
 

 8102أكتوبر  9-7السوافق                                  والتجارة    االقترادالسؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية 
 ICETR2018                           الثؾرة التكشؾلؾجية )اقتراديات القرن الحادي والعذريؽ(        

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               659 

 (الكفرة –دراسة ميدانية عمى مكتب الخدمات التعميسية )

 سهام ابراهيم عبد السيدأ    

 بنغازيجامعة  /االقتصاد فرع الكفرة-كلية االقتصاد
Siham.saleh1@yahoo.com 

 

  امللخص:
املني ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مدى توفر متطلبات )البنية األساسية ادلعلوماتية, البشرية, ادلاليةة, إدرا  العة

سة مت أىداف الدرا( الالزمة لتطبيق احلكومة اإللكرتونية مبكتب اخلدمات التعليمية الكفرة, ولغرض حتقيق التطبيقدلزااي 
مكتةب اخلةدمات التعليميةة الكفةرة,  مةوففيتكةو  تتمةا الدراسةة مةع  يةا , و الوصةفي التحليلي االعتماد على ادلنهج

( 40) وكةةةا  عةةةدد االسةةةتمارات ادل ةةةتلمة ( اسةةةتمارة,43وقةةةد مت اسةةةتهداف مفةةةردات احتمةةةا ككةةة   يةةة  مت توزيةةةا )
ر ادلتطلبةات )البنيةةة األساسةةية ادلعلوماتيةةة, ادلتطلبةةات البشةةرية, ادلتطلبةةات اسةتمارة, وقةةد توصةةلت الدراسةةة إىل أنةةو ال تتةةوف

كتةةب اخلةةدمات التعليميةةة الكفةةرة, كمةةا أفهةةرت نتةةاهج الدراسةةة أ  ىنةةا  لتطبيةةق احلكومةةة اإللكرتونيةةة مب ادلاليةةة( الالزمةةة
 نية. إدراكاً لدى موففي مكتب اخلدمات التعليمية الكفرة دلزااي تطبيق احلكومة اإللكرتو 

ضةرورة تةوفا الةدعمل ادلةاال الةالزب لتطبيةق احلكومةة اإللكرتونيةة,  وبناًء على ذلة  مت رةرع عةدد مةع التوصةيات مةع أبرزىةا
متخصصةةة ا احلاسةةب ااال واسةةتخداماتو للتعامةة  مةةا تطبيقةةات احلكومةةة  تةةوفا دورات تدريبيةةة ضةةرورة ابإلضةةافة إىل

ة ادلتميةةزة مةةع  تصةةني واستشةةاريني ا تصةةميمل وتطةةوير الةة امج وفنيةةني اإللكرتونيةةة, كةةذل  اسةةتقطاا الكفةةاءات البشةةري
تةةوفا األجهةةزة اإللكرتونيةةة ادلتطةةورة م ةة  , والعمةة  علةةى احلكومةةة اإللكرتونيةةةصةةيانة األجهةةزة لالسةةتفادة مةةنهمل ا تطبيةةق 
 لتعليمية الكفرة. وففي مكتب اخلدمات ا, وغاىا( ابإلعداد الكافية دل)احلاسوا, الفاكس, ىواتف ذكية, انرتنت

 احلكومة اإللكرتونية ,مكتب اخلدمات التعليمية الكفرة.: الكلمات الدالة
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 السقدمة:  .  1

كههان لههها  انعكههاس وا هه   ,وصتكشؾلؾجيهها السعمؾمههات صترههااتمجههاا اا ثههؾرة لههدريؽ يههشهههد العههالؼ لههد العقههد ؽ ا  
كبيهههر  قهههدرة دوا العهههالؼ عمهههى مؾاكبهههة التقهههدم عمهههى مجريهههات الحيهههاة اليؾميهههة, مسههها جعهههش التشسيهههة مرصتبظهههة  ذهههكش 

 وااستفادة مؽ إمكانياصته.
ومههه هههلث الثههؾرة بههدأت معغههؼ الههدوا لههد صتظههؾير سياسههاصتها  سهها  تشاسههب مههه متظمبههات العرههر و سهها يزههسؽ أدا  
مهامهههها  هههفعمى كفههها ة مسكشهههة و ا هههة لهههد القظهههاا الحكهههؾمد الهههلي  ترهههت  البيروقراطيهههة وصتعهههدد التعقيهههدات لهههد 

و رؾ هها لههد الههدوا العر يههة, لههلا أ ههب  لذامههاو عمههى  هههلث الههدوا أن صتقههؾم   عههادة هيكمههة  ات السظمؾ ههة,اإلجههرا 
مؤسداصتها العامة و إحداث صتغييهرات جؾهريهة لهد أسهاليب صتقهديؼ الخهدمات  سها  تؾاكهب مهه متظمبهات الثهؾرة الرقسيهة 

لكترونيههة لتغييههر ا سههاليب التقميديههة (, ومههؽ هههلا السشظمهها بههدأ التفكيههر لههد  التحههؾا نحههؾ الحكؾمههة اإل8108)بههذاز,
 دا  العسش الحكؾمد  إلى  صتظبيا صتقشيات السعمؾمات وااصتراات لد البشا  التشغيسهد واسهتخدام التقشيهة الحد ثهة 
 فشهكالها السختمفههة ومشههها, شههبكات الحاسههؾو لههر ل الؾحههدات التشغيسيههة مههه  عزههها الههبعض لههد السشغسههة والجهههاز 

هيش الحرؾا عمى البيانات والسعمؾمات الالزمة اصتخاذ القرارات السشاسبة وإنجاز ا عساا السركذي مه لروعه لتد
وصتقديؼ الخدمات لمسدتفيد ؽ  كفا ة ولاعمية و فقش صتكمفة و فسرا وقه  مسكؽ,مها يعشهد  صتحؾيهش العسهش اإلداري مهؽ 

 (.8100 دوي إلى إلكتروند)السشهالد,
ة والشامية عمى حد الدؾا  صتتظمه لمتحهؾا التهدريجد والشهاج  لمحكؾمهة و الرغؼ مؽ أن مختمت الحكؾمات الستقدم  

اإللكترونيههة, إا أن ذلههػ  ؾاجهههه صتحههديات صتعرقههش هههلث الظسؾحههات, واسههتشاداو إلههى مهها جهها  أعههالث لهه ن هههلث الدراسههة 
 صتدمل الزؾ  عمى مدى صتؾلر متظمبات صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية لد السؤسدات الحكؾمية الميبية.

 مذكمة الدراسة: .  8
تبشهد صتظبيها الحكؾمهة اإللكترونيهة لالسهتفادة مشهها لهد ب ,السؤسدهات العر يهة مشهها وا جشبيهة  الرغؼ مهؽ صتدهابا    
ومههؽ بههيؽ صتمههػ الههدوا ليبيهها التههد أولهه  اهتسامههاو  ا ههاو بهههلا الحيههاة,  كالههة ميههاد ؽ ر لههديالتظههؾ  التغييههر و حههداثإ

م   د هههاا السيكشهههة الحد ثهههة لهههد العسهههش اإلداري لهههد كالههههة 8118 السذهههروا مهههؽ  هههالا إ هههدارها لقهههرار لهههد عههههام
م , اإل الة  إلهى إنذها  مركهذ  8115السؤسدات الحكؾمية و إنذا  الهيئة الؾطشية لمسعمؾمات والتؾثيا لد عام 

م لمسدهههاهسة لهههد إعهههداد مذهههروا الحكؾمهههة اإللكترونيهههة  هههالؾزارة 8108لمسعمؾمهههات والتؾثيههها بهههؾزارة التعمهههيؼ لهههد عهههام 
الجهات التا عة لها, إا أن هشاك الكثير مؽ السذهكالت و التحهديات التهد عرقمه  لاعميهة التظبيها العسمهد مشهها: و 

لتحههؾات (, إ ههالة إلههى ا8107 ههعت البشيههة التحتيههة لالصترههاات والسعمؾمههات, و ههعت السههؾارد الساليههة)السا ش,
ه م إلهى الؾقه  الحهالد, لهللػ8100 مشهل بدايهة كالة القظاعات الحكؾميهة وازل  صتسر بها بهامرت التد  أغمهب  دصُتع 

بلا مؽ قبمها ا صترصتقد إلى السدتؾيات السظمؾ ة, وهد ا صتذاا لد بداية الظريا, و شا و عمهى مها السحاوات التد صتُ 
 سبا صتكسؽ مذكمة الدراسة لد التداؤا التالد:   

  ما مدى صتؾلر متظمبات صتظبيا الحكؾمهة اإللكترونيهة الستسثمهة لهد )البشيهة ا ساسهية السعمؾماصتيهة, الستظمبهات
 البذرية, الستظمبات السالية, إدراك العامميؽ لسذايا الحكؾمة اإللكترونية(  سكتب الخدمات التعميسية الكفرة؟  

 .  أهداف الدراسة: 3
 مؽ ا هداف صتشحرر لد التالد: صتهدف هلث الدراسة إلى صتحقيا مجسؾعة

  ,التعههرف عمههى مههدى صتههؾلر متظمبههات صتظبيهها الحكؾمههة االكترونيههة مههؽ حيههم )البشيههة ا ساسههية السعمؾماصتيههة
 الستظمبات البذرية, الستظمبات السالية, إدراك العامميؽ لسذايا الحكؾمة اإللكترونية(  السشغسة قيد الدراسة.  



 

 8102أكتوبر  9-7السوافق                                  والتجارة    االقترادالسؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية 
 ICETR2018                           الثؾرة التكشؾلؾجية )اقتراديات القرن الحادي والعذريؽ(        

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               661 

  ُيسكههؽ أن صتدهههؼ لههد دعههؼ صتظبيهها الحكؾمههة االكترونيههة  السشغسههة قيههد صتقههديؼ مجسؾعههة مههؽ التؾ ههيات التههد
 الدراسة.

 .  أهسية الدراسة:  4
 صتكسؽ أهسية الدراسة لد الشقاط التالية:

  صتتجدد أهسية هلث الدراسة مؽ حيم السؾ ؾا, حيم أ بح  الحكؾمة اإللكترونية  رورة حتسية ومد الو
 تها. إل الح السؤسدات الحكؾمية لتحديؽ إنتاجي

  أهسية القظهاا الهلي صُتجهرى ليهه الدراسهة أا وههؾ قظهاا التعمهيؼ الهلي ُيعتسهد عميهه لهد إعهداد وصتهؾلير الكهؾادر
 البذرية الكفؤة.  

  قد صتفيد الدراسة  انعد القرار  السشغسة قيهد الدراسهة لهد صتحد هد أههؼ متظمبهات صتظبيها الحكؾمهة اإللكترونيهة
 مؽ  الا ما صتتكذت عشه نتائج الدراسة. 

 .  لر يات الدراسة:  5
 لإلجا ة عؽ التداؤا الرئيدد لمدراسة صتؼ و ه الفر ية الرئيدية التالية: 

  الفر ية الرفريةH0:  ا ساسهيةتؾلر لهد مكتهب الخهدمات التعميسيهة  سد شهة الكفهرة الستظمبهات )البشيهة  ا 
ايها الحكؾمهة اإللكترونيهة( الالزمهة لتظبيها سذ العهامميؽ لالسعمؾماصتية, الستظمبهات البذهرية, الستظمبهات الساليهة, إدراك 

  الحكؾمة الإللكترونية. 
  الفر هههية البد مهههةH1:   ا ساسهههيةتهههؾلر لهههد مكتهههب الخهههدمات التعميسيهههة  سد شهههة الكفهههرة الستظمبهههات )البشيهههة 

مهة لتظبيها سذايها الحكؾمهة اإللكترونيهة( الالز العهامميؽ لالسعمؾماصتية, الستظمبهات البذهرية, الستظمبهات الساليهة, إدراك 
  الحكؾمة الإللكترونية. 

 ويتفرا مؽ الفر ية الرئيدية الفر يات الفرعية التالية :
1. H0:  سكتهههب  الالزمهههة لتظبيههها الحكؾمهههة اإللكترونيهههة (السعمؾماصتيهههة ا ساسهههيةالبشيهههة )ستظمبهههات الا صتتهههؾلر 

 .الخدمات التعميسية الكفرة
2. H0:  ا الحكؾمة اإللكترونية.الالزمة لتظبي (البذرية ) ا صتتؾلر الستظمبات 
3. H0:  الالزمة لتظبيا الحكؾمة اإللكترونية.  (السالية)ا صتتؾلر الستظمبات 
4. H0:   تظبيههههها الحكؾمهههههة العهههههامميؽ لسذايههههها الحكؾمهههههة اإللكترونيهههههة( الالزمهههههة ل إدراك) الستظمبهههههات تهههههؾلرصتا

  اإللكترونية.
 .   مجتسه الدراسة:  6 
( مؾعفهاو, 43صتسثش مجتسه الدراسة لد جسيهه مهؾعفد مكتهب الخهدمات التعميسيهة  سد شهة الكفهرة البهال  عهددهؼ  )   

 استبانة.  (43ونغراو لرغر حجؼ مجتسه الدراسة صتؼ إجرا  السد  الذامش لسجتسه الدراسة, حيم صتؼ صتؾزيه عدد )
 .   حدود الدراسة:  7

 صتتسثش حدود الدراسة لد التالد: 
 السعمؾماصتيهة,  ا ساسهيةالبشيهة ود السؾ ؾعية: اقتررت هلث الدراسهة عمهى دراسهة مهدى صتهؾلر متظمبات)الحد

 ( صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية. سذايا الحكؾمة اإللكترونيةالعامميؽ لالستظمبات البذرية, الستظمبات السالية, إدراك 
 دمات التعميسية  سد شة الكفرة. الحدود السكانية: اقتررت هلث الدراسة عمى العامميؽ  سكتب الخ 
  8108الحدود الذمشية: أجري  الدراسة  الا لرش الر يه مؽ سشة  . 
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 .   مشهجية الدراسة: 8
هلث الدراسة عمى السشهج التحميمد   , ل ن السشهجية التد صتؼ اعتسادها لداوصتحقيا أهداله دراسةلغرض إنجاز ال    

, ركذت عمى استقرا  ومراجعة ا دبيهات الدها قة السشذهؾرة مهؽ دراسةلتغظية الجانب الشغري لسؾ ؾا الالؾ فد,و 
 دراسههههةطهههالا عمهههى  عهههض الكتهههب والهههدوريات والرسهههائش السشذهههؾرة, وا  حهههاث ذات العالقهههة  سؾ هههؾا ال هههالا اا

 اإل ههالة إلههى السعمؾمههات الستحرههش عميههها مههؽ  ههالا  ههحيفة ااسههتبانة السعههدة لهههلا  ههالمغتيؽ العر يههة وا جشبية.
 الغرض.

 .   التعريفات اإلجرائية:  9
 عسمية صتذير إلى صتظبيا صتكشؾلؾجيا السعمؾمات وااصتراات لد القظاا العهام, مهه  كترونية:الحكؾمة اال"

أهههداف مثههش صتحدههيؽ الكفهها ة اإلداريههة, وصتذويههد السههؾاطشيؽ والذههركات  سذيههد مههؽ سهههؾلة الؾ ههؾا إلههى السعمؾمههات 
 ) ا هههعة لمسدههها لة و الذهههفالية, وأكثهههر مذهههاركة وإشهههراكاو مهههه السهههؾطشيؽ".والخهههدمات الحكؾميهههة وصتكهههؾن لعالهههة و 

,2017) Sánchez and Miles 

 هد الجهة التد صتقدم الخهدمات العامهة لرلهراد والقظاعهات السختمفهة دون ههدف  "الحكؾمد: القظاا العام
 (8106مادي و تسؾيش مؽ ميذانية الدولة.)لبد,

 الدراسات الدا قة:   .  01
  ( 8107دراسهههة السا ههههش )  عشههههؾان: " مهههدى صتههههؾلر متظمبههههات صتظبيهههها الحكؾمهههة االكترونيههههة لههههد السشغسههههات 

السحميهههة الحكؾميهههة " ههههدل  الدراسهههة إلهههى التعهههرف عمهههى مهههدى  صتهههؾلر متظمبهههات صتظبيههها الحكؾمهههة اإللكترونيهههة لهههد 
ائية بههيؽ إجا ههات عيشههة السشغسههات السحميههة  سد شههة الخسههت, وأعهههرت نتههائج الدراسههة وجههؾد لههرو  ذات دالههة إحرهه

) جههؾدة  :الدراسههة و درجههة متؾسههظة  الشدههبة لر عههاد ا ساسههية لتظبيهها الحكؾمههة اإللكترونيههة ولهها الترصتيههب التههالد 
 الخدمات اإللكترونية, الخدمات الحكؾمية اإللكترونية, البشية ا ساسية السعمؾماصتية, الحؾكسة اإللكترونية (. 

 ههدل  الدراسهة إلهى  مقؾمات نجهاح صتظبيها الحكؾميهة اإللكترونيهة لهد لمدهظيؽ": عشؾان (8106) بددراسة ل"
وقهههد صتؾ هههم  إلهههى أن مقؾمهههات نجهههاح  ,لمدهههظيؽ الحكؾمهههة اإللكترونيهههة لهههد التعهههرف عمهههى مقؾمهههات نجهههاح صتظبيههها

و هدماصتها التظبيا :صتهؾلر الرؤيهة والبشيهة اإلداريهة والتقشيهة  اإل هالة لمكهادر البذهري والتؾعيهة  الحكؾمهة اإللكترونيهة 
 وإشراك مؤسدات السجتسه السدند.

  العهرا : صتجهارو دوليهة وعر يهة  اإللكترونيهة لهد حكؾمهةالإمكانيهة " :(  عشهؾان8105) مذكؾر وآ رون دراسة
, وصتؾ هم  لهد  عهض الهدوا العر يهة اإللكترونية حكؾمةال صتجارو صتظبيا هدل  الدراسة إلى التعرف عمى "مختارة

يدتمذم صتظبيها الحكؾمهة اإللكترونيهة صتهؾلير البشيهة التحتيهة ا ساسهية , و هشالهػ أهسها الدراسة إلى عدد مؽ الشتائج 
  . محدودية  عساا التؾعية والذعؾر  فهسية هلا السذروا 

 ( عشهههؾان: "إسهههتراصتيجيات التحهههؾا مهههؽ الحكؾمهههة التقميديهههة إلهههى الحكؾمهههة 8103دراسهههة سهههميسانا سهههعيداند  )
ترونيهة الجذائريهة" ههدل  الدراسههة إلهى عهرض أههؼ اإلسهتراصتيجيات التهد صتدههاعد اإللكترونيهة : مذهروا الحكؾمهة اإللك

الحكؾمههة عمههى التحههؾا مههؽ الشسههؾذج التقميههدي لتقههديؼ الخههدمات إلههى الشسههؾذج اإللكترونههد, وصتؾ ههم  الدراسههة إلههى 
شهها  الحكؾمههة  هرورة ااسههتثسار الفعههاا لهد صتكشؾلؾجيهها السعمؾمههات و ااصترهاات و صتههؾلير البشيههة التحتيهة الالزمههة لب

اإللكترونية,  اإل الة إلى  رورة إعادة هيكمة مختمت اإلدارات والهيئات الحكؾمية  ذهكش  تساشهى مهه متظمبهات 
 التغيير وصتظبيقات الحكؾمة اإللكترونية. 

 ( 8108دراسهههة إدريهههت وآ هههرون)  عشهههؾان: "السشغسهههات ا مشيهههة وصتقشيهههة الحكؾمهههة اإللكترونيهههة :دراسهههة أوليهههة 
زارصتههد العههدا والدا ميههة لههد ليبيهها" هههدل  إلههى معرلههة  إمكانيههة صتظبيهها الحكؾمههة اإللكترونيههة عمههى صتظبيقيههة عمههى و 
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وزارصتد العدا والدا مية لد ليبيا, وصتؾ م  الدراسهة إلهى أنهه  بؾجهه عهام ا صتؾجهد  هعؾ ات حقيقيهة صتعرقهش صتظبيها 
لديهههه قابميهههة وحسهههاس لالسهههتجا ة الحكؾمهههة اإللكترونيهههة لهههد السشغسهههات ا مشيهههة الميبيهههة حيهههم إن السهههؾاطؽ الميبهههد 

والتفاعههش معها,كسهها أعهههرت الدراسههة أن أهههؼ التحههديات التههد  صتؾاجههه صتظبيهها الحكؾمههة اإللكترونيههة عسؾمههاو لههد ليبيهها 
 هؾ  عت الر ل الذبكد بيؽ مؤسدات الدولة, والتؾا ش ليسا بيشها إلكترونياو عبر اانترن .   

  دراسههة(Nkwe,2012) لكترونيههة: التحههديات والفههرص لههد بؾصتدههؾانا" هههدل  الدراسههة  عشههؾان: " الحكؾمههة اإل
إلههى التعههرف عمههى التحههديات التههد صتؾاجههه صتظبيهها الحكؾمههة اإللكترونيههة والفههرص الستاحههة لههد بؾصتدههؾانا, وصتؾ ههم  

 أن التحديات التد صتؾاجه صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية  عت البشية التحتية, وانخفاض ندهبة اسهتخدامالدراسة إلى 
 اإلنترن ,   اإل الة إلى  عت الدعؼ السالد وحدودية مهارات التعامش مه صتكشؾلؾجيا السعمؾمات. 

 ( 8100دراسهههة السشههههالد)  عشهههؾان: "صتقيهههيؼ متظمبهههات نجهههاح مذهههروا الحكؾمهههة اإللكترونيهههة  هههاإلدارة العامهههة 
حكؾمههة اإللكترونيههة  ههاإلدارة لإلقامههة وشههؤون ا جانههب   مههارة أبههؾعبد" حيههم هههدل  الدراسههة إلههى صتقيههيؼ متظمبههات ال

العامههة لإلقامههة وشههؤون ا جانههب   مههارة أبههؾعبد, وصتؾ ههم  الدراسههة إلههى أن الستغيههر ا كثههر أهسيههة مههؽ متغيههرات 
متظمبات إدراك العهامميؽ لشجهاح مذهروا الحكؾمهة اإللكترونيهة ههؾ القشاعهة الكبيهرة لهدى العهامميؽ  فهسيهة السذهروا, 

ت التعريفيههة والتؾ ههيحية لكالههة لئههات العههامميؽ هههؾ الستغيههر ا كثههر أهسيههة لههد إ ههالة إلههى  ههرورة إ ههدار الشذههرا
 متغيرات صتؾالر التؾعية  السذروا. 

 ( عشؾان: " الحكؾمهة اإللكترونيهة وإمكانيهة صتؾعيفهها لهد السؤسدهات السختمفهة  هالعرا " 8100دراسة حديؽ  )
ههدل  ههلث الدراسهة إلهى التعهرف عمههى مفههؾم الحكؾمهة اإللكترونيهة و التعهرف عمههى صتجهارو العد هد مهؽ الهدوا لههد 

 الدولهههة  سهها يالئهههؼ  مجههاا صتظبيههها الحكؾمههة اإللكترونيهههة , وأعهههرت أههههؼ الشتههائج أنهههه  تظمههب إعهههادة هيكمههة اإلدارت
 صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية, إ الة إلى  رورة صتفهيش وصتدريب السؾعفيؽ عمى صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية.

 ( دراسهةShackleton et al,2006  عشهؾان: "الحكؾمهة اإللكترونيهة لهد اإلدارة السحميهة  فسهتراليا" ههدل  )
ة السحميهة لهد اسهتراليا لهد صتقهديؼ الخهدمات السحميهة اإللكترونيهة, الدراسة إلى ا تبار مدى التقدم الهلي حققتهه اإلدار 

أعههههرت الشتهههائج أن هشهههاك قرهههؾراو لهههد صتظبيههها نسهههاذج الحكؾمهههة اإللكترونيهههة والتجهههارة اإللكترونيهههة عمهههى السدهههتؾى 
 السحمد ,حيم صتركذ اإلدارة السحمية عمى السعامالت وا نذظة التد صتتؼ بيؽ السجالت السحمية و المجان. 

الدراسة الحالية صتتذا ه مه  عض الدراسات الدا قة لد السجاا الخاص  الدراسهة , أا وههؾ يداو عمى ما صتقدم, صتفس
الحكؾمههة اإللكترونيههة ور ظههه  ستغيههرات مختمفههة, إ ههالة إلههى أنههها قههد أجريهه  لههد بيئههة مختمفههة عههؽ  عزههها, ومههؽ 

الجههاهذة والسحكسههة الستسثمههة لههد ااسههتبانة  جانههب آ ههر لقههد صتههؼ ااسههتفادة مههؽ هههلث الدراسههات لههد اعتسههاد السقهها يت
 ومالئستها  سا يخدم أسمؾو هلث الدراسة, و للػ صتعّد مكسمه لد أهدالها لسا عرض مؽ أهداف .

 .   اإلطار الشظري لمدراسة: 11
 السقدمة:   1111
لقميمههة السا ههية, صتعههد الحكؾمههة اإللكترونيههة مههؽ أبههرز التظبيقههات اإلداريههة الحد ثههة التههد عهههرت  ههالا الدههشؾات ا  

حيم ساعد التظؾر الدريه لد نغؼ ااصتراا الدمكية والالسمكية, وانتذار شهبكة اإلنترنه  عالسيهاو, وكهللػ ارصتفهاا 
معههدات شههرا  الحاسههبات اإللكترونيههة و رامجههها التذههغيمية عمههى محاولههة الحكؾمههات اسههتغالا كههش هههلث اإلمكانههات 

 (.  8117ة  دماصتها. )الخالدي, والقدرات اإللكترونية لذيادة كفا ة وإنتاجي
 مفهؾم الحكؾمة اإللكترونية   8100
هشاك عدة صتعريفات لسفهؾم الحكؾمة اإللكترونية, ور سها ُيعهذى ذلهػ التعهدد لر عهاد التقشيهة واإلداريهة, والتجاريهة,    

 وااجتساعية التد صتؤثر عميها الحكؾمة اإللكترونية. 



 

 ........ مدى توفر متطمبات تطبيق الحكومة اإللكترونية في السؤسدات الحكومية الميبية 
 بشغازي جامعة سهام ابراهيؼ عبد الديد                                                                      . أ

 

د السعمؾماصتد اللي ُيسكؽ ا جهذة والسشغسات السختمفة مؽ صتقديؼ  دماصتها لهد وصُتعرف  فنها"ذلػ الشغام االترا   
إطهار صتكهاممد لجسيهه لئهات السدهتفيد ؽ,  اسهتخدام التقشيهة اإللكترونيهة الستظهؾرة, متجهاوزة عامهش التؾا هش السكهاند 

ادة مههؽ معظيههات والذمههاند, مههه اسههتهداف صتحقيهها الجههؾدة والتسيههذ, و ههسان الدههرية وا مههؽ السعمؾمههاصتد, وااسههتف
 (. 03: ص8103التفثير الستبادا" )الخساسية, 

وهشاك مؽ ُيعرف الحكؾمة اإللكترونية  فنها "الشدخة االترا ية عؽ الحكؾمية الحقيقية أي التقميدية, مه لار     
 ذهكش  أن ا ولى صتعيش لد الذبكات اإللكترونية وأنغسة السعمؾمات, لد حيؽ صتحاكد وعائت الثانية التد صتتؾاجهد

 (. 069: ص8108مادي لد أجهذة الدولة " )بذاز, 
 مبادئ الحكؾمة اإللكترونية.    3100
يقهؾم مذهروا الحكؾمههة اإللكترونيهة عمههى عهدد مههؽ السبهادئ التهد صُتعههّد معها ير مهسههة لتقيهيؼ مدههتؾى الشجهاح أثشهها     

 و عد عسمية التظبيا, ومؽ أهسها ما  مد: 
 اإلصتراف  الدرعة لسؾاكبة التغيرات والتظؾرات الحد ثة لد التقشيةالتحد م والتركيذ عمى الشتائج:  .1

التعاون والسذاركة: مذهاركة كالهة السشغسهات مهؽ هيئهات حكؾميهة أو غيهر حكؾميهة أو الخا هة أو البحثيهة  .2
 لد و ه الحمؾا كش حدب  برصته وصتجر ته.

واآلدا  السدهتسر, الهلي بهدورث  هؤدي قمة التكاليت: مؽ  الا اإلستراصتيجيات التد صتؤدي إلى صتحقيا الكفها ة  .3
 إلى صتقميش التكاليت.

الخرؾ هههية وا مهههان: يجهههب احتهههرام  رؾ هههية العسيهههش مهههؽ  هههالا التذهههريعات والقهههؾانيؽ السشغسهههة لعسهههش  .4
 الحكؾمة اإللكترونية, ا مر اللي  ؤدي إلى الشسؾ والتظؾر لد مجاا  دمات الجسهؾر.

 ماصتهؼ حدب احتياجاصتهؼ ورغباصتهؼ.سهؾلة اإلستعساا: مؽ  الا ر ل الجسهؾر  حكؾ  .5

اإلصتاحة لمجسيه: يجب أن صتكهؾن متاحهة لمجسيهه ليهتسكؽ مهؽ التؾا هش معهها مهؽ أي مكهان أو زمهان  شاسهب  .6
 (8103السدتخدم.)سميسانا سعيداند,

 أهداف الحكؾمة اإللكترونية.   4100
ة لتظبيقها التد صتتسثش لد ر هل كالهة صتهدف الحكؾمة اإللكترونية  ذكش عام إلى ااستفادة مؽ السسيذات الرئيدي   

ا طهههراف )الحكؾمهههة, السهههؾاطشيؽ, مشذهههوت, ا عسهههاا( وصتهههدعيؼ ا نذهههظة والعسميهههات, ومهههؽ ا ههههداف التهههد يسكهههؽ 
 صتحقيقها مؽ  الا الحكؾمة اإللكترونية التالد: 

 ا هداف الدا مية غير الغاهرة لمستعامميؽ والسرصتكذة عمى ا عساا الحكؾمية. .1
 رعة لد إنجاز ا عساا السؾكمة لسؾعفد السؤسدة الحكؾمية.التدهيش والد 
  .الذفالية لد ا عساا الحكؾمية, وإمكانية السحاسبة 
 .صتقميش لرص الفداد 
 .صتؾلير صتكمفة ا عساا, وصتقديؼ الخدمات  ظريقة حزارية 
 ا هداف الخارجية والسؾجهة نحؾ صتحقيا حاجات السجتسه وصتؾقعاصته.  .2
  صتبديل التفاعش والتعامش مه الخدمات العد دة الستاحةonline. 
 .الدرعة والكفا ة العالية الخا ة لد التؾا ش مه السؾاطشيؽ, ا عساا, ا جهذة الحكؾمية ا  رى 
 .صتقديؼ الخدمات إلى الستعامميؽ لد مكان وجؾدهؼ  الذكش وا سمؾو السشاسبيؽ 
 أهداف أ رى صتتمخص لد التالد: .3
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  دا  الحكؾمد, وزيادة اإلنتاجية.صتحديؽ ا 
  .صتحجيؼ ما يعرف  سركذية الخدمات 
 .صتهيئة الجهاز الحكؾمد لالندماج لد الشغام العالسد 
  .التخفيت مؽ حدث البيروقراطية 
  صتغيير الرؾرة التقميديهة لمحكؾمهة. التهد صتتسثهش  هالروصتيؽ, و هعؾ ة اإلجهرا ات, عهدم الؾ هؾح التهد أسها ت إلهى

 طبيعة العالقة القائسة بيؽ السؾاطشيؽ, وقظاعات ا عساا السختمفة, و يؽ ا جهذة الحكؾمية. 
   ااقترههادية السشاسههبة, مههؽ جههلو ااسههتثسار:  ههتؼ ذلههػ مههؽ  ههالا صتدهههيش السعههامالت الحكؾميههة, وصتههؾلير البيئههة

 ههالا صتههؾلير وسهههؾلة الحرههؾا عمههى السعمؾمههات إلكترونيههاو, وسههرعة الههرد عمههى ااستفدههارات مههؽ قبههش السدههتثسريؽ 
 (.  8117)الخالدي,

 .اإللكترونية الحكومةالستطمبات الجوهرية لتطبيق    5111  
ستظمبهات ا ساسهية التهد صتعهد مهسهة لشجهاح اإللكترونية مرصتبل بتهؾلير مجسؾعهة مهؽ ال حكؾمةإن نجاح صتظبيا ال   

اإللكترونيههههة صتحههههؾاو شههههامالو لههههد السفههههاهيؼ وأسههههاليب  حكؾمههههةاإللكترونيههههة, حيههههم صتسثههههش ال لحكؾمههههةصتظبيهههها أو بشهههها  ا
عسمية معقهدة ونغهام متكامهش مهؽ السكؾنهات, عميهه ابهد مهؽ  صتعد اإلجرا ات التد صتقؾم عميها اإلدارة التقميديةا لهد

 اإللكترونية, ومؽ أهؼ هلث الستظمبات ما  مد:الحكؾمة دة لتهيئة البيئة السشاسبة لتظبيا صتؾالر متظمبات عد 
 الستظمبات التشغيسية واإلدارية: يسكؽ إيجازها لد الشقاط التالية:  015100
وجهههؾد  ظهههل التفسهههيت: إن و هههه  ظهههل التفسهههيت  تظمهههب وجهههؾد رؤيهههة مدهههتقبمية وا هههحة ستذهههكش  0. 015100

مذههروا التحههؾا إلههى العسههش اإللكترونههد, حيههم  شبغههد عشههد التخظههيل  ههياغة رؤيههة عريزههة اإلطههار العههام حههؾا 
ن, رجههههاا ؾ اإللكترونيههههة, ويجههههب أن يذههههترك لههههد صتكهههؾيؽ هههههلث الرؤيههههة جسيههههه ا طههههراف )مؾاطشهههه حكؾمههههةلسذهههروا ال

يكههؾن لتحد ههد الكيفيههة والسهههام وا هههداف التههد  ان, مجسؾعههات السجتسههه السههدند وغيههرهؼ( وذلههػؾ ا عسههاا, مدههؤول
 (.8118اإللكترونية لد الفترة السدتقبمية )الغؾطد والسدهؾن,  حكؾمةعميها مذروا ال

 حكؾمهههةهتسهههام  البشههها  التشغيسهههد مهههؽ الستظمبهههات ا ساسهههية عشهههد صتظبيههها الالبشههها  التشغيسهههد: يعهههد اإل 8. 015100
صتحد هد مههام صتمهػ الؾحهدات لكترونية, وذلػ بؾ ؾح أهداف السشغسة, ووجؾد صتقديسات إدارية محهددة ومعتسهدة, و اإل

وارصتباطاصتههها, وعالقاصتههها الرأسهههية وا لقيههة, وصتحد هههد الؾعههائت وأو ههالها ونظههها  اإلشههراف, وههههلا يعشههد أن صترهههسيؼ 
 و أحهد الؾسهائش الفعالهة لتحقيها ااندهياو الهدقيا والسهشغؼ لرعسهاا, دّ عههياكش صتشغيسية صترصتكذ عمى أست عمسية يُ 

ؼ متظهؾر يأدا  السشغسات, لاستخدام التكشؾلؾجيا لد عش عدم وجؾد صتشغ عش إلى صتحد م وصتظؾيرايؤدي  ذكش لس
 .(8118لؽ يزسؽ الشجاح لمسشغسة. )الذعفراند, 

ا نغسة والمؾائ : هد مجسؾعة القؾانيؽ والتفديرات الخا ة  كش قانؾن, التد صتؤثر وصتعظهد الذهرعية  3. 015100
ػ ا نغسة والمؾائ  وا حة ومحددة ومدتقرة له ن ذلهػ يقزهى لمسشغسة لسذاولة السهام السشاطة بها, وكمسا كان  صتم

و سههها يدهههاعد عمهههى التظهههؾير  ,عمهههى ااجتههههادات السختمفهههة لهههد صتفدهههيرها والتبههها ؽ لهههد صتظبيقهههها مهههؽ حهههيؽ إلهههى آ هههر
والتحد م  استخدام وسائش التقشية الحد ثة  فشكالها السختمفة, ولكد  هتؼ صتظبيها الحكؾمهة اإللكترونيهة يجهب مراعهاة 

 (: 8119مد )الخشجر, ما  
  .شسؾلية ا نغسة والمؾائ  لجسيه ا نذظة ومجاات عسش السشغسة 
  .استقرار ا نغسة والمؾائ  وو ؾحها يداعد لد استخدام التقشية 
        .أن صتكؾن مرنة  سا يداعد عمى إد اا كش ما يدتجد مؽ صتقشية وصتظؾير دون صتعقيدات أو صتف ير 

 )البشية التحتية, اإلنترن , انتذار الحاسب اآللد(:الستظمبات التقشية   815100
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الحد ثهة والستظهؾرة لالصترهاات الدهمكية السعمؾماصتية اإللكترونية وجؾد مدتؾى مؽ البشية التحتية  حكؾمةصتتظمب ال  
والالسههمكية صتكههؾن قههادرة عمههى صتههفميؽ التؾا ههش ونقههش السعمؾمههات, ويجههب عمههى الحكؾمههات قبههش اانتقههاا إلههى العسههش 

ومههههؽ الرههههعؾ ة صترههههؾر الحكؾمههههة , ترونههههد أن صتقههههؾم بتههههؾلير السعمؾمههههات الالزمههههة لسؾاطشيههههها عبههههر اإلنترنهههه اإللك
 البشية التحتية الهامة والتد صتتكؾن مؽ: صتجهيذات اإللكترونية دون صتؾالر

 التجهيذات السادية: وهد كش التجهيذات الالزمة والستعمقة  الحاسب اآللد, حيم صتسثش ههلث ا جههذة  0. 815.00
والتقشيههات الشههؾاة ا ساسهههية إلنجههاح مذهههروا الحكؾمههة اإللكترونيههة, وصتذهههسش )صتجهيههذات الحاسهههب اآللههد, التجهيهههذات 

 البرمجية, الكؾادر البذرية(.
أنغسههة السعمؾمهههات: وههههد صتظبيقههات أنغسهههة التقشيهههة السعمؾماصتيهههة, وصتزههؼ )آليهههة السكاصتهههب, نغهههام إدارة   8. 815.00

 .ات, أجهذة ااصتراات(قؾاعد البيانات, نغؼ دعؼ القرار 
شههبكات الههر ل اإللكترونههد: صتعشههد صتؾ ههيش الحاسههبات معههاو بؾاسههظة كيبههش أو سههمػ مباشههر, أو عههؽ   3. 815.00

طريهههها  ظههههؾط الهههههاصتت الدههههمكية أو الالسههههمكية, أو عههههؽ طريهههها ا قسههههار الرههههشاعية, لمحرههههؾا عمههههى البيانههههات 
بكة اإلنترانههه , شههههبكة اإلكدههههتران ( )الخساسههههية, والسعمؾمهههات, وليسهههها  مههههد أنههههؾاا الذهههبكات: )شههههبكة اإلنترنهههه , شهههه

8103 .) 

 وتتزسن هذه الستطمبات ما يمي:  الستطمبات البذرية:  315111
العشرهر البذهري مهؽ أههؼ السهؾارد التهد يسكهؽ اسهتثسارها لتحقيها الشجهاح لهد أي  دّ عيُ  السؾارد البذرية: 0. 315100

اإللكترونيهههة  لحكؾمهههةذا أهسيهههة  الغهههة لهههد صتظبيههها ا دّ مذهههروا ولهههد أي مشغسهههة  اعتبهههارث السهههؾرد السحهههرك, لهههللػ يعههه
 هؤدي إلههى  اإللكترونيههة يغيهر صتركيبهة العسهش دا هش السشغسههة أو الجههاز الحكهؾمد, مسها حكؾمهةالتحؾا إلهى نغهؼ الله

 حكؾمههةعهههؾر وصتذا ههد دور محترلههد اسههتخدام الكسبيههؾصتر واإلنترنهه , وصتراجههه دور السؾعههت التقميههدي, لههلا صتتظمههب ال
اإللكترونيههة صتغيههرات جلريههة لههد نؾعيههة العشرههر البذههري, وهههلا يعشههد  ههرورة إعههادة الشغههر بههشغؼ التعمههيؼ والتههدريب 

عمههههههى كالههههههة  ,والسرههههههادر التعميسيههههههة والتدريبيههههههة ,بوا سههههههالي ,كههههههالخظل والبههههههرامج ,لسؾاكبههههههة متظمبههههههات التحههههههؾا
  (.8118)الذعفراند,السدتؾيات

وأن نجههاح الحكؾمههة اإللكترونيههة يعتسههد عمههى ثقههة السههؾاطشيؽ والسههؾعفيؽ واسههتعدادهؼ اسههتخدامها, ولزههسان      
الثقههة  خههدماصتها و شهها   ,التحههؾا هههلا و ظبيعههة اإللكترونيههة حكؾمههةال فهسيههةتؾعيههة  نجههاح صتظبيقههها يقتزههد ا مههر, ال

 Alzahrani et).وإبراز ما صتحققهه مهؽ لؾائهد, مسها يذهكش دالهه و يئهة مشاسهبة لمتفاعهش مهه الخهدمات التهد صتقهدمها 

al,2017) 

( 337:8100ويسكؽ اصتباا عدة عشا ر حؾا رله الؾعد لمتحؾا إلى ا عساا اإللكترونية كسا أو   ) قر,   
 وذلػ عمى الشحؾا التالد:

 مهد الو لتظبيها ّد التد صتتشاوا أحدث التظؾرات لد مجاات التجارة اإللكترونية, والتد صتع إقامة ورش العسش
 اإللكترونية. حكؾمةال

   .إجرا  ودعؼ الدراسات والبحؾث الستعمقة  ااستفادة مؽ التقشيات السعمؾماصتية وسبيش  صتظؾيرها 
 الكفههها ات الستسكشههههة مههههؽ صتقشيههههة  صتفهيهههش وصتههههدريب الكههههؾادر البذهههرية الؾطشيههههة لسؾاجهههههة الظمهههب الستؾقههههه عمههههى

  .السعمؾمات, التد صتدهؼ بدورها لد نذر السعرلة السعمؾماصتية بيؽ ألراد السجتسه

 إطال  برامج إعالمية لتثقيت السجتسه.  

اإللكترونيهةا إذ يجهب عمهى القيهادة  الحكؾمهةساسياو ومهسا لهد صتؾجيهه مذهروا أإن لمقيادة دوراو  القيادة: 8. 315100
اإللكترونيههة, وذلههػ مهؽ  ههالا صتههؾلير كههش  لحكؾمههةعههؽ دعسههها لمجههؾد الراميههة لمتحههؾا نحههؾ صتظبيها ا أن صتعبهر عمشههاو 
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لقهرار التحهؾا ههؾ قهرار سهيادي, ويجهب أن صتف هل القيهادة أيزهاو عمهى  ,الجهد والساا والسشاخ الدياسهد وااقترهادي
اإللكترونيههة, ومتا عههة سههير العسههش, واصتخههاذ الخظههؾط  حكؾمهةالسذههاركة لههد صتظبيهها ال عاصتقهها صتؾجيههه جسيههه ا طههراف

 (. 8118الالزمة لترجسة الخظل إلى واقه ممسؾس )الذعفران, 
سكهؽ مهؽ صتظبيها التحهؾا, وإجهرا   هيانة  حيهم يُ  ,مدهتؾى مشاسهب مهؽ التسؾيهش الستظمبات السالية: صتهؾلر 415100

صتظههؾر يحرههش لههد إطههار  أيى مدههتؾى عههاا  مههؽ صتقههديؼ الخههدمات ومؾاكبههة دوريههة, وصتههدريب الكههؾادر والحفهها  عمهه
 (8107 ,ةأبؾ ؾيل, بؽ نؾ )التكشؾلؾجيا.

 .   الجانب العسمي لمدراسة: 12
 أداة الدراسة: 1112
صتعههد أداة الدراسههة هههد الؾسههيمة التههد  ههتؼ مههؽ  اللههها جسههه البيانههات لإلجا ههة عمههى أسههئمة ولر ههيات الدراسههة,    

ؼ اسهههتخدام اسهههتسارة ااسهههتبانة, وصتكؾنههه  مهههؽ جهههذأ ؽ, اسهههتخدم الجهههذ  ا وا لهههد جسهههه البيانهههات ولتحقيههها ذلهههػ صتههه
الذخرية والؾعيفية عؽ مجتسه الدراسة )الشؾا, العسر, السؤهش العمسد, مدة الخدمة( أما الجذ  الثاند لتسثش لد 

 كالتالد:  ( عبارة مؾزعة عمى أر عة محاور أساسية وهد87محاور الدراسة, التد صتكؾن  مؽ )
 ( عبارات.9البشية ا ساسية السعمؾماصتية وصتذسش ) -
 ( عبارات.6الستظمبات البذرية وصتذسش ) -
 ( عبارات.6الستظمبات السالية وصتذسش ) -
 ( عبارات. 6إدراك العامميؽ لسذايا صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية وصتذسش ) -
الحكؾمههة اإللكترونيههة صتسهه   ههياغتها  ااعتسههاد إن العبههارات السدههتخدمة لقيههاس مههدى صتههؾلر متظمبههات صتظبيهها    

 , مه إجرا   عض التعديالت,(8107, و)أبؾ ؾيل و ؽ نؾ ة,(8108, السشهالدعمى أداة القياس التد استخدمها )
وصتههؼ  ههياغة العبههارات الههؾاردة لههد اسههتسارة ااسههتبانة  ذههكش إيجههابيد, واسههتخدم مقيههاس ليكههرت الخساسههد, وذلههػ 

 (. 0لدراسة ولا الدرجة والستؾسل السرج   السؾ    الجدوا )لقياس إجا ات مجتسه ا
 ( صتؾزيه الدرجات عمى عبارات متظمبات صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية0جدوا )

 غُر مىافق بشذة غُر مىافق محبَذ مىافق مىافق بشذة اإلجببت

 0 8 3 4 5 انذرجت

 0_0179 018_8159 816_3139 314_4109 418_5 انمتىصط انمرجخ

 ضعُفت جذا   ضعُفت متىصط مرتفعت مرتفعت جذا   درجت انممبرصت

 ثبات مقياس الدراسة:   8108
, حيهم صتتهراوح قيسهة معامهش , ولمتفكد مهؽ  هالحية اا تبهاراتالثبات معامش "ألفا كرونباخ" لقياس استخدام صتؼ    
ي, والجههدوا عمههى وجههؾد ثبههات قههؾ بههيؽ  ههفر, وواحههد, وكمسهها اقتر هه  قيسههة السعامههش مههؽ الؾاحههد الرههحي  دا  "ألفهها"
 (  ؾ   معامش الثبات لسحاور ااستبانة, وااستبانة ككش.  8)

 ( معامالت ثبات السقياس8جدوا )
 معبمم انثببث انمقُبس

 1186 انبنُت األصبصُت انمعهىمبتُت

 1183 انمتطهببث انبشرَت

 1180 انمتطهببث انمبنُت

 1179 اإلنكترونُتإدراك انعبمهُن نمزاَب انحكىمت 

 1193 االصتببنت ككم
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( لقيههاس اارصتبههاط بههيؽ محههاور ا داة السدههتخدمة,  Spearmanكسهها صتههؼ اسههتخدام معامههش اارصتبههاط لدههبيرمان )   
 حيم كان نتائج اارصتباط صتدا عمى وجؾد ارصتباط مؾجب بيؽ محاور ااستبانة والجدوا التالد  ؾ   ذلػ.

 ااستبانة ولا ا تبار اارصتباط )سيبرمان(( اارصتباط بيؽ محاور 3جدوا )

وضىح وإدراك مزاَب 

 انحكىمت اإلنكترونُت

انمتطهببث 

 انمبنُت

انمتطهببث 

 انبشرَت

انبنُت االصبصُت 

 انمعهىمبتُت
 انمحبور

 انبنُت االصبصُت انمعهىمبتُت 01111 8401 7181 0731

 انمتطهببث انبشرَت  01111 7681 8171

 انمتطهببث انمبنُت   01111 3611

01111    
وضىح وإدراك مزاَب 

 انحكىمت اإلنكترونُت

 مجتسع الدراسة:    3112
( مؾعفهاو, 43صتكؾن مجتسه الدراسهة مهؽ جسيهه مهؾعفد مكتهب الخهدمات التعميسيهة  سد شهة الكفهرة, والبهال  عهددهؼ ) 

( 41اسههتبانة, وكههان عههدد ااسههتبانات السدههتمسة ) (43) صتؾزيههه وقههد صتههؼ اسههتهداف مفههردات السجتسههه ككههش حيههم صتههؼ
 استبانة, جسيعها قابمة لمتحميش اإلحرائد.

 صتحميش إجا ات ااستبانة وا تبار الفر يات:    4108
( وصتظبيهها SPSSلتحقيهها أهههداف الدراسههة, وا تبههار لر ههياصتها, صتههؼ صتفريهه  البيانههات وصتحميمههها  اسههتخدام برنههامج )  

 لية: ا ساليب اإلحرائية التا
 التكرارات والشدب السئؾية لؾ ت الخرائص والدسات الذخرية. -
 ا تبار التؾزيه الظبيعد.  -

 مقا يت الشذعة السركذية )الستؾسل الحدابد, اانحراف السعياري( لقياس اصتجاهات مجتسه الدراسة.  -
 ا تبار الفر يات.    T_ testا تبار  -

 تحميل الخرائص العامة لسجتسع الدراسة.   5112
صتههؼ لههد هههلا الجههذ  صتحميههش الخرههائص العامههة لسجتسههه الدراسههة مههؽ حيههم الشههؾا, العسههر, السؤهههش العمسههد, مههدة   

 الخدمة.
 صترشيت ألراد السجتسه حدب الشؾا.  015108

 %(,8715( بشدههبة )35( أن ندههبة الههلكؾر أعمههى مههؽ ندههبة اإلنههاث حيههم بمهه  عههدد الههلكؾر )4 ؾ هه  الجههدوا )  
 مؽ مجتسه الدراسة. %( 0815لد حيؽ بمغ  ندبة اإلناث )

 ( صتؾزيه مجتسه الدراسة حدب الشؾا4جدوا )
 الشدبة السئؾية% التكرار الشؾا

 %8715 35 ذكر

 %0815 5 أنثى

 011 41 السجسؾا
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 ترشيف أفراد السجتسع حدب العسر.   215112
, حيههم بمغهه  صتذههكش أعمههى ندههبة لههد مجتسههه الدراسههة (51إلههى  41( أن الفئههة العسريههة )مههؽ 5 ؾ هه  الجههدوا )  
 31أما أقهش لئهة عسريهة لكانه  )أقهش مهؽ  %(,8715سشة لفكثر( بشدبة ) 51(, صتميها الفئة العسرية )مؽ 3815%)

 مؽ مجتسه الدراسة.  %(0715سشة( حيم بمغ  ندبتها )
 ( صتؾزيه مجتسه الدراسة حدب العسر5جدوا )
 اننضبت انمئىَت% انتكرار انعمر

 %0715 7 صنت 31أقم من 

 %8815 9 صنت 41إنً أقم من  31من 

 %3815 03 صنت 51إنً أقم من  41من 

 %8715 00 صنت فأكثر 51من 

 %011 41 اإلجمبنٍ

 ترشيف أفراد السجتسع حدب السؤهل العمسي.    315112
( عههدد وندههبة كههش لئههة مؤهههش عمسههد, حيههم كانهه  أعمههى ندههبة لفئههة الحا ههميؽ عمههى الذهههادة 6 ؾ هه  الجههدوا )  

أمهها لئههة الحا ههميؽ عمههى الساجدههتير لكانهه  أقههش ندههبة,  %(,45( بمغهه  ندههبتهؼ )ليدههانت /الجامعيههة ) كههالؾريؾس
 %( مؽ مجتسه الدراسة. 5حيم بمغ  )

 تؾى التعميسد( صتؾزيه مجتسه الدراسة حدب السد6جدوا )
 انتكرار انمضتىي انتعهُمٍ

اننضبببببببببببببببببببببببت 

 انمئىَت%

 %8715 00 أقم من انثبنىٌ, ثبنىٌ أو مب َعبدنهب

 %8815 9 دبهىو عبل  

 %4511 08 جبمعٍ )بكبنىرَىس/ نُضبنش(

 %5.0 8 مبجضتُر

 %011 41 اإلجمبنٍ

 ترشيف أفراد السجتسع حدب مدة الخدمة.   415112
سههشة لهفكثر( هههد الفئهة الغالبههة عمهى صتعههداد مجتسهه الدراسههة, 05( أن عههدد سهشؾات الخدمههة )مهؽ 7 بهيؽ الجهدوا )  

%( مهؽ مجتسهه 05سهشؾات( صتسثهش ا قهش حيهم بمغه  ندهبتهؼ ) 5%(, أما الفئة )أقهش مهؽ 55حيم بمغ  ندبتها )
 الدراسة.

 ( صتؾزيه مجتسه الدراسة حدب عدد سشؾات الخدمة7جدوا )
 اننضبت انمئىَت% انتكرار ث انخذمتعذد صنىا

 %05 6 صنىاث 5أقم من 

 %81 8 صنىاث 01إنً أقم من  5من 

 %01 4 صنت 05إنً أقم من  01من 

 %55 88 صنت فأكثر 05من 

 %011 41 اإلجمبنٍ

 ختبار التوزيع الطبيعيا   6112  
و شا  عمى ذلػ صتؼ  ,صتتبه التؾزيه الظبيعد أم اقبش البد  لد ا تبار الفر يات ابد أوا التفكد مؽ أن البيانات   

( وههد 11811) وكان  نتيجهة إحرهائية اا تبهار  ( Kolmogorov-Smirnov) عسش ا تبار التؾزيه الظبيعد
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عميههههه صتههههؼ اسههههتخدام  بيانههههات الدراسههههة صتتبههههه التؾزيههههه الظبيعههههد, مهههها يعشههههد أن  ا 1115 أكبههههر مههههؽ مدههههتؾى الدالههههة
 .معشؾية التظبياا تبار الفر يات و  ( لسعرلة  One  Sample T_Test) اا تبارات السعمسية

 ا تبار لر يات الدراسة.   7108
%, ا تبار الفر ية الرئيدهية الستعمقهة 5(  سدتؾى دالة معشؾية One  Sample T_Test)صتؼ صتظبيا ا تبار   

 سههدى صتههؾلر الستظمبههات مجتسعة)البشيههة ا ساسههية السعمؾماصتيههة, البذههرية, الساليههة, إدراك العههامميؽ لمسذايهها الحكؾمههة 
لرئيدههية التههد اإللكترونيههة( الالزمههة لتظبيهها الحكؾمههة اإللكترونيههة لههد مكتههب الخههدمات التعميسيههة  ههالكفرة الفر ههية ا

 صتشص عمى:  
 الفر ية الرئيدية:   017108

  الفر هههههية الرهههههفرية:H0  ,البذهههههرية, الساليهههههة, إدراكا صتتهههههؾلر الستظمبهههههات )البشيهههههة ا ساسهههههية السعمؾماصتيهههههة 
العامميؽ لمسذايا الحكؾمهة اإللكترونيهة( الالزمهة لتظبيها الحكؾمهة اإللكترونيهة لهد مكتهب الخهدمات التعميسيهة  هالكفرة 

 ية الرئيدية.الفر 

 الفر هههية البد مهههة H1 صتتهههؾلر الستظمبهههات مجتسعهههة )البشيهههة ا ساسهههية السعمؾماصتيهههة, البذهههرية, الساليهههة, إدراك :
العامميؽ لمسذايا الحكؾمهة اإللكترونيهة( الالزمهة لتظبيها الحكؾمهة اإللكترونيهة لهد مكتهب الخهدمات التعميسيهة  هالكفرة 

 الفر ية الرئيدية. 

 ( متظمبات الحكؾمة اإللكترونية  سكتب الخدمات التعميسيةTر )( نتائج ا تبا8جدوا )

 انمقُبس
انمتىصط 

 انحضببٍ

االنحراف 

 انمعُبرٌ

نتُجت  T-testاختببر 

 T sigقُمت  االختببر

متطهببث انحكىمت اإلنكترونُت 

انبنُت األصبصُت انمعهىمبتُت, )

انبشرَت, انمبنُت, إدراك انعبمهُن 

 انحكىمت اإلنكترونُت( نهمزاَب

 ال تتىفر 11158 01958 1185 3186

( عميهه, نقبهش 1115( أكبهر مهؽ قيسهة مدهتؾى الدالهة )11158) sig( أن قيسة احتساا السعشؾية 8 بيؽ الجدوا )  
صتتهههؾلر الستظمبههات مجتسعههة لتظبيههها الحكؾمههة اإللكترونيههة", ونهههرلض  الفر ههية الرههفرية التههد صتهههشص عمههى أنههه" ا

 الفر ية البد مة. 
  الفر ية الفرعية ا ولى:  817108

 الفر هههية الرهههفريةH0  ا صتتهههؾلر البشيههههة ا ساسهههية السعمؾماصتيههههة لتظبيههها الحكؾمههههة اإللكترونيهههة  سكتههههب :
 الخدمات التعميسية الكفرة.

  الفر ية الرهفريةH1 صتتهؾلر البشيهة ا ساسهية السعمؾماصتيهة لتظبيها الحكؾمهة اإللكترونيهة  سكتهب الخهدمات :
 التعميسية الكفرة. 

( عميهه, نقبههش 1115( أكبههر مهؽ قيسهة مدهتؾى الدالهة )11156) sig( أن قيسهة احتسهاا السعشؾيهة 9 بهيؽ الجهدوا ) 
عمؾماصتيهههة لتظبيههها الحكؾمهههة اإللكترونيهههة", الفر هههية الرهههفرية التهههد صتهههشص عمهههى أنهههه" ا صتتهههؾلر البشيهههة ا ساسهههية الس

 ونرلض الفر ية البد مة.
 ( البشية ا ساسية السعمؾماصتية  سكتب الخدمات التعميسيةT( نتائج ا تبار )9جدوا )

 انمقُبس
انمتىصببط 

 انحضببٍ

االنحراف 

 انمعُبرٌ

 T-testاختببر 
 نتُجت االختببر

 T sigقُمت 

انبنُببببببببت األصبصببببببببُت 

 انمعهىمبتُت
 ال تتىفر 11156 01966 1194 3189
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( الستؾسههههظات الحدههههابية واانحرالههههات السعياريههههة لسحههههؾر البشيههههة ا ساسههههية السعمؾماصتيههههة حدههههب 01 بهههيؽ الجههههدوا )
(, لهد حهيؽ كهان أعمهى انحهراف 8155( وأدنهاث )4101إجا ات مجتسه الدراسهة, حيهم كهان أعمهى متؾسهل حدهابد )

ب الخههدمات مؾقعههاو عمههى شههبكة (حيهه  أكههدت الدراسههة و درجههة مرصتفعههة أن لههدى مكتهه0111( وأدنههاث )0150معيههاري )
( ويعؾد ذلػا لدهؾلة الحرهؾا عمهى الجههاز  (DCLالسعمؾمات الدولية ولديه جهاز هاصتت ويذترك  خل هاصتت 

و تكمفهههة مشخفزهههة, كسههها بيشههه  الدراسهههة و درجهههة متؾسهههظة أنهههه  ؾجهههد  السكتهههب  هههيانة دوريهههة لرجههههذة  dcl و هههل
فشيههة, وهههلا  ههدا عمههى أن إنجههاز ا عسههاا  السكتههب صتههتؼ  ههالظر  واسههتخدام الحاسههؾو لههد صتشفيههل السهههام اإلداريههة وال

التقميدية, بيشسا صُتذير  قية نتائج اإلجا ات إلى أنها حغي  بدرجة  عيفة, وههلا يعكهت  هعت البشيهة السعمؾماصتيهة 
 .ا ساسية

 الفرضية الفرعية الثانية.   317112

  الفرضية الرفريةH0 :الحكؾمة اإللكترونية  سكتب الخدمات الستظمبات البذرية لتظبيا  ا صتتؾلر
 التعميسية الكفرة.

  الفرضية الرفريةH1: الستظمبات البذرية لتظبيا الحكؾمة اإللكترونية  سكتب الخدمات التعميسية  صتتؾلر
 الكفرة. 

( 1115( أكبر مؽ قيسة مدتؾى الدالة )01111) sig( أن قيسة احتساا السعشؾية 00 بيؽ الجدوا )   
صتتؾلر الستظمبات البذرية لتظبيا الحكؾمة  عميه, نقبش الفر ية الرفرية التد صتشص عمى أنه "ا

 اإللكترونية", ونرلض الفر ية البد مة.

 ( الستظمبات البذرية  سكتب الخدمات التعميسيةT( نتائج ا تبار )00جدوا )

الستوسط  السقياس
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 T-testاختبار 
 نتيجة االختبار

 T sigقيسة 
 ا صتتؾلر 01111 11111 0105 3111 الستظمبات البذرية

( الستؾسظات الحدابية واانحرالات السعيارية لسحؾر الستظمبات البذرية حدب إجا ات 08 بيؽ الجدوا )  
(, لد حيؽ كان أعمى انحراف معياري 8178( وأدناث )3.20مجتسه الدراسة, حيم كان أعمى متؾسل حدابد )

لا  بيؽ أن الكؾادر البذرية ( صتحرم  جسيه لقرات هلا السقياس عمى درجة متؾسظة, وه0186( وأدناث )0148)
 السؾجؾدة  السكتب غير قادرة عمى صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية  ذكش مشاسب.

 الفرضية الفرعية الثالثة.   2.7.08

  الفرضية الرفريةH0 : ا صتتؾلر الستظمبات السالية لتظبيا الحكؾمة اإللكترونية  سكتب الخدمات
 التعميسية الكفرة.

  الفرضية الرفريةH1 : صتتؾلر الستظمبات السالية لتظبيا الحكؾمة اإللكترونية  سكتب الخدمات التعميسية
  الكفرة.
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( عميه نقبش .8.8( أكبر مؽ قيسة مدتؾى الدالة )8.6.0) sig( أن قيسة احتساا السعشؾية 31 بيؽ الجدوا )
الفر ية الرفرية التد صتشص عمى أنه ا صتتؾلر الستظمبات السالية لتظبيا الحكؾمة اإللكترونية, ونرلض 

 الفر ية البد مة.

 ( الستظمبات السالية  سكتب الخدمات التعميسيةT( نتائج ا تبار )31جدوا )

 السقياس
الستوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 T-testاختبار 
 نتيجة االختبار

 T sigقيسة 
الستظمبات 

 السالية
 ا صتتؾلر .6.0 -.441 3.31 3..1

( الستؾسظات الحدابية واانحرالات السعيارية لسقياس الستظمبات السالية حدب إجا ات مجتسه 34 بيؽ الجدوا )
( 3.44(, لد حيؽ كان أعمى انحراف معياري )1.68وأدناث )( 1.31الدراسة, حيم كان أعمى متؾسل حدابد )

( و صتحرم  جسيه لقرات هلا السقياس عمى درجة متؾسظة, وهلا  دا عمى أن الدعؼ السالد 3.11وأدناث )
 السقدم لمسكتب قد يكؾن غير كافو لتظبيا الحكؾمة اإللكترونية  ذكش سميؼ.

 الفرضية الفرعية الرابعة.  3.7.08

 فرية الفرضية الرH0 :و ؾح وإدراك السذايا لتظبيا الحكؾمة اإللكترونية  سكتب الخدمات  ا  تؾلر
 التعميسية الكفرة.

  الفرضية الرفريةH1: و ؾح وإدراك السذايا لتظبيا الحكؾمة اإللكترونية  سكتب الخدمات   تؾلر
 التعميسية الكفرة. 

( عميه, .8.8( أقش مؽ قيسة مدتؾى الدالة )8.888) sig( أن قيسة احتساا السعشؾية .3 بيؽ الجدوا )
نرلض الفر ية الرفرية, ونقبش الفر ية البد مة  التد صتشص عمى أنه " تؾلر لدى العامميؽ إدراك لسذايا صتظبيا 

 الحكؾمة اإللكترونية".

 ( إدراك العامميؽ لسذايا الحكؾمة اإللكترونيةT( نتائج ا تبار ).3جدوا )

 المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 T-testاختبار 
 نتيجة االختبار

 T Sigقيمة 

 تتىفر 1111 61088 8581 3188 إدراك مزاَب انحكىمت اإلنكترونُت

( الستؾسظات الحدابية واانحرالات السعيارية لسحؾر  إدراك العامميؽ  لسذايا الحكؾمة 36 بيؽ الجدوا )  
(, لد حيؽ 1.81( وأدناث )4.31اإللكترونية حدب إجا ات مجتسه الدراسة, حيم كان أعمى متؾسل حدابد )

اس عمى درجة مرصتفعة, مسا ُيذير ( وحغي  جسيه لقرات السقي8.00( وأدناث )3.14كان أعمى انحراف معياري )
 إلى وعد مؾعفد السكتب  فهسية و و ؾح مذايا صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية.

 .  الشتائج:01

مؽ  الا التحميش اإلحرائد لبيانات الدراسة وا تبار الفر يات يسكؽ صتمخيص الشتائج التد صتؾ م  إليها 
 الدراسة ليسا  مد:
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  الستظمبات )البشية ا ساسية السعمؾماصتية, الستظمبات البذرية, الستظمبات السالية( بيش  الدراسة أنه ا صتتؾلر
الالزمة لتظبيا الحكؾمة اإللكترونية  سكتب الخدمات التعميسية الكفرة, حيم حغي   ستؾسل حدابد عام 

 ( بدرجة متؾسظة.1.16)
 رصتيبها كالتالد: البشية ا ساسية إن مدتؾى صتؾلر الستظمبات الالزمة لتظبيا الحكؾمة اإللكترونية جا  صت

( بدرجة متؾسظة, ولد السترصتبة ا  يرة 1( بدرجة متؾسظة,  ميه الستظمبات البذرية ).1.1السعمؾماصتية )
 ( بدرجة متؾسظة.3..1الستظمبات السالية )

  أعهرت نتائج الدراسة أن هشاك إدراكاو لدى مؾعفد مكتب الخدمات التعميسية الكفرة  لسذايا صتظبيا
 ( بدرجة مرصتفعة.  1.01الحكؾمة اإللكترونية, حيم حغي   ستؾسل حدابد عام )

  أعهرت نتائج الدراسة أن ا جهذة اإللكترونية  السكتب كالحاسؾو واانترن  غير كالية وا صتمبد كش
 .     ااحتياجات السظمؾو صتشفيلها, وا صتتؾلر السخررات السالية الالزمة إلنجاز ا عساا والريانة الدورية

  أعهرت نتائج الدراسة أن أغمب مؾعفد السكتب لؼ  تمقؾا دورات صتدريبية لد استخدام الحاسؾو )قؾاعد
 بيانات, انترن ( والتعامش مه صتقشياصته الحد ثة. 

 .  التوصيات 02

  مؽ  الا الشتائج التد صتؾ م  إليها الدراسة, صتقدم الدراسة مجسؾعة مؽ التؾ يات والتد صتتسثش لد التالد: 

   رورة العسش عمى صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية مؽ  الا ااهتسام  الستظمبات ا ساسية لمتظبيا 
 الحكؾمة اإللكترونية.

  رورة صتؾلير الدعؼ السالد الالزم لتظبيا الحكؾمة اإللكترونية مؽ ناحية, وصتخريص السبال  السالية 
 الالزمة  لبرامج التحد م والتظؾير  السكتب. 

 كفا ات البذرية الستسيذة مؽ مدر يؽ واستذارييؽ لد صترسيؼ وصتظؾير البرامج  ولشييؽ  يانة استقظاو ال
 ا جهذة لالستفادة مشهؼ لد صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية. 

  صتؾلير ا جهذة اإللكترونية الستظؾرة مثش )الحاسؾو, الفاكت, هؾاصتت ذكية, انترن , وغيرها(  ا عداد
 الخدمات التعميسية.  الكالية لجسيه مؾعفد مكتب 

  و ه  ظل و رامج صتدريبية شاممة لسؾعفد مكتب الخدمات التعميسية لد استخدام الحاسؾو والتقشيات
 الحد ثة وصتذجيعهؼ عمى إد الها لد صتعامالصتهؼ اليؾمية لدعؼ صتظبيا الحكؾمة اإللكترونية.
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