث إلى حصول البلديات على منح وتمويل من الجهات المانحة مثل 

,CHF,  لتطوير البناء المؤسسي من ناحية البنية التحتية الالزمة لإلدارة وغيرها من المؤسسات المانحة
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)فنيًا وتقنيًا( في البلديات حيث حصلت البلديات على تجهيزات ومعدات إليكترونية وحواسيب اللكترونية

 تساعد في تطوير الواقع التكنولوجي لديها.

 نتائج سؤال الدراسة الرئيسي الثاني:  2.2.3.4

األنظمة والقوانين والتعليمات )التشريعات(،  مالءمةالة إحصائيا بين كل من: هل توجد عالقة د

البنية الفنية والتقنية من جهة و بين تطبيق اإلدارة االلكترونية في  مالءمةالواقع اإلداري،  مالءمة

 بلديات جنوب الضفة الغربية من جهة أخرى؟

 وتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى هل : (1.2.2.3.4)قمالسؤال الفرعي ر 

من جهة وبين تطبيق  األنظمة والقوانين والتعليمات )التشريعات( مالءمةبين  (α≤0.05)الداللة

 اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب الضفة الغربية من جهة أخرى.

األنظمة  مالءمةيرسون ليجاد العالقة بين لإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث معامل ارتباط ب

من جهة وبين تطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب الضفة  والقوانين والتعليمات )التشريعات(

 (.13.4، كما هو واعح من خالل الجدول )الغربية من جهة أخرى 

لقوانين والتعليمات األنظمة وا مالءمة(: نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين 13.4جدول )
 وبين تطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب الضفة الغربية  )التشريعات(

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( المتغيرات

تطبيق الدارة  * األنظمة والقوانين والتعليمات )التشريعات( مالءمة

 االلكترونية
0.826** .0000 
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 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

( بداللة إحصائية 0.826( أن معامل االرتباط بلغ )13.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

األنظمة  مالءمة(، وهذا يدل على وجود عالقة طردية موجبة وقوية دالة إحصائيا بين 0.000)

، الغربيةوبين تطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب الضفة  والقوانين والتعليمات )التشريعات(

بحيث يتضح بأنه كلما كان هناك التزام باألنظمة والقوانين والتعليمات )التشريعات( كلما كان هناك 

 والعكس صحيح.  تطبيق لإلدارة اللكترونية،

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل (: 2.2.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

(α≤0.05)   ي من جهة وبين تطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب الواقع اإلدار  مالءمةبين

 الضفة الغربية من جهة أخرى.

الواقع  مالءمةلإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون ليجاد العالقة بين 

، كما رى من جهة وبين تطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب الضفة الغربية من جهة أخالداري 

 (.14.4هو واعح من خالل الجدول )

 

وبين تطبيق اإلدارة الواقع اإلداري  مالءمة(: نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين 14.4جدول )
 االلكترونية في بلديات جنوب الضفة الغربية 

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( المتغيرات

 0000. **0.915 رونيةتطبيق الدارة االلكت *الواقع الداري  مالءمة

 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
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( بداللة إحصائية 0.915( أن معامل االرتباط بلغ )14.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

 الواقع الداري  مالءمة(، وهذا يدل على وجود عالقة طردية موجبة وقوية دالة إحصائيا بين 0.000)

 مالءمةبحيث يتضح بأنه كلما زادت ، لكترونية في بلديات جنوب الضفة الغربيةوبين تطبيق الدارة اال

 والعكس صحيح.  الواقع الداري كلما زاد تطبيق لإلدارة اللكترونية،

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل (: 3.2.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

(α≤0.05)  ية من جهة وبين تطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات البنية الفنية والتقن مالءمةبين

 جنوب الضفة الغربية من جهة أخرى.

البنية الفنية لإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون ليجاد العالقة بين 

، كما أخرى من جهة وبين تطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب الضفة الغربية من جهة  والتقنية

 (.15.4هو واعح من خالل الجدول )

وبين تطبيق اإلدارة البنية الفنية والتقنية  مالءمة(: نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين 15.4جدول )
 االلكترونية في بلديات جنوب الضفة الغربية 

 الداللة الحصائية قيمة )ر( المتغيرات

 0000. **0.778 ارة االلكترونيةتطبيق الد * البنية الفنية والتقنية

 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

( بداللة إحصائية 0.778( أن معامل االرتباط بلغ )15.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

البنية الفنية  مالءمة(، وهذا يدل على وجود عالقة طردية موجبة وقوية دالة إحصائيا بين 0.000)

بحيث يتضح بأنه كلما زادت ، تطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب الضفة الغربية وبين والتقنية

 والعكس صحيح.  كلما زاد تطبيق لإلدارة اللكترونية،البنية الفنية والتقنية  مالءمة
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 : الثالثنتائج سؤال الدراسة الرئيسي  3.2.3.4

اهات أفراد العينة نحو االستحقاقات هل توجد فروق دالة إحصائيا في األوساط الحسابية التج

: الديمغرافية المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تبعا لمتغيرات

 البلدية، الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، الراتب، الدورات التدريبية ؟

 لة الفرعية التالية:تفرع عنه األسئالثالث ولإلجابة عن السؤال الرئيسي 

 (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل: (1.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب 

 ؟محافظة الخليل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

تم استخراج األوساط الحسابية و  سابق تم استخدام اختبار ت للعينة الواحدةالإجابة السؤال من أجل و 

 .التاليواالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي، وذلك كما هو واعح من الجدول 

 

حو (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق في اتجاهات أفراد العينة ن16.4الجدول رقم)
االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل حسب متغير المسمى 

 الوظيفي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 الحصائية

  مالءمة
األنظمة 
 والقوانين

 0.368 1.008 0.394 2 0.788 بين المجموعات
   0.391 108 42.201 داخل المجموعات

    110 42.988 المجموع
الواقع  مالءمة

 الداري 
 0.583 0.543 0.223 2 0.445 بين المجموعات
   0.410 108 44.304 داخل المجموعات
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    110 44.749 المجموع

البنية  مالءمة
 الفنية والتقنية

 0.550 0.601 0.240 2 0.479 بين المجموعات
   0.399 108 43.054 داخل المجموعات

    110 43.533 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.598 0.516 0.149 2 0.298 بين المجموعات
   0.289 108 31.195 داخل المجموعات

    110 31.493 المجموع

ائية عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحص( 16.4رقم)يتضح لنا من الجدول السابق 

(α≤0.05)  في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في

بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في جميع مجاالت الدراسة)مستويات 

 .(0.05الداللة جميعها أكبر من 

األعداد واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في يبين (: 17.4رقم)والجدول التالي 

اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة 

الخليل حسب متغير المسمى الوظيفي، حيث يتضح بأن استجابات أفراد العينة بشكل عام مرتفعة فيما 

األنظمة  مالءمةالبنية الفنية والتقنية، وأنها تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة فيما يتعلق ب مالءمةيتعلق ب

والقوانين والدرجة الكلية لالستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية، كما يالحظ بأن 

 الواقع الداري. مالءمةاالستجابات متوسطة فيما يتعلق ب

ألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات أفراد العينة نحو (: األعداد وا17.4الجدول رقم)
االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل حسب متغير المسمى 

 الوظيفي.

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي المجال

 يناألنظمة والقوان  مالءمة
 0.67 3.33 26 مدير دائرة
 0.57 3.55 32 رئيس قسم
 0.63 3.39 53 رئيس شعبة
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 0.63 3.42 111 المجموع

 الواقع الداري  مالءمة

 0.56 3.26 26 مدير دائرة
 0.61 3.22 32 رئيس قسم
 0.69 3.11 53 رئيس شعبة
 0.64 3.18 111 المجموع

 

 البنية الفنية والتقنية مالءمة

 0.63 3.82 26 دائرة مدير
 0.56 3.72 32 رئيس قسم
 0.67 3.65 53 رئيس شعبة
 0.63 3.71 111 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.55 3.47 26 مدير دائرة
 0.52 3.47 32 رئيس قسم
 0.54 3.37 53 رئيس شعبة
 0.54 3.42 111 المجموع

 (α≤0.05)لة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات دال  هل: (2.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب 

 العمر؟محافظة الخليل تعزى لمتغير 

 

تم استخراج األوساط الحسابية و  السابق تم استخدام اختبار ت للعينة الواحدةإجابة السؤال من أجل و 

 .أدناهات المعيارية ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي، وذلك كما هو واعح من الجدول واالنحراف

(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق في اتجاهات أفراد العينة نحو 18.4الجدول رقم)
 العمرحسب متغير االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 الحصائية

األنظمة   مالءمة
 والقوانين

 0.822 0.196 0.078 2 0.156 بين المجموعات
   0.397 108 42.833 داخل المجموعات

    110 42.988 المجموع
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واقع ال مالءمة
 الداري 

 0.783 0.245 0.101 2 0.202 بين المجموعات
   0.412 108 44.547 داخل المجموعات

    110 44.749 المجموع

البنية الفنية  مالءمة
 والتقنية

 0.056 2.954 1.129 2 2.258 بين المجموعات
   0.382 108 41.276 داخل المجموعات

    110 43.533 المجموع

 يةالدرجة الكل
 0.477 0.745 0.214 2 0.428 بين المجموعات
   0.288 108 31.065 داخل المجموعات

    110 31.493 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (18.4رقم)يتضح لنا من الجدول السابق 

(α≤0.05) لدارة االلكترونية في في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق ا

بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر في جميع مجاالت الدراسة)مستويات الداللة جميعها 

 .(0.05أكبر من 

 

يبين األعداد واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في ( 19.4رقم)والجدول التالي 

ؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات الم

الخليل حسب متغير العمر، حيث يتضح بأن استجابات أفراد العينة بشكل عام مرتفعة فيما يتعلق 

األنظمة  مالءمةالبنية الفنية والتقنية، وأنها تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة فيما يتعلق ب مالءمةب

كلية لالستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية، كما يالحظ بأن والقوانين والدرجة ال

 الواقع الداري. مالءمةاالستجابات متوسطة فيما يتعلق ب

(: األعداد واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات أفراد العينة نحو 19.4الجدول رقم)
 العمرونية في بلديات جنوب محافظة الخليل حسب متغير االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكتر 

االنحرافات المتوسط  العدد العمر المجال
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 المعيارية الحسابي

 األنظمة والقوانين  مالءمة

 0.61 3.45 56 سنة 35سنة إلى  25من 

 0.65 3.36 25 سنة 45سنة إلى  36من 

 0.64 3.42 30 سنة 60سنة إلى  46من 
 0.63 3.42 111 المجموع

 الواقع الداري  مالءمة

 0.70 3.14 56 سنة 35سنة إلى  25من 

 0.66 3.19 25 سنة 45سنة إلى  36من 

 0.50 3.24 30 سنة 60سنة إلى  46من 
 0.64 3.18 111 المجموع

 البنية الفنية والتقنية مالءمة

 0.65 3.57 56 سنة 35سنة إلى  25من 

 0.68 3.84 25 سنة 45سنة إلى  36من 

 0.49 3.87 30 سنة 60سنة إلى  46من 
 0.63 3.71 111 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.58 3.36 56 سنة 35سنة إلى  25من 

 0.53 3.46 25 سنة 45سنة إلى  36من 

 0.45 3.50 30 سنة 60سنة إلى  46من 
 0.54 3.42 111 المجموع

 (α≤0.05)ات داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذ هل: (3.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم) 

في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب 

 المؤهل العلمي؟محافظة الخليل تعزى لمتغير 

ار السابق تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبإجابة السؤال من أجل 

 (.20.4رقم) التالي تحليل التباين األحادي، وذلك كما هو واعح من الجدول

(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق في اتجاهات أفراد العينة نحو 20.4الجدول رقم)
ؤهل االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل حسب متغير الم

 العلمي
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 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 الحصائية

  مالءمة
األنظمة 
 والقوانين

 0.689 0.374 0.148 2 0.296 بين المجموعات
   0.395 108 42.692 داخل المجموعات

    110 42.988 المجموع

الواقع  مالءمة
 الداري 

 0.939 0.063 0.026 2 0.052 بين المجموعات
   0.414 108 44.697 داخل المجموعات

    110 44.749 المجموع

البنية  مالءمة
 الفنية والتقنية

 0.693 0.367 0.147 2 0.294 بين المجموعات
   0.400 108 43.239 داخل المجموعات

    110 43.533 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.813 0.207 0.060 2 0.120 ن المجموعاتبي

   0.290 108 31.373 داخل المجموعات
    110 31.493 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 20.4يتضح لنا من الجدول السابق رقم )

(α≤0.05) رة االلكترونية في في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدا

بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع مجاالت الدراسة)مستويات الداللة 

 .(0.05جميعها أكبر من 

( يبين األعداد واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في اتجاهات 21.4)والجدول التالي رقم

المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل أفراد العينة نحو االستحقاقات 

حسب متغير المؤهل العلمي، حيث يتضح بأن استجابات أفراد العينة بشكل عام مرتفعة فيما يتعلق 

األنظمة  مالءمةالبنية الفنية والتقنية، وأنها تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة فيما يتعلق ب مالءمةب

والدرجة الكلية لالستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية، كما يالحظ بأن  والقوانين

 الواقع الداري. مالءمةاالستجابات متوسطة فيما يتعلق ب
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(: األعداد و األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات أفراد العينة نحو 21.4الجدول رقم)
دارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل حسب متغير المؤهل االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإل

 العلمي.

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحرافات 
 المعيارية

 األنظمة والقوانين  مالءمة

 0.52 3.50 29 الثانوية العامة/دبلوم
 0.66 3.40 71 الدرجة الجامعية األولى)البكالوريوس(

 0.66 3.35 11 الجامعية الثانية/الثالثة الدرجة
 0.63 3.42 111 المجموع

 الواقع الداري  مالءمة

 0.54 3.21 29 الثانوية العامة/دبلوم
 0.69 3.16 71 الدرجة الجامعية األولى)البكالوريوس(

 0.57 3.16 11 الدرجة الجامعية الثانية/الثالثة
 0.64 3.18 111 المجموع

 ة الفنية والتقنيةالبني مالءمة

 0.59 3.73 29 الثانوية العامة/دبلوم
 0.66 3.73 71 الدرجة الجامعية األولى)البكالوريوس(

 0.54 3.56 11 الدرجة الجامعية الثانية/الثالثة
 0.63 3.71 111 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.49 3.46 29 الثانوية العامة/دبلوم
 0.56 3.42 71 وريوس(الدرجة الجامعية األولى)البكال

 0.54 3.34 11 الدرجة الجامعية الثانية/الثالثة
 0.54 3.42 111 المجموع

 (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل: (4.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

ت جنوب في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديا

 الدورات التدريبية؟محافظة الخليل تعزى لمتغير 

السابق تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار إجابة السؤال من أجل 

 (.22.4رقم) التالي تحليل التباين األحادي، وذلك كما هو واعح من الجدول
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األحادي لدراسة الفروق في اتجاهات أفراد العينة نحو (: نتائج اختبار تحليل التباين 22.4الجدول رقم)
االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل حسب متغير الدورات 

 التدريبية

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 ةالحصائي

  مالءمة
األنظمة 
 والقوانين

 0.734 0.310 0.123 2 0.246 بين المجموعات
   0.396 108 42.743 داخل المجموعات

    110 42.988 المجموع

الواقع  مالءمة
 الداري 

 0.792 0.233 0.096 2 0.192 بين المجموعات
   0.413 108 44.557 داخل المجموعات

    110 44.749 المجموع

البنية  ءمةمال
 الفنية والتقنية

 0.706 0.350 0.140 2 0.280 بين المجموعات
   0.400 108 43.253 داخل المجموعات

    110 43.533 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.916 0.088 0.026 2 0.051 بين المجموعات
   0.291 108 31.442 داخل المجموعات

    110 31.493 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 22.4لجدول السابق رقم)يتضح لنا من ا

(α≤0.05)  في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في

بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير الدورات التدريبية في جميع مجاالت الدراسة)مستويات 

 .(0.05جميعها أكبر من الداللة 

( يبين األعداد واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في اتجاهات 23.4)والجدول التالي رقم

أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل 

تجابات أفراد العينة بشكل عام مرتفعة فيما يتعلق حسب متغير الدورات التدريبية، حيث يتضح بأن اس

األنظمة  مالءمةالبنية الفنية والتقنية، وأنها تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة فيما يتعلق ب مالءمةب
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والقوانين والدرجة الكلية لالستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية، كما يالحظ بأن 

 الواقع الداري. مالءمةلق باالستجابات متوسطة فيما يتع

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات أفراد العينة نحو (: األعداد و 23.4الجدول رقم)
االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل حسب متغير الدورات 

 التدريبية.

 العدد الدورات التدريبية المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحرافات 
 المعيارية

 األنظمة والقوانين  مالءمة

 0.67 3.36 19 ال يوجد
 0.60 3.47 57 دورات فأقل 3
 0.65 3.38 35 دورات فأكثر 4

 0.63 3.42 111 المجموع

 الواقع الداري  مالءمة

 0.70 3.25 19 ال يوجد
 0.63 3.14 57 دورات فأقل 3
 0.63 3.19 35 دورات فأكثر 4

 0.64 3.18 111 المجموع

 البنية الفنية والتقنية مالءمة

 0.63 3.73 19 ال يوجد
 0.58 3.66 57 دورات فأقل 3
 0.71 3.78 35 دورات فأكثر 4

 0.63 3.71 111 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.47 3.45 19 ال يوجد
 0.54 3.40 57 دورات فأقل 3
 0.57 3.44 35 دورات فأكثر 4

 0.54 3.42 111 المجموع

 (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل: (5.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب 

 الراتب؟محافظة الخليل تعزى لمتغير 
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لسابق تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار اإجابة السؤال من أجل 

 (.24.4رقم) التالي تحليل التباين األحادي، وذلك كما هو واعح من الجدول

(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق في اتجاهات أفراد العينة نحو 24.4الجدول رقم)
 الراتبمتغير طبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل حسب االستحقاقات المؤسسية لت

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 الحصائية

  مالءمة
األنظمة 
 والقوانين

 0.209 1.590 0.615 2 1.230 بين المجموعات
   0.387 108 41.758 تداخل المجموعا

    110 42.988 المجموع

الواقع  مالءمة
 الداري 

 0.210 1.582 0.637 2 1.274 بين المجموعات
   0.403 108 43.475 داخل المجموعات

    110 44.749 المجموع

البنية  مالءمة
 الفنية والتقنية

 0.693 0.368 0.147 2 0.295 بين المجموعات
   0.400 108 43.239 داخل المجموعات

    110 43.533 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.283 1.279 0.364 2 0.729 بين المجموعات
   0.285 108 30.765 داخل المجموعات

    110 31.493 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 24.4)رقم يتضح لنا من الجدول السابق 

(α≤0.05) ي اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في ف

بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير الراتب في جميع مجاالت الدراسة)مستويات الداللة جميعها 

 (. 0.05أكبر من 

عيارية للفروق في اتجاهات ( يبين األعداد واألوساط الحسابية واالنحرافات الم25.4والجدول التالي رقم)

أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل 

 مالءمةحسب متغير الراتب، حيث يتضح بأن استجابات أفراد العينة بشكل عام مرتفعة فيما يتعلق ب

األنظمة والقوانين  مالءمةوالمرتفعة فيما يتعلق ب البنية الفنية والتقنية، وأنها تتراوح بين المتوسطة
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والدرجة الكلية لالستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية، كما يالحظ بأن االستجابات 

 الواقع الداري. مالءمةمتوسطة فيما يتعلق ب

فراد العينة نحو (: األعداد و األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات أ25.4الجدول رقم)
 الراتب.االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل حسب متغير 

 

 العدد الراتب المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحرافات 
 المعيارية

 األنظمة والقوانين  مالءمة

 0.62 3.35 52 (3500الفئة العليا)أكثر من 
 0.42 3.29 14 (2500ن الفئة األولى)أقل م

 0.67 3.55 45 (3500-2500الفئة الثانية)
 0.63 3.42 111 المجموع

 الواقع الداري  مالءمة

 0.58 3.13 52 (3500الفئة العليا)أكثر من 
 0.67 2.98 14 (2500الفئة األولى)أقل من 

 0.68 3.29 45 (3500-2500الفئة الثانية)
 0.64 3.18 111 المجموع

 البنية الفنية والتقنية ءمةمال

 0.66 3.73 52 (3500الفئة العليا)أكثر من 
 0.46 3.58 14 (2500الفئة األولى)أقل من 

 0.64 3.73 45 (3500-2500الفئة الثانية)
 0.63 3.71 111 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.54 3.39 52 (3500الفئة العليا)أكثر من 
 0.47 3.26 14 (2500الفئة األولى)أقل من 

 0.54 3.51 45 (3500-2500الفئة الثانية)
 0.54 3.42 111 المجموع

 (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل: (6.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب 

 الجنس؟الخليل تعزى لمتغير محافظة 
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السابق تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار إجابة السؤال من أجل 

 (.26.4رقم) التالي تحليل التباين األحادي، وذلك كما هو واعح من الجدول

ات أفراد العينة نحو (: نتائج اختبار ت للعينات المستقلة لدراسة الفروق في اتجاه26.4جدول رقم )
 االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل حسب متغير الجنس

 العدد الجنس المجال
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى الداللة  درجة الحرية
 الحصائية

األنظمة   مالءمة
 والقوانين

 0.93- 0.66 3.39 81 ذكر
109.00 0.36 

 1.04- 0.51 3.51 30 أنثى
الواقع  مالءمة

 الداري 
 0.59- 0.65 3.15 81 ذكر

109.00 0.55 
 0.61- 0.62 3.24 30 أنثى

البنية الفنية  مالءمة
 والتقنية

 1.22 0.65 3.76 81 ذكر
109.00 0.23 

 1.28 0.57 3.59 30 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.04- 0.54 3.42 81 ذكر

109.00 0.97 
 0.04- 0.53 3.43 30 أنثى

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 26.4يتضح لنا من الجدول السابق رقم)

(α≤0.05)  في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في

لمتغير الجنس في جميع مجاالت الدراسة)مستويات الداللة بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى 

 .(0.05جميعها أكبر من 

البنية الفنية والتقنية، وأنها  مالءمةكما يتضح بأن استجابات أفراد العينة بشكل عام مرتفعة فيما يتعلق ب

لالستحقاقات األنظمة والقوانين والدرجة الكلية  مالءمةتتراوح بين المتوسطة والمرتفعة فيما يتعلق ب

الواقع  مالءمةالمؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية، كما يالحظ بأن االستجابات متوسطة فيما يتعلق ب

 الداري.
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 (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل: (7.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

ارة االلكترونية في بلديات جنوب في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلد

 البلدية؟محافظة الخليل تعزى لمتغير 

السابق تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار إجابة السؤال من أجل 

 (.27.4رقم) التالي تحليل التباين األحادي، وذلك كما هو واعح من الجدول

تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق في اتجاهات أفراد العينة نحو (: نتائج اختبار 27.4الجدول رقم)
 االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل حسب متغير البلدية

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 صائيةالح

  مالءمة
األنظمة 
 والقوانين

 0.857 4 3.428 بين المجموعات
 0.373 106 39.560 داخل المجموعات 0.064 2.296

 ----- 110 42.988 المجموع

الواقع  مالءمة
 الداري 

 1.374 4 5.496 بين المجموعات
 0.370 106 39.253 داخل المجموعات 0.007 3.711

 ----- 110 44.749 المجموع

البنية  مالءمة
 الفنية والتقنية

 1.032 4 4.127 بين المجموعات
 0.372 106 39.406 داخل المجموعات 0.031 2.776

 ----- 110 43.533 المجموع

 الدرجة الكلية
 1.012 4 4.046 بين المجموعات

 0.259 106 27.447 داخل المجموعات 0.005 3.906
 ----- 110 31.493 المجموع

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 27.4يتضح لنا من الجدول السابق رقم )

(α≤0.05)  في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في

مة الواقع حيث ظهرت الفروق في مجال مالءبلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير البلدية 

كذلك ظهرت  ( وهي دالة إحصائيًا،0.007( بداللة إحصائية )3.711الداري، حيث بلغت قيمة ف )

( بداللة إحصائية 2.776فروق في مجال مالءمة البنية الفنية والتقنية حيث بلغت قيمة ف )
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بداللة ( 3.906( وهي دالة إحصائيًا، وظهرت فروق في الدرجة الكلية حيث بلغت قيمة ف )0.031)

  ( وهي دالة إحصائيًا.0.005إحصائية )

( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey testوليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار توكي )

اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة 

 (.28.4ذلك كما هو واعح من خالل الجدول )، و الخليل تعزى لمتغير البلدية

 

 

اتجاهات أفراد ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey test(: نتائج اختبار توكي )28.4جدول )
العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى 

 لمتغير البلدية

المتوسط  رناتالمقا المجال
 الحسابي

بلدية 
 دورا

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

 بلدية الظاهرية بلدية يطا بلدية الخليل

 مالءمة
الواقع 
 اإلداري 

 *-48324.- *-52525.- *-35559.- 0.16364  2.86 بلدية دورا
مجلس الخدمات 

 المشترك
2.70   -.51923-* -.68889-* -.64688-* 

 0.12764- 0.16966-    3.22 بلدية الخليل
 0.04201     3.39 بلدية يطا

      3.35 بلدية الظاهرية

 مالءمة
البنية 
الفنية 

 والتقنية

 0.35829- 0.33977- 0.29419- 0.33499  3.49 بلدية دورا
مجلس الخدمات 

 المشترك
3.16   -.62917-* -.67476-* -.69328-* 

 0.06410- 0.04558-    3.79 بلدية الخليل
 0.01852-     3.83 بلدية يطا

      3.85 بلدية الظاهرية
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 رناتالمقا المجال
المتوسط 
 الحسابي

بلدية 
 دورا

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

 بلدية الظاهرية بلدية يطا بلدية الخليل

الدرجة 
 الكلية

 *-36364.- *-45199.- *-29339.- 0.17952  3.17 بلدية دورا
مجلس الخدمات 

 المشترك
2.99   -.47291-* -.63150-* -.54315-* 

 0.07025- 0.15859-    3.46 بلدية الخليل
 0.08835     3.62 بلدية يطا

      3.53 بلدية الظاهرية

اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية تشير المقارنات الثنائية البعدية على أن الفروق في 

 كانت كالتالي:لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير البلدية 

را وبين بلدية الخليل ولصالح بلدية الخليل التي كان كانت بين بلدية دو  مة الواقع اإلداري ءمالمجال 

الواقع الداري عندها أعلى. وظهرت فروق بين بلدية دورا وبلدية يطا ولصالح بلدية يطا التي  مالءمة

الواقع الداري عندها أعلى. كذلك ظهرت فروق بين بلدية دورا وبلدية الظاهرية ولصالح  مالءمةكان 

 الواقع الداري عندها أعلى.  مالءمةن بلدية الظاهرية التي كا

أيضًا ظهرت فروق بين مجلس الخدمات المشترك وبين بلدية الخليل ولصالح بلدية الخليل التي كان 

الواقع الداري عندها أعلى. وظهرت فروق بين مجلس الخدمات المشترك وبين بلدية يطا  مالءمة

ي عندها أعلى.  كذلك ظهرت فروق بين مجلس الواقع الدار  مالءمةولصالح بلدية يطا التي كان 

الواقع الداري  مالءمةالخدمات المشترك وبين بلدية الظاهرية ولصالح بلدية الظاهرية التي كان 

 عندها أعلى.

ظهرت فروق بين مجلس الخدمات المشترك وبين بلدية الخليل  البنية الفنية والتقنية:مجال مالءمة 

عندها أعلى. وظهرت فروق بين مجلس  البنية الفنية والتقنيةن مالءمة ولصالح بلدية الخليل التي كا
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عندها  البنية الفنية والتقنيةالخدمات المشترك وبين بلدية يطا ولصالح بلدية يطا التي كان مالءمة 

أعلى.  كذلك ظهرت فروق بين مجلس الخدمات المشترك وبين بلدية الظاهرية ولصالح بلدية 

 عندها أعلى. البنية الفنية والتقنيةالءمة الظاهرية التي كان م

كانت بين بلدية دورا وبين بلدية الخليل ولصالح بلدية الخليل التي كانت  في الدرجة الكلية:

عندها أعلى. وظهرت فروق بين بلدية دورا وبلدية  االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية

عندها أعلى. حقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية االستيطا ولصالح بلدية يطا التي كانت 

االستحقاقات كذلك ظهرت فروق بين بلدية دورا وبلدية الظاهرية ولصالح بلدية الظاهرية التي كانت 

 عندها أعلى.  المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية

الح بلدية الخليل التي كانت أيضًا ظهرت فروق بين مجلس الخدمات المشترك وبين بلدية الخليل ولص

عندها أعلى. وظهرت فروق بين مجلس الخدمات االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية 

االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة المشترك وبين بلدية يطا ولصالح بلدية يطا التي كانت 

ت المشترك وبين بلدية الظاهرية عندها أعلى.  كذلك ظهرت فروق بين مجلس الخدماااللكترونية 

 عندها أعلى.االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية ولصالح بلدية الظاهرية التي كانت 

 الدراسة ملخص نتائج  3.3.4

دراسة االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب  إلى الدراسة هذه هدفت

قدمت  كما األسئلة، من جملة الدراسة أثارت وقد ،جهة نظر الدارة التنفيذيةمحافظه الخليل من و 

إليها  توصلت التي للنتائج ملخًصا يلي وفيما الدراسة، متغيرات بين العالقة بطبيعة تتعلق فرعيات

 :الدراسة
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  ؟يلبلديات جنوب محافظة الخلواقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في  هوما 

 وتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:

واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية فيما  هوما : (1.1.2.3.4)السؤال الفرعي 

 ؟محافظة الخليل يتعلق باألنظمة والقوانين والتعليمات ) التشريعات ( في بلديات جنوب

 ق الدارة االلكترونية فيما يتعلق باألنظمة تبين بأن درجة واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبي

 والقوانين والتعليمات )التشريعات( في بلديات جنوب محافظة الخليل مرتفعة.

  كما تبين بأن واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق باألنظمة والقوانين

ليل يتمثل بأن البلديات تعمل وفق مرجعية والتعليمات )التشريعات( في بلديات جنوب محافظة الخ

عمل قانونية في تقديمها الخدمات للمواطنين مثل انظمه المشتريات والعطاءات، معامالت 

المواطنين لها مرجعية قانونية محوسبه مثل أوامر الشغال، تلتزم البلديات باألنظمة الصادرة 

ماتها االلكترونية، يشكل الجانب القانوني بموجب قانون الهيئات المحلية الفلسطينية في تقديم خد

مرجعية للعمل االلكتروني، يعرف كل موظف موجود في البلديات أو في موقع وظيفي مسؤولياته 

 وصالحياته، مشاريع البلديات نابعة من خطة عمل محوسبة.

رونية فيما واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكت هوما :  (2.1.2.3.4)السؤال الفرعي 

 ؟ محافظة الخليل يتعلق بالواقع اإلداري في بلديات جنوب

  تبين بأن درجة واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق بالواقع الداري

 في بلديات جنوب محافظة الخليل متوسطة.
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  ونية فيما يتعلق بالواقع الداري في كما تبين بأن واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكتر

بلديات جنوب محافظة الخليل يتمثل بأن قدرات الموظفين تتناسب في مجال الدارة االلكترونية مع 

الوظيفة التي يشغلونها، يوجد نظام مالي متكامل، نطاق اطالع الموظف على العمل االلكتروني 

ين الدارة العليا وطواقم البلديات في وعع بما ينسجم والصالحيات المسموحة له، هناك مشاركة ب

خطة تطبيق الدارة االلكترونية، يوجد لدى الموظفين وعي كافي بمخاطر امن المعلومات وسبل 

 الرقابة عليها في البلديات، يتوفر لدى البلديات أنظمة الكترونية للموارد البشرية، 

 نخفضة، تم رفض ما يلي : عملية الترقية لكن من خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم المعارعة والم

في البلديات في السلم الوظيفي تتأثر بمدى المعرفة التي يكتسبها الموظف في مجال الدارة 

 االلكترونية .

واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية فيما  هوما : (3.1.2.3.4)السؤال الفرعي 

 ؟ محافظة الخليل في بلديات جنوبيتعلق بالبنية الفنية والتقنية 

  تبين بأن درجة واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق بالبنية الفنية

 والتقنية في بلديات جنوب محافظة الخليل مرتفعة.

 لفنية كما تبين بأن واقع االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية فيما يتعلق بالبنية ا

والتقنية في بلديات جنوب محافظة الخليل يتمثل بأنه يوجد مختص في إدارة أمن المعلومات للعمل 

االلكتروني، يوجد في البلديات صفحة االلكترونية تعبر عن نشاطاتها المنشورة على شبكة 

ة من االنترنت، يتوفر لدى البلديات خوادم )سيرفيرات( بالسعة الكافية، يتم عمل نسخ احتياطي

بيانات البلديات بشكل دوري، يتوفر لدى البلديات شبكة داخلية تدعم التحول لإلدارة االلكترونية، 

يتوفر لدى البلديات نظام لدارة طلبات خدمات الجمهور الكترونيا، يتوفر لدى البلديات برمجيات 
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كافية للتحول لإلدارة الدارة المالية للتحول لإلدارة االلكترونية، خوادم البلديات ذات مواصفات 

االلكترونية، تتوفر لدى البلديات شبكة حاسوب داخلية مناسبة لتطبيق الدارة اللكترونية، يتوفر 

لدى البلديات المكانية على تطوير أنظمة المعلومات المحوسبة، يتوفر لدى البلديات األنظمة 

ديات الكوادر المؤهلة لدارة الشبكات اللكترونية المحاسبية للمشتريات والتوريدات، يتوفر لدى البل

بالنترنت، يوجد تكامل مناسب بين أنظمة المعلومات المحوسبة في البلديات تساعد على التحول 

لإلدارة االلكترونية، البنية التحتية التقنية مناسبة للتحول لإلدارة االلكترونية، توجد في البلديات 

ت تساعد في تطبيق الحوكمة االلكترونية، لدى البلديات قاعدة بيانات شاملة لجميع إعمال البلديا

 برامج تغطي جميع جوانب التحول المطلوب لإلدارة االلكترونية.

  اتضح بـأن أعلى درجات االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية كانت فيما يتعلق بالبنية

 لتعليمات وأخيرا فيما يتعلق بالواقع الداري.الفنية والتقنية يليها فيما يتعلق باألنظمة والقوانين وا

 سؤال الدراسة الرئيسي الثاني: 

األنظمة والقوانين والتعليمات )التشريعات(،  مالءمةهل توجد عالقة دالة إحصائيا بين كل من: 

البنية الفنية والتقنية من جهة و بين تطبيق اإلدارة االلكترونية في  مالءمةالواقع اإلداري،  مالءمة

 بلديات جنوب الضفة الغربية من جهة أخرى؟

 وتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى هل : (1.2.2.3.4)السؤال الفرعي رقم

من جهة وبين تطبيق  األنظمة والقوانين والتعليمات )التشريعات( مالءمةبين  (α≤0.05)الداللة

 لديات جنوب الضفة الغربية من جهة أخرى.اإلدارة االلكترونية في ب
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(، وهذا يدل على وجود عالقة طردية 0.000( بداللة إحصائية )0.826أن معامل االرتباط بلغ ) تبين

وبين تطبيق الدارة  األنظمة والقوانين والتعليمات )التشريعات( مالءمةموجبة وقوية دالة إحصائيا بين 

بحيث يتضح بأنه كلما كان هناك التزام باألنظمة ، الغربيةااللكترونية في بلديات جنوب الضفة 

 والعكس صحيح.  والقوانين والتعليمات )التشريعات( كلما كان هناك تطبيق لإلدارة اللكترونية،

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل (: 2.2.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

(α≤0.05)   ي من جهة وبين تطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب الواقع اإلدار  مالءمةبين

 الضفة الغربية من جهة أخرى.

(، وهذا يدل على وجود عالقة طردية 0.000( بداللة إحصائية )0.915أن معامل االرتباط بلغ ) تبين

بلديات وبين تطبيق الدارة االلكترونية في  الواقع الداري  مالءمةموجبة وقوية دالة إحصائيا بين 

الواقع الداري كلما زاد تطبيق لإلدارة  مالءمةبحيث يتضح بأنه كلما زادت ، جنوب الضفة الغربية

 والعكس صحيح.  اللكترونية،

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى هل (: 3.2.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

ين تطبيق اإلدارة االلكترونية في البنية الفنية والتقنية من جهة وب مالءمة( بين α =0.05الداللة)

 بلديات جنوب الضفة الغربية من جهة أخرى.

(، وهذا يدل على وجود عالقة 0.000( بداللة إحصائية )0.778أن معامل االرتباط بلغ ) تبين 

وبين تطبيق الدارة االلكترونية في  البنية الفنية والتقنية مالءمةطردية موجبة وقوية دالة إحصائيا بين 

كلما زاد البنية الفنية والتقنية  مالءمةبحيث يتضح بأنه كلما زادت ، ديات جنوب الضفة الغربيةبل

 والعكس صحيح.  تطبيق لإلدارة اللكترونية،
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 : الثالثسؤال الدراسة الرئيسي 

هل توجد فروق دالة إحصائيا في األوساط الحسابية التجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات 

: الديمغرافية بيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تبعا لمتغيراتالمؤسسية لتط

 البلدية، الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، الراتب، الدورات التدريبية ؟

 تفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:الثالث ولإلجابة عن السؤال الرئيسي 

( α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل: (1.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب 

 ؟محافظة الخليل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

جاهات أفراد العينة في ات (α≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تبين 

نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير 

 .(0.05المسمى الوظيفي في جميع مجاالت الدراسة)مستويات الداللة جميعها أكبر من 

( α≤0.05)وى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست هل: (2.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب 

 العمر؟محافظة الخليل تعزى لمتغير 

في اتجاهات أفراد العينة  (α≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تبين

الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق 

 .(0.05العمر في جميع مجاالت الدراسة)مستويات الداللة جميعها أكبر من 
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( α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل: (3.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب  في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية

 المؤهل العلمي؟محافظة الخليل تعزى لمتغير 

في اتجاهات أفراد العينة  (α≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تبين

ى لمتغير نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعز 

 .(0.05المؤهل العلمي في جميع مجاالت الدراسة)مستويات الداللة جميعها أكبر من 

 (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل: (4.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب 

 الدورات التدريبية؟حافظة الخليل تعزى لمتغير م

في اتجاهات أفراد العينة  (α≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تبين

نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير 

 .(0.05ت الدراسة)مستويات الداللة جميعها أكبر من الدورات التدريبية في جميع مجاال

 (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل: (5.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب 

 الراتب؟محافظة الخليل تعزى لمتغير 

في اتجاهات أفراد العينة  (α≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  نتبي

نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير 

 (. 0.05الراتب في جميع مجاالت الدراسة)مستويات الداللة جميعها أكبر من 
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 (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل: (6.3.2.3.4فرعي رقم)السؤال ال

في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب 

 الجنس؟محافظة الخليل تعزى لمتغير 

في اتجاهات أفراد العينة  (α≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تبين

نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير 

 .(0.05الجنس في جميع مجاالت الدراسة)مستويات الداللة جميعها أكبر من 

 (α≤0.05)ى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  هل: (7.3.2.3.4السؤال الفرعي رقم)

في اتجاهات أفراد العينة نحو االستحقاقات المؤسسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في بلديات جنوب 

 البلدية؟محافظة الخليل تعزى لمتغير 

في اتجاهات أفراد العينة نحو  (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تبين

دارة االلكترونية في بلديات جنوب محافظة الخليل تعزى لمتغير االستحقاقات المؤسسية لتطبيق ال

( بداللة 3.711حيث ظهرت الفروق في مجال مالءمة الواقع الداري، حيث بلغت قيمة ف )البلدية 

كذلك ظهرت فروق في مجال مالءمة البنية الفنية والتقنية  ( وهي دالة إحصائيًا،0.007إحصائية )

( وهي دالة إحصائيًا، وظهرت فروق في 0.031بداللة إحصائية )( 2.776حيث بلغت قيمة ف )

  ( وهي دالة إحصائيًا.0.005( بداللة إحصائية )3.906الدرجة الكلية حيث بلغت قيمة ف )
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          الفصل الخامس

 توصيات الدراسة ومقترحاتها

 مقدمة 1.5

طبيق الدارة االلكترونية في بلديات جنوب هدفت هذه الدراسة إلى دراسة االستحقاقات المؤسسية لت

محافظه الخليل من وجهة نظر الدارة التنفيذية، ويعرض الباحث في هذا الفصل الستنتاجات التي 

توصلت إليها الدراسة، كما يعرض المقترحات التي أوصت بها الدراسة، وفي ختام الفصل يقدم الباحث 

 بإجرائها تتعلق في موعوع الدراسة . مقترحات لدراسات مستقبلية ينصح الباحثين

 االستنتاجات: 2.5

  من  التنفيذية للهيئات المحلية عينة البحثالموظفين في المستويات الدارية إن نسبة كبيرة من

مؤشر على مقدرتهم يعطي الجيل الشاب، ويوجد فارق زمني جيد قبل بلوغهم سن التقاعد، وهذا 

 اعدة وإبداعية تنسجم مع متطلبات العصر ونظرياته الحديثة.على العطاء والتجديد، وطرح أفكار و 



- 115 - 

  مع النسبة الشائعة في  ات جنوب محافظة الخليلبلديتنسجم نسبة تمثيل الناث في موظفي

وهذا إن دل فإنما يدل على دور الدارة اللكترونية في  مشاركة الناث في سوق العمل الفلسطيني

 .ام وتأهلها لستالم مناصب في الدارة التنفيذيةتسهيل دخول المرأة مجال العمل الع

  بمستوى تعليمي ومعرفي جيد، حيث غالبيتهم من حملة  التنفيذيةيتمتع الموظفين في المستويات

 على إستقطاب وتوظيف ذوي المؤهالت. اتبلديالالمؤهل الجامعي، وهذا يعكس حرص 

 ويؤكد ذلك سسة ومشاريعها وخططهالنجاح أي مؤ  الموارد البشرية هي المورد الوحيد الحقيقي 

نتيجة الواقع الداري في الهيئات المحلية الالزم لتطبيق الدارة اللكترونية الذي سجل اقل النتائج 

وأثر سلبًا على إستعداد الهيئات المحلية للتطوير والنتقال إلى عصر الحكومة اللكترونية بشكل 

 .فعال ومؤثر

 عات في مجال الدارة اللكترونية لدى الجهات الرسمية والسلطة إن األنظمة القانونية والتشري

الوطنية الفلسطينية خاصة المتوفرة للهيئات المحلية وأن إيجاد دوائر هيئات تابعة للسلطة للمتابعة 

فيما يتعلق بتطبيق هذه األنظمة والقوانين مثل ديوان الرقابة العامة مستمر وكذلك تبين حصول 

ات المحلية على دورات بناء قدرات متعلقة بالجوانب القانونية وصدور العديد معظم موظفين الهيئ

 من أدلة الجراءات القانونية من الجهات المختصة في الدارة اللكتروني.

  التنفيذية حول عدم جاهزية الواقع في المستويات الدارية  البلديات موظفيبين  واعحيوجد توافق

مرنة وفعالة  ةكل تنظيمياهي حاجة لتطويروهذا يعبر عن  فيذيةالداري لتطبيق الدارة التن

 .لمتطلبات العصر والتكنولوجيا
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  يؤثر ععف نظام موظفي الهيئات المحلية وعدم رعا أصحاب الوظائف الشرافية على عمليات

 التسكين على تطبيق الدارة اللكترونية ويزيد من مقاومة التغيير لديهم.

  وتحفيزهم يؤثر سلبًا  ي تنمية وتطوير الموظفين وتعزيز مهاراتهم وقدراتهمد إهتمام فو وجإن عدم

حصلوا على اعتراف لم ي ، حيث غالبية الموظفينعلى فرص نجاح مشاريع الدارة اللكترونية

 .نتيجة تبني منهجية الدارة اللكترونية على شكل من أشكال المكافأة وأبانجازاتهم 

 منهجيات ووسائل وأدوات العمل. طوير وتحسينوت للتغيير واعحة ن القادة ال يتبنون منهجيةإ 

  ععف إهتمام القادة بالشكل المطلوب لتوفير بيئة ومناخ تنظيمي محفز على البداع، أو توفير

 الموارد الالزمة لتحفيز عملية االبداع.

  مالئمتها  للتأكد من مدى اتبلديالععف الهتمام بإجراء مراجعة دورية ومنتظمة لستراتيجية

 .اللكترونيةوأهمها الدارة  وفاعليتها وإستجابتها للمتغيرات المحتملة

  ال يوجد آلية أو منهجية معتمدة لجراء إستطالع دوري لقياس آراء وإنطباعات أصحاب المصالح

وتحديد إحتياجات وتوقعات  اتبلديالالمتمثلين بـ)الموظفين والمتعاملين والشركاء والمجتمع( في 

 الجهات في الحاعر والمستقبل.تلك 

  أثر حصول البلديات على منح وتمويل من الجهات الممولة مثلGIZ ,CHF   وغيرها من

)فنيًا اللكترونيةالمانحين على تطوير البناء المؤسسي من ناحية البنية التحتية الالزمة لإلدارة 

وحواسيب تساعد في  ترونيةإلكوتقنيًا( في البلديات حيث حصلت البلديات على تجهيزات ومعدات 

 تطوير الواقع التكنولوجي لديها.
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 التوصيات 3.5

في عوء النتائج واالستنتاجات والتفسيرات التي خرجت بها الدراسة، قام الباحث بوعع عدد من 

، الدارة التنفيذية في بلديات جنوب محافظة الخليليأمل أن تتالءم وتوجهات موظفي  التوصيات التي

تلبية الستحقاقات المؤسسية لإلدارة ى إبراز فرص التحسين الواجب إجرائها من أجل حيث تهدف إل

، وعليه يمكن الهيئات المحلية الفلسطينيةالتي تنعكس إيجابا على األداء المؤسسي في  اللكترونية

 التالية: التوصياتتقديم 

 عليه لتعديل أو إعافة أو تحسين  الالزمة دراسةالوإجراء  للهيئات المحلية االهتمام بالهيكل التنظيمي

 .اللكترونيةلإلدارة  متطلبات البناء المؤسسي مكوناته بما يتالءم مع

  بشكل منتظم للتأكد من مدى فاعليتها ومرونتها  للهيئات المحليةمراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية

تشجيع مشاركة الموظفين ، و إنجاح الدارة االلكترونيةومتطلبات  واستجابتها للمتغيرات المحتملة

والمتعاملين والشركاء والمجتمع في هذه العملية باعتبارهم أصحاب مصالح تساعد مشاركتهم في تحليل 

 .خدمات الهيئات المحلية الفلسطينية

  للهيئات  اللكترونيةالستحقاقات المؤسسية لإلدارة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمخرجات ومؤشرات

 .ات مثل هذه المؤسساتاالستفادة منها عند مراجعة وتحديث إستراتيجيالستثمارها و المحلية 

  توفير مناخ تنظيمي إيجابي ، وبيئة عمل محفزة على البداع واالبتكار والعطاء بما ينسجم مع ثقافة

، من خالل مشاركة الموظفين وتمكينهم في صناعة القرارات وتحديد األهداف اللكترونيةالدارة وفلسفة 

 .للهيئات المحليةسياسات والتوجهات المستقبلية ورسم ال
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  تدعيم قيم االعتراف والتقدير للموظفين، وإشباع حاجاتهم وتوفير المنح والمكافآت والحوافز المادية

فعالة منهجية دمجه مع و  موظفين متطور والمعنوية وربطها بمستوى األداء من خالل إعتماد نظام

 .والبداع للتحفيز

  لالستفادة القصوى منها في دعم  للهيئات المحلية اللكترونيةالدارة فاعلة في إعتماد منهجية

 .الهيئات المحليةاستراتيجية 

  إعداد منهجية أو آلية مخططة لجراء استطالع رأي دوري لجميع أصحاب المصالح من موظفين

توقعاتها جاتها و ثل رعا هذه الجهات واحتياومتعاملين وشركاء ومجتمع وفق مقاييس واعحة ومحددة م

نظام مدخالت وخدماتها وعملياتها وربط نتائج هذه االستطالعات ب الهيئات المحليةوانطباعاتها حول 

 .للهيئات المحلية اللكترونيةومخرجات الخدمة  اللكترونيةالدارة 

  تجاه أصحاب الهيئات المحليةتحديد مجموعة من مقاييس الرأي ومؤشرات األداء المتعلقة بأداء 

 المصالح وتعريف هذه التدابير بقيم واعحة ومحددة يسهل قياسها ومتابعتها والتأكد من تحققها.

  تعميم جميع النتائج )السلبية واليجابية( التي تظهرها نتائج مقاييس الرأي ومؤشرات األداء ومتابعتها

 وتحليل مسبباتها والظروف التي أدت إلى تلك النتائج.

 كافة مدخالتها كما أنه المقياس  الهيئات المحليةيشكل البيئة التي تستمد منها  االهتمام بالمجتمع كونه

، من خالل االلتزام بمسؤوليتها المجتمعية للهيئات المحليةالحقيقي الذي يرسم الصورة والمكانة الحقيقية 

 والمشاركة في النشاطات المجتمعية وتخصيص الموارد لها، وقياس تأثيراتها على األداء.

  بشكل دوري ومنتظم، والعمل على تطبيق  اللكترونية اء التقويم الذاتي باستخدام معايير الدارة إجر

كافة معاييرها نظًرا ألهميتها في إظهار الفجوات وفرص التحسين الواجب اجرائها لتصحيح االنحرافات 

الخدمات البلدية  مما يؤدي الى تعزيز نقاط القوة وتحسين األداء المؤسسي، ورسم خارطة الطريق نحو

 مستقباًل. اللكترونيةالمتميزة والنوعية والحكومة  اللكترونية
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  وذلك في الهيئات المحلية والمؤسسات الشريكة اللكترونيةإعادة هندسة إجراءات عمل الحكومة ،

بالرؤية الواعحة للقـائمين علـى مشروع الحكومة االلكترونية، والقيادة الفاعلة المختصة الماهرة 

مة والقادرة على استيعاب ءوالمتعاونة، والعنصر البشري المدرب والمؤهل، وكذلك البيئة التنظيمية المال

 أية تغيرات.

 الدراسات المقترحة: 4.5

 الدارة متطلبات نجاح تطبيق  إجراء دراسات تكميلية لهذه الدراسة من خالل اقتراح نموذج لتحقيق

 .)الهيئات المحلية(لفلسطينيةفي مؤسسات الحكم المحلي ا اللكترونية

 على األداء  اودراسة أثره اللكترونيةالدارة  نجاح تطبيق إجراء دراسات تتناول معايير متطلبات

 .للهيئات المحلية المؤسسي

  لقطاعين العام اإجراء مزيد من البحوث والدراسات المشابهة للدراسة الحالية على مؤسسات أخرى في

في مشاريعهم البحثية  اللكترونيةالدارة راسات العليا على تناول موعوع والخاص، وتشجيع طلبة الد

 ·لمؤسسات الدولة الفلسطينية الحديثة لما لهذا الموعوع من أهمية في مجال البناء المؤسسي
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 المصادر والمراجع 5.5

 العـربيـة المـراجـع قـائمـة 1.5.5

 ( 2009أبو أمونة، يوسف ،)شرية إلكترونيًا واقع إدارة الموارد البE-HRM  في الجامعات

 رسالة ماجستير، الجامعة السالمية، غزة، فلسطين. قطاع غزة، -الفلسطينية النظامية

 ( 2008أبو رحمة، محمد ،) مدى توفر مقومات تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة

(ABBفي بلديات قطاع غزة )- الجامعة السالمية، ، رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة تطبيقية

 غزة، فلسطين.

 ( 2009أحمد، محمد ،)دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.اإلدارة اإللكترونية ، 

 ( دور الدارة اللكترونية في تفعيل االتصال الداري من وجهة نظر 2013اشتيوي، محمد ،)

 لة العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة األقصى )سلسفرع الخليل،  -العاملين في جامعة القدس المفتوحة

 .248 -218المجلد السابع عشر، العدد الثاني، ص 

 ( 2012األعور، رشا ،) درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لإلدارة

 ، رسالة ماجستير، الجامعة السالمية، غزة، فلسطين.اإللكترونية وعالقتها بتفويض السلطة لديهم

 ( 2012اآلغا، محمد ،)توظيف اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة  درجة

 ، رسالة ماجستير، الجامعة السالمية، غزة، فلسطين.وعالقتها بجودة الخدمة المقدمة للطلبة

 ( 2010بسيسو، محمد ،) أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية على كفاءة العمليات اإلدارية في مشروع

، غزة، رسالة ماجستير، الجامعة فلسطينيين وكالة الغوث الدوليةمسح سجالت الالجئين ال

 السالمية، غزة، فلسطين.
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 ( 2007بوعنان، نور الدين ،) جودة الخدمات وأثرها على رضا العمالء "دراسة ميدانية في المؤسة

 ، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوعياف المسيلة، الجزائر.المينائية لسكيدة

 بميك، القاهرة.تنمية الموارد البشرية "األدوار الجديدة(، 2010) توفيق، عبد الرحمن ،" 

 ( 2012الحجايا، نايل ،)ورقة التحول اإللكتروني في الجامعات وأثره في التعليم اإللكتروني ،

بحثية قدمت إلى المؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب، الحمامات، 

 .10/5/2012-7تونس، 

 ( 2011الحسنات، ساري ،)رسالة معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية ،

ماجستير، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات 

 العربية، القاهرة.

 ( 2015حمدونه، حسام الدين ،)اري في ضوء اإلدارة اإللكترونية تطوير عمليات صنع القرار اإلد

، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر تنمية الموارد البشرية في في وزارة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة

 .10/6/2015القطاع الصحي الفلسطيني واقع وتطلعات، 

 ( 2010خلوف، إيمان ،) واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدراس الحكومية الثانوية في

 ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطينالغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات الضفة

 ( 2014الدحدوح، أحمد ،) درجة ممارسة مديري مدارس التعليم األساسي بمحافظات غزة لإلدارة

 ، رسالة ماجستير، الجامعة السالمية، غزة، فلسطين.اإللكترونية وعالقتها بإدارة الوقت لديهم

 مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  "،الحكومة االلكترونية ومعيقات تطبيقها(: "2012)ياالالرزي، د

 .العدد األول ،، المجلد العشريناالقتصادية واإلدارية
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 ( ،2009الرفاعي، سحر قدوري )-  الحكومـة االلكترونيـة وسـبل تطبيقهـا: مـدخل استراتيجي. مركز

مجلة اقتصاديات العراق،  -لية، الجامعة المستنصرية، بغـدادالمستنصرية للدراسات العربية والدو 

  .306، العدد السابع، ص: شمال أفريقيا

 ( 2015الزغيبي، سعد ،)رسالة دور تطبيق اإلدارة اإللكترونية في تحسين القرارات اإلدارة ،

 .ماجستير غير منشورة، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية

 ( 2003السالمي، عالء ،)العربية لعلوم الحاسب، القاهرة، مصر.نظم إدارة المعلومات ، 

  ،األردن.-عمان، ، دار وائلاإلدارة اإللكترونية، (2012)السالمي، عالء عبد الرزاق 

 ( 2014شعث، أحمد ،) مقترح تطبيق السحابة اإللكترونية لتطوير اإلدارة اإللكترونية في الحكومة

، رسالة ماجستير غير منشورة، البرنامج المشترك بين جامعة األقصى وأكاديمية الدارة ةالفلسطيني

 والسياسة العليا، غزة، فلسطين.

 ( 2011شلبي، جمانة ،) واقع اإلدارة اإللكترونية في الجامعة اإلسالمية وأثرها على التطوير

 ، رسالة ماجستير، الجامعة السالمية، غزة، فلسطين.التنظيمي

 درجة ممارسة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة لإلدارة (، 2015دح، محمد )شوي

، رسالة ماجستير، الجامعة السالمية، غزة، اإللكترونية وعالقتها بعمليات التخطيط االستراتيجي

 فلسطين.

 (2009صبري، نضال :)"ات المحلية ، اتحاد الهيئ"دليل الموازنة للهيئات المحلية الفلسطينية

 هللا ، فلسطين.  الفلسطينية، رام

 ( أبعاد جودة خدمة التعليم العالي في الجامعة الخاصة: دراسة ميدانية، 2010الطائي، رعد ،)

 .57 -28(، ص ص 16(، مج )58، جامعة بغداد، العدد )مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية
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 ( 2015عابد، يوسف ،)ة على فاعلية القرارات في القطاع العام أثر مكونات اإلدارة اإللكتروني

 ، رسالة ماجستير، الجامعة السالمية، غزة، فلسطين.دراسة حالة وزارة الداخلية الشق المدني

 ( 2011العاجز، إيهاب ،)رسالة ماجستير، دور الثقافة التنظيمية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،

 الجامعة السالمية، غزة، فلسطين.

 مدى توافر متطلبات نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجمعيات (، 2011د الماجد )العالول، عب

، رسالة ماجستير، الخيرية الكبرى في قطاع غزة، وأثرها على االستعداد المؤسسي ضد الفساد

 الجامعة السالمية، غزة، فلسطين.

 ( 2012عليان، ربحي ،)عمان.، دار صفاء للنشر والتوزيعالبيئة اإللكترونية ، 

 ( 2009عمار، محمد ،) مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بوكالة الغوث وتشغيل الالجئين

، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة بمكتب غزة اإلقليمي ودورها في تحسين أداء العاملين

 السالمية، غزة، فلسطين.

 ( 2004عمرو، عدنان)،  السكندرية،  2، طالفلسطينيةالحكم المحلي في ظل السلطة الوطنية،

 مصر.

 ( 2002عمرو، عدنان سليمان ،)القدس.الحكم المحلي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ، 

  ( ،2009عمرو، عدنان سليمان)، ( 2009-1850اإلدارة المحلية في فلسطين)منشأة 1، ط ،

 المعارف، السكندرية، مصر.

 ( 2010القحطاني، صالح ،) لكترونية ودورها في التطوير اإلداري بالمديرية تطبق الحكومة اإل

، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية العامة للدفاع المدني

 السعودية.
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 ( 2012القصيمي، محمد، وطوبيا، سهم ،) نظام السجل الطبي اإللكتروني: مدخل لتطبيق اإلدارة

العلمي الدولي  عولمة الدارة في عصر المعرفة، جامعة الجنان،  ، المؤتمراإللكترونية المعاصرة

 طرابلس، لبنان.

 في مركز نظم المعلومات متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة (، "2008)الكبيسي، كلثم

"، رسالة ماجستير، األكاديمية البريطانية العربية للتعليم في دولة قطر اإللكترونيةالتابع للحكومة 

 الي،قطر.الع

 ( ،2011الكاللدة، طاهر محمود)، األردن، 1، ط االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،

 دار اليازوري للنشر والتوزيع.

 ( 2011ماعي، سهير ،) واقع األداء المهني لمديري المدراس الحكومية في ضوء تطبيق اإلدارة

 ألزهر، غزة.، رسالة ماجستير، جامعة ااإللكترونية بمحافظات غزة

 ( 2008المسعود، خليفة ،) المتطلبات البشرية والمادية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدراس

، رسالة ماجستير، جامعة أم الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس ووكالئها بمحافظة الرس

 القرى، السعودية.

 ( 2009المصري، غسان ،)ات وانعكاس ذلك على العالقة بين مؤسستي المحافظات والبلدي

، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، (2004 -1994أدائهما في مناطق الضفة الغربية )

 نابلس، فلسطين.

 ( 2011الوادي، محمود، والوادي، بالل ،)دار المعرفة واإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها المعاصرة ،

 صفاء للنشر والتوزيع، عمان.
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 :اتمنشورات المؤسس :ثانياً 

 ة، األرشيف.لبلدية الظاهري الستراتيجيةالوثيقة " (:2014)بلدية الظاهرية 

 األرشيف.تقرير الواقع المؤسسي لبلدية دورا( "2014)لدية دورا ب ،" 

 الصدار اللكترونية الحكومة المعرفة مجتمع نحو دراسات سلسة(: 2006)العزيز عبد الملك جامعة 

 السعودية العربية المملكة جدة،-والستشارات البحوث معهد التاسع،

 هللا،  (: مسح التجمعات السكانية، النتائج األساسية، رام2008)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين

 (.مسح التجمعات السكانية، النتائج األساسية، رام2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :)  ،هللا

 فلسطين

  معهد البحوث واالستشارات، الحكومة اإللكترونية(، 2006فة، )سلسلة دراسات نحو مجتمع المعر ،

 جامعة الملك عبد العزيز، جدة.

 (1997المجلس التشريعي )1997 لسنة (1)قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم.  

 وتعليمات تنفيذه  2009لعام (7)موظفي الهيئات المحلية رقم( نظام 2009) الفلسطيني مجلس الوزراء

 ته.وتعديال

 بشأن النفاذ بالشبكة العالمية  2004( لسنة 35( قرار رقم )2004)الفلسطيني مجلس الوزراء

 )االنترنت( والبريد االلكتروني عبر مركز الحاسوب الحكومي .

 الوطنية للحكومة  الستراتيجيةبشأن  2006( لسنة 35( قرار رقم )2006)الفلسطيني مجلس الوزراء

 االلكترونية.

 2010_2008خطة الصالح والتنمية الفلسطينية ( 2008الفلسطيني) مجلس الوزراء . 
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 بالنظام الداخلي لعمل الفريق  2015( لسنة 16( قرار رقم )2015)الفلسطيني مجلس الوزراء

 الفلسطيني لالستجابة لطوارئ الحاسوب

 (2012وزارة الحكم المحلي ) هللا،  رام، لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية اإلرشاديةالمادة

 فلسطين.

 :اإللكترونيةالمواقع  :ثالثاً 
 بلدية الخليل. https://www.hebron-city.ps 

  الظاهرية.بلدية https://www.aldahrieh.ps 

 لدية دورا ب. https://www.duracity.ps 

  بلدية يطا. https://www.yatta-munc.org 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني https://www.pcbs.gov.ps 

  شركة كهرباء الجنوبSELCO https://www.selco.ps 

 ريف دورا-مجلس الخدمات المشترك  https://www.jcspd-dura.org 

 .مجلس الوزراء الفلسطيني https://www.palestinecabinet.gov.ps 

 .وزارة الحكم المحلي https://www.molg.pna.ps 

 ( بحث قانوني يوعح العالقة 2015الباز، علي ،)
 بين الحكومية اللكترونية والدارة المحلية

http://www.mohamah.net/law 

 ( المفهوم الشامل لتطبيق 2006باكير، علي ،)
 الدارة اللكترونية، مقال منشور

http://alibakeer.maktoobblog.com  
 

 :المجالت :رابعاً 

  2015المنتدى العربي لنظم المعلومات ، منظمة الدول لعربية ، مجلة. 

 2002، ل األلمانية في عددها الرابع عشرجمجلة در شبي. 

  6200مجلة مؤسسة مفتاحhttp://www.miftah.owg/arab/docs/ 

https://www.molg.pna.ps/
http://alibakeer.maktoobblog.com/
http://www.miftah.owg/arab/docs/2006
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 مجلةFocus  الريفية التنمية برنامج /النمائي المتحدة األمم برنامج ،الدولية للتنمية األمريكية لوكالةل 

(UNDP/ LRDP )2005،الثاني العدد. 

 :المقابالت :خامساً 

 بلدية دورا: إتصال شخصي.(2016حزيران ) الباحث محمود النمورة ، 

  بلدية دورا: إتصال شخصي.(2016حزيران )في بلدية دورامدير الشؤون الدارية ، 

 قائمة المراجع األجنبية 2.5.5

 Chang Jerry, King William, (2005), "Measuring the Performance of 

Information Systems:"Functional Scorecard" ", Jounal of Management 

Information Systems. VOL.22, No.1. 

 Gokmen, Aytac, (2010) "Developments and Prospects in E-Government 

Implementation in Turkey", International Journal of E-Business and E-

Government Studies, Vol. 2, No. 2, pp27-39 

 Jervis, M. and Masoodian, M., (2014), How do people attempt to 

integrate the management of their paper and electronic documents?, 

Aslib Journal of Information Management, Vol. 66. 

 Ovais Ahmad, Muhammad,(2012), Factors Influencing the Adoption 

of E-Government Services in Pakistan European, Mediterranean & 

Middle Eastern Conference on Information Systems. 

 Stone & others  (2006) " Factors Affecting the Acceptance and 

Effectiveness of Electronic Human Resource Systems  

 Supattra, Boonmak , (2007), "The Influence of Management 

Information System and Information Technology on Management 

Performance and Satisfaction" 7th, Global Conference on Business 

and Economics. 
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 United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016. E-

Government Survey 2016: E-Government In Support Of Sustainable 

Development. 

 United Nations Division for Public Economics and Public 

Administartion, 2002. Benchmarking E-government : A Global 

Perspective. 

 World Bank (2009) Improving Municipal Management for Cities to 

Succeed: an IEG Special Study (Independent Evaluation Group, The 

World Bank, Washington D. C.) 

 Yao, L, (2011), E-Management Development and Deployment Strategy 

for Future Organization, African Journal of Business Management, 

Vol. 5, #16.  
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 (: قائمة بأسماء محكمي اإلستبانة:1ملحق رقم)

 مكان العمل اسم المحكم الرقم
 جامعة القدس د. رشيد الجيوسي   .1

 جامعة القدس د. عزمي األطرش  .2

 جامعة القدس المفتوحة رويشد. مروان د  .3

 جامعة القدس د. عبد الوهاب الصباغ  .4

 مركز أبحاث الخليل د. مصطفى القواسمي   .5

 CHFمسؤول التطور المؤسسي في  األستاذ لؤي كباجة  .6

 مدير بلدية يطا األستاذ ناصر ربعي   .7
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 (: اإلستبانة2ملحق رقم)

 جامعه القدس

 يكليه الدراسات العليا والبحث العلم

 برنامج ماجستير تنميه مستدامة

 احملرتمني   السادة مدراء ورؤساء األقسام والشعب يف البلدية

  ,,,حتيه طيبه وبعد 

من  محافظه الخليليقوم الباحث باجراء بحث حول االستحقاقات المؤسسية لتطبيق االدارة االلكترونية في بلديات جنوب 
متطلب علمي لنيل درجة الماجستير مسار بناء المؤسسات في معهد التنمية وهذا البحث هو الدارة التنفيذيةوجهة نظر 

المستدامة جامعة القدس لذا نرجو من حضرتكم تخصيص بضع دقائق والتكرم باالطالع على محاور االستبانة واالجابة 
على نتائج الدراسة  عن كل فقرة او سؤال حسب ما ترونه واقعيا وان تكون االجابة موعوعية ودقيقة لما لها من اهمية

مع العلم ان االستبانة ستستخدم الغراض البحث العلم فقط وستعامل بكل سريةويؤكد الطالب الباحث على اخذ ارائكم 
 بالجدية التي تستحق كما يمكنكم االطالع على النتائج بعد استكمال البحث العلمي 

 ائق االحترامفمع 

 عبد الحليم الدراويش -لباحث :ا

 من خالل وضع عالمة في المكان الذي يعبر عن رايك  أدناهلكل عبارة مذكورة  اإلجاباتر احد يرجى اختيا

 أنثى               ذكر                   الجنس : .1
 سنه 60سنه إلى 46من     سنه 45سنه إلى  36من      سنه 35سنه إلى  25من              العمر : .2
                 الدبلوم                       امة الثانوية الع :المؤهل العلمي .3

             )الدرجة الجامعية األولى)البكالوريوس                      الدرجة الجامعية الثانية/الثالثة 
 رئيس شعبة              رئيس قسم                  مدير دائرة    :الوظيفي المسمى .4
 الفئة الثانية          فئة أولى          فئة عليا            لم الرواتب:تصنيف الراتب حسب س .5
 الدورات التي حصلت عليها في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .6

 لم احصل على أي دوره تدربيه 
 دورات أو أقل 3حصلت على 
 دورات فأكثر  4حصلت على 

     3500ليا اكثر من الفئه الع تصنيف الراتب حسب سلم الرواتب  .7
    3500-3001الفئه االولى              3500 -2500الفئه الثانيه  من 
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موافق  الفقرة الرقم
معارض  معارض محايد موافق بشدة

 بشدة
   األنظمة والقوانين والتعليمات ) التشريعات (   مالءمة

لية الفلسطينية تلتزم البلدية باألنظمة  الصادرة بموجب قانون الهيئات المح  .1
 االلكترونية  في تقديم خدماتها

     

واطنين تعمل البلدية وفق مرجعية عمل قانونية في تقديمها الخدمات للم  .2
 مثل انظمه المشتريات والعطاءت

     

      محوسبة مشاريع البلدية نابعة من خطة عمل  .3
ستقبلية قبل الم اعمالها تتخذ البلدية قرارات فيما يتعلق بتصويب مسارات   .4

 حدوث المشكالت فيها 
     

مراقبة الحكم المحلي على أداء البلديات فعال بما يسمح لتشغيل نظام   .5
 االلكتروني 

     

يعرف كل موظف موجود في البلدية أو في موقع وظيفي مسؤلياته   .6
 وصالحياته

     

مور في األمحوسبه  قرارات المجلس البلدي تتوافق مع مرجعيات قانونية   .7
 الدارية 

     

      مثل أوامر الشغال محوسبه معامالت المواطنين لها مرجعية قانونية   .8
      يشكل الجانب القانوني مرجعية للعمل االلكتروني   .9

تتوافق قرارات المجلس البلدي الخاصة بخدمات البلدية مع القوانين   .10
  محوسبهال

     

      للمجتمع المحلي  حوسبيوجد في البلدية نظام شكاوي م  .11
   الواقع اإلداري  مالءمة

هناك مشاركة بين الدارة العليا وطواقم البلدية في وعع خطة تطبيق   .12
 الدارة االلكترونية 

     

يتم الربط بين طبيعة عمل الدارة في البلدية وبين تحديد االحتياجات   .13
 التدريبية في مجال الدارة االلكترونية 

     

معايير واعحة في البلدية تحكم ترشيح الموظفين للبرامج التدريبية  رتتوف  .14
 التي تهدف إلى تطبيق الدارة االلكترونية 

     

بمدى المعرفة التي  تتاثر  عملية الترقية في البلدية في السلم الوظيفي  .15
 يكتسبها الموظف في مجال الدارة االلكترونية 

     

نتائج تقييم موظفي البلدية تعيق تطبيق الحوافز والترقيات المرتبطة ب  .16
 الدارة االلكترونية

     

      تستخدم البلدية نظام تقيم محوسب في تقيمها ألداء البلدية   .17
      هناك هيكلية إدارية معتمدة تغطي جميع المسميات الوظيفية في البلدية   .18
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موافق  الفقرة الرقم
معارض  معارض محايد موافق بشدة

 بشدة
      ي السائدةالمسميات الوظيفية والهيكلية تتماشى مع قوانين الحكم المحل  .19
لقياس تكلفة الخدمات المقدمة إلى  محوسبه  تمتلك البلدية معايير  .20

 المواطنين
     

الموائمه بين قدرات الموظفين والوظائف التي تهتم الدارة العليا للبلدية ب  .21
 يشغلونها في الجانب االلكتروني

     

دى معرفتهم يراعي في البلدية نظام استقطاب وتعين الموظفين الجدد بم  .22
 في الدارة االلكترونية 

     

      تناسب قدراتك في مجال الدارة االلكترونية مع الوظيفة التي تشغلها   .23

بما ينسجم والصالحيات  نطاق اطالع الموظف على  العمل االلكتروني  .24
 المسموحه له

     

فاعال لتحصيل ديونها المترتبة على الكترونيا تتبع البلدية نظاما   .25
 المواطنين

     

      يوجد نظام مالي متكامل   .26
يتوفر لدى البلديه اعتماد مالي يغطي اال حتياجات الشامله لالداره   .27

 االلكترونيه
     

      تخصص البلدية ميزانية كافيه للتدريب على الدارة االلكترونية   .28
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 (: التشريعات المرفقة بالدراسة3ملحق رقم)

 1997 لسنة (1)قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم.  
 
 بالنظام الداخلي لعمل الفريق الفلسطيني لالستجابة لطوارئ  2015( لسنة 16ر مجلس الوزراء رقم )قرا

 الحاسوب
 
 بشأن النفاذ بالشبكة العالمية )االنترنت( والبريد االلكتروني  2004( لسنة 35مجلس الوزراء رقم ) قرار

 عبر مركز الحاسوب الحكومي .
 
 الوطنية للحكومة االلكترونية. الستراتيجيةبشأن  2006( لسنة 35مجلس الوزراء رقم ) قرار 

 
 (2008مجلس الوزراء الفلسطيني ) 2010_2008خطة الصالح والتنمية الفلسطينية . 

 
  وتعليمات تنفيذه وتعديالته. 2009لعام (7)موظفي الهيئات المحلية رقمنظام 

 
 هللا،  ، رامس الهيئات المحليةلرؤساء وأعضاء مجال اإلرشاديةالمادة ( 2012)وزارة الحكم المحلي

 فلسطين.
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 نبذة عن تطور البلديات(: 4ملحق رقم )

 بلدية دورا

  بلديةالنبذة عن تطور 

وذلك زمن الحكم األردني للضفة الغربية، وأعيد تصنيف دورا لبلدية  1960تم تأسيس أول مجلس قروي لدورا في عام 
مطالب أهالي البلدة بتأسيس مجلس بلدي للبلدة، حيث قام  حين وافق وزير الداخلية األردني على 1967في العام

بتشكيل مجلس بلدي مكون من تسعة أعضاء ورئيس للبلدية وفقًا للصالحيات الممنوحة له آنذاك.  استمر عمل المجلس 
ستمروا فاز فيها تسعة أعضاء ا 1972البلدي هذا بعد االحتالل السرائيلي إلى أن تمت أول انتخابات بلدية في العام 

والتي فازت الكتلة الوطنية فيها. وتميزت جميع   1976في رئاسة البلدية حتى إجراء آخر انتخابات بلدية في عام  
)إتصال 1/6/2016مدير الشؤون الدارية، بلدية دورا،)المجالس المحلية لدورا حتى ذلك الوقت ببعدها العشائري 

 .شخصي(

ئيلي حل المجلس البلدي بسبب رفضه التعامل مع فكرة الدارة المدنية قررت سلطات االحتالل السرا 1982في عام 
السرائيلية، حيث قامت السلطات السرائيلية بتعيين لجنة مكونة من أربعة أشخاص لتسيير شؤون البلدة التي كانت 

الدارة المدنية تم تعيين رئيس بلدية جديد من قبل  1985تخضع لمسؤولية المجلس البلدي حتى ذلك الوقت.  وفي عام
عندما قامت وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجان مجالس بلدية متتابعة لتسيير  1995استمر في رئاسة البلدية حتى عام 

 (.2016أرشيف بلدية دورا)أعمال بلدية دورا

وسيع قررت وزارة الحكم المحلي وبالتنسيق مع المجلس البلدي المكون من خمسة أعضاء في حينه ت 2004في العام 
المجلس البلدي ليضم نخبة من الكوادر الفنية والمهنية لتطوير عمل المجلس البلدي وزيادة قدرته على تقديم الخدمات 
للمواطنين، حيث تمت إعافة سبعة أعضاء جدد ممن لهم باع طويل في العمل المؤسسي، وبذلك أصبح عدد أعضاء 

عافة وإشراف وزارة الحكم المحلي بشكل مباشر على عمل المجلس البلدي اثني عشر عضوا.   وقد ساهمت هذه ال
البلدية بتحسين الخدمات للمواطنين وزادت من قدرة البلدية على حشد التمويل الالزم للقيام بمشاريع تنموية مختلفة كان 

ة، بلدية الباحث محمود النمور  )لها األثر الكبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة والبني التحتية في المدينة
 (.)إتصال شخصي(1/6/2016دورا،

وهي مؤسسة شبة حكومية "خدماتية" تعمل وفق أنظمة  1/1/1967  وبهذا يمكن القول أن بلدية دورا تأسست بتاريخ
وقوانين محددة وععت وطورت على مدى السنين لتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، ويعود الفضل في ذلك إلى القائمين 

، وكذلك واطنينمسؤوليات الجّسام التي تقع على عاتقهم وتفانيهم في عملهم للسهر على راحة المعليها في تحمل ال
وفي إطار جهود البلدية ن .  تعاون أهالي المدينة في تأدية التزاماتهم تجاه البلدية والمحافظة على األنظمة والقواني

عضاء المجلس البلدي للعمل على دراسة لتحسين خدماتها عمد المجلس البلدي إلى تشكيل لجان متخصصة من أ 
االحتياجات التنموية للبلدة ومتطلبات البناء المؤسسي في البلدية ووعع التوصيات بشأنها للمجلس البلدي، حيث تم 

، والمعارف، والصحة والبيئة، والعالقات العامة العطاءاتتشكيل لجان للتطوير الداري، والتنظيم والبناء، والمشتريات 
 ريع، والتنمية االجتماعية والرياعية. والمشا

وهذه اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي تشكل رأس الهيكل التنظيمي لبلدية دورا حيث يظهر دور رئيس البلدية  
األساسي في إدارة لجان المجلس البلدي وتبين دور مدير البلدية في إدارة األقسام والوحدات المسئولة عن تنفيذ خطط 
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مجلس البلدي حيث يتبع مدير البلدية مباشرة وحدات التنمية واالستثمار التابعة للبلدية )الدينموميتر، الملعب وقرارات ال
مدير الشؤون الدارية، بلدية )البلدي، المنتزه والمسبح، مجمع السيارات، العقارات والمباني واألسواق

 )إتصال شخصي(1/6/2016دورا،
   راالهيكل التنظيمي  لبلدية دو تطور 

باتساع قاعدته، حيث تألف من عشر وحدات إدارية )تسعة أقسام ووحدة   2011تميز الهيكل التنظيمي لبلدية دورا عام 
شرف رئيس البلدية مباشرة أيضا يشرف عليه مباشرة رئيس البلدية.  كما يإدارية واحدة( تتبع مباشرة لمدير البلدية والذي 

ءات والمشتريات وهي بمثابة لجنة مكونة من مجموعة من الموظفين في الفئات على قسم سكرتاريا البلدية ووحدة العطا
العليا.  واختار المجلس البلدي حينها االستمرار في العمل وفقًا للنظام األردني للهيئات المحلية، والذي رأى أنه أكثر 

 المحلية.  الهيئة نظام الفلسطيني الجديد لموظفيالإنصافًا للموظفين من 
، علمًا بأن هذا الهيكل يختلف إلى 2011عام في بلدية دورا ةالمعتمد ةالتنظيمي ةالهيكلي  (1.1رقم) الشكل التاليويبين  

بالرغم من وجود هيكلية و في إطار نظام األيزو.  1999حد كبير عن الهيكل التنظيمي الذي تم وععه في العام 
تام الوعع التنظيمي على أرض الواقع، حيث أن هناك بعض  تنظيمية لبلدية دورا، إال أن هذه الهيكلية ال تعكس بشكل

األقسام التي استحدثت ولم تنعكس على الهيكلية التنظيمية ولم يتم وعع وصوفات لها ولموظفيها من جهة، وهناك 
بعض األقسام التي تم دمجها بأقسام أخرى ولم يجر إيضاحها في الهيكلية التنظيمية من جهة أخرى.  أعف إلى ذلك 

 .(2016 دوراأرشيف بلدية )1999ن الوصوفات الوظيفية للموظفين لم يتم تطويرها منذ اعتماد نظام األيزو في العام أ

 

 (2011)حتى العام  : هيكلية بلدية دورا (2.1)الشكل رقم
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قط على بيان المستويين الداريين األول أن الهيكلية التنظيمية "الرسمية" تقتصر ف (1.1السابق رقم)يتضح من الشكل 
 .فيه والثاني فقط، وال تبين المستويات الثالثة فما دون 

فقد طور المجلس البلدي في حينه هيكلية البلدية وفق النظام الفلسطيني الجديد لموظفي الهيئات  2012أما في العام 
 .إلى نوع الفئة الثانية  كما هو واعح لتتطور البلدية من نوع الفئة الثالثة 2009( لعام1المحلية رقم)

 

 

 

 (2012)عام  : هيكلية بلدية دورا (2.2)الشكل رقم
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 بلدية الخليل 

  بلدية المدينة والنبذة عن تطور 

 الى تحولت ثم( التركي الحاكم) اللواء حاكم عليها يشرف ذاتية بادارة بدأت الفلسطينية المدن من كغيرها الخليل مدينة
 1868 عام( التركية الحكومة) الحاكمة السلطة قبل من لجنة تعيين تم حتي( محلي مجلس شبه) بنفسها ذاتية ادارة

 بعضهم و( بلدية لجان) التعيين بطريق بعضهم جاء الذين( البلدية المجالس او اللجان رؤساء) الرؤساء بعدها وتتابع
 التي العاملة االيدي حجم حيث من المدينة ساتمؤس اكبر الخليل بلدية تعتبر  (.بلديات رؤساء) االنتخاب بطريق
 القوة و المؤسسة الخليل بلدية تعد لهذا. بها تقوم التى االعمال و المشاريع و تقدمها التى الخدمات حجم و تشغلها

 دينةالم ابناء يلتف حيث بشؤونها خاصا اهتماما المدينة البلدية تولي  .تطورها و الخليل نمو لعملية المحركة الرئيسية
 و المواطنين باختيار و باالنتخاب جاء البلدي المجلس ان بخاصة و النظير منقطع وتعاون  بتكامل بلديتهم مجلس حول
أرشيف )السكان عن المعاناة رفع و خدماتها ترسيخ و مواصلة الى المحافظة بلديات و المدينة ومؤسسات  يسعى الذي

 .(2016 الخليلبلدية 

 برغم و العقود مر على هذا يومنا حتى زالت ما و بها مرت التى الصعبة السياسية روفبالظ الخليل بلدية تاثرت
 انتقلت التى الخليل مدينة تطور على النمو هذا انعكس وقد. عاليتين نوعية و بسرعة نموها واصلت انها اال الصعوبات

 الوظيفي الكادر حجم ويبلغ. للمدينة يةالتحت البنية تطوير و الخدمات مستوى  فى و التطور و االزدهار فى نوعية نقلة
، الطرق ، المياه، الكهرباء اهمها قطاعات عدة فى مميزة خدمات الخليل بلدية تقدم  .موظف 1200 االن البلدية فى

 الموجهة الخدمات مثل للمدينة هامة متنوعة خدمات الى اعافة هذا االبنية و البيئة على الحفاظ، الصحي الصرف
 تشغيل و انشاء اخالل من متنوعة رياعية و ثقافية خدمات الخليل بلدية تقدم كذلك.  الزراعي و الصناعي للقطاع
 بحجم و اليوم اليه وصلت الذي بالمستوى  الخليل بلدية تفخر .المجتمع فئات بكافة تعنى التى المتخصصة المراكز

 للمدينة تطوير و العطاء و التقدم من مزيد ىال تتطلع الذى الوقت فى اليها الوصول من تمكنت التى الكبيرة االنجازات
 .سكانها و بسمعتها يليق الذى المستوى  الى لتصل

 (الرؤيا،الرسالة،القيم) الوثيقةاالستراتيجية لبلدية الخليل 

 : الرؤيا -

 يةبن على قائمة العيش رفاهية فيها تتوفر اقتصاديا مزدهرة مدينة تطوير و بناء على المواطنين وبمشاركة معا نعمل
 فى لتصبح. الخليل مدينة به تتمتع الذي الثقافي و الحضاري  االرث على المحافظة مع عصرية وادارة حديثة تحتية

 .العربي العالم فى المتميزة المدن مصاف

 : الرسالة -

 الثروة لىع المحافظة مع وشفافية بيسر للمواطنين البلدية الخدمات وتقديم العامة والمرافق االساسية البنية وادارة بناء
 المستدامة التنمية وتحقق وعيوفها لمواطينها الكريم العيش تحقق متميزة مدينة الخليل لتبقى للمدينة التراثية و الحضارية
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 و المحلي المجتمع مع الشراكة مبدأ على التأكيد مع والمادية البشرية للموارد والتطوير األمثل االستخدام خالل من
 . الشفافية و النزاهة و العدالة مبادئ لتحقيق واالجراءات االنظمة تطوير

 الجوهرية: القيم -

 داخلياً  والتنسيق التواصل و الوطنية واألهداف النتائج بين المواءمة نموذج تتبنى التي الملهمة القيادة: القيادة -أ
 البشرية: الموارد تطوير. وخارجياً 

 العامة. الخدمة مبمفهو  تؤمن و واالنتماء بالوالء تتمتع التي الحقيقة الثروة -ب
 الخدمات وتطوير لتصميم الرئيسي المحرك الخدمة متلقي وإرعاء المستفدين:مشاركة رعى  -ج
 فعالية و بكفاءة المطلوبة المهام االداء: انجاز -د
 الثقة وبناء والمساءلة والشفافية الشفافية: العدالة -ه
 االفضل ونح المستمر والتحسين التطوير الى السعي و بالتغيير التحول: االيمان -و
 االراء تبادل و التعاون  و الواحد الفريق بروح التكامل: العمل -ز
 المعرفة. وتبادل التّعلم تبني و والبداع المبادرة ومكافأة االبداع: تعزيز -ح

 الخليل بلدية هيكلية 

 بموجبه يتم 223 الرقم يحمل بقرار 2013الخليل خالل العام  لبلدية الجديد التنظيمي الهيكل البلدي المجلس اقر
 البلدية ادارة في الالمركزية تحقيق و االداء وتفعيل تطوير يتم بموجبها والتي التي االدارية الخطة على رسميا الموافقة

 ..(2016 الخليلأرشيف بلدية )الرشيد الحكم نظام تطبيق في متقدمة مراحل الى والوصول

 الخليل بلدية اقسام بين التكاملية من حالة الى الوصول على مالقائ الخليل بلدية توجه إن الزعتري  داود البلديه رئيس وقال
 مدير تعيين وراء كان المطلوب بالشكل البلدي للمجلس االستراتيجية الخطة بتطبيق الهدف يحقق محكم اداري  نظام عمن

  عاما ثالثين عن يزيد ما منذ الخليل بلدية اليها تفتقر هيكلية ووعع عام

 االشهر خالل نهار ليل عليها العمل تم التي واالستراتيجيات الخطط تنفيذ امام عبدةم اصبحت الطريق ان وأعاف
 من التي المثلى الحلول ووعع  الخليل بلدية في والضعف القوة مواطن وتحديد االشكاليات ودراسة لتحليل السابقة
 .ليلللخ المستدامة التنمية تحقيق الى وصوال وتطويرها االقسام عمل تفعيل يتم خاللها
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 (2013)الخليل عام : هيكلية بلدية (2.3)الشكل رقم
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 بلدية يطا

  بلدية المدينة والنبذة عن تطور 

 على الغربيه، الضفه في تقع جنوبا كم 12 الخليل مدينة عن وتبعد فلسطين في الغربية الضفة مدن إحدى يطا مدينة
 أكبر ثالث وتعتبر. متر كيلو 60 بحـولي القدس مدينة عن وتبـعد كيلو، 12 عنهآ وتبـعد الخليل، محافظة من الجـنوب

 من السبع ويحدها وتل السموع بلدة:  الجنوب من الخليل ويحدها مدينة: الشمال من فلسطين، يحدها في سكانيه زياده
 لطةالس ظل في توسيعها تم والتي البلدية حدود داخل يطا مساحة بلغت. دورا: الغرب من الميت ويحدها البحر: الشرق 

 مع للمدينة المبنية العمرانية الكتلة تحتل حين في دونم 24.552.76 يعادل ما 2004 عام الفلسطينية الوطنية
 وشرقًا، وغرباً  وجنوباً  شماالً  اتجاهاتها كل من يطآ تمتد. مربعاً  كيلومتراً  32 حوالي بها الملتصقة السكانية التجمعات

 105000 بـ يطا بلدية إحصائية وحسب 2010 لعام يطا مدينة سكان عدد يبلغ. الميت البحر الـى أراعيها تمتد حيث
 يطاأرشيف بلدية )يطا لسكان( %4.5) البالغة التزايد نسبة وحسب ،%49 والناث% 51 حوالي الذكور ويشكل نسمة

2016). 

 جرت حيث 2012 عام من أول تشرين حتى لجان 8 البلدية إدارة على تعاقب. 1971 سنة يطا بلدية تأسست
 من المؤلف الحالي البلدي المجلس برئاسة(  الشيخ موسى)  مخامرة موسى المحامي أثرها على فاز محلية انتخابات

 حسب(  ب بلدية)  الثانية الفئة عمن 2014 عام نهاية حتى إداريا يطا بلدية تصنف . الرئيس فيهم بما عضواً  13
  . المحلية للهيئات المحلي الحكم وزارة تصنيف

وخدمة  (المياه شبكات ، الطرق  شبكات)  التحتية البنية العديد من الخدمات وتشمل خدمات على البلدي المجلس فيشر 
الصحية  المدرسية والخدمات المباني( التعليم) والنساني وخدمات االجتماعية الصلبة والخدمات النفايات وإدارة جمع

 (والمسقفات األمالك عريبة ، األراعي قيود ، األراعي اماتاستخد) والعمراني الهيكلي األراعي والتنظيم وتسجيل
 من الطرق  على للسير المركبات صالحية القطاعات وفحص كافة في المدينة في التطويرية المشاريع وتنفيذ وإعداد
 باسم المعروفة الجنوب كهرباء شركة في ودورا الظاهرية بلدية مع يطا بلدية البلدية وتشترك دينموميتر محطة خالل

SELCO الكهرباء خدمات لتقديم . 

وخدمة  (المياه شبكات ، الطرق  شبكات)  التحتية البنية العديد من الخدمات وتشمل خدمات على البلدي المجلس يشرف
الصحية  المدرسية والخدمات المباني( التعليم) والنساني وخدمات االجتماعية الصلبة والخدمات النفايات وإدارة جمع

 (والمسقفات األمالك عريبة ، األراعي قيود ، األراعي استخدامات) والعمراني الهيكلي راعي والتنظيماأل وتسجيل
 من الطرق  على للسير المركبات صالحية القطاعات وفحص كافة في المدينة في التطويرية المشاريع وتنفيذ وإعداد
 باسم المعروفة الجنوب كهرباء شركة في ودورا الظاهرية بلدية مع يطا بلدية البلدية وتشترك دينموميتر محطة خالل

SELCO (2016 يطاأرشيف بلدية )الكهرباء خدمات لتقديم. 
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 (الرؤيا،الرسالة،القيم) الوثيقةاالستراتيجية لبلدية يطا 

 االستراتيجي التنموي  لجنة الطار تكوين خالل من يطا لمدينة االستراتيجية التنموية الخطة وتطوير تحديث عملية تمت
 حيث .والتحديث التخطيط لعملية قبلهم من المعدة الجداول والنماذج واستخدام الدولية CHF مؤسسة إشراف خالل من
 قاعة في الدولية CHF عن مؤسسة ممثل و المدينة في االستراتيجي التنموي  الطار لجنة عمت عمل ورشة عقد تم

 ما ومعرفة االستراتيجية التنموية الخطة مشاريع ل عرضخال من العمل وآلية المشروع هدف شرح خاللها تم،  البلدية
  ..(2016 يطاأرشيف بلدية )مشاريع ينفذ من لم ما أسباب ومعرفة منها تنفيذه تم

 األولوية حسب تحديدها القادمة مع للسنوات قديمة مشاريع من ترحيله سيتم ما وتحديد واألهداف المشاريع صياغة كذلك
 ذات تصبح لم ألنها أو،  2013-2012  خالل عامي تنفيذها الستحالة الخطة من مشاريعال بعض إزالة فيها وتم، 

 ..(2016 يطاأرشيف بلدية )القادمة الفترة خالل وأهمية أولوية

 بطابعها العربي واجتماعيا وصحيا متميزة اقتصاديا مزدهرة تحتية رشيدة وبنية إدارة ذات ، خضراء محافظة : يطاالرؤيا -
 .السالمي

 ببنيتــه التحتيـة، والنهــوض شــرائحه، بكافــة وقراهــا يطــا فــي المحلــي المجتمــع تنميــة إلــى يطــا بلديــة : تســعىرسالةال -
 والطاقــة والميــاه والثقافيـة والمواصالت الصحيـة المجاالت فـي لـه الخدمـات لتقـديم وأحدثهـا السـبل أفضـل عـن والبحـث

 وتحســن للمواطــن الجتماعــي األمــن فــي تحقيــق جــادة تظــل وأن. العمرانــي التطــور وتنظيــم الصلبــة فايــاتالن وإدارة
 برفـع واالهتمـام والعالميـة، والوطنيـة المحليـة المؤسسـات مـع مشــتركة وفاعلـة بعالقــة والرتقــاء األم، بمؤسســته عالقتــه
 اللكترونيـة األجهـزة أحـدث توفيـر خالل مـن إبداعاتهـم وتشـجيع لعملهـم األجـواء المناسـبة وتوفيـر موظفيهـا كفـاءة

 ..(2016 يطاأرشيف بلدية )العمــل لنجــاح واآلليـات الالزمــة والمعـدات
 الجوهرية القيم -

 يطاأرشيف بلدية )الفريق بروح والعمل ، والبداع ، والمساءلة ، والشفافية ، والنزاهة ، الصادق والنتماء ، اليمان
2016).. 

 2015يطا بلدية هيكلية 

 وقـد متقاعـد، موظـف (17مصنـف و) موظـف (81منهـم) وعامـل، موظـف (166مـن) يطـا لبلديـة الوظيفـي الطاقـم يتألـف
 يطاأرشيف بلدية )إالداريهو  التخصصات الفنيـة مـن عـدد فـي محليـة عمـل فرصـة (68الحالـي) البلـدي المجلـس وفـر

2016). 
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 (2015)يطا عام : هيكلية بلدية (2.4)الشكل رقم
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 بلدية الظاهرية 

  بلدية المدينة والنبذة عن تطور 

 سطح عن متر 655 وترتفع السبع بئر السبع -الخليل طريق على الخليل مدينة جنوب تقع فلسطينية مدينة الظاهرية
 ترتفع عنها كم 22 بعد وعلى الخليل من الغربي الجنوب في الغربية تقع الضفة بجنو  سكاني تجمع اخر وهي البحر
 دونم 15000 للمدينة الهيكلي المخطط عمن األراعي دونمًا ومساحة 120854البحر مساحتها سطح عن متراً  655
 ملم 350 - 256 لسنوي ا األمطار سقوط متوسط لها بلدة أقرب شرقها، في الواقعة السموع كبرها، في القضاء مدن ثانية
 عام األخير الحصاء في الظاهرية سكان عدد الفلسطينية كان الجبلية المنطقة تنتهي الجنوبي مدينةالظاهرية وفي

 العربية جوشن بلدة فوق  الظاهرية الخليل تقوم محافظة في سكاني تجمع ثالث أي نسمة ألف30من اكثر م2008
 نسبة الظاهرية)الحالي اسمها استمدت ومنه االستراتيجي لموقعها تحصينهاب بيبرس الظاهر السلطان الكنعانية وقام
 مساحة البحر تبلغ سطح عن م655ترتفع كم 23عنها وتبعد الخليل مدينة من الغربي الجنوب إلى تقع( للظاهر بيبرس

 نسمة 2266بةقرا 1922عام سكانها عدد السبع وقدر وقضاء ودورا السموع أراعي بها يحيط دونما 120854أراعيها
  .(2016أرشيف بلدية الظاهرية )العمري  الجامع بها ويوجد نسمة 3760قرابة 1945عام وفي

 تشكيل وتم بلدية، إلى الظاهرية قروي  مجلس ترفيع م1997 العام في تم حيث م،1963 العام في الظاهرية بلدية تأسست
 في يوجد و. عالن ابو حمزة اكرم السيد برئاسة بامنتخ عضوا عشر ثالثة المجلس اعمال ويدير. األول البلدي المجلس
 بلدية وتقوم. المحلي الحكم وزارة لدى" B" الفئة من البلديات عمن الظاهرية بلدية تصّنف. وموظفة موظفاً  52 البلدية

 ارس،المد وبناء الطرق، وتعبيد كشق م؛1997 لسنة 1 رقم المحلية الهيئات قانون  بموجب واعحة مهام بتنفيذ الظاهرية
 وتنفيذ والصناعات، الحرف وترخيص للبناء، التراخيص ومنح الصلبة، النفايات وجمع المياه، خدمات تقديم إلى إعافة

 .(2016أرشيف بلدية الظاهرية )المختلف التنموية المشاريع

 (القيم الرؤيا،الرسالة،) االستراتيجية لبلدية الظاهرية الوثيقة 

 التنموي  لجنة الطار تكوين خالل من الظاهرية لمدينة االستراتيجية تنمويةال الخطة وتطوير تحديث عملية تمت
 عمت عمل ورشة عقد تم حيث .والتحديث التخطيط لعملية قبلهم من المعدة الجداول والنماذج واستخدام االستراتيجي

خالل  من العمل وآلية روعالمش هدف شرح خاللها تم،  البلدية قاعة في المدينة في االستراتيجي التنموي  الطار لجنة
 كذلك .مشاريع ينفذ من لم ما أسباب ومعرفة منها تنفيذه تم ما ومعرفة االستراتيجية التنموية الخطة مشاريع عرض
أرشيف )األولوية حسب تحديدها القادمة مع للسنوات قديمة مشاريع من ترحيله سيتم ما وتحديد واألهداف المشاريع صياغة

 .(2016بلدية الظاهرية 

 والثقافية االجتماعية للتنمية ونموذج حديثة تحتية بنية ذات، وبيئيا صحيا وآمنة اقتصاديا مزهرة مدينة : الظاهريةالرؤيا -
 .(2016أرشيف بلدية الظاهرية )التاريخي الموروث على المحافظة مع والداري  الحضاري  للتطور ومواكبة والرياعية
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 لتقديم المحلي المجتمع لدى المكانيات وحشد الجهود تضافر خالل ومن ميعالج مع بالتعاون  جاهدين : نسعىالرسالة -
 .(2016أرشيف بلدية الظاهرية )متطور خدماتي مستوى 

 2014الظاهرية  بلدية هيكلية 

 بعمليات والقيام بالمؤسسة العاملين بين توزيعها يتم التي والمهام األنشطة من عادةً  يتكون  ما، لمؤسسة التنظيمي الهيكل
 بكونها أيضاً  اعتبارها ُيمكن كما.  والتنظيم المؤسسة أهداف تحقيق نحو ُموجه بالضروروة وهو والشراف، لتنسيقا

. أهدافها بحسب ومختلفة عديدة بطرق  مؤسسة او منظمة هيكلة يمكن. المحيطة والبيئة مؤسستهم اتجاه لألفراد منظار
 المختلفة للوظائف المسؤوليات بتحديد التنظيمي الهيكل يسمح. ونتائجها عملها اسلوب يحدد التنظيم هيكلة فإن لذلك

 .(2016أرشيف بلدية الظاهرية واالفراد) العمل مجموعات أو الدوائر أو الفروع مثل مختلفة لجهات المحددة والعمليات

 

 (2014)الظاهرية عام : هيكلية بلدية (2.5)الشكل رقم
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 دورا ريف / المشترك للتخطيط والتطوير الخدمات مجلس 

  مناطق ريف دورا والمجلس نبذة عن تطور 

 المحلية في ريف مدينة دورا ويتكون من الهيئات سيف ابو عيون  وتم انشاء مقره في تجمع 1999 المجلس سنة انشاء تم
الفوقا  العلقة/  التحتا العلقة/  عبدة/  الغزالن والبرج والرماعيين والصرة والمجد وامريش ابو/  العسجا ابو:فيه المشاركة

 وطواس وكرمة وابو بسم وسكة حفاير/  الشاجنة واد/  طرامة/  رازح الفوقا ودير العسل الفوار وخرسا و دير وحدب
 التحتا ورابود وعناب العسل العقد ودير سالمة وخلة مرسم وخربة الفوقا وبيت الروش التحتا وبيت الروش العرقان و بيت

 .(2016أرشيف بلدية دورا ) رزةالبقار وك الكبير وفقيقيس ومراح

 عام الثاني كانون  شهر من األول في دورا ريف - والتطوير للتخطيط المشترك الخدمات مجلس مكتب في العمل بدأ
 المجلس مكتب لدارة تنفيذية هيئة انتخاب تم حيث قرية،( 19) حوالي يعادل بما قروي  مجلس( 15) بمشاركة 2000
 من بتمويل أمريكي دوالر( 1,148,449 قيمته مشروع على بالشراف بدأ المجلس كيلتش عند  .فيه اليومي والعمل
 دوالر( 470,000) بقيمة مشترك مشروع إلى بالعافة( LRDP) الريفية التنمية برنامج خالل ومن األوروبي االتحاد
 .  وجهاز مساحه ونفايات عامة وسياره أشغال وحدة شراء تم حيث أمريكي

 /النمائي المتحدة األمم وبرنامج المحلي الحكم وزارة من دورا ريف – المشترك الخدمات مجلس كيلتش مبادرة كانت
 الخدمات مجالس تشكيل في مهمة أفكارا تتضمن المبادرة هذه وكانت ،( UNDP/ LRDP) الريفية التنمية برنامج

 :(2016والتطوير / ريف دوراأرشيف مجلس الخدمات المشترك للتخطيط  ).ومنها الوطن مستوى  على المشتركة

 طويلة فترة أهملت التي الريفية للمناطق المقدمة المشاريع إدارة على قادرة مهنية إدارة بؤرة ستشكل المجالس هذه أن -
 .لها التخطيط أو المشاريع إدارة على قادرة تكن ولم متفرقة القروية المجالس بأن علماً  الوقت من

 في السكانية للتجمعات المجتمعية االحتياجات تحديد مجال في هاماً  دوراً  بستلع المشتركة الخدمات مجالس أن -
 حدود عمن يقع الذي الفلسطيني الريف من الجزء هذا لتنمية التخطيط عملية في رياديا دورا وتأخذ الريف منطقة

 .المجلس صالحيات
 عشوائي بشكل شكلت والتي ديةوالبل القروية المجالس من مئات عدة وجود مشكلة حل في سيساعد التشكيل هذا -

 .واجتماعياً  جغرافياً  المتقاربة المناطق في وخاصة المشترك الخدمات مجلس إطار عمن وعمها

 وزير الحكم من بقرار 2003 عام أواخر في المشترك الخدمات مجلس إلى دورا ريف في القروية المجالس باقي عم تم
 دورا ريف – المشترك الخدمات مجلس في أعضاء دورا ريف يف القروية المجالس جميع أصبحت وبذلك ، المحلي
 .قروي  تجمع 41 حوالي يمثلون  مشاريع ولجنة وبلدية قروي  مجلس 28 عددها وأصبح

 مجال في وخاصة له السكانية التابعة التجمعات لخدمة التحتية البنية مشاريع من الكثير بإنجاز الخدمات مجلس قام لقد
 المنظمات من بتمويل المشاريع هذه إنجاز تم لقد .والكهرباء المياه شبكات وتمديد لمدارسا وبناء الطرق  وتعبيد شق
 الحكم وزارة من مباشر وبإشراف السكانية التجمعات أهالي من المحلية المانحـة والمشاركة والـدول الحكوميـة غيـر

 في إقليم السكانية للتجمعات والتطوير ميةالتن عملية نطاق في هذه التنمية مشاريع ومراقبة متابعة مـن أجل المحلي
 (2016أرشيف مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير / ريف دورا ).دورا
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 (القيم الرؤيا،الرسالة،) دورا ريف المشترك الخدمات االستراتيجية للمجلس الوثيقة 

دورا خالل العام  ريف المشترك اتالخدم للمجلس االستراتيجية التنموية الخطة وتطوير تحديث عملية سيتم إستكمال
 (2016أرشيف مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير / ريف دورا ).2016
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 التي تخص تطبيق اإلدارة اإللكترونية )جمع الباحث(: التشريعات الفلسطينية(: 5ملحق رقم )

 ( لسنة 22قرار رقم )تخطيط والتعاون الدولي المرجع بشأن إعتبار مركز الحاسوب الحكومي التابع لوزارة ال 1995
 الرئيسي والمسئول بالنسبة لوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

 ( لسنة 35قرار مجلس الوزراء رقم )م بشأن النفاذ إلى الشبكة العالمية )النترنت( والبريد اللكتروني عبر مركز 2004
 الحاسوب الحكومي.

 ( لسنة 276قرار مجلس الوزراء رقم )م بشأن تفعيل مركز الحاسوب الحكومي. 2005 
 ( لسنة 269قرار مجلس الوزراء رقم )م بالمصادقة على السياسات العامة الستخدام الحاسوب وشبكة النترنت 2005

 في المؤسسات العامة.
 ( لسنة20قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )الوزارية  م بإعافة وزير األشغال العامة والسكان إلى عضوية اللجنة 2005

 الخاصة لنشاء مؤسسة غير ربحية لدعم فكرة حاسوب في كل بيت فلسطيني.
 ( لسنة 41قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )بربط الحاسوب المركزي الخاص بوزارة النقل والمواصالت مع مديرية  2007

  الشرطة.
 ( لسنة 42قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )ومديرية المعابر بالحاسوب المركزي  بربط المديرية العامة للشرطة 2007

 بوزارة الداخلية.
  خطة وطنية تحدد أجندة متوسـطة األمـد لإلصـالح والتنمية في  2010-2008خطة الصالح والتنمية الفلسطينية

 فلسطين.
 3-2-1 أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية مبنية على تدرج منطقي يجمع ما بين ثالثة مستويات هي الغايات

 األهداف ومحاور السياسة.و 
 3-2-2.تعبر الغايات الوطنية عن طموحات وآمال للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية 
 3-3-3 الحكم الرشيد إيجاد نظام من الحكم الديمقراطي الذي يتميز باحترامه لسيادة القانون والفصل بين السلطات

طنين بفعاليـة وكفاءة، يدعمه في ذلك إطار قانوني مستقر والقدرة على إدارة موارده الطبيعية وتقديم الخدمات للمـوا
 وعملية تشريعية فعالة ومؤسسات تتمتع بالشفافية والمسائلة والنزاهة تعمل على حماية حقوق جميع المواطنين.

 3-3-3-2 األهداف: في مجاالت دعم الحكم الرشيد تحسين وتطوير كفاءة وفعالية الحكومة وتعزيز المؤسسات.
 العامة.

 3-3-3-3.األهداف المتوسطة تعزيز الحكم المحلي كونه يعتبر مساهمًا رئيسيًا في تطوير الحكم 
 3-3-4 محاورالسياسة 
  تعتبر محاور السياسة مجاالت محددة تحتاج إلى اتخاذخطوات ذات أولوية قصوى من أجل دعم تحقيق األهداف

 والغايات الوطنية. 
 االت وتكنولوجيا المعلوماتالهدف:تحسين نجاعة وفاعلية أنظمة االتص 
 .المؤشرات: مرافق اتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ناجعة وموحدة المعايير في كافة المؤسسات 
  من مؤسسات 50إستهدافات: تطوير مرافق االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في % 
 مشاريع/مبادرات: برنامج الحكومة اللكترونية 
 5/2010+3/2009+2/2008رات(:التكلفة التطويرية)ماليين الدوال 
 ( لسنة 16قرار مجلس الوزراء رقم )م بالنظام الداخلي لعمل الفريق الفلسطيني لإلستجابة لطوارئ الحاسوب2015. 
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وبعد مراجعة هذه المجموعة من التشريعات المختلفة يمكن القول أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها عملت 
وتطوير  اللكترونيةكترونية ومفاهيمها مثل الحكومة عات الالزمة لتطبيق الدارة الللتشريعلى مواكبة تحديث وتطوير ا

في  اللكترونيةالبنية التحتية التقنية الالزمة لها وأن على الهيئات المحلية استحقاق تشريعي خاص بتطبيق الدارة 
 أعمالها وخدماتها حيث تتوفر التغطية القانونية لنجاز ذلك.
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