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Abstract
The study aimed to identify the difficulties that limit the application of e-government
system in the municipalities of the western mountain in Libya with ways of
treatment. In order to achieve the objectives of the study and test hypotheses, the
study was based on the descriptive analytical method. A special questionnaire was
developed and distributed to a simple random sample of 234 employees from the
banks under study. The study was conducted using the SPSS program. , The most
important of which are: that there are obstacles that limit the application of egovernment in the municipalities under study. These obstacles are ranked as follows
(financial constraints, technical obstacles, administrative obstacles, human obstacles)
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معؾقات تظبيق الحكؾمة االلكترونية ببمديات الجبل الغربي

د .عبد السشعؼ سالؼ السحروق /جامعة غريان ؛ د .عبد الدالم عسر األخزر /االكاديسية الميبية طرابمس
 0 -0تسييد:
يتدمؼ العسممل الحيمؾم عم معغممؼ دول العمالؼ اجراتانممو الرونيشيمة الظؾيمممة ووممالبشت العمام وىم ا يذميل نكم ممة بيمرة
عمى الدول مؽ حيم

الجيمد السبم ول ويىسيمة الؾقمذ و م لػ اسمتوالل السمؾارد الستاحمة عممى الؾجمو األمثمل .ومم

نظمؾر التقشيمات الحديثمة واالىتسمام العمالس الكبيمر قظمما نكشؾلؾجيما السعمؾممات التم نراعقمذ مم امؾرة السعمؾمممات؛
عقد اصبح لزاما ين يتجو العالؼ أكسمو نحؾ نبش الؾسائل الحديثة ع العسل واالنرال.
وقد شيد العرر الحدي

نوييرات عم مختمم

جؾانمب الحيماة اإلندمانية و مان لمتظمؾرات التكشؾلؾجيمة الستدمارعة

ونقدم وسائل االنراالت ونقشية السعمؾمات دور ارز ع ى ه التظؾرات عغيؾر شبية اإلنترنذ والتؾسم اليائمل
ع استخدام الذمبيات اإللكترونيمة عم جسيم السجماالت يدى ذلمػ إلمى التحمؾل ممؽ األسماليب التقميديمة عم إنجماز

األعسال إلى األساليب اإللكترونية ونُعد الحيؾمة االلكترونية ى يحد الظرق الحديثة والستظؾرة الت نتعامل بيما
حيؾممات المدول السمتخدام التقشيمة الحديثمة لتزويمد مؾاطشييما أعزمل اآلليمات ويسمر وييدمر الظمرق لمؾصمؾل
لمسعمؾممات والخمدمات الحيؾميمة كسما نعظمييؼ عرصمة يعزمل لمسذمار ة مررائيؼ واقت ارحمانيؼ لمدى السسسدمات
الحيؾمية الستشؾعة وسيتؼ ع ى ه الد ارسمة محاولمة التعمر عممى يىمؼ السعؾقمات التم نحمؾل دون نظبيمم الحيؾممة

االلكترونية ببمديات الجبل الورو .
 8 -0مذكمة الدراسة:
نغم الر لمثممؾرة اليائمممة عم نكشؾلؾجيمما السعمؾمممات واالنرمماالت والتظممؾر الستدممار عم
السعمؾممات؛ األممر الم ي كمان لمو األامر األكبمر عم

عمممؾم االنرممال ونقشيممة

نظمؾير ونشسيمة يسماليب األعسمال كاعمة ويلقمى السزيمد ممؽ

الزوؾطات عمى الحيؾمات لتحؾيل عسميانيا إلى عالؼ األعسال االلكترونية ولؼ يدتثشى ذلػ األعسال الحيؾميمة

سمؾات ينغسمة العسمل الحيمؾم

المداخم

يو طمرق ح م واسمترجا السعمؾممات يو مييشمة نعامالنيما يو نبمادل

السعمؾممات بميؽ الجيمات الحيؾميمة السختم مة حيم

نرمبح نممػ الخمدمات الحيؾميمة يكثمر نمؾع الر و قرومال لعسمالت

الحيؾمة؛ لتحقم مؽ خالليما خ مض التكمالي  .وومالرغؼ ممؽ نظبيمم الحيؾممة االلكترونيمة عم العديمد ممؽ االجيمزة

الحيؾميمة والمؾ ازرات عم العديمد ممؽ المدول اال ينمو بمرزت مذميمة ميسمة ىم االسمتيعا

ال كمري لس يمؾم الحيؾممة

االلكترونيمة ممؽ قبمل العمامميؽ عم االجيمزة الحيؾميمة والسمؾاطشيؽ وعممى المرغؼ ممؽ الجيمؾد السب ولمة والسيزانيمات
الزخسة السرصؾدة لقظا البمديات ع ليبيا لمتحؾل لمحيؾمة االلكترونية (وعقال لسبادرة ليبيا االلكترونية) إالا ينو

مازال ىشاك شت ع التحؾل إلى نظبيم الحيؾمة اإللكترونيمة وىم ا مما نمؼ مالحغتمو خمالل الزيمارة السيدانيمة التم
ق ممام بي مما الباحث ممان ل ممبعض البم ممديات مح ممل الد ارس ممة ويرجم م ذل ممػ إل ممى د ممع

البشي ممة التحتي ممة ووج ممؾد العدي ممد م ممؽ

السعؾقات الت نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية وو لػ يسيؽ ايجاز مذيمة الدراسة ع محاولة االجا ة عمى

الدسال الرئيس التال .
ما ىي معؾقات تظبيق الحكؾمة االلكترونية ببمديات الجبل الغربي؟
و يشدرج نحذ ى ا الدسال االسئمة ال رعية التالية:
 – 1ما مدى جاىزية البشية التحتية ومدى مالتمتيا لتظبيم الحيؾمة االلكترونية ببمديات الجبل الورو .
 -2ي

681

يسيؽ نرشي

السعؾقات الت نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية ببمديات الجبل الورو .
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 3-0أىسية الدراسة:
نشبم يىسيمة الد ارسمة ممؽ يىسيمة السؾدمؾ الم ي نتشاولمو حيم

ندماىؼ الد ارسمة عم إبمراز المدور السيمؼ والسالئمؼ

لتذمجي نظبيمم الحيؾممة االلكترونيمة عم السسسدمات الحيؾميمة الميبيمة والدمع لبيمان ال ؾائمد التم ممؽ السسيمؽ

نحقيقيا مؽ نظبيم نغام الحيؾمة االلكترونيمة ومما ىم السعؾقمات التم نقم

حمائالل يممام نظبيمم ذلمػ الشغمام و

العسل عمى ود الحمؾل الالزمة لسعالجتيا اؼ نظؾيرىا والتحؾل نحؾ مجتس معمؾمان مؽ خالل بشمات حيؾممة
الكترونية يؾعر الجيد والؾقذ والسال و لػ التسيز ع مختم

التعامالت.

 4 -0أىداف الدراسة:
الد ارسممة ذمميل رئمميس إلممى التعممر عمممى يىممؼ السعؾقممات الت م نحممؾل دون اسممتخدام الحيؾمممة االلكترونيممة

نيممد

ببمديات الجبل الورو

ويشبثم عؽ ى ا اليد

العام مجسؾعة مؽ األىدا

ال رعية التالية:

 التعر عمى الرعؾوات الت نحد مؽ نظبيم نغام الحيؾمة االلكترونية م طرق عالجيا. نقديؼ نؾصيات ومزاميؽ نغرية ونظبيقية عؽ الحيؾمة االلكترونية. 5 -0فرضيات الدراسة:
عم

دمؾت مذميمة الد ارسمة ويىمداعيا نمؼ صمياغة ال ردميات التاليمة التم

سميتؼ اختبارىما واسمتخالص الشتمائ

والتؾصيات مشيا:
الفرضية الرئيدية األولى :نؾجد معؾقات نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية البمديات محل الدراسة.
ونت ر مشيا ال رديات ال رعية التالية
 -1نؾجد معؾقات إدارية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية البمديات محل الدراسة.
 -2نؾجد معؾقات نقشية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية البمديات محل الدراسة.
 -3نؾجد معؾقات ذرية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية البمديات محل الدراسة.
 -4نؾجد معؾقات مالية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية البمديات محل الدراسة.
الفرضيية الثياني :نؾجمد عمروق ذات داللمة إحرمائية بميؽ إجا مات يعمراد العيشمة حمؾل وجمؾد معؾقمات لتظبيمم نغمام
الحيؾمة االلكترونية نُعزى إلى الستويرات التالية (السسىل العمس  -السدسى الؾعي

 -سشؾات الخبرة)

 6-0حدود الدراسة:
يتحدد مجال الدراسة الحالية الحدود التالية:
 0-6-0الحييد البذيير  :نقترممر الد ارسممة عمممى عيشممة مممؽ العممامميؽ بمممديات الجبممل الوروم وىم ( غريممان –
االصا عة – الذقيقة – ي رن – الزنتان – الرجبان – جادو ).

 8-6-0الحد الزمشي :نقترر الدراسة عمى ال ترة الؾاقعة ما بيؽ  2018 – 2017م
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 7-0مرادر جسع البيانات:
 -0السرادر الثانؾية :نؼ الحرؾل عمييا مؽ خالل االطال عمى يدبيات السؾدؾ وذلػ مؽ خالل الستاح مؽ
السرمادر الستعمقمة سؾدممؾ الد ارسمة مممؽ د ارسمات وي حمماث عرويمة ويجشبيمة مشذممؾرة وغيمر مشذممؾرة و م لػ عمممى

الكتب والدوريات العمسية الستخررة ع السؾدؾ .

 -8السرادر األولية :وذلػ مؽ العيشة الت نؼ اختيارىا واستيداعيا الدراسة وما نؼ الحرؾل عميمو ممؽ بيانمات

يساسية نؼ جسعيا ميدانيال مؽ خالل نؾزي يداة الدراسة "استسارة االستبانة" الت ودعذ لي ا الورض.
 8 -0الدراسات الدابقة:
 -1دراسة ابؽ عيذاو ( )2010بعشؾان:أثر تظبيق الحكؾمة االلكترونية عمى مؤسدات األعسال.

ىدعذ ى ه الدراسة إلى إبراز يىسية االستثسار ع بشات الحيؾمة االلكترونية مؽ خالل روش السؾاطشيؽ ومسسدات
األعسال والسسسدات الحيؾمية ومسسدات السجتس السدن وغيره بشسش الكترون مؾحد يمؾعر مختمم

بيدر واقتراد كبير ع الجيد والسال والؾقمذ حيم

التعمامالت

ييمؾن التر يمز حمؾل نممػ العؾائمد يكثمر عم مجمال األعسمال

و انذ دراستو نذخيص لحالة الجزائر ع نظبيم ذلػ الشغام اؼ إبراز يىؼ السعيقات الت نحؾل دون نحقيقو وقد
اعتسدت الدراسة عمى السشي الشغري التحميم ع معالجة إشيالية الدراسة وقد نؾصل إلى استشتاجات كانذ مؽ
يىسيما :ين مذمرو الحيؾممة االلكترونيمة عم الج ازئمر نجماوز امالث سمشؾات عممى إطالقمو وينمو يحسمل جسممة ممؽ

العقبمات التم نحمؾل دون نحقيقمو مشيما( :عمدم اسمتكسال البشيمة التحتيمة لالنرماالت ومحدوديمة انتذمار االنترنمذ

والجانب التذريع السختص ع ذلػ السجال وارن ا نكالي

عتاد السعمؾمانية ويجيزة االنراالت.

 -8دراسة الرز  ،دياال جسيل ( )8108بعشؾان الحكؾمة االلكترونية ومعؾقيات تظبيقييا دراسية تظبيقيية عميى
السؤسدات الحكؾمية في قظاع غزة.

ىمدعذ الد ارسمة إلمى التعمر

عممى يىسيمة نظبيمم نغمام الحيؾممة االلكترونيمة عم

ال مدمظيشية عم قظما غمزة امؼ معرعمة األسمبا
استخدمذ الباحثة السشي الؾص

مسسدمات الدممظة الؾطشيمة

والسعيقمات التم نحمد ممؽ نظبيمم الشغمام وطمرق عالجيما وقمد

التحميم لإلجا مة عمؽ سمسال الد ارسمة وقمد نؾصممذ الد ارسمة إلم مجسؾعمة ممؽ

الشتائ يىسيا ما يم :وجؾد عض الستظمبات لتظبيم الحيؾمة االلكترونية م عدم وجؾد عزيا بشدب مختم ة

ولبشمات حيؾممة الكترونيمة قؾيمة نحتماج إلمى نمؾعر متظمبانيما ومقؾمانيما؛ لكم ييتمب ليما الشجماح و انمذ ممؽ يىمؼ
التؾصيات :العسل عمى نؾعير البشية التحتية الالزمة لبشات حيؾمة الكترونية قؾية األر ان مؽ خمالل نمؾعير نغمؼ
انراالت ععالة لشقل البيانات مؽ وإلى السسسدات الحيؾمية واألعراد والسجتس

أكسمو

 -3دراسية حديؽ ،ايسيان مريظفى .القرييسي ،ف مريظفى ( )8103بعشيؾان متظمبيات تظبييق الحكؾمية
االلكترونية في السشغسات العراقية دراسة استظالعية لآلراء القيادات اإلدارية في مديرية بمدية السؾصل.

ىدعذ الدراسة إلى التعر إلى مدى نؾاعر متظمبات نظبيم الحيؾمة االلكترونية ع مديريمة بمديمة السؾصمل عممى
ى ا التداؤل نؼ اختبار ال ردية األساسمية التم م ادىما (نتبمايؽ متظمبمات نظبيمم الحيؾممة االلكترونيمة عم مديريمة
بمديمة السؾصمل( إذ نمؼ نؾزيم (  ) 40اسمتسارة اسمتبانة عممى القيمادات اإلداريمة عم
البيانات ومؽ اؼ نحميميا استخدام عض األدوات اإلحرائية السشاسبة حيم

683

السشغسمة قيمد الد ارسمة لجسم

نؾصممذ الد ارسمة إلمى نتمائ مشيما ين
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اإلدارة عم السشغسممة قيممد الد ارسممة نممدعؼ نظبيممم الحيؾمممة االلكترونيممة مممؽ خممالل نممؾعير السخررممات الساليممة ل م لػ
و لػ نتؾعر اجيزة حاسؾ حديثة سا يتساشى ونظبيم الحيؾمة االلكترونية
 -4دراسة السشرؾر  ،نقسار ( )8103بعشؾان متظمبات ارساء الحكؾمة االلكترونية في الجزائر.
ىمدعذ الد ارسمة لمتعريمب الحيؾممة االلكترونيمة ممؽ خمالل بيمان خرائرميا واىمداعيا ومتظمبمات نظبيقيما و م لػ
التعر عمى اىؼ العقبات الت نحؾل دون نظبيقيما ويىمؼ نتمائ المدول الشاجحمة عييما ونؾصممذ الد ارسمة المى عمدة
نتممائ اىسي مما .وجممؾد عممدة عقبممات نؾاجممو نظبيممم الحيؾمممة االلكترونيممة يىسيمما االميممة االلكترونيممة ودممع
التحتية لالنراالت والسعمؾمات ودع

الؾع العام أىسية نظبيم الحيؾمة االلكترونية.

البشيممة

 -5دراسة الغشبؾصي ،الياجر (  ) 8106بعشؾان صعؾبات تظبيق اإلدارة اإللكترونية بسيدارس وزارة التربيية
والتعميؼ في كل مؽ سمظشة عسان ودولة الكؾيت.

التعر عمى صعؾوات نظبيم اإلدارة اإللكترونية ع مدارس التعمميؼ العمام عم سممظشة عسمان
ىدعذ الدراسة إلى ا
طؾر الباحثان استبانة ميؾنة
ودولة الكؾيذ مؽ وجية نغر مديري السدارس ومداعدييؼ ولتحقيم ىد الدراسة ا

ممؽ خسدمة محماور ىم  :دعمؼ اإلدارة العميما والمشغؼ والتذمريعات والسمؾارد الساليمة والسمؾارد البذمرية والثقاعمة
الرقسية ونؼ نؾزي ) (400استبانة واسمترج مشيما ) (274اسمتبانة .ونؾصممذ الد ارسمة إلمى مجسؾعمة ممؽ الشتمائ

يىسيما :جماتت عجمؾة الثقاعيمة اإللكترونيمة عم السرنبمة األولمى كمأعمى الرمعؾوات امؼ محمؾر السمؾارد الساليمة يميمو
محمؾر السمؾارد البذمرية امؼ محمؾر األنغسمة والتذمريعات وحمل يخيم الر محمؾر دعمؼ اإلدارة العميما .كسما كمان ىشماك
عروق ذات داللة إحرائية بيؽ البمديؽ وذلػ لرالح دولة الكؾيذ.
 -6دراسة لعرج ،مجاىد نديسة .طؾيظي ،مرظفى ( )8106بعشؾان استراتيجية إقامية الحكؾمية اإللكترونيية

"السحاولة الجزائرية".

ىدعذ ى ه الد ارسمة إلمى ندمميش الزمؾت عممى مذمرو بشمات الحيؾممة اإللكترونيمة القائسمة عممى عكمرة نييئمة ال رصمة

لعسؾم السؾاطشيؽ ولقظا األعسال لمت اعل والقيام األعسال التجارية والحيؾمية استخدام الؾسائل اإللكترونية سا

يتيح إجرات مختم

السعامالت ببؽ ى ه األط ار

الديؾلة والدرعة الالزمة مسا يؾعر الجيد والؾقذ والتكالي

عبعد ممرور يروعمة سمشؾات عممى انظمالق مذمرو الج ازئمر" الحيؾممة اإللكترونيمة "  2013لمؼ نرمل عكمرة الحيؾممة
اإللكترونية إلى الشز الكامل ولؼ يتجدد عد عمى يرض الؾاق

نتسثمل عم

إذ ما يؾجد مشيا ال يتعدى كؾنو نظبيقات يولية

رقسشمة وينستمة عمض الخمدمات األممر يتظممب د ارسمة عكمرة الحيؾممة اإللكترونيمة د ارسمة نقديمة لبيمان

الظسؾحات والتحديات يد

إلى ذلمػ ممدى اسمتجا ة السمؾاطؽ الج ازئمري إلمى إقاممة حيؾممة إلكترونيمة وىم ا كممو

لتعغيؼ اإليجابيات ون ادي الدمبيات ياشات التظبيم التدريج لي ه ال كرة.
 -7دراسية إليياس شياىد ،الحياج عرابية ،دفيرور عبيد الشعييؼ ( )8106بعشيؾان تقيييؼ تجربية تظبييق الحكؾمية
اإللكترونية في الجزائر.

نيمد

الد ارسمة إلمى نشماول الخم يمة الشغريمة لس يمؾم الحيؾممة االلكترونيمة ممؽ خمالل التعمر

الستظمبمات واإلميانيمات الساديمة و البذمرية و ممدى جاىزيمة عمض األطم ار

الحيؾميمة السمتيعا

عممى ممدى نمؾعر
نظبيمم م يمؾم

الحيؾمة االلكترونية ع الجزائر م اإلشارة إلى ينسؾذج و ازرة الداخمية والجساعات السحمية الجزائرية ع نظبيم
اإلدارة اإللكترونية.ونؾصمذ الدراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتمائ يىسيما :إن مذمرو اإلدارة االلكترونيمة عم الج ازئمر
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نحيظمو الزمبابية وذلمػ لويما
السذمرو

رؤيمة شماممة عم

إيجماد الستظمبمات التقشيمة والقانؾنيمة والتشغيسيمة إلطمالق ىم ا

عالترمؾر الدمائد حمؾل السذمرو ال يخمرج عمؽ نظماق اعتبماره برنمام يو مخظمش شمبيو إلمى حمد مما

سخظظات التشسية الت

انذ نزعيا و ازرة التخظيش

 -8دراسية بيؽ نؾبية ،أحسيد رمزيان .أبيؾ خيؾي  ،نياجؼ ف (  ) 8107بعشيؾان ميد تيؾفر متظمبيات تظبييق
اإلدارة االلكترونية في السؤسدات الحكؾمية الميبية السؤتسر االقتراد األول لالسيتثسار والتشسيية فيي مشظقية

الخسس.
نيد

ى ه الدراسة إلى معرعة مدى نؾعر متظمبات نظبيم اإلدارة االلكترونية ع السسسدات الحيؾمية الميبيمة عم

عمل الغمرو

القائسمة ونحديممد الرمعؾوات التم نؾاجمو نظبيقيمما واقتمراح التؾصميات السشاسمبة التم نعمزز ممؽ دورىمما

ع م عسميممة التشسيممة ووشممات الدولممة الميبيممة الحديثممة وقممد اسممتيدعذ ى م ه الد ارسممة جسي م العممامميؽ سيتممب الخممدمات
التعميسي ممة سديش ممة الخس ممس والب ممال ع ممددىا  32م ممردة وذل ممػ اس ممتخدام اس مممؾ السد ممح الذ ممامل ونحمي ممل البيان ممات
اس ممتخدام برن ممام الح ممزم االجتساعي ممة (  ) spssونؾص مممذ الد ارس ممة إل ممى ين ميت ممب التعم مميؼ ي تق ممر إل ممى األمم مؾال

الالزمم ممة والكاعيم ممة لترم ممسيؼ ونظم ممؾير الب م مرام االلكترونيم ممة إلنجم مماز األعسم ممال وين األجي م مزة االلكترونيم ممة السيتم ممب
(كالحاسؾ واالنترنذ) غير اعية وال ندتظي نمبية ل االحتياجات السظمؾ نش ي ىا.
 -9دراسة قيداون أبؾ بكر الرديق ،معسر خيرة ( )8107بعشؾان الحكؾمة االلكترونية ومتظمباتييا فيي عيل
الحاكسية الرشيدة.

ىممدعذ ى م ه الد ارسممة إلقممات الزممؾت عمممى مؾدممؾ الحيؾمممة االلكترونيممة والحؾ سممة بيممد
نعزي ممز الحيؾم ممة االلكتروني ممة م ممؽ مختمم م

اب مراز دور الحؾ سممة ع م

جؾانب ممو ووي ممان يىسيتي مما عم م الحي مماة اليؾمي ممة ووي ممان متظمب ممات الحيؾم ممة

االلكترونية الحديثة ونؾصمذ الدراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتمائ يىسيما ين دور الحيؾممة االلكترونيمة ؾسميمة مثممى

لمحيؾمة نسيشيا مؽ رعاية مرالح الجسيؾر مؽ يعمراد ومسسدمات الكترونيمال دون حاجمة طالمب الخدممة إلمى التشقمل

بمميؽ اإلدارات الحيؾميممة وىم م ا يتظمممب بممدوره االعتسمماد عمممى كليممات الحؾ سممة يي الحاكسيممة الرشمميدة لمدولممة لمقيممام

بتديير ععال عمى مدتؾى الدولة يل.
 -8الجانب الشغر
 0-8مقدمة:

إن نظم ممؾر نكشؾلؾجيم مما السعمؾمم ممات واالنرم مماالت جعم ممل السسسدم ممات ندم ممتخدم التكشؾلؾجيم مما ع م م معامالنيم مما الداخميم ممة
والخارجي ممة ،ولكشي مما مرنبظ ممة بؾج ممؾد بشي ممة نحتي ممة يساس ممية م ممؽ التكشؾلؾجي مما ل ممتسيؽ السم مؾاطؽ م ممؽ الحر ممؾل عم ممى
السعمؾمات أسر وقذ مسيؽ ووي اتة عالية ووذ اعية (الرزي .) 2012

وقممد يصممبحذ نكشؾلؾجيمما السعمؾمممات واالنرمماالت نمعممب دو ار ميسمما لمميس عقممش ع م ندممييل معيذممة الحيمماة اليؾميممة
لمبذر ولكؽ مأداة ععالمة عم نعزيمز التشسيمة عم السجتسم ييزما عزمال عمؽ اسمتخداميا عشرمر ععمال عم مجمال
نبادل السرالح الدولية وما يسيؽ مالحغتو مؽ خالل التظمؾر اليائمل الم ي شميده العمالؼ عم عمدة قظاعمات يامر
ذمميل جم م عمممى نؾعيممة نقممديؼ الخممدمات ليع مراد خاصممة عيسمما يتعمممم ممالتظؾرات الحاصمممة ع م مجممال نكشؾلؾجيممة

اإلعممالم واالنرممال والتم عيممرت نتيجممة الزممرورة السمحممة التم عردممتيا التظممؾرات العالسيمة الحاصمممة ع م مجممال
العؾلسممة والت م يعممرزت كليممات جديممدة إلدارة السجتسعممات ومشيمما الحيؾمممة اإللكترونيممة ونعتبممر الحيؾمممة اإللكترونيممة
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السؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثؾرة التكشؾلؾجية (اقتراديات القرن الحادي والعذريؽ)

ICETR2018

يحممد ينسمماد اإلدارة السعاصمرة والسدممتحداة (درويممش  .)2005ونعتبممر ليبيمما إحممدى ىم ه الممدول الشاميممة التم ندممعى
جاىدة نحؾ إرسات معالؼ الحيؾمة اإللكترونية ع عل التحديات الراىشة لإلدارة اإللكترونية.
 8-8تعريف الحكؾمة االلكترونية:
ال يؾجممد نعريممب محممدد لسرممظمح الحيؾمممة اإللكترونيممة عقممد عرعممذ األمممؼ الستحممدة ع م عممام  2002الحيؾمممة
اإللكترونيممة أنيمما "اسممتخدام االنترنممذ والذممبية العالسيممة العريزممة لتقممديؼ معمؾمممات وخممدمات الحيؾمممة لمس مؾاطشيؽ".
)7 :2005

(يؾس

وعم م ع ممام  2003نق ممدمذ مشغس ممة التع مماون والتشسي ممة االقتر ممادية عم م السج ممال االقتر ممادي ممالتعريب الت ممال :
الحيؾمة اإللكترونية ى استخدام نكشؾلؾجيا السعمؾمات واالنراالت وخرؾصما االنترنمذ لمؾصمؾل إلمى حيؾممات
يعزل (ابراىيؼ )64 :2008
وق ممدم البش ممػ ال ممدول ع ممام  2005م يؾم مما لمحيؾم ممة اإللكتروني ممة أني مما"عسمي ممة اس ممتخدام السسسد ممات لتكشؾلؾجي مما

السعمؾمممات مثممل شممبيات االنترنممذ وشممبية السعمؾمممات العريزممة وغيرىمما والت م ليمما القممدرة عمممى نوييممر ونحؾيممل
العالقات م السؾاطشيؽ ومختم

السسسدات الحيؾمية وىم ه التكشؾلؾجيما نقمدم خمدمات يعزمل لمسمؾاطشيؽ ونسيميؽ

السم م مؾاطشيؽ م م ممؽ الؾص م ممؾل لمسعمؾم م ممات مس م مما ي م ممؾعر مزي م ممدا م م ممؽ الذم م م اعية وإدارة يكث م ممر م مماتة لمسسسد م ممات
"(.خالص )2013
يممما السشغسممة العرويممة لمتشسيممة اإلداريممة عقممد عرعممذ الحيؾمممة اإللكترونيممة عم ممى ينيمما عسميممة اسممتخدام السعمؾمممات

العريزة لالنترنذ واالنرال عبر اليان
ورجال األعسال ومختم

الجؾال المتالكيا القمدرة عممى نويمر ونحؾيمل العالقمات مم السمؾاطشيؽ

السسسدات

وبالرغؼ مؽ عدم وجؾد نعريب مؾحمد ومت مم عميمو لمحيؾممة اإللكترونيمة إال ينمو ال ييماد يختمم

يحمد عمؽ اليمد

األساس م لمحيؾمممة اإللكترونيممة وىممؾ التحدمميؽ السدممتسر لعسميممات الت اعممل بمميؽ اممالث مجسؾعممات ى م  :الحيؾمممة
قظا األعسال والسؾاطشيؽ وذلػ مؽ يجل نحديؽ الرق الدياس واالقترادي واالجتساع لمسجتس .

ووشغمرة سمريعة يسيمؽ القمؾل مأن الحيؾممة اإللكترونيمة نعتبمر يحمد يىمؼ التظبيقمات التكشؾلؾجيمة الجديمدة التم يجمب

نظبيقيما خاصمة عم دول العمالؼ الشمام
حي

عالقظما الحيمؾم عم نممػ البممدان يترم

يحيانا نعقيد اإلجراتات دون مبرر( .عدوان )2007
شت انجاز األعسال و ل

ين عكرة الحيؾمة اإللكترونية ندور ببداطة حؾل سرعة اإلنجاز حي

البيروقراطيمة والمرونيؽ ممؽ

يؾعر مذرو الحيؾمة اإللكترونية ال رصمة

لزيمادة معمدالت العسمل عم المتخمص ممؽ كاعمة السعؾقمات التقميديمة مثمل األوراق واألختمام والتمردد ذميل دائمؼ عممى
السرالح الحيؾمية إلنجاز األعسال (العثيؼ )2007
عمى دؾت ما سبم ذ ره يسيؽ نعريب الحيؾمة االلكترونية عمى انيا "اسمتخدام نكشؾلؾجيما السعمؾممات ممؽ خمالل
قؾاعممد البيانممات وشممبيات السعمؾمممات و اعممة وسممائل االنرممال الحديثممة واالنترنممذ وذلممػ لتدممييل الخممدمات العامممة
لمس مؾاطشيؽ ونقممديسيا ي مماتة وعاعميممة ووالدممرعة والدقممة والتكم ممة األقممل وع م يي زمممان وميممان"

سمما ين الحيؾمممة

اإللكترونيمة نممزود السمؾاطشيؽ رليممات يعزمل ويسممر وييدمر لمؾصممؾل لمسعمؾممات الحيؾميممة سمؾات يكانممذ السعمؾمانيممة

والخدمانيم ممة مسم مما يعظ م م الس م مؾاطشيؽ عرصم ممة يعزم ممل لمسذم ممار ة م ممررائيؼ ومقترحم ممانيؼ لم ممدى السسسدم ممات الحيؾميم ممة
الستشؾعة.
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 3-8مجاالت الحكؾمة اإللكترونية:
يرنبش م يؾم الحيؾمة اإللكترونية بثالاة جؾانب رئيدية وى :
 -1االرنباطات م الحيؾمات :حي

ير ز ى ا الجانب عمى عالقة الحيؾمات السر زية م الحيؾممات السحميمة

والعالقات الت نجس ما بيؽ السشغسات واإلدارات والؾ االت اإلداعة إلمى نر يزىما عممى نحديمد العالقمة مما بميؽ
السؾع يؽ والحيؾمة والعالقة ما بيؽ الدمظة التذريعية والدمظة التش ي ية.
 -2االرنباطات العسمية :يي األعسال اإللكترونية الت نحدد العالقة مما بميؽ الحيؾممات واألسمؾاق اإلدماعة إلمى
نحديد العالقة ما بيؽ الحيؾمة والقظا الخاص.
 -3العالقة بيؽ الحيؾمة والسؾاطشيؽ :يي التر يز عمى العالقات الت نجس بيؽ الحيؾمة والسؾاطشيؽ والخدمات
السقدمة ليؼ واالحتياجات السراد نمبيتيا.
ويسكؽ ترشيف أسباب ودواعي لجؾء الدول إلى تظبيق الحكؾمة اإللكترونية كسا يمي(:درويش )2005
ن ار ش السجتسعات اإلندانية عم عمل نؾجيمات العؾلسمة مم ندمار التقمدم التكشؾلمؾج
السحيظة م التكيم

معيما وابتكمار نقشيمة االقترماد االلكترونم

االسمتجا ة لستظمبمات البيئمة

والتحمؾالت الديسقراطيمة ومما راعقتيما ممؽ متويمرات

ونؾقعات و لػ عيؾر شبية االنترنذ وعيؾر التجارة االلكترونية والتؾجو نحؾ مذاري الخرخرة.
 4–8اىداف ومزايا الحكؾمة االلكترونية( :لعرج )2016

نتسثل ال ائدة السباشرة مؽ الحيؾمة اإللكترونية ع دسان االست ادة مؽ اإلميانيات اليائممة وزيمادة قمدرة الحيؾممة
عممى نمؾعير السعمؾممات والخمدمات العاممة لمسدمت يديؽ يم مة يقمل وسمرعة ودقمة عم

إنجماز السعمامالت جسم

الزمرائب وخمدمات الجسيمؾر ظريقمة متؾاصممة وم يمدة مم السمؾاطشيؽ وخرؾصما لمسمؾاطشيؽ الم يؽ يقظشمؾن عم

يماكؽ عيدة ويتؼ التعامل اإللكترون ع الخدمات الحيؾميمة ممؽ خمالل مييشمة ىم ه الخمدمات دون الحاجمة إلمى
االنتقال إلى مقر يدات الخدمة مؽ خالل.

التعر عمى إجراتات ومتظمبات الحرؾل عمى الخدمة إناحة ونؾعير الشساذج السدتخدمة ع يدات الخدمة عتح
قشماة انرمال بمبؽ األعمراد و الجيمات الحيؾميمة نحدمبؽ الخمدمات ممؽ خمالل التقمارير المؾاردة البريمد اإللكترونم
لمتعر عمى يىؼ معؾقات الخدمات و كي ية مؾاجيتيا و نظؾيرىا سيؾلة الؾصؾل لمخدمات إلكترونية مؽ خمالل
الشذمر اإللكترونم وىم ا يحقمم مبمدي الذم اعية والعدالمة لكاعمة شمرائح السجتسم و نعزيمز الديسقراطيمة ونحدمبؽ يدات
السسسدات الحيؾمية مؽ خالل مجسؾعة مؽ اإلجراتات الستسثمة عيسا يم :

ي -نخ يض اإلن اق الحيؾم و التكالي

 -نحقيم التشديم ببؽ السسسدات الحيؾمية.

السباشرة.

ج -االن تاح عمى العالؼ الخارج والتعر عمى التقشيات الحديثة ع نقديؼ الخدمات
د -ونبديش اإلجراتات الحيؾمية ع يقل وقذ مسيؽ.
 5-8خرائص الحكؾمة اإللكترونية (حجازي )2006
يالح ين نظبيم نغام الحيؾمة اإللكترونية سؾ
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-1سرعة أداء الخدمات :حي
الخدممة لمجسيممؾر حيم

مؽ الحاسب اآلل

ICETR2018

ينو احالل الحاسمب اآللم محمل الشغمام اليمدوي التقميمدي حمدث نظمؾر عم نقمديؼ

قمممذ ال تمرة الزمشيمة الالزمممة ألدات خدمممة يعممؾد ذلممػ إلمى سممرعة نممدعم السعمؾمممات والبيانممات

خرمؾص الخدممة السظمؾومة وممؽ امؼ يمتؼ القيمام بيما عم وقمذ محمدد قرمير جمدا .ىم ا عزمال

عؽ اإلنجاز اإللكترونم لمخدممة يخزم لرقا مة يسميل ويدق ممؽ نممػ التم ن مرض عممى السؾعم

عم يدات يعسالمو

ع نغام اإلدارة التقميدية.
 -2تخفيض التكاليف :يالح ين يدات األعسال اإلدارية الظريقة التقميدية يدتيمػ سيات بيرة جدا مؽ األوراق
والسدممتشدات واألدوات الكتابيممة .ى م ا عزممال عمممى ينممو يحتمماج إلممى العممرض عمممى يكثممر مممؽ مؾعم
عميو والتؾقي ما ي يد ذلػ وإحالتو إلى مؾع

يخر .ومؽ شأن ذلػ مو ارن ا نكمالي

الرن ا ياسان ويسعار السؾاد الالزمة ألدات الخدمة.

وذلممػ لالطممال

يدات الخدممة وذلمػ نغم ار

 -3اخترار اإلجراءات اإلدارية :ال شػ العسل اإلداري التقميدي الدائد اآلن يتدؼ العديد مؽ التعقيدات اإلداريمة
وذلممػ ألنممو يحتمماج عم معغممؼ األحيممان إلممى مؾاعقممة يكثممر مممؽ جيممة إداريممة عمممى العسممل السظمممؾ
الدسات الت نمحم السؾع

ىم ا عزممال عممؽ

القائؼ أدات الخدمة وال ي قد يحرل عمى إجازة يو ال يتؾاجد ع ميان عسممو وممؽ

اؼ يتعظل يدات الخدمة مؽ يؾم إلى يخر.
ولمقزات عمى ى ه البيروقراطية عانو إنبما طريمم الحيؾممة اإللكترونيمة يسيمؽ نبدميش ىم ه اإلجمراتات وإنجازىما
درعة وسيؾلة نؾعي ار لمؾقذ والجيد والش قات وذلػ خاصة عيسا يتعمم أماكؽ اإلدارات ويعداد العامميؽ.
 6-8متظمبات الحكؾمة االلكترونية( :حدؽ والقريس

)2013

ىشاك متظمبات عديدة لبشات نغام الحيؾمة االلكترونية مشيا نكشؾلؾجية وإدارية ومشيما قانؾنيمة ووذمرية ولكم نكمؾن
الحيؾمة االلكترونية ععالة؛ ال بد مؽ ود اسمترانيجية واقعيمة لمحيؾممة االلكترونيمة يقمؾم اعمدادىا عريمم مسىمل

ولبشمات الحيؾممة االلكترونيمة؛ نحتماج إلمى مقؾممات ووعمض الستظمبمات؛ كم ييتمب ليما الشجماح وقمدرنيا عممى يدات
األعسال السشؾطة بيا ونحقيم يىداعيا ومؽ نمػ الستظمبات:
 -1الستظمبييات اإلدارييية :وىم ه الستظمبممات نحتمماج لكم نحممم لمسشغسممات االىممدا

اآلن :

مدمماندة التظممؾير والتوييممر وندعيسممو واألخ م يممل جديممد وحممدي

السبتومماة مشيمما إدارة جيممدة نتبشممى

ع م مجممال االسمماليب اإلداريممة ودممرورة وجممؾد

قيادات إدارية نتعامل ي اتة وعاعمية م نقشية السعمؾممات واالنرماالت وإعمادة ىشدسمة الثقاعمة التشغيسيمة والتحمؾل

ممؽ اليرميممة إلمى الذممبيية وانتقمال اليياكممل ممؽ العسؾديممة إلمى االعقيممة والمتخمص مممؽ الرونيشيمة عم االجمراتات إلممى
نبديش خظؾات العؾل واالجراتات سا يي ل سيؾلة ومرونة التعامل م الجيات والؾ ازرات السختم ة.
 -2الستظمبييييات القانؾنييييية :يع ممد وج ممؾد التذم مريعات القانؾني ممة م ممؽ األسم ممس الجؾىري ممة الكتس ممال ونعس مميؼ الحيؾم ممة
االلكترونيممة حيم

يجممب ين نكممؾن ممل األعسممال نحممذ مغمممة الذممرعية القانؾنيممة حيم

يبشممى يي يجمرات إداري عمممى

اس مماس ق ممانؾن وعمي ممو يج ممب عم ممى الحيؾم ممات ين نق ممؾم سراجع ممة اع ممة التذم مريعات والقم مؾانيؽ واالنغس ممة والمم مؾائح
والتعميس ممات لمتأك ممد م ممؽ مؾاكبتي مما االجم مراتات السيؾن ممة االلكتروني ممة ووس مما يز ممسؽ يعظ مما ص مميوة قانؾني ممة ليعس ممال
االلكترونية و لػ نحديد األمؽ الؾاائق ونحديد متظمبانو سا يحاع عمى سرية العسل وااللكترون وخرؾصية.
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معؾقات تظبيق الحكؾمة االلكترونية ببمديات الجبل الغربي

د .عبد السشعؼ سالؼ السحروق /جامعة غريان ؛ د .عبد الدالم عسر األخزر /االكاديسية الميبية طرابمس
 -3الستظمبات التقشية :إن نقديؼ الحيؾمة االلكترونيمة يظممب نمؾعير نقشيمة السعمؾممات واالنرماالت وذلمػ ممؽ يجمل
ندييل روش السؾاطشيؽ مؽ خالل يجيزة الحاسؾ

االنترنذ وى ا يتظمب إعادة الشغر ع البشيمة التحتيمة ليجيمزة

والسع ممدات والبرمجي ممات لو ممرض نح ممديثيا وجعمي مما ق ممادرة عم ممى االس ممتجا ة لستظمب ممات الحيؾم ممة االلكتروني ممة ونذ ممسل

اآلن :

ي -األجيزة والسعدات .وى نمػ األجزات السمسؾسة والسرئية والت نتسثل الحاسؾ وممحقانو.
 االنرمماالت :وى م الؾسممائش االلكترونيممة الت م نعسممل عمممى ايرممال السعمؾمممات عبممر مدمماعات بمميؽ يجي مزة ع ممؾاق مختم ة.
ج -البرمجيات :حي

نعد البرمجيات السيؾنات غير السمسؾسة مؽ الحاسؾ الت نتؾلى ميسة نذويمو.

 -4الستظمبممات البذ مرية :يعممد العشرممر البذممري يىممؼ عشرممر ع م يي عسميممة حي م

يعتبممر السحممرك االساس م لكممل

االعسال ونعتسد نكشؾلؾجيا السعمؾمات واالنراالت ذيل بيمر عممى ال كمر البذمري ونتسثمل السمؾارد البذمرية مأنؾا

القممؾى العاممممة عم نكشؾلؾجيمما السعمؾمممات بممدي مممؽ السممدرات ومممرو الر العممامميؽ الستخررمميؽ عم نش يم عسميممات جسم
البيانات ونحميميا ومرسس البرام ومذوم االجيزة والسعدات وانتيات عسال الريانة.

ويس ممد الممبعض عمممى دممرورة نممؾعير العشاصممر البذ مرية السسىمممة ومؾاصمممة نممدريبيا عمممى اسممتخدام الحاسممب اآلل م
استسرار وعممى نؾعي مو عم نظبيقمات الحيؾممة االلكترونيمة والتعاممل مم البمرام السختم مة مم االىتسمام مالتخظيش

لمقؾى البذرية العاممة (الذريب )2011

 7-8التحديات التي تؾاجو الحكؾمة االلكترونية (يبؾ معايض )286-253 :1425
 -0التحديات اإلدارية :ونتسثل نمػ التحديات ع عمدم ودمؾح الرؤيمة ووجمؾد ن ماوت عم يخم السشغسمات أسمبا
ن عيمل األنغسمة السعمؾمانيممة اإلداريمة ودمع

نكامممل التخظميش والتحميممل والقمدرة عممى التشبممس السدمتقبل والسؾائسممة

لتعممدد السشغسممات واألجي مزة الحيؾميممة وغيمما

ين التحممؾل إلممى نسممؾذج الحيؾمممة اإللكترونيممة

بمميؽ الحاجممات الستشؾعممة والستعاردممة يحيانمال وعممدم نحقيممم التمؾازن بمميؽ خظممة السشغسممة واالسممترانيجية الكميممة نغم الر
إدارة التوييممر حي م

سمميسدي إلممى نوييممر عالقممة الجيمماز الحيممؾم مم بيئتممو الداخميممة والخارجيممة مسمما سيدممتؾجب إعممادة نرممسيؼ العسميممة

اإلداريممة ال م ي يتعامممل معيمما ذلممػ الجيمماز اإلداري وصممعؾوة التحممؾل إلممى التشغمميؼ اإللكترون م

ونرمممب الثقاعممة

التشغيسية ومقاومة التويير مؽ قبل العامميؽ.
 -8التحديات التقشية  :ندخل نمػ التحديات ع إطمار (ميسمة نكمؾيؽ البشيمة التحتيمة السعمؾمانيمة الالزممة) ونتعممم
ىم م ه العقب ممات يو الر ممعؾوات عم م ال ممدول التم م ال نسم ممػ ص ممشاعات نقشي ممة إلكتروني ممة ونتسث ممل ىم م ه التح ممديات عم م

االحتيماج إلممى اسممتثسارات ماليمة دممخسة إليجمماد التقشيممة السعمؾمانيمة لبشممات البشيممة التحتيمة السعمؾمانيممة وعم االعتقممار
إلى الخبرة الالزمة عم التقشيمات الدقيقمة وييزمال عم نعمارض االعتسماد عممى التقشيمات السعمؾمانيمة مم ح م األممؽ
السعمؾمان وع وجؾد معزمة ال جؾة الرقسية نتيجة العؾائم التعميسية واالقترادية والتشغيسية التم نجعمل دخمؾل
العالؼ الرقس عسمية صعبة و لػ ع دع

البشية األساسية ع مجاالت االنراالت.

 -3تحييديات األمييؽ السعمؾميياتي :ن مرنبش ى م ه التحممديات ببعممديؽ ىسمما البعممد السيممان والبعممد الزمممان ونتسثممل ى م ه
الرعؾوات ع عدة يوجو مشيا التظؾر التقشم الستدمار وعيمؾر اومرات يمشيمة عديمدة ونشمام التيديمدات التعاممل

م م م نمم ممػ التقشيم ممات س م مؾات ظم ممؾل عت م مرة االسم ممتخدام يو م مماخت ار نقشيم ممات جديم ممدة ومم ممؽ ى م م ه التيديم ممدات ( نيديم ممدات
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االخت ارقممات ونيديممدات السؾاق م السعاديممة ونيديممدات القرصممشة والتجدممس والتممدمير وازديمماد نظمماق التممأاير حي م
دخمممذ التقشيممات اإللكترونيممة عم نر يبممة ممل األنغسممة التم ندممتخدم عم مختمم

جؾانممب الحيمماة وقممد نممت عممؽ ذلممػ

انجاه السمسارات األمشيمة إلمى قظاعمات الخمدمات الرئيدمية عم السجتسم مسما يجعمل كاارىما العيدمية واسمعة الشظماق
ونتسثممل ى م ه التحممديات مممؽ حي م

والبعد اإلندان

والبعد السسسد

(س مرية السعمؾمممات وسممالمتو ووجؾدىمما عممدم ح م عيا ونممدميرىا والبعممد التقش م
والبعد البيئ )

 -4التحييديات السعرفييية (نحممديات الجسيممؾر اإللكترونم ) :ولمميس السقرممؾد بيمما ين يتحممؾل ممل يعمراد السجتسم إلممى
متخررمميؽ ع م التقشيممات الرقسيممة يو اإللكترونيممة ولكممؽ إيجمماد وع م ومعرعممة جساىيريممة معمؾمانيممة وى م ا يشتا ممو
عممض الرممعؾوات ومشيمما حدااممة التقشيممة الشدممبة لسجتسعممات الممدول الشاميممة واألميممة الرقسيممة وىم م الجيممل وع ممدم
السعرعة التقشيات السعمؾمانية الحديثة وما يتب ذلػ مؽ العجز عمى استخداميا.
 7-8معؾقات تظبيق الحكؾمة االلكترونية
نذير دراسة يجرنيا «كمية دب لإلدارة الحيؾمية» إلى ينمو يسيمؽ نرمشي

العؾائمم الرئيدمية يممام نظبيمم الحيؾممة

اإللكترونية عرويال دسؽ ند عئات رئيدة ى :
 -1نقييص السييؤىالت :ي تقممد عممدد بيممر مممؽ العممامميؽ عم القظاعممات الحيؾميممة ع م الممؾطؽ العرو م لمسعرعممة الت م
نتظمبيما عسميمة التحممؾل إلمى الحيؾمممة اإللكترونيمة ويتبممدى ذلمػ عممى شمميل مقاوممة قؾيممة لمتوييمر نقم

حمائالل يمممام

نذر ى ه السعرعمة يسازرىما عاممل ىجمرة الخبمرات ممؽ القظما العمام ل ائمدة القظما الخماص يو إلمى خمارج البممدان

العروية

 -2الفجييؾة الرقسييية :نعممان العديممد مممؽ السجتسعممات العرويممة مممؽ دممع
الذخرم م

معممدالت اسممتخدام اإلنترنممذ والحاسممؾ

ونق ممدر إدارة الذ ممسون االقتر ممادية واالجتساعي ممة عم م األم ممؼ الستح ممدة

)(UNDESA

ع ممدد ىم مسالت

السدتخدميؽ بم  10مالييؽ ع حيؽ نقدره «مجسؾعة مدار لي حاث» بم  3226مميؾنا.
 -3ضعف البشية التحتية التكشؾلؾجيية :ن تقمر معغمؼ السسسدمات الحيؾميمة عم المدول العرويمة إلمى البشيمة التحتيمة
السالئسة ع مجال نكشؾلؾجيا السعمؾمات واالنراالت .وال نسيشيا مؽ نحقيم انديابية ع نبادل السعمؾمات.

 -4نقص التسؾيل :ويعمد ىم ا العاممل ممؽ األسمبا األكثمر ودمؾحال التم نمدع دوالل عرويمة عمدة إلمى إعمادة نرنيمب
يولؾيات مذروعات الحيؾممة اإللكترونيمة حيم نر مز عممى السذمروعات اليادعمة لتخ ميض الش قمات حرم الر عممى
حدا

السذروعات األىؼ عمى السدتؾى التشسؾي بيشسا نعتسد دول يخرى ع مبادرات الحيؾمة اإللكترونية ذيل

شممبو امممل عمممى القممروض والسدمماعدات الدوليممة ممما يدى إلممى عممدم نجمماح الكثيممر مممؽ نمممػ السبممادرات ع م نأسمميس

مادة إلممى
حيؾمممة إلكترونيممة ناجحممة .ويعممؾد الدممبب ال مرئيس ع م ى م ا اإلخ مماق إلممى ين السدمماعدات الدوليممة نسيممل عم ل
إمالت «يعزل السسارسات» ونساذج وكليات التش ي السظبقة ع المدول األكثمر نظمؾ الر ممؽ غيمر م ارعماة االختالعمات

م دول السشظقة.

 -5افتقيياد األطيير التشغيسييية :غالب مال ممما نكممؾن مبممادرة الحيؾمممة اإللكترونيممة ع م الممدول العرويممة مسثمممة سذممروعات
مت رقة نقؾم بيا مسسدات حيؾمية متعددة ذيل مش رل.
 -6استراتيجيات التظؾير والتشسية :لؼ نأخ معغؼ مبادرات الحيؾمة اإللكترونية العرويمة مؾقعيما السشاسمب دمسؽ
خظة التظؾير واإلصمالح األشمسل عممى مدمتؾى الحيؾممة عامم لة عم دول عرويمة عديمدة حيم
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وادممظرت إلممى نعممديل ى م ه االسممترانيجيات

ع م إق مرار اسممترانيجيات الحيؾمممة اإللكترونيممة ع م يوائممل العقممد الحممال
خالل الدشؾات القميمة ال ائتة.

 -7اإلطار القانؾني :ال يزال استبدال الؾاائم الؾرقيمة السعتسمدة قانؾنيمال لسرممحة نغيرانيما اإللكترونيمة مثمل المدع

اإللكترون والتؾقي الرقس  ..وغيرىا ع مراحمو األولى الشدبة لمعديد مؽ الدول العروية وقد يعاق غيا

إطار

قممانؾن ناد م ومالئممؼ لي م ا الشممؾ مممؽ السعممامالت نظبيممم العديممد مممؽ الخممدمات اإللكترونيممة الحيؾميممة ومذمميمة

«شيادات السشذأ» الت نحداشا عشيا ع السقال الدابم ى خير دليل.

عممض الممدول العرويممة عمممى ينيمما مجممرد جممزت

 -8عييدم االسييتقرار الحكييؾميُ :يشغممر إلممى الحيؾمممة اإللكترونيممة ع م
ويعممد عممدم اسممتقرار
نكسيم م لمقظمما العممام ولمميس عشر م الر يساسمميال إلعممادة صممياغة ونذممييل السسسدممات الحيؾميممةُ .
سياس ممات الحيؾم ممة وورامجي مما ونويرى مما مم م نوي ممر نم ممػ الحيؾم ممات م ممؽ يى ممؼ العؾائ ممم التم م نعي ممم نظبي ممم الحيؾم ممة
االلكترونية.
 -9تبشييي الخييدمات اإللكترونيييةُ :يعممد نوييممر م مزاج ال مريي العممام نجمماه قيسممة الحيؾمممة اإللكترونيممة وإقشاعممو الثقممة
خدمانيا عامالل حاسسال عم نقيميؼ نجماح مذمروعانيا عم مل المدول العرويمة وىم ا يتظممب ممؽ مبمادرات الحيؾممات

اإللكترونية نحقيم ندبة معيش لة مؽ االستخدام لتعيس إنجازات إيجابية ع حياة األعراد واألعسمال سما يس مد نحقيمم
عائد عمى االستثسارات.
 -3الجانب السيداني
 0-3مشيجية الدراسة:
 0-0-3مشيج الدراسة:
نتيجة لظبيعة األىدا الت ندعى إلييا ى ه الدراسة نمؼ اسمتخدام السمشي الؾصم الم ي ُيعمد مشاسمبال لظبيعمة ىم ه
الدراسة ى ا اإلداعة إلى اعتساد الباحثان عمى السرادر الثانؾية متسثمة ع السراج العمسية والدراسات الدما قة

لتوظية اإلطار الشغري لي ه الدراسة.
 8-0-3مجتسع الدراسة :

يتكؾن مجتس الدراسة مؽ جسي العامميؽ ببمديات الجبل الورو محل الدراسة والت يبم عددىا ( )7بمديات ىم

(غريمان  -االصما عة  -الذمقيقة  -الزنتمان  -ي مرن  -الرجبمان  -جمادو ) ويتكمؾن عمدد العمامميؽ بيما ()645

مؾع ال.
 3-0-3عيشة الدراسة:
مات عممى جممدول ) )rejicie and morganلدممشة  1970م لتحديممد حجممؼ العيشممة ونممؼ
نمؼ نحديممد حجممؼ العيشممة بشم ل
اختيممار عيشممة حجسيمما ( )234م ممردة ظريقممة العيشممة العذ مؾائية البدمميظة مممؽ السجتس م محممل الد ارسممة ونممؼ نؾزي م
االسمتبانة عممى عيشمة الد ارسمة وقمد اسمتجا

ممشيؼ ) (197ووقيمذ  37اسمتبانة لمؼ يمتسيؽ الباحثمان ممؽ الحرمؾل

عمييا ووي ا نكؾن ندبة السدتجيبيؽ ألداة الدراسة ( )% 84مؽ حجؼ العيشة ولؼ يتؼ استبعاد يية استبانة.

691

icetr. elmergib. edu.ly

السؾافق  9-7أكتؾبر 8108

السؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثؾرة التكشؾلؾجية (اقتراديات القرن الحادي والعذريؽ)

ICETR2018

 4-0-3أداة الدراسة:
عممد االطممال عمممى الد ارسممات الدمما قة والشتممائ التم نممؼ التؾصممل إلييمما والسقمماييس الت م اسممتخدمذ قممام الباحث مان

بتظؾير استسارة استبيانو لقيماس معؾقمات اسمتخدام الحيؾممة االلكترونيمة البممديات محمل الد ارسمة وشمسمذ اسمتسارة
االسممتبانة عمممى ( )4متوي مرات رئيدممية (السعؾقممات) نسثمممذ ع م (السعؾقممات اإلداريممة السعؾقممات التقشيممة السعؾقممات
البذرية السعؾقات السالية) ونكؾنذ االستسارة مؽ جزئيؽ رئيديؽ دؼ الجمزت األول معمؾممات عاممة عمؽ األعمراد
عيشة البح

وخدمذ ى ه البيانات قياس ال ردية الثانيمة امما الجمزت الثمان عيمؾ مجسؾعمة عقمرات نتعممم سعؾقمات

نظبيم الحيؾمة اإللكترونية ونخدم ى ه ال قرات قياس ال ردية الرئيدية االولى.
 8-3األساليب اإلحرائية السدتخدمة:
لوممرض إج مرات التحميممل اإلحرممائ الممالزم لمد ارسممة

عانممو نممؼ االعتسمماد عمممى نظبيممم يسمماليب التحميممل اإلحرممائ

اسمتخدام برنمام الحزممة اإلحرمائية لمعممؾم االجتساعيمة " "Statistical Package For Social Sciences
يعمد ىم ا البرنمام ممؽ يكثمر البمرام اإلحرمائية شميؾعال واسمتخدامال

والسعرو

اخترما الر ببرنمام ( )SPSSحيم

االنح م م ار

السعيم مماري اختبم ممار ( )Tاختبم ممار نحميم ممل التبم ممايؽ االحم ممادي ( )ANOVAاختبم ممار ( )LSDلمسقارنم ممات

وقد نؼ استخدام االساليب االحرائية التالية :معامالت االرنباد اختبار التؾزي الظبيع
البعدية.

الستؾسظات الحدابية

 3-3صدق وثبات أداة الدراسة:
 0-3-3صدق االستبانة قام الباحثان التأكد مؽ صدق االستبانة ظريقتيؽ:
 -1صدق السحيسيؽ :مؽ يجل التأكد مؽ صدق يداة الدراسة ( االستبانة ) نؼ عرديا عمى خسدة محيسميؽ ممؽ
يسممان ة الجامعممات العامممة ع م ليبيمما ونممؼ إج مرات د ارسممة اسممتظالعية عمممى عيشممة ميؾنممة مممؽ (  ) 20عممردال مممؽ عيشممة

مات عممى السالحغمات القيسمة المؾاردة
الدراسة وقمام الباحثمان حم ونعمديل ونوييمر عمض ال قمرات عم االسمتبانة بش ل
مؽ السحيسيؽ والعيشة االستظالعية لييؾن يكثر دقة.
 -2الرمدق البشمائ  :لحدما

الرمدق البشمائ لالسمتبانة نمؼ حدما

معاممل االرنبماد بميؽ الدرجمة الكسيمة لكمل-

مجمال والدرجمة الكسيمة لالسمتبانة ويبميؽ الجمدول رقمؼ ( )1ين جسيم معمامالت االرنبماد عم
االستبانة دالة عشد مدتؾى داللة  0.05وو لػ نكؾن جسي مجاالت االستبانة نتست

جسيم مجماالت

الردق البشائ .

جدول رقؼ (  ) 0معامالت االرتباط بيؽ الدرجة الكمية لكل مجال
والدرجة الكمية لالستبانة
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معامل االرتباط

القيسة االحتسالية

البعد
ُ

-1

السعؾقات اإلدارية

**0.774

0.000

-2

السعؾقات القانؾنية

**0.734

0.000

-3

السعؾقات التقشية

**0.758

0.000

-4

السعؾقات البذرية

**0.789

0.000
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 8-3-3ثبييات االسييتبانة :نممؼ احتدمما
حيم

االندمماق الممداخم لستوي مرات الد ارسممة اسممتخدام معادلممة ممرو نبمماخ يل مما

نراوحممذ معمامالت ممرو نبماخ يل مما بميؽ  0.870و  0.958الشدممبة أل عماد االسممتبانة يمما الشدممبة لالسممتبانة

كيل عقد بموذ قيستو ( )0.920وى ندبة ابات عالية ع العر اإلحرائ

مسا يجعمو عمى اقمة ناممة رمحة

االستبانة وصالحيتيا لتحميل الشتائ واإلجا ة عمى يسئمة الدراسة واختيار عرديانيا
جدول رقؼ (  ) 8معامالت كرو نباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة
الفقرات

الثبات (معامل كرو نباخ
ألفا

الردق= الجذر التربيعي

-1

السعؾقات اإلدارية

9

0.870

0.932

-2

السعؾقات التقشية

9

0.684

0.827

-3

السعؾقات البذرية

9

0.758

0.870

-4

السعؾقات السالية

9

0.789

0.888

36

1.881

1.915

البشد

عدد

اإلجسالي

 -4اختبيار التؾزييع الظبيعيي:نمؼ اسمتخدام اختبمار كمؾلسجرو
الجممدول رقممؼ ( )2نتممائ االختبممار حي م

سمسرنؾ

لمثبات

(  ( – 1 – Samp;e K–Sويؾدمح

ين القيسممة االحتساليممة لكممل محممؾر يكبممر مممؽ  0.05وى م ا يممدل عم ممى ين

البيانات نتب التؾزي الظبيع ويجب استخدام االختبارات السعسمية.
جدول رقؼ ( )3اختبار التؾزيع الظبيعي ((1 – Sample Kolmogorov – smirnove
البشد

عدد الفقرات

قيسة Z

القيسة االحتسالية

-1

السعؾقات اإلدارية

9

0.870

0.083

-2

السعؾقات التقشية

9

0.884

0.070

-3

السعؾقات البذرية

9

0.958

0.108

-4

السعؾقات السالية

9

0.889

0.143

36

1.981

1.359

جسيع الفقرات

 -5تحمييل فقيرات االسيتبانة :نمؼ اسمتخدام الستؾسمش الحدماب واالنحم ار

السعيماري واختبمار ( )Tلمعيشمة الؾاحمدة

) (One Sample T testلتحميل عقرات االستبانة ونكؾن ال قرة ايجابية سعشمى ين يعمراد العيشمة يؾاعقمؾن عممى

محتؾاىا يذا كانذ قيسة  tالسحدؾوة يكبر مؽ قيسة ( )Tالجدولية الت ندماوي )  2.05يو القيسمة االحتساليمة يقمل

ممؽ  ) 0.05ونكمؾن ال قمرة سممبية سعشمى ين يعمراد العيشمة ال يؾاعقمؾن عممى محتؾاىما يذا كانمذ قيسمة  Tالسحدمؾوة
اصور مؽ قيسة  Tالجدولية الت نداوي ) 2.05يو القيسة االحتسالية اقل مؽ ) 0.05

لقممد نممؼ اسممتخدام مقيمماس لييممرت لقيمماس اسممتجا ات السبحممؾايؽ ل قمرات االسممتبانة السيممؾن مممؽ خسممس درجممات لتحديممد
يىسية ل عقرة مؽ عقرات االستبانة ويؾدح الجدول التال درجات مقياس لييرت.
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جدول رقؼ (  ) 4درجات مقياس ليكرت
غير مؾاعم

االستجا ة

مؾاعم نسامال

مؾاعم

مؾاعم إلى حد ما

غير مؾاعم

الدرجة

5

4

3

2

1

– 4.20

– 3.40

5.00

4.19

2.60 - 3.39

1.80 – 2.59

1 – 1.79

االنجاه العام

نسامال

اوالً :تحميل البيانات الخاصة بأفراد عيشة الدراسة.
 -0السؤىل العمسي:
جدول رقؼ (  ) 5تؾزيع أفراد عيشة الدراسة حدب السؤىل العمسي
الرقؼ

السسىل العمس

العدد

الشدبة %

1

متؾسش

64

%32.5

2

دبمؾم عال يو جامع

98

%49.7

3

ماجدتير يو د تؾراه

35

%17.8

197

%100.0

السجسؾ

يتزح مؽ الجدول رقؼ ( )5ين اغمب يعراد عيشة الدراسة يحسمؾن مسىل دبممؾم عمال يو جمامع

بشدمبة %49.7

مؽ عيشة الدراسة يمما السرنبمة الثانيمة عكانمذ ممؽ حسممة الستؾسمش عكمان عمددىؼ  64عمرد ووشدمبة  %32.5امؼ يميمو

حسمة الساجدتير يو الد تؾراه و ان عددىؼ  35عردال ووشدبة  %17.8مؽ عيشة الد ارسمة ويالحم ممؽ خمالل ىم ه
الشدب ين يغمب العيشة ىؼ ذات مدتؾى نعميؼ عال مسا يذج عمى نبش برنام الحيؾمة االلكترونية.
 -8السدتؾ الؾعيفي:

الجدول رقؼ(  ) 6تؾزيع أفراد عيشة الدراسة حدب السدسى الؾعيفي
العدد

الشدبة %

الرقؼ

113

%57.3

2

رئيس قدؼ

51

%25.9

3

مدير إدارة

33

%16.8

097

%011

1

السدتؾ الؾعيفي
مؾع

السجسؾع

يتزح مؽ الجدول رقؼ ( ) 6ين يغمب يعراد عيشة الدراسة ىؼ مؽ عئة السؾع يؽ حي

بمم عمددىؼ ( )113مؾعم

يما السرنبة الثانيمة عكانمذ ممؽ عئمة رئميس قدمؼ بشدمبة  %25.9امؼ
ومؾع ة يي ندبتيؼ  %57.3مؽ عيشة الدراسة ا
يميو مؽ عئة مدير إدارة ووشدبة  %16.8مؽ عيشة الدراسة.
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 -3سشؾات الخبرة:

الجدول رقؼ ( )7تؾزيع أفراد عيشة الدراسة حدب سشؾات العسر

الرقؼ

سشؾات الخبرة

العدد

الشدبة %

1

اقل مؽ  5سشؾات

20

% 10.15

2

مؽ  5سشة إلى اقل مؽ 10

81

% 41.1

3

مؽ  10سشة إلى اقل مؽ 15

47

% 23.9

4

اكثر مؽ  15سشة

49

% 24.85

097

% 011

السجسؾع

يتزح مؽ الجدول رقؼ ( )7ين يغمب يعراد عيشة الدراسة ىؼ مؽ لدييؼ خبرة ع مجال العسل ن مؾق  10سمشؾات
حيم بمم عمددىؼ  96عمردال وندمبتيؼ  % 48.75ممؽ عيشمة الد ارسمة وىمى ندمبة عاليمة يمما ال ئمة التم خبمرنيؼ مما
بيؽ ( 10 - 5سشؾات) % 41.1مؽ عيشة الدراسة وى ا يذير إلى ين يغممب عيشمة الد ارسمة ممؽ ذوي الخبمرة مسما
يداعد ع نبش مذرو الحيؾمة االلكترونية ويدسح بتبش برام ندريبية لمسؾع يؽ لتظبيم الحيؾمة االلكترونية.
 -تحميل واختبار فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيدية األولى -:تؾجد معؾقات تحد مؽ تظبيق الحكؾمة االلكترونية بالبمديات محل الدراسة
الختبار ال ردية الرئيدية األولى نؼ نقديسيا إلى يرو عرديات عرعية عمى الشحؾ االن -:

الفرضية الفرعية األولى:

 -1ىشاك معؾقات إدارية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية البمديات محل الدراسة.
جدول رقؼ ( ) 8الستؾس الحدابي واالنحراف السعيار وقيسة T
لكل فقرة مؽ فقرات مجال السعؾقات اإلدارية

المعوقاث اإلداريت
ث الفقرة
1
6
0
6
.
6
0
8
9

695

الخخطوط

السويط لعميطوت الخحوى وحوى الحكىموت

القصوى يو
اإللكخرووطت.
عوذ اقخىوع وحأيطوذ اإلدا ة العيطوع بعلمىظموت لمشورو الحكىموت
اإللكخرووطت
ضوع الوىع لوذي وال اافورا بأهمطوت حطبطو الحكىموت
اإللكخرووطت
الهطع وال الخىظطمطوت الحعلطوت ا حخىايو مو حطبطقوعث الحكىموت
اإللكخرووطت
ا يضوووىد قطوووعداث إدا يوووت حخععموووال بكفوووعةة ويععيطوووت مووو حقىطوووت
المعيىمعث ااحصعاث6
ب ة ااسخضعبت لمطعلب الخغططر وضع الخىسط بوطه الىحوذاث
اإلدا يت6
ا يخ أععدة هىذست الزقعيوت الخىظطمطوت والخحوى موه الهرمطوت إلوً
الشبكطت6
ا يخ األخذ بكال صذيذ وحذيذ ي مضع ااسعلطب اإلدا يت6
المر سيت الشذيذة واإلصراةاث الروحطىطوت حوخخر عميطوت الخحوى
ليحكىمت اإللكخرووطت
المعوقاث اإلداريت

المتوسط
الحسابي

االنحطططططرا
المعياري

قيمططططططططططت  Tمستوى
المحسوبت الداللت

0606

6680

16601

0.000

06.0

6696

1.608

0.000

0606

1666

16600

0.000

3.77

166.

18681

0.000

4.61

0.74

1.661

0.000

3.65

0.85

16619

0.000

3.95

0.88

16669

0.000

3.29

1.05

10669

0.000

4.20

0.86

1060.

0.000

3.76

0.88

22.11

0.000
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وممؽ خمالل نتمائ الجمدول ( )8وومالشغر إلمى درجمة متؾسمظات عبمارات محمؾر السعؾقمات اإلداريمة ممؽ معؾقمات
نظبيم الحيؾمة اإللكترونية نجد ينيا نراوحمذ بميؽ ( )3.30 – 4.61حيم

ين انجاىمات يعمراد العيشمة نحمؾ جسيم

عقمرات السعؾقممات اإلداريممة نعممد (سمممبية) وذلممػ الن الؾسممش الحدمماب لتمممػ ال قمرات ي ممؾق الؾسممش الشغممري ()3.00
وى ا يدل عمى ان اق شبو نام بميؽ يعمراد العيشمة ويمزداد ذلمػ االن ماق عشمد ال قمرة (  ) 5والتم جماتت عم الترنيمب

األول ونممشص عمممى(عييدم وجييؾد قيييادات إدارييية تتعامييل بكفيياءة وفاعمييية مييع تقشييية السعمؾمييات واالتريياالت)
ستؾسش حداب ( )4.61ويعبر عؽ درجة مؾاعقة مرن عة وعم السقيماس السعتسمد وانحم ار

معيماري ( )0.74مسما

يممدل عمممى ين البمديممة ال يؾجممد بيمما قيممادات مسىمممة لقيممادة عسميممة التحممؾل نحممؾ الحيؾمممة االلكترونيممة ويقممل االن مماق
عشمد ال قمرة (  ) 3التم نمشص عممى (ضيعف اليؾعي ليد كيل االطيراف بأىسيية تظبييق الحكؾمية اإللكترونيية)
ستؾسش حداب بم ( )3.30وانح ار معياري بم ( )1.02ويعبر عؽ درجة مؾاعقة مرن عة وعم السقياس السعتسد.

ووممالشغر إلممى الستؾسممش العممام لمسحممؾر الكامممل ممان الستؾسممش العممام ( )3.76وانح م ار معيمماري ( )0.88ويعبممر ى م ا عممؽ
درجة مؾاعقمة مرن عمة وعمم السقيماس السعتسمد ووتذمتذ قميمل وين قيسمة احرمات االختبمار ( )16.22بداللمة إحرمائية (

 ) 0.000ووسما ين ىم ه القيسممة يقمل مممؽ مدممتؾى السعشؾيمة السعتسممد  0.05وقيسممة الستؾسمش الحدمماب السممرجح يكبممر
مؽ(الستؾسش السعتسد( )3ما يس د وجؾد معؾقات إدارية نحد مؽ استخدام الحيؾمة اإللكترونية البمديات محل الدراسة.
وقد يرج الدبب ع ذلػ إلى ين عسمية نكمي

يعزات السجالس البمدية نأن عؽ طريم االنتخا ات مسا يرعب

معيما اشمتراد الك ماتة والسسىمل العمسم و م لػ نعتبمر مر زيمة العسمل اإلداري واالجمراتات الرونيشيمة داخمل البممديات

مؽ احد األسبا

اإلداعة إلى عدم الثقة ع السعامالت اإلدارية اإللكترونية كسا ينو قد ييؾن ىشاك نقرا ع

إعمداد السمؾع يؽ لمتحمؾل إلمى الحيؾممة اإللكترونيمة وىم ا يمرنبش بدرجمة بيمرة الثقاعمة الدمائدة نحمؾ إدارة التوييمر

والم ي يحتماج إلمى العديمد ممؽ الشمدوات والسحادمرات وعقمد ورش العسمل لمتؾعيمة أىسيمة التحمؾل نحمؾ الحيؾممة
االلكترونية اإلداعة إلى التدريب السشاسب عمى البرام اإللكترونية الت ستظبم.
الفرضية الفرعية الثانية:

 -1ىشاك معؾقات نقشية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية البمديات محل الدراسة..
جدول رقؼ (  ) 9الستؾس الحدابي واالنحراف السعيار وقيسة  Tلكل فقرة مؽ فقرات مجال السعؾقات التقشية
المعوقاث التقنيت
ث

الفقرة

1

ضع مسخىي البىطت الخحخطت الالزمت لخطبط الحكىمت اإللكخرووطت6
سورعت الخغططور يو حكىىلىصطوع المعيىموعث وصوعىبت مسوعيرحهع
واايخقع إلً قىاعذ بطعوعث دقطقت ومخكعميت6
ا حمخيك المىظمت العذد الكعي مه أصهسة الحعسب اآلل وميحقعحهع6
ا حىصذ ي المخسست شبكت احصعاث ومعيىمعث حذيزوت لهوع القوذ ة
عيً وقال المعيىمعث بسرعت بطرة6
ا حىصوووذ شوووبكت معيىموووعث حكىمطوووت بعسوووخخذا البريوووذ اإللكخرووووو
لالحصعاث بطه دوائر ومخسسعث الحكىمت المخخيفت6
األدلووت اإل شووعديت المىضووحت آللطووعث حطبط و الحكىمووت
وق و
اإللكخرووطت6
ا يىصذ بعلمىظمت وظع احخطعف اسخرصع المعيىمعث عىوذ حوذود
خيال ي الىظع العع 6
ضع برامش الحمعيت ليبطعوعث والمعيىمعث بإدا اث المىظمت6
حىصذ لذي المىظمت مشع ال ي حىرط المعيىمعث بشكال الكخروو 6
المعوقاث التقنيت

6
0
6
.
6
0
8
9

090

المتوس
الحسابي
4,69

االنحرا
المعياري
1.06

قيمطططططططططت  Tمسطططتوى
المحسوبت الداللت
0.000
2.85

3.35

1.08

8.52

0.000

3.32

0.98

7.89

0.000

3.57

1.02

11.42

0.000

3.58

0.87

10.43

0.000

4.24

0.98

9.87

0.000

3.82

1.08

7.90

0.000

4.48
3.70
3.86

0.66
0.95
0.72

5.78
9.65
9.60

0.000
0.000
0.000
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معؾقات تظبيق الحكؾمة االلكترونية ببمديات الجبل الغربي

د .عبد السشعؼ سالؼ السحروق /جامعة غريان ؛ د .عبد الدالم عسر األخزر /االكاديسية الميبية طرابمس
ومؽ خالل نتائ الجدول ( )9ووالشغر إلى درجة متؾسظات عبارات محؾر السعؾقات التقشية مؽ معؾقات نظبيم
الحيؾمة اإللكترونية نجد ينيما نراوحمذ بميؽ ( )3.32 – 4.69حيم

ين انجاىمات يعمراد العيشمة نحمؾ جسيم عقمرات

السعؾقات التقشية نعد ( سمبية ) وذلػ الن الؾسش الحداب لتمػ ال قرات ي ؾق الؾسش الشغري ( )3.00وى ا يدل
عمممى ان مماق شممبو نممام بمميؽ يع مراد العيشممة ويممزداد ذلممػ االن مماق عشممد ال ق مرة (  ) 1والت م جمماتت ع م الترنيممب األول

ونشص عمى (ضعف مدتؾ البشية التحتية الالزمة لتظبيق الحكؾمة اإللكترونية) ستؾسمش حدماب ( ) 4.69
ويعبمر عمؽ درجممة مؾاعقمة مرن عممة وعمم السقيماس السعتسممد وانحم ار

معيمماري ( )1.06مسما يمدل عمممى دمع

البشيممة

التحتية الالزمة لتظبيم الحيؾمة االلكترونية ويقل االن اق عشد ال قرة ( ) 3الت نشص عمى (ال تستمػ السشغسة

العييدد الكييافي مييؽ أجيييزة الحاسييب االييي وممحقاتيييا ) ستؾسممش حدمماب بم م ( ) 3.32وانح م ار

معيمماري بم م

( )0.89ويعبممر عممؽ درجممة مؾاعقممة مرن عممة وعممم السقيمماس السعتسممد ووممالشغر إلممى الستؾسممش العممام لمسحممؾر الكامممل ممان

الستؾسممش العممام ( )3.86وانح م ار معيمماري (  ) 0.72ويعبممر ى م ا عممؽ درجممة مؾاعقممة مرن عممة وعممم السقيمماس السعتسممد

ووتذممتذ قمي ممل وين قيس ممة احر ممات االختبممار ( ) 9.66بدالل ممة إحر ممائية (  ) 0.000ووس مما ين ىمم ه القيس ممة يق ممل م ممؽ
مدتؾى السعشؾية السعتسد  0.05وقيسمة الستؾسمش الحدماب السمرجح يكبمر ممؽ الستؾسمش السعتسمد ( )3مما يس مد وجمؾد

معؾقات إدارية نحد مؽ استخدام الحيؾمة اإللكترونية البمديات محل الدراسة.
ولعل الدبب ع ذلػ يرج إلى ين نقص األدلة اإلرشادية السؾدمحة آلليمات نظبيمم الحيؾممة اإللكترونيمة والتم

نمسدي إلمى صمعؾوة عيمؼ التقشيمات الحديثمة التم

بمرام

نمدخميا السشغسمة كسما ان دمع

الحسايمة لمبيانمات

والسعمؾممات البممديات محمل الد ارسمة وعممدم وجمؾد شمبية انرماالت ومعمؾممات حديثممة وعمدم وجمؾد نغمام احتيمماط
السمترجا السعمؾممات عشمد حمدوث خممل عم الشغمام العمام البمديمة مل ذلمػ يمرنبش زمع

مدمتؾى البشيمة التحتيمة

الالزمة لتظبيم الحيؾمة اإللكترونية ويس د ى ا الت دير االعتقار إلى قؾاعد بيانات دقيقة ومتكاممة.
بيشسما نقمل السعؾقمات التقشيمة والستعمقمة قممة ك ايمة يجيمزة الحاسمب الستمؾعرة عم السشغسمة وسمرعة نظمؾر يجيمزة
الحاسب اآلل وينغستيما لكشيما نمأن دمسؽ الستؾسمش الحدماب لؾجمؾد معؾقمات نقشيمة نحمد ممؽ اسمتخدام الحيؾممة
االلكترونية.
الفرضية الفرعية الثالثة:

 -1ىشاك معؾقات ذرية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية البمديات محل الدراسة.
جدول رقؼ ( )01الستؾس الحدابي واالنحراف السعيار وقيسة  Tلكل فقرة مؽ فقرات مجال السعؾقات البذرية
المعوقاث البشريت
ث الفقرة
1
6
0
6
.
6

697

مقعومت بعض مىظف المىظمت ليخغططر خىيع ً مه يقذان مرا سه
الىظطفطت6
ا يىصووذ إد ال لووذي المووىظفطه بأهمطووت الخحووى إلووً الحكىمووت
االكخرووطت
يىصذ عسو لذي المىظفطه مه زيعدة األعبعة والمهع اإلدا يوت
المىعفت به 6
الوىق يو عوذد الموىظفطه المخخصصوطه يو حشوغطال وصوطعوت
أصهسة الحعسب اآلل 6
قيت الزقت لذي مىظف المىظمت ي عيت الخععمالث اإللكخرووطت6
وقو الوىع بأهمطوت الحمعيوت واألموه المعيىموعح لوذي بعوض
مىظف المىظمت

المتوسط
الحسابي

االنحرا
المعياري

قيمطططططططططت  Tمستوى
المحسوبت الداللت

3.25

1.03

7.69

0.022

2.17

1.17

5.50

0.013

2.63

1,06

8.09

0.002

4.41

0.96

11.86

0.000

3,51

0.75

10.07

0.000

3.91

0.85

12.19

0.000
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الثؾرة التكشؾلؾجية (اقتراديات القرن الحادي والعذريؽ)
0
8
9
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لطسووج لووذي المىظمووت اهخمووع بمخعبعووت المووىظفطه خووال إوضووعز
األعمع المكيفطه بهع6
ا حقى المىظمت بخحذيذ مهع اث وقذ اث المىظفطه ليخععموال مو
3.15
الحكىمت االكخرووطت
ا حقوى المىظموت بىضو خطوت ليخوذ يب وحطوىير مهوع اث
4.16
وقذ اث المىظفطه
0..3
المعوقاث البشريت
3.45

0.88

9.78

0.000

0.74

8.74

0.000

669.

10.44

0.000

3..1

9.65

0.000

ومؽ خالل نتائ الجدول ( )10نالح اآلن :
وومالشغر إلمى درجمة متؾسمظات عبمارات محمؾر السعؾقمات البذمرية ممؽ معؾقمات نظبيمم الحيؾممة اإللكترونيمة نجمد
ينيما نراوحمذ بميؽ ( )2.17 - 4.41حيم

ين انجاىمات اغممب يعمراد العيشمة نحمؾ عقمرات السعؾقمات البذمرية نعمد

(سمبية) وذلػ الن الؾسش الحداب لتمػ ال قرات ي مؾق الؾسمش الشغمري ( )3.00ماعمدا ال قمرة الثانيمة والثالثمة وىم ا
يممدل عمممى ان مماق شممبو نممام بمميؽ يعمراد العيشممة ويممزداد ذلممػ االن مماق عشممد ال قمرة ( )4والتم جمماتت عم الترنيممب األول

ونمشص عممى (اليشقص فيي عيدد السيؾعفيؽ الستخررييؽ فيي تذيغيل وصييانة أجييزة الحاسيب االيي) ستؾسمش

حداب ( )4.41ويعبر عؽ درجة مؾاعقة مرن عة وعم السقياس السعتسد وانح ار

معياري ( )0.96مسا يدل عمى

نقص ع عدد السؾع يؽ الستخرريؽ وال ي يعتبمر مظممب يساسم لتظبيمم الحيؾممة االلكترونيمة ويقمل االن ماق
عشممد ال قمرة ( 2التم نممشص عمممى (ال يؾجييد إدراك لييد السييؾعفيؽ بأىسييية التحييؾل إلييى الحكؾميية االلكترونييية)
ستؾسش حداب بم ( )2.17وانح ار

معياري بم ( )1.17ويعبمر عمؽ درجمة مؾاعقمة مشخ زمة وعمم السقيماس

السعتسممد ويممدل ىم ا عمممى ين ىشمماك إدراك لممدى السممؾع يؽ زممرورة مؾاكبممة التظممؾر الحاصممل عم عسميممات إنسممام االجمراتات

والسعممامالت إلكترونيمما سمما ين السممؾع يؽ عمممى اسممتعداد نممام لزيممادة األعبممات والسيممام اإلداريممة السشاطممة بيممؼ وى م ا ممما يكدنممو
إجا ات يعراد العيشة عمى ال قرة رقؼ ( )3مؽ السعؾقمات البذمرية وومالشغر إلمى الستؾسمش العمام لمسحمؾر الكاممل مان الستؾسمش

العممام (  ) 3.40وانح م ار معيمماري (  ) 0.92ويعبممر ى م ا عممؽ درجممة مؾاعقممة مرن عممة وعممم السقيمماس السعتسممد ووتذممتذ

قميل وين قيسة احرات االختبار ( )9.65بداللة إحرائية ( )0.000ووسا ين ى ه القيسمة يقمل ممؽ مدمتؾى السعشؾيمة
السعتسد  0.05وقيسة الستؾسش الحداب السرجح يكبر مؽ الستؾسش السعتسد ( )3ما يس د وجمؾد معؾقمات ذمرية نحمد

مؽ استخدام الحيؾمة اإللكترونية البمديات محل الدراسة.

وروسما يرجم الدمبب عم ذلمػ إلمى عمدم وجمؾد خظمة ندريبيمة لتظمؾير ميمارات وقمدرات السمؾع يؽ لتظبيمم الحيؾممة
االلكترونية و لػ قمة الثقة لدى مؾع

البمدية ع كاعة التعامالت اإللكترونية إلى جانب نقص عدد السؾع يؽ

الستخرريؽ عم نذمويل وصميانة يجيمزة الحاسمب اآللم

السحمؾر بيشسما نقمل السعؾقمات البذمرية والستعمقمة عمزو

حيم

ينيما جماتت عم السرنبمة األولمى ممؽ عبمارات ىم ا

السمؾع يؽ ممؽ زيمادة األعبمات والسيمام اإلداريمة السشاطمة

بيمؼ .ولكمؽ ال نقمؾم السشغسمة بتحديمد ميمارات وقمدرات السمؾع يؽ لمتعاممل مم الحيؾممة االلكترونيمة مسما يزيمد ممؽ
خمؾ

عمض السمؾع يؽ ممؽ السدماتلة عم حالمة نعظمل يحمد األجيمزة اإللكترونيمة لقممة السعرعمة الكاعيمة بتقشيمات

الحاسب اآلل مسا يسدي إلى مقاومة عض السؾع يؽ لعسميات التويير والتحؾل نحؾ الحيؾمة االلكترونية.
الفرضية الفرعية الرابعة:
 -1ىشاك معؾقات مالية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية البمديات محل الدراسة..
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معؾقات تظبيق الحكؾمة االلكترونية ببمديات الجبل الغربي

د .عبد السشعؼ سالؼ السحروق /جامعة غريان ؛ د .عبد الدالم عسر األخزر /االكاديسية الميبية طرابمس
جدول رقؼ ( )00الستؾس الحدابي واالنحراف السعيار وقيسة
 Tلكل فقرة مؽ فقرات مجال السعؾقات السالية.

المعوقاث الماليت
ث
1
6
0
6
.
6
0
8
9

الفقرة
الحكىمووت

اإلمكعوطووعث المعلطووت الالزمووت لخطبط و
وق و
اإللكخرووطت6
ا حفوع أسوعع بعوض األصهوسة والمعوذاث والبرمضطوعث
اإللكخرووطت6
ضووع المطساوطووعث المخصصووت لشووراة أوظمووت حمعيووت
المعيىمعث6
يىصووووذ ا حفووووع يوووو حكووووعلط صووووطعوت وححووووذيذ األصهووووسة
والمعذاث االكخرووطت6
قيوت المخصصوعث المعلطوت لخوذ يب الموىظفطه يو مضوع
الحكىمت اإللكخرووطت
ضع المخصصعث المعلطت بعلبيذيت لخىظط ( المحعضراث،
الىذواث ،و ش العمال )
احقوووووى البيذيوووووت بعإلوفوووووعن الموووووعل لالسوووووخععوت بوووووعلخبراة
والمخخصصطه ي مضع الحكىمت االكخرووطت
محذوديوت دو القطوع الخوع يو المسوعهمت ( المعلطوت /
العطىطت ) لذع حطبطقعث الحكىمت اإللكخرووطت.
ا يىصذ دع معل مه وزا ة الحك المحي ليبيذيوت خوع س
المطساوطت المخصصت ي البىىد6
المعوقاث الماليت

المتوس
الحسابي

االنحرا
المعياري

قيمطططططططت  Tمستوى
المحسوبت الداللت

4.02

1.07

11.85

0.000

3.91

0.72

13.92

0.000

3.70

0.96

12.64

0.000

4.04

1.07

10.95

0.000

3.65

1.12

9.83

0.000

4.10

0.87

8.98

0.000

4.35

0.63

11.07

0.000

4.84

0.83

14.42

0.000

3.92

0.84

10.84

0.000

4,06

0.79

12.85

0.000

وممؽ خمالل نتمائ الجمدول ( )11وومالشغر إلمى درجمة متؾسمظات عبمارات محمؾر السعؾقمات الساليمة ممؽ معؾقمات
ين انجاىمات يعمراد العيشمة نحمؾ جسيم

نظبيم الحيؾمة اإللكترونية نجد ينيا نراوحذ بميؽ ( )3.65 - 4.84حيم

عق مرات السعؾقممات الساليممة نعممد (سمممبية) وذلممػ الن الؾسممش الحدمماب لتمممػ ال ق مرات ي ممؾق الؾسممش الشغممري ()3.00

وىم ا يممدل عمممى ان مماق شممبو نممام بمميؽ يعممراد العيشممة ويممزداد ذلممػ االن مماق عشممد ال قمرة ( )8والتم جمماتت عم الترنيممب
األول ونشص عمى (محدودية دور القظاع الخاص في السداىسة ( السالية  /العيشية ) لدعؼ تظبيقات الحكؾمة

اإللكترونية) ستؾسمش حدماب ( )4.84ويعبمر عمؽ درجمة مؾاعقمة مرن عمة وعمم السقيماس السعتسمد وانحم ار

( ) 0.83مسمما يممدل عمممى دممع

معيماري

مدمماىسة القظمما الخمماص ع م نسؾيممل ودعممؼ الب مرام الالزمممة لتظبيممم الحيؾمممة

االلكترونية ويقل االن اق عشد ال قرة ( ) 5الت نشص عممى (قمية السخرريات الساليية لتيدريب السيؾعفيؽ فيي
مجييال الحكؾميية اإللكترونييية ) ستؾسممش حدمماب بم م ( )3.65وانح م ار

معيمماري بم م ( )1.12ويعبممر ى م ا عممؽ

درجة مؾاعقة مرن عة وعم السقياس السعتسد ووالشغر إلى الستؾسمش العمام لمسحمؾر الكاممل مان الستؾسمش العمام ( )4.06

وانحم م ار معي مماري (  )0.79ويعب ممر ىم م ا ع ممؽ درج ممة مؾاعق ممة مرن ع ممة وع ممم السقي مماس السعتس ممد ووتذ ممتذ قمي ممل وين قيس ممة
احرممات االختبممار ( ) 12.85بدالل مة إحرممائية ( )0.000ووسمما ين ى م ه القيسممة يقممل مممؽ مدممتؾى السعشؾيممة السعتسممد
 0.05وقيسممة الستؾسممش الحدمماب السممرجح يكبممر مممؽ الستؾسممش السعتسممد ( )3ممما يس ممد وجممؾد معؾقممات ماليممة نحممد مممؽ
استخدام الحيؾمة اإللكترونية البمديات محل الدراسة.
ونرج السعؾقات السالية ع السرانب األولى الى دع

السخررات السالية ع مجال التمدريب والتأىيمل إلعمداد

الكؾادر الستخررة الالزمة لمتحؾل نحؾ الحيؾممة االلكترونيمة و م لػ دمع

المدعؼ السمال السخرمص لمبحمؾث

والدراسات ع مجال نقشيمات السعمؾممات واالنرماالت وواإلدماعة المى ذلمػ دمع

السيزانيمات السخررمة لذمرات
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ينغسة حساية السعمؾمات وقمة ك اية السؾارد الساليمة لرميانة األجيمزة و نقمص اإلميانيمات الساليمة الالزممة لتظبيمم
اإلدارة اإللكترونية ويمرنبش ىم ا ذميل بيمر بؾجمؾد معؾقمات ذمرية ونقشيمة والتم نحتماج ذميل رئيدم إلمى وجمؾد
الدعؼ السال الالزم إلنسام ى ه البرام .
الفرضية الثانية:تؾجد فروق ذات داللة إحرائية بيؽ إجابات أفراد عيشة الدراسة حؾل وجؾد معؾقيات لتظبييق

نغام الحكؾمة االلكترونية ُتعز إلى الستغيرات التالية (السؤىل العمسي  -السدسى الؾعيفي  -سشؾات الخبرة )
نممؼ اختبممار ى م ه ال ردممية مممؽ خممالل اختبممار ال ردمميات ال رعيممة السشبثقممة مشيمما واسممتخدم الباحثممان نحميممل التبممايؽ
االحادي ( )ANOVAالختبار صحة ى ه ال رديات.
الفرضية الفرعية األولى :نؾجد عروق ذات داللة إحرائية بيؽ إجا مات يعمراد عيشمة الد ارسمة حمؾل وجمؾد معؾقمات

لتظبيم نغام الحيؾمة االلكترونية نُعزى لستوير السسىل العمس .

جدول ( )08تحميل التبايؽ األحاد لمفروقات بيؽ متؾسظات إجابات أفراد العيشة حؾل وجؾد معؾقات لتظبيق

مردر التبايؽ

الحكؾمة االلكترونية ُتعز لستغير السؤىل العمسي.
درجيييييييييييييات مجسييييييييييييييييييؾع متؾسييييييييييييييييي
قيسة F
السربعات
السربعات
الحرية

بيؽ السجسؾعات

07

8.761

0.381

داخل السجسؾعات

071

69.895

447.

السجسؾع

097

78.155

3.087

مدييييييييييييييييييتؾ
الداللة
.038

القرار
نقبل

نبيؽ نتائ الجدول يعاله وجؾد عروقات ذات داللة إحرائية لؾجؾد معؾقات لتظبيم الحيؾمة االلكترونية نُعمزى

لستويممر السسىممل العمس م حي م

بموممذ قيسممة  )3.087( Fبداللممة احرممائية (  )0.038وى م يصممور مممؽ مدممتؾى

الداللة السعشؾية ( )0.05وو لػ نقبمل ال ردمية التم نمشص ( يؾجمد عروقمات ذو داللمة احرمائية عم إجا مات يعمراد

العيشة حؾل وجؾد معؾقات لتظبيم الحيؾمة االلكترونية نُعمزى لستويمر السسىمل العمسم ) ولتحديمد مرمدر ال روقمات

نؼ استخدام اختبار ( )LSDلمسقارنات البعدية.

جدول ( )03اختبار ( )LSDلمسقارنات البعدية لتحديد اتجاه الفروق لؾجؾد معؾقات لتظبيق الحكؾمة
االلكترونية ُتعز لستغير السؤىل العمسي

الفرق بيؽ الستؾسظات

الدبمؾم العالي

الجامعي

ماجدتير أو دكتؾراه

الدبمؾم العالي

-

.18294

-.15704

الجامعي

-.18294

-

ماجدتير أو دكتؾراه

.15704

*.33997

*-.33997-
-

نبيؽ نتائ الجدول اعاله ين ال روقات انذ بيؽ السسىل العمس ( :الساجدمتير يو المد تؾراه) و(الجمامع ) لرمالح

الساجدممتير ويعممزي الدممبب إلممى ين عئممة (الساجدممتير يو الممد تؾراه) لممدييؼ معرعممة عمسيممة يوسم مسمما يدمماعدىؼ عمممى
االطال وسيؾلة ال يؼ ليساليب الحديثة والستظؾرة.
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معؾقات تظبيق الحكؾمة االلكترونية ببمديات الجبل الغربي

د .عبد السشعؼ سالؼ السحروق /جامعة غريان ؛ د .عبد الدالم عسر األخزر /االكاديسية الميبية طرابمس
الفرضية الفرعية الثانية :نؾجد عروق ذات داللة إحرائية بيؽ إجا ات يعمراد عيشمة الد ارسمة حمؾل وجمؾد معؾقمات

لتظبيم نغام الحيؾمة االلكترونية نُعزى لستوير السدتؾى الؾعي .

جدول (  )04تحميل التبايؽ األحاد لمفروقات بيؽ متؾسظات إجابات أفراد العيشة حؾل وجؾد معؾقات لتظبيق
الحكؾمة االلكترونية ُتعز لستغير السدتؾ الؾعيفي.

مردر التبايؽ

درجات الحرية مجسؾع السربعات متؾس السربعات قيسة F

بيؽ السجسؾعات

4

4.100

0.113

داخل السجسؾعات

088

68.958

0.436

السجسؾع

098

78.963

مديييييييييييييييييييتؾ القرار
الداللة

0.061

8.898

نيييييييييييييييرفض
الفرضية

نبيؽ نتائ الجدول يعاله عدم وجؾد عروقات ذات داللة إحرمائية لؾجمؾد معؾقمات لتظبيمم الحيؾممة االلكترونيمة

نُعممزى لستويممر السدممتؾى الممؾعي  .حيم

بموممذ قيسممة  )2.298( Fبداللممة احرممائية ( )0.061وى م يكبممر مممؽ

مدمتؾى الداللمة السعشؾيمة ( )0.05ووم لػ نقبمل ال ردمية التم نمشص (ال نؾجمد عمروق ذات داللمة إحرمائية بميؽ

إجا مات يعمراد عيشمة الد ارسمة حمؾل وجمؾد معؾقمات لتظبيمم نغمام الحيؾممة االلكترونيمة نُعمزى لستويمر السدمتؾى

الؾعي )

الفرضية الفرعية الثالثة :نؾجد عروق ذات داللة إحرائية بيؽ إجا مات يعمراد عيشمة الد ارسمة حمؾل وجمؾد معؾقمات

لتظبيم نغام الحيؾمة االلكترونية نُعزى لستوير سشؾات الخبرة.

جدول ( )05تحميل التبايؽ األحاد لمفروقات بيؽ متؾسظات إجابات أفراد العيشة حؾل وجؾد معؾقات لتظبيق

مردر التبايؽ
بيؽ السجسؾعات

الحكؾمة االلكترونية ُتعز لستغير سشؾات الخبرة.
درجيييييييييييييييييييييات مجسيييييييييييييييييييييييييؾع
متؾس السربعات قيسة F
السربعات
الحرية
5.833

0.744

داخل السجسؾعات 090

67.731

86.4

068

78.963

السجسؾع

6

مديييييييييييييييييييتؾ
الداللة

1.008 4.195

القرار
نقبييييييييييييل
الفرضية

نبميؽ نتمائ الجمدول يعماله وجمؾد عروقمات ذو داللمة إحرمائية لؾجمؾد معؾقمات لتظبيمم الحيؾممة االلكترونيمة نُعمزى

لستوير سشؾات الخبرة حي

بموذ قيسة  )4.095( Fبداللة احرائية ( )0.008وى يصور مؽ مدتؾى الداللة

السعشؾيمة ( )0.05ووم لػ نقبمل ال ردمية التم نمشص ( نؾجمد عمروق ذات داللمة إحرمائية بميؽ إجا مات يعمراد عيشمة
الد ارسمة حمؾل وجمؾد معؾقمات لتظبيمم نغمام الحيؾممة االلكترونيمة نُعمزى لستويمر سمشؾات الخبمرة ) ولتحديمد مرمدر
ال روقات نؼ استخدام اختبار ( )LSDلمسقارنات البعدية.
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جدول ( )06اختبار ( )LSDلمسقارنات البعدية لتحديد اتجاه الفروق حؾل وجؾد معؾقات لتظبيق الحكؾمة

ال رق بيؽ الستؾسظات
يقل مؽ خسس سشؾات
مؽ خسس سمشؾات إلمى يقمل
مؽ عذر سشؾات

مممؽ عذممر سممشؾات إلممى يقممل
مؽ خسدة عذر سشة
مم م ممؽ خسدم م ممة عذم م ممر سم م ممشة
عأكثر

االلكترونية ُتعز لستغير سشؾات الخبرة.
م م ممؽ عذ م ممر س م ممشؾات
يقم م م ممل مم م م ممؽ
م ممؽ خسد ممة عذ ممر
مؽ خسس سمشؾات إلمى
إلممى يقممل مممؽ خسدممة
خس م م م م م م م م م م ممس
سشة عأكثر
يقل مؽ عذر سشؾات
عذر سشة
سشؾات
-

-.11202

*-.42595-

*-.45063-

.11202

-

*-.31394-

*-.33861-

*.31394* .42595

-

-.02467

*.33861* .45063

.02467

-

نبيؽ نتائ الجدول اعاله ين مردر ال روقات ان بميؽ مال ممؽ سمشؾات الخبمرة( :ممؽ عذمرة سمشؾات إلمى يقمل ممؽ
خسدة عذر سشة) و (يقل مؽ خسس سشؾات) و (مؽ خسس سشؾات إلى يقل مؽ عذر سشؾات) لرالح عئة (مؽ

عذرة سشؾات إلى يقل مؽ خسدة عذر سشة ) وييزا بيؽ ال مؽ سشؾات الخبرة (مؽ خسدة عذر سشة عأكثر)
و ( يقل مؽ خسس سشؾات ) و( مؽ خسس سشؾات إلى يقل مؽ عذر سشؾات ) لرالح ( مؽ خسدة عذر سشة

عممأكثر) ويعممزى الدممبب ينممو مسمما انممذ الخبمرة يكثممر مسمما سمماعد ذلممػ عمممى نحديممد وجممؾد السعؾقممات التم نحممد مممؽ
نظبيم الحيؾمة االلكترونية.
الشتائج والتؾصيات:

أوالً الشتائج :نؾصمذ الدراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائ مؽ خمالل التحميمل اإلحرمائ لمبيانمات التم نمؼ الحرمؾل
عمييا مؽ م ردات عيشة الدراسة وى اآلن :
أوالً :فيسا يخص وجؾد معؾقات تحد مؽ تظبيق الحكؾمة االلكترونية في البمديات محل الدراسة تبيؽ ااتي:
 -1بيشذ الدراسة ين ىشاك معؾقات إدارية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية ويتزح ذلػ مؽ خالل البيانات
الؾاردة الجدول ( )8حيم

انمذ قيسمة الستؾسمش الحدماب العمام لسجمال السعؾقمات اإلداريمة ( )3.76ويرجم ذلمػ

حدممب كرات يعمراد العيشممة إلممى عممدم وجممؾد قيممادات إداريممة نتعامممل ي مماتة وعاعميممة مم نقشيممة السعمؾمممات واالنرمماالت

و لػ نعتبر مر زية العسل اإلداري واالجراتات الرونيشية داخل البمديات مؽ احمد األسمبا

اإلدماعة إلمى عمدم

الثقة ع السعامالت اإلدارية اإللكترونية.
 -2بيشذ الدراسة ين ىشاك معؾقات نقشية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية ويتزمح ذلمػ ممؽ خمالل البيانمات
المؾاردة الجممدول ( )9حيم

انممذ قيسممة الستؾسممش الحدمماب العممام لسجممال السعؾقممات التقشيممة ( )3.86ويرجم ذلممػ

حدب كرات يعراد العيشة إلى دع

مدتؾى البشية التحتية الالزمة لتظبيم الحيؾمة اإللكترونية .و لػ إلى نقص

األدلمة اإلرشمادية السؾدمحة آلليمات نظبيمم الحيؾممة اإللكترونيمة والتم نمسدي إلمى صمعؾوة عيمؼ التقشيمات الحديثمة
التم نمدخميا السشغسمة اإلدماعة إلمى دمع

066

بمرام الحسايمة لمبيانمات والسعمؾممات البممديات محمل الد ارسمة وعمدم

icetr. elmergib.edu.ly
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وجؾد شبية انرماالت ومعمؾممات حديثمة وعمدم وجمؾد نغمام احتيماط السمترجا السعمؾممات عشمد حمدوث خممل عم
الشغام العام البمدية
 -3يعيرت نتائ الدراسة ين ىشاك معؾقات ذرية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية ويتزح ذلػ مؽ خمالل
البيانممات ال مؾاردة الجممدول ( )10حي م

انممذ قيسممة الستؾسممش الحدمماب العممام لسجممال السعؾقممات البذ مرية ()3.40

ويرجم ذلمػ حدمب كرات يعمراد العيشمة إلمى المشقص عم عمدد السمؾع يؽ الستخررميؽ عم نذمويل وصميانة يجيمزة
الحاسب اآلل وعدم وجؾد خظة ندريبية لتظؾير ميارات وقدرات السؾع يؽ لتظبيم الحيؾمة االلكترونية.
 -4بيشذ الدراسة ين ىشاك معؾقات مالية نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية ويتزح ذلػ مؽ خالل البيانات

الؾاردة الجدول ( )11حي

انذ قيسة الستؾسمش الحدماب العمام لسجمال السعؾقمات الساليمة ( )4.06ويرجم ذلمػ

حدمب كرات يعمراد العيشمة إلمى .محدوديمة دور القظما الخماص عم السدماىسة ( الساليمة  /العيشيمة ) لمدعؼ نظبيقمات
الحيؾمة اإللكترونية و لػ دع

السخررات السالية ع مجال التدريب والتأىيل إلعداد الكؾادر الستخررة

الالزمة لمتحؾل نحؾ الحيؾمة االلكترونية و لػ دمع

المدعؼ السمال السخرمص لمبحمؾث والد ارسمات عم مجمال

نقشيات السعمؾمات واالنراالت.
ثانيياً :فيسيا يخيص وجيؾد فيروق ذات داللية إحريائية بييؽ إجابيات أفيراد عيشية الدراسية حيؾل وجيؾد معؾقيات

لتظبيق نغام الحكؾمة االلكترونية ُتعز إلى الستغييرات التاليية (السؤىيل العمسيي -السديسى اليؾعيفي  -سيشؾات
الخبرة )
 -1وجمؾد عروقمات ذات داللمة إحرمائية لؾجمؾد معؾقمات لتظبيمم الحيؾممة االلكترونيمة نُعمزى لستويمر السسىمل
العمس وين ى ه ال روقات انذ بيؽ السسىل العمس ( :الساجدتير يو الد تؾراه) و(الجامع ) لرالح الساجدتير.
 -2ال نؾجمد عمروق ذات داللمة إحرمائية بميؽ إجا مات يعمراد عيشمة الد ارسمة حمؾل وجمؾد معؾقمات لتظبيمم نغمام
الحيؾمة االلكترونية نُعزى لستوير السدتؾى الؾعي

 -3نؾجد عروق ذات داللة إحرائية بيؽ إجا ات يعراد عيشة الدراسة حؾل وجؾد معؾقات لتظبيم نغام الحيؾممة

االلكترونية نُعزى لستوير سشؾات الخبرة وين مردر ال روقات ان بيؽ ال مؽ سشؾات الخبرة( :مؽ عذرة سمشؾات
إلى يقل مؽ  15سمشة) و(يقمل ممؽ  5سمشؾات) و (ممؽ  5سمشؾات إلمى يقمل ممؽ  10سمشؾات) لرمالح عئمة (ممؽ 10
سشؾات إلى يقل مؽ  15سشة ) وييزا بيؽ ال مؽ سشؾات الخبمرة (ممؽ  15سمشة عمأكثر) و ( يقمل ممؽ  5سمشؾات

) و( مممؽ  5سممشؾات إلممى يقممل مممؽ  10سممشؾات ) لرممالح ( مممؽ  15سممشة ع مأكثر) ويعممزى الدممبب ينممو مسمما انممذ
الخبرة يكثر مسا ساعد ذلػ عمى نحديد وجؾد السعؾقات الت نحد مؽ نظبيم الحيؾمة االلكترونية.
التؾصيات:
ع دؾت الشتمائ التم نؾصمل إلييما البحم

يمؾرد الباحثمان عمددا ممؽ التؾصميات التم يسيمؽ ين ندماىؼ عم نقميمل

معؾقات نظبيم الحيؾمة اإللكترونية ع البمديات محل الدراسة وى

سا يم :

 -1المتخمص ممؽ بيروقراطيمة اإلجمراتات الرونيشيمة التم نمسخر عسميمة التحمؾل نحمؾ الحيؾممة اإللكترونيمة .وإعمادة
الشغر ع اليياكل اإلدارية القائسة سا يتؾاعم ومتظمبات نظبيم الحيؾمة االلكترونية.
 -2زيادة األدلة اإلرشادية السؾدحة آلليات نظبيم الحيؾمة اإللكترونية مسا يزيد مؽ عيؼ التقشيات الحديثة الت

ندخميا السشغسة ويعظى الثقة لمسؾع يؽ ع
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أعة التعامالت االلكترونية.
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 -3نحديؽ مدتؾى البشية التحتية الالزمة لتظبيم الحيؾمة اإللكترونية ونؾعير شبية انراالت ومعمؾمات حديثة.
 -4ودم قؾاعمد بيانمات دقيقمة ومتكامممة سما يمؾعر بمرام

الحسايمة لمبيانمات والسعمؾممات ويزمسؽ وجمؾد نغمام

احتياط السترجا السعمؾمات عشد حدوث خمل ع الشغام العام البمدية.
 -5عتح السجال امام البمديات لزيادة عدد السؾع يؽ الستخرريؽ ع نذويل وصيانة يجيزة الحاسب اآلل
 -6درورة نكثي

الدورات التدريبية لسؾع

البمديات محل الدراسة ع مجاالت نظبيم الحيؾمة االلكترونية.

 -7زيمادة السخررمات الساليمة لمبممديات لتشغميؼ السحادمرات الشمدوات ورش العسمل لمتؾعيمة أىسيمة نظبيمم
الحيؾم ممة االلكتروني ممة ووي ممان م ازي مما نظبيقي مما مس مما يقم ممل م ممؽ خ ممؾ

الس ممؾع يؽ مم مؽ عسمي ممة التح ممؾل نح ممؾ الحيؾم ممة

االلكترونية واعظائيؼ الثقة ع التعامالت االلكترونية.
 -8زيادة الدعؼ السال السخرص لمبحؾث والدراسات ع مجال نقشيات السعمؾمات وود اسمترانيجية لمتعماون
والتشديم م الجامعات ومراكز البحؾث الستخررة ع ى ا السجال.
 -9محاولة إشراك القظا الخاص ودمجو ع نبش برنام الحيؾمة االلكترونية مؽ خالل إعظات االمتيازات ع
العظاتات لمذر ات السداىسة ع دعؼ ى ه البرام .
 -10االست ادة مؽ نجار الدول الرائدة ع ى ا السجال وواالخص ع اقميسشا العرو .
 -11سممؽ مجسؾعممة مممؽ التذ مريعات والق مؾانيؽ الت م نزممسؽ نظبيممم م يممؾم الحيؾمممة اإللكترونيممة ي مماتة وععاليممة
لمح اظ عمى حقؾق الستعامميؽ بيا.

 -12قي ممام و ازرة الحي ممؼ السحمم م بتأس مميس لجش ممة عمي مما لتش يم م مذ ممرو الحيؾم ممة اإللكتروني ممة نك ممؾن ميستي مما د ارس ممة
األساليب والظرق الت يسيؽ مؽ خالليا نؾحيد ينغسة السعمؾمات بيؽ السسسدات الحيؾمية.

السراجع
 -1ابراىيؼ خالد محسؾد (  ) 2008يمؽ الحيؾمة االلكترونية (االسيشدرية :الدار الجامعية )
 -2ابؾ ميارة د دمحم عثسان ال يتؾري (مجمة مية االقتراد والعمؾم الدياسية بش وليد ليبيا  ) 2012مقؾمات
ومعؾقات نظبيم الحيؾمة االلكترونية ح
 -3بممؽ عيذمماوي احسممد (مجمممة الباحمم

عؽ التجار العروية والعالسية
العممدد  )2010 - 2009 7ياممر نظبي ممم الحيؾمممة اإللكترونيممة عمممى

مسسدات األعسال( جامعة ورقمة )
 -4بمؽ نؾومة يحسمد رمزمان .يبمؾ خمؾيش نماجؼ دمحم (السمسنسر االقترمادي األول لالسمتثسار والتشسيمة عم مشظقمة
الخسمس  27-25ديدمسبر  )2017ممدى نمؾعر متظمبمات نظبيمم اإلدارة االلكترونيمة عم

السسسدمات الحيؾميمة

الميبية (الخسس جامعة السرقب)
 -5الممرزي ديمماال جسيممل دمحم (مجمممة الجامعممة اإلسممالمية لمد ارسممات االقترممادية واإلدارية السجمممد العذ مريؽ العممدد
األول يشمماير  )2012الحيؾمممة اإللكترونيممة ومعؾقممات نظبيقيمما  /د ارسممة نظبيقيممة عمممى السسسدممات الحيؾميممة ع م
قظا غزة (الجامعة االسالمية)227 -189 ،
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 -6حدؽ ايسان مرع  .القريس

دمحم مرظ ى (مجمة نشسيمة ال ارعمديؽ ممحمم العمدد  113السجممد)2013 33

متظمبمات نظبيمم الحيؾممة االلكترونيمة عم السشغسمات العراقيمة د ارسمة اسمتظالعية لمررات القيمادات اإلداريمة عم
مديرية بمدية السؾصل (كمية االقتراد جامعة السؾصل ) 26 -10
 -7الرعاع

سحر قدوري ( مجمة اقتراديات شسال يعريقيا العدد الدا

 (2009الحيؾمة االلكترونية وسبل

نظبيقيا :مدخل استرانيج  (.مر ز السدتشررية لمدراسات العروية والدوليمة الجامعمة السدتشرمرية ومداد 305
– )328
 -8ز

إيسان عبمد السحدمؽ)مشذمؾرات السشغسمة العرويمة لمتشسيمة اإلداريمة حمؾث ود ارسمات  )2009الحيؾممة

االلكترونية مدخل إداري متكامل (السشغسة العروية لمتشسية اإلدارية مرر)

 -9الذريب طالل بؽ عبدهللا حديؽ ( )2011الحيؾمة االلكترونية(القاىرة)
 -10عبم ممد ال تم مماح بيم ممؾم حجم ممازي ( )2006الحيؾمم ممة اإللكترونيم ممة ونغاميم مما القم ممانؾن (اإلسم مميشدرية دار ال كم ممر
الجامع )
 -11عدوان اياد خالد ( )2007مدى نقبل السؾاطشيؽ لمحرؾل عممى الخمدمات ممؽ خمالل الحيؾممة االلكترونيمة
دراسة حالة قظا غزة .رسالة ماجدتير غير مشذؾرة.

 -12عم م دمحم عبممد العزيممز بممؽ درويممش (  ) 2005نظبيقممات الحيؾمممة اإللكترونيممة د ارسممة ميدانيممة عمممى إدارة

الجشدية واإلقامة بمدب  ،رسمالة مقدممة ستظممب نكسيمم لشيمل درجمة الساجدمتير عم العممؾم اإلدارية كميمة الد ارسمات
العميا جامعة نايب العروية لمعمؾم األمشية الرياض 2005

 -13العثميؼ يحسمد ( صمحي ة الجزيمرة العمدد  ( 2007 12716الحيؾممة اإللكترونيمة ..الس يمؾم واألىمدا .
متؾعر مؽ خالل ال ار ش التال
 -14الوشبؾص

http://www.al-jazirah.com/109289/rj2d.htm:

سالؼ بؽ سميؼ الياجري سالؼ سمعد (د ارسمات العممؾم التروؾيمة السجاممد 43العمدد2016 2

) صمعؾوات نظبيمم اإلدارة اإللكترونيمة سمدارس و ازرة الترويمة والتعمميؼ عم كمل ممؽ سممظشة عسمان ودولمة الكؾيمذ
(الجامعة االردنية ) 550 – 535
 -15قيمداون يبمؾ يمر الرمديم معسمري خيمرة (مجممة الريمادة القترماديات االعسمال  -السجممد  - 3العمدد - 4
 )2017الحيؾمة االلكترونية ومتظمبانيا ع عل الحاكسية الرشيدة (جامعة حديبة بؽ عم الذم
 - 16لعممرج مجاىممد ندمميسة .طممؾيظ مرممظ ى (مجمممة ممميال

)65 – 48

لمبحممؾث والد ارسممات  -العممدد الثال م

 -ج مؾان

 ) 2016اسمترانيجية إقاممة الحيؾممة اإللكترونيمة" السحاولمة الجزائريمة (السر مز الجمامع عبمدالح ي بؾالرمؾ
ميمة )226 – 205
 -17دمحم الريرع ( )2007اإلدارة اإللكترونية (اإلسيشدرية دار ال كر الجامع
 -18يؾس
اإللكترونية
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الظبعة األولى)

يحسد دمحم (جريدة الذرق األوسش ،العدد  ) 2005 9435ن ؾق دول الخممي عم نظبيمم الحيؾممة
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 -19إليماس شماىد الحماج ع ار مة دعمرور عبمد الشعميؼ (السجممة الجزائريمة لمد ارسمات السحاسمبية والساليمة العمدد 3
 ) 2016نقييؼ نجروة نظبيم الحيؾمة اإللكترونية ع الج ازئمر ( ميمة العممؾم االقترمادية جامعمة قاصمدي مروماح
ورقمة الجزائر )135 - 121
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