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 ) دراسة تصبيقية عمى الجياز اإلداري  لبمجية زليتغ التابعة لػزارة الحكع السحمي (

 د. دمحم عبد الحميد المبقع  
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 المدتخمص

يسكغ أن نتبيغ أن اتداع السحاور التي تشاولتيا ىحه الجراسة تجدج وبجون أدنى شظ أىسية تصبيق الحكػمة 
والسعػقات التي تػاجو تصبيق التّعخف عمى أبخز السذاكل وعميو فإن اليجف الخئيذ لمجراسة ىػ اإللكتخونية، 

الحكػمة اإللكتخونية في مؤسدات الجولة الميبية، واقتخاح الدبل الكفيمة إلنجاح عسمية تصبيق الحكػمة 
 لمبمجية،الجياز اإلداري في العامميغ ب الجراسة و يتسثل مجتسع، اإللكتخونية، واقتخاح بعس التػصيات لتفعيميا

السشيج  قج تع استخجام والسػضفيغ و القيادييغ،  مختـارة، حيث تع استيجاف فيسا كانت عيشة البحث عيشة شبقية
عتسج الباحث مغ خالليا عمى االستبيان كأداة أساسية لجسع أ الػصفي التحميمي مغ خالل دراسة ميجانية وصفية، 

ى إجابات الخساسي كػنو يجعل مغ الديل إجخاء العسميات الحدابية عم ((Likertاعتسج مقياس  ، والبيانات
قام الباحث بالتأكج مغ صجق االستبانة بصخيقة صجق التجانذ )االتداق كسا  ،السدتيجفيغ ضسغ ىحا البحث

و تع حداب االتداق الجاخمي لالستبانة مغ خالل حداب معامالت االرتباط )معامل ارتباط بيخسػن  ،الجاخمي(
Pearson Correlation مجاالت االستبانة والجرجة الكمية لمسجال نفدو، وقج اّتَبَع  عبارات( بيغ كل عبارة مغ

الباحث القياس اإلحرائي لسعخفة ثبات أداة القياس )االستبانة(، وذلظ مغ خالل شخيقتيغ ىسا: معامل ألفا 
 .كخونباخ و التجدئة الشرفية

نحخاف معياري مشاضخ لو ( با97.3( أن الستػسط الحدابي السخجح )1مغ خالل بيانات الججول )وقج تبّيغ    
( وبسا أن ىحه القيسة أصغخ مغ 57555( بجاللة إحرائية )07539.( وأن قيسة إحراءة االختبار )574.0)

(، مسا يذيخ إلى رفس الفخضية 9( و قيسة الستػسط الحدابي السخجح أكبخ مغ )5750مدتػى السعشػية )
)يمة (، وقبػل الفخضية البج0H) الرفخية 1H ، مسا يجل عمى قبػل الفخض القائل بـ: وجػد معػقات لتصبيق (

  الحكػمة اإللكتخونية في ليبيا.
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 مقــــدمة

إن أىسية الحكػمة اإللكتخونية جعميا تدـتحػذ عمـى قـجراب كبيـخاب مـغ اىتسامـات الـجول بـاختالف درجـة تقـجميا أو    
تخمفيــا، وبــاختالف األنطســة االقترــادية الستبعـــة فــي ىــحه الــجول، فــالسصمع عمـــى أدبيــات السػضــػع يجــج مشـــاىج 

تدـتصيع الـجول مـغ خالليـا رفـع كفـاءة أجيدتيـا  ودراسات فكخيـة متعـجدة تشطـخ إلـى ىـحه القزـية كػنيـا األداة التـي
اإلدارية بسا يكفل قياميا بستصمبات خصصيا التشسػية، ويطيخ ذلظ جمياب فـي الـجول الشاميـة التـي تعـير الغالـ  مـغ 

 .الصسػحةأجيدتيا تخمفاب أو فداداب إدارياب يجعميا غيخ قادرة عمى الػفاء بستصمبات خصصيا التشسػية 

حه السذكمة مغ أىع السذاكل التي تػاجو العسمية التشسػية في معطـع الـجول الشاميـة، وأصـبحت وعمى ذلظ تعج ى   
بسثابـة قزـية جػىخيـة ال غشـى عشيــا إذا أردنـا فعـالب إحـجاث تغييـخات تحجيثيــة عمـى الييكـل اإلداري والتشطيسـي فــي 

 . الجولىحه 

لتصبيــق الحكػمــة اإللكتخونيــة وتخاعــي فــي  ولــحلظ تدــعى جسيــع الــجول وبــجرجات متفاوتــة إلــى وضــع اســتخاتيجية   
ىــحه اإلســتخاتيجية رفــع كفــاءة العــامميغ فــي األجيــدة اإلداريــة مــغ خــالل التــجري  والتصــػيخ، ورفــع أداء السشطســات 
اإلداريـــة مـــغ خـــالل تصـــػيخ اليياكـــل اإلداريـــة ليـــحه السشطســـات وأن تعـــالج ىـــحه اإلســـتخاتيجية الكثيـــخ مـــغ الطـــػاىخ 

لتدــي  اإلداري وانتذــار الخشــػة والػســاشة والبيخوقخاشيــة الجامــجة التــي تعخقــل عسميــة التخصــيط الدــمبية كــالتخم  وا
 لمتشسية اإلدارية.

 المحور األول: اإلطار العام لمدراسة

 الدراسة: مذكمة 1-1

إلداريـة، نطخاب لسا تعانيو اإلدارات العامة في األجيدة اإلدارية لمسؤسدات البمجية مغ مذاكل إلنجاز األعسال ا    
والتــي أدت إلــى تعقيــج اإلجــخاءات فــي إنجــاز السعــامالت اإلداريــة، مســا أدى إلــى ضــع  وبــطء عسميــة التصــػيخ 
والتغييخ والتحجيث في الجياز اإلداري مسا يؤثخ عمى فّعالية العسمية التشسػية، يسكغ تػصـي  السذـكمة فـي معخفـة 

 لجياز اإلداري بالسؤسدة البمجية.األسباب التي تحج مغ تصبيق الحكػمة اإللكتخونية في ا

 وبشاءب عمى ما سبق يسكغ تحجيج مذكمة الجراسة في التداؤالت التاليـة:   

 ما ىي األسالي  الستبعة في الجياز اإلداري لمسؤسدة البمجية ؟  .-.-.

 ما ىي أىع السعػقات التي تحػل مغ عسمية تصبيق الحكػمة اإللكتخونية في الجياز اإلداري بالبمجية ؟   7-.-.

 ؟بمجية لم الجياز اإلداري  شطع اإلدارة فيلتصػيخ ىل يػجج   9-.-.

 فخضية البحث: تقػم ىحه الجراسة عمى اختبار الفخضية الخئيدة التالية: 7-.

1H: .وجػد معػقات لتصبيق الحكػمة اإللكتخونية في ليبيا 

 أىجاف البحث: بشاء عمى ما تقجم فإن ىحه الجراسة تيجف إلى: 9-.

التّعخف عمى مشاىج وأسالي  الحكػمة اإللكتخونية، وإبخاز أىسية التصػرات العمسية الحجيثة في الخفع مغ  .–9-.
 مدتػى األداء اإلداري داخل السؤسدات الميبية.
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التّعــخف عمــى أبــخز السذــاكل والسعػقــات التــي تػاجــو تصبيــق الحكػمــة اإللكتخونيــة فــي مؤسدــات الجولــة  7–9-.
 الميبية، واقتخاح الدبل الكفيمة إلنجاح عسمية تصبيق الحكػمة اإللكتخونية، واقتخاح بعس التػصيات لتفعيميا.

فـي  -وذلـظ عـغ شخيـق التأىيـل والتـجري   - تقّييع مجى مداىسة تصبيق مبجأ االىتسام بالعشرخ البذخي  9-9-.
 تحديغ األداء اإلداري لمسؤسدات العاممة كخصػة مغ خصػات إحجاث عسمية تصبيق الحكػمة اإللكتخونية.

 أىسية البحث: بشاءب عمى أىجاف البحث فإن ىحا البحث تكسغ أىسيتو فيسا يمي: 4-.

سارســات الحكػمــة اإللكتخونيــة وعسميــة تصبيقيــا مــغ بالشدــبة لمعمــع: حيــث تحــاول الــخبط بــيغ مفــاىيع وم .-4-. 
 خالل مشيجية عمسية متكاممة تزي  إلى السكتبة العخبية جيجاب متػاضعاب في ىحا السجال.

بالشدبة لمسجتسع: يتػقع أن يكػن لشتائج ىحه الجراسة أىسية خاصة بالشطخ إلى الشتائج التي سػف تدـفخ  4-7-.
صيات تحـاول تحدـيغ تصبيـق الحكػمـة اإللكتخونيـة وربصيـا بسجيـػدات التصـػيخ عشيا بسا تقجمو مغ اقتخاحات وتػ 

 اإلداري.

بالشدبة لمباحث: يأمل الباحث أن يديع فـي تقـجيع تػصـيات قابمـة لمتصبيـق، مـغ أجـل االرتقـاء بدياسـات  4-9-.
ل خمـق تصبيـق ونطع السػارد البذخية برفة عامة، وبتشسية ميارات العامميغ في السؤسدات برـفة خاصـة مـغ أجـ

 فّعال لمحكػمة اإللكتخونية يداىع في تحقيق الخفاه اإلجتساعي السشذػد. 

مشيجيـــة البحـــث: وذلـــظ باســـتخجام الســـشيج الػصـــفي التحميمـــي عـــغ شخيـــق إجـــخاء دراســـة ميجانيـــة، حيـــث أن  0-.
 الجراسات الدابقة استخجمت ىحا السشيج في دراسة مثل ىحا السػضػع.

 هيكل البحث:  1-6

تع تكػيغ ىـحا اإلشـار بـالخجػع إلـى األدبيـات السعاصـخة وخاصـة فـي مجـاالت الحكػمـة اإلشار الشطخي:  .-6-.
اإللكتخونية والتصػيخ التشطيسي واإلدارة االستخاتيجية، ومغ خالل الخجػع إلى الكت  والـجوريات والجراسـات الدـابقة 

 يتع اختبارىا تصبيقياب.والتقاريخ وذلظ الستخالص مجسػعة مغ السفاىيع الفكخية التي سػف 

وىــحا اإلشــار يذــتسل الجػانــ  الستعمقــة بــإجخاء الجراســة التصبيقيــة فــي ضــػء اإلشــار اإلشــار التصبيقــي:  6-7-.
الفكخي لمجراسة مغ خالل العخض لسجال التصبيق والبيانات الالزمة وأسالي  ومرادر البيانات التي سيتع جسعيـا 

 وتحميميا.

حيـــث أن الســـشيج السدـــتخجم ىـــػ الســـشيج الػصـــفي التحميمـــي مـــغ خـــالل دراســـة : أســـالي  جســـع البيانـــات 6-9-.
 ميجانية وصفية، يعتسج الباحث مغ خالليا عمى االستبيان كأداة أساسية لجسع البيانات. 

أســالي  تحميــل البيانــات: تــع إخزــاع بيانــات الجراســة السيجانيــة لمتحميــل اإلحرــائي باســتخجام الحاســ   6-4-.
تصبيـــق بعـــس األســـالي  اإلحرـــائية التـــي احتـــػت عمييـــا مجسػعـــة البـــخامج اإلحرـــائية لمعمـــػم اآللـــي مـــغ خـــالل 

 .(SPSS)االجتساعية 

أداة القياس: تع استخجام االستبيان لجسع البيانات مغ السدتيجفيغ ضسغ ىحا البحث، كسا اعتسـج مقيـاس  6-0-.
(Likert الخساســـي كػنـــو يجعـــل مـــغ الدـــيل إجـــخاء العسميـــات الحدـــابية ) عمـــى إجابـــات السدـــتيجفيغ ضـــسغ ىـــحا

 البحث.
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صجق و ثبات أداة القيـاس: قـام الباحـث بالتأكـج مـغ صـجق االسـتبانة بصخيقـة صـجق التجـانذ )االتدـاق  6-6-.
رات االسـتبانة مـع السجـال عبـاالجاخمي(: ويقرج برجق التجانذ )االتدـاق الـجاخمي( مـجى اتدـاق كـل عبـارة مـغ 

وقـــج تـــع حدـــاب االتدـــاق الـــجاخمي لالســـتبانة وذلـــظ مـــغ خـــالل حدـــاب معـــامالت الـــحي تشتســـي إليـــو ىـــحه العبـــارة، 
رات مجـــاالت االســـتبانة عبـــا( بـــيغ كـــل عبـــارة مـــغ Pearson Correlationاالرتبـــاط )معامـــل ارتبـــاط بيخســـػن 

ذلظ مغ والجرجة الكمية لمسجال نفدو، وقج اّتَبَع الباحث القياس اإلحرائي لسعخفة ثبات أداة القياس )االستبانة(، و 
 خالل شخيقتيغ ىسا: معامل ألفا كخونباخ و التجدئة الشرفية.

حــجود البحــث: الحــجود السكانيــة لمبحــث ىــي الحــجود اإلداريــة لبمجيــة زليــتغ وىــي إحــجى مؤسدــات وزارة  .-6-.
ة عـغ بالبمجيـ بالجيـاز اإلداري  -السـػضفيغ و القيـادييغ -الحكع السحمي، أمـا الحـجود الدمشيـة تغصـي  راء العـامميغ 

، وفيسا يخز الحجود السػضػعية تع االلتدام بتشاول مػضػع البحـث وىـػ 75.2حتى سشة  75.7الفتخة مغ سشة 
 )معػقات تصبيق الحكػمة اإللكتخونية في ليبيا(.

فيسـا كانـت  لبمجيـة،ا لمسؤسدـة الجياز اإلداري في العامميغ ب الجراسة يتسثل مجتسعمجتسع وعيشة البحث:  6-2-.
لتقرـــي  راءىـــع واتجاىـــاتيع نحـــػ الســـػضفيغ و القيـــادييغ  عيشـــة البحـــث عيشـــة شبقيـــة مختــــارة، حيـــث تـــع اســـتيجاف

 استسارة. (67)استسارة و استعادة  (5.)تع تػزيع  وقجمػضػع البحث، 

 :الدراسات الدابقة 1-7

( بعشــػان: )متصمبــات إرســاء حكػمــة إلكتخونيــة ناجحــة )نســاذج وتجــارب عالسيــة 75.6)دراســة مصــالي،  .-.-.
وعخبية((: ىـجفت ىـحه الجراسـة إلـى اإلجابـة عمـى الدـؤال التـالي وىـػ: مـا ىـي متصمبـات ومخاحـل تصبيـق الحكػمـة 

باعتبارىــا الخائــجة عالسيــاب حدــ  اإللكتخونيــة؟، ولاجابــة عمــى ذلــظ استعخضــت حالــة الحكػمــة اإللكتخونيــة لكػريــا، 
مؤشخات تقخيخ األمع الستحجة لمحكػمـات اإللكتخونيـة، ثـع الحكػمـة اإللكتخونيـة لمبحـخيغ التـي تعتبـخ الجولـة العخبيـة 
الػحيجة السرشفة ضسغ الجول ذات األداء العالي جـجاب وفـق مؤشـخ تشسيـة الحكػمـة اإللكتخونيـة، نتيجـة لاجـخاءات 

يخ الحكػمــة اإللكتخونيــة، مــع العســل عمــى إبــخاز األســباب الكامشــة وراء ىــحا الشجــاح، وأخيــخاب الجــادة الستخــحة لتصــػ 
 تػصـمت وقـج استعخضت مذخوع الحكػمـة اإللكتخونيـة الجدائخيـة وبعـس العػامـل اليامـة التـي أثـخت عمـى تشفيـحه،

التحتية األساسـية مـع ضـخورة أن تصبيق مذخوع الحكػمة اإللكتخونية يتصم  تػفيخ البشية  :إلى دراستيا في مصالي
ــاب أو مػضفــاب، مــغ خــالل إيجــاد الدــبل إلشــخاكو وتػعيتــو وتحديدــو  االىتســام بالعشرــخ البذــخي، ســػاء كــان مػاشش
بأىسيــة السذــخوع حتــى يكــػن فــاعالب فــي إنجاحــو، وكانــت أىــع التػصــيات ىــي: ضــخورة إعــجاد رؤيــة وإســتخاتيجية 

 يق أىجاف التشسية الػششية.الحكػمة اإللكتخونية لتجاوز العقبات وتحق

( بعشػان: )الحكػمة اإللكتخونية(: ىجفت ىحه الجراسة إلى بشاء تـأشيخ شـامل عـغ 75.9)دراسة حديغ،  7-.-.
الحكػمـــة اإللكتخونيـــة وامكانيـــة تػضيفيـــا لـــ دوات تكشػلػجيـــا السعمػمـــات فـــي السؤسدـــات السختمفـــة وتقـــجيع عـــخض 

ع الــػعي واالىتســام بيــا، وقــج تــع التخكيــد فــي ىــحه الجراســة عمــى أىسيــة تعخيفــي لسفيــػم الحكػمــة اإللكتخونيــة ورفــ
الحكػمة اإللكتخونية وتصبيقاتيـا فـي مختمـ  البمـجان وخاصـة تجخبـة العـخاق فـي الحكػمـة اإللكتخونيـة، وكانـت أىـع 

حكػمـــة الشتـــائج ىـــي: أن تصبيـــق الحكػمـــة اإللكتخونيـــة يتصمـــ  إعـــادة ىيكمـــة اإلدارات بســـا يـــتالئع مـــع متصمبـــات ال
بأنـو قبـل البـجء فـي  ت:أوص وقج اإللكتخونية، ويتصم  تأىيل وتجري  السػضفيغ عمى تصبيق الحكػمة اإللكتخونية،

تصبيـــق الحكػمـــة اإللكتخونيـــة مـــغ الزـــخوري التعـــخف عمـــى تجـــارب الحكػمـــات اإللكتخونيـــة فـــي الـــجول الستقجمـــة 
     والشامية لتالفي السعػقات التي قج تدب  بعجم نجاح السذخوع.
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( بعشـػان: )مخاحــل ومعػقـات تصبيــق الحكػمـة اإللكتخونيــة(: ىـجفت ىــحه 75.7)دراسـة لعسـى و الــجاوي،  9-.-.
الجراسة إلـى إبـخاز مخاحـل ومعػقـات تصبيـق الحكػمـة اإللكتخونيـة، حيـث يسكـغ بشـاء ىـحا السذـخوع مـغ خـالل ربـط 

الســجني بشدــق إلكتخونــي مػحــج، مســا  الســػاششيغ والسؤسدــات الحكػميــة ومؤسدــات األعســال ومؤسدــات السجتســع
يدسح بإجخاء مختمـ  التعـامالت بـيغ ىـحه األشـخاف، ويـتع ىـحا بتـػفيخ الجيـج والػقـت مسـا يحقـق ليـحه السؤسدـات 
أىع مدايا رفع مدتػى أداء وضائفيا السدتخجمة في االقتراد الخقسي، وكانت أىع الشتائج: أن الحكػمة اإللكتخونيـة 

نتيجــة التصـػرات التـي مدــت تكشػلػجيـا السعمػمـات واالترــاالت، وذلـظ مـغ خــالل  ىـي عبـارة عــغ مذـخوع جـاءت
ربـــط العالقـــات بـــيغ الســـػاششيغ والسؤسدـــات، مســـا يدـــاعج عمـــى تحدـــيغ أداء السؤسدـــات ورفعيـــا إلـــى االقترـــاد 

تحـػل  الخقسي، وىحا كمو يتصم  بشاء بشية تحتية سميسة، أما أىع التػصيات فيـي: محاولـة تحدـيغ السعػقـات التـي
 دون تصبيق الحكػمة اإللكتخونية.

( بعشــــــػان: )الحكػمــــــة اإللكتخونيــــــة ومعػقــــــات تصبيقيا)دراســــــة تصبيقيــــــة عمــــــى 75.7)دراســــــة الــــــخزي،  4-.-.
السؤسدات الحكػمية في قصاع غدة((: ىجفت الجراسة إلى التعخف عمـى أىسيـة تصبيـق نطـام الحكػمـة اإللكتخونيـة 

شية فــي قصــاع غــدة، ثــع معخفــة األســباب والسعيقــات التــي تحــج مــغ تصبيــق فــي مؤسدــات الدــمصة الػششيــة الفمدــصي
الشطام وشخق عالجيا، وقج استخجمت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي لاجابة عغ سؤال الجراسة، وأعجت لـحلظ 

ـــى ســـبع مجـــاالت خاصـــة بستصمبـــات تصبيـــق نطـــام الحكػمـــة 73الغـــخض اســـتبانة مكػنـــة مـــغ ) ( فقـــخة مػزعـــة عم
نيــة، وقــج تكــػن مجتســع الجراســة مــغ جسيــع مؤسدــات الدــمصة الػششيــة الفمدــصيشية، وأخــحت عيشــة عــجدىا اإللكتخو 

( اسـتبانة، وقـج تػصـمت الجراسـة إلـى مجسػعـة مـغ الشتـائج 95( وتع تػزيـع االسـتبانة عمـييع، ثـع اسـتخد مشيـا )96)
وجـػد بعزـيا بشدـ  مختمفــة،  مـغ أىسيـا مـا يمـي: وجـػد بعــس الستصمبـات لتصبيـق الحكػمـة اإللكتخونيـة مــع عـجم

ولبشــــاء حكػمــــة إلكتخونيــــة قػيــــة تحتــــاج إلــــى تــــػفخ متصمباتيــــا ومقػماتيــــا لكــــي يكتــــ  ليــــا الشجــــاح، وكانــــت أىــــع 
التػصيات: العسل عمى تػفيخ البشية التحتية الالزمة لبشاء حكػمـة إلكتخونيـة قػيـة األركـان، مـغ خـالل تـػفيخ نطـع 

لى السؤسدات الحكػميـة واألفـخاد والسجتسـع بأكسمـو، وىشـا تقـع السدـؤولية عمـى اتراالت فّعالة لشقل البيانات مغ وإ
عاتق مؤسدة االتراالت في تػفيخ وصيانة شبكات السؤسدات الحكػمية باستسخار ألن تمظ الخـجمات ال تـتع إال  

 عغ شخيق الذبكات.   

 األعسال مؤسداتعمى   (E.G) اإللكتخونية الحكػمة تصبيق أثخ): بعشػان (2010 عيذاوي، ابغ دراسة( 0-.-.

 السـػاششيغ ربـط خـالل مـغ اإللكتخونيـة الحكػمـة بشـاء فـي االسـتثسار أىسيـة إبـخاز عيذـاوي  ابـغ دراسـة حاولـت):

 مختمـ  يـػفخ مػحـج الكتخونـي بـشسط وغيـخه السـجني السجتسـع ومؤسدـات الحكػميـة والسؤسدـات األعسـال ومؤسدـات

 مجـال فـي أكثـخ العػائـج تمـظ حـػل التخكيـد يكـػن  حيـث والػقـت، والسـال الجيـج فـي كبيـخ واقترـاد بيدـخ التعـامالت

 دون  تحـػل التـي السعيقـات أىـع إبـخاز ثـع الشطـام ذلـظ تصبيـق فـي الجدائـخ لحالـة تذـخيز دراسـتو وكانـت األعسـال،
 إلـى تػصـل وقـج الجراسـة إشـكالية معالجـة فـي التحميمـي الشطـخي  السـشيج عمـى عيذـاوي  ابـغ اعتسـج وقـج تحقيقـو،

 وأنـو إشالقـو عمـى سـشػات ثـالث تجـاوز الجدائـخ فـي اإللكتخونيـة الحكػمـة مذـخوع أن :أىسيـا مـغ كانـت اسـتشتاجات

 انتذار ومحجودية لالتراالت، التحتية البشية استكسال عجم: )مشيا تحقيقو دون  تحػل التي العقبات مغ جسمة يحسل

 وقـج ،(االترـاالت وأجيـدة السعمػماتيـة عتاد تكالي  وارتفاع السجال، ذلظ في السختز التذخيعي والجان  اإلنتخنت

 السعمػمـات تكشػلػجيـا فـي الفعـال االسـتثسار ضـخورة :أىسيـا مـغ التػصـيات مـغ مجسػعـة عيذـاوي  ابـغ اقتـخح
 اإلنتخنـت انتذـار يتصمـ  والـحي األركـان قػيـة الكتخونيـة حكػمـة لبشـاء الالزمـة التحتيـة البشيـة وتـػفيخ واالترـاالت،

 .البذخي  العشرخ كػادر وتأىيل وتشسية التكشػلػجيا، لتمظ الخاعية التذخيعات وتػفيخ
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 بحـث حـاول ((اسـتخاتيجي مجخل (تصبيقيا وسبل اإللكتخونية الحكػمة) :بعشػان (2009 الخفاعي، دراسة) 6-.-.

 الخاصـة االقتخاحـات تقـجيع مـع العـخاق فـي اإللكتخونيـة الحكػمـة أسـذ إلرساء ،وعمسياب  فكخياب  تأشيخاب  يقجم أن الخفاعي

 تػصـمت وقـج اإللكتخونيـة، الحكػمـة إلقامة والسدئػليغ الحكػمي القصاع أمام تزع التي واالستخاتيجيات بالدياسات

 إمكانيـة حيـث مـغ اإللكتخونيـة لمحكػمـة التقميـجي الشطـخي  اإلشـار يعتـخي  قرـػر ىشاك أن :إلى دراستيا في الخفاعي

 الشطخ دون  السؤسدة فاعمية عمى لمحكع الػحيج العامل يعج اإلشار ذلظ أن إذ السجتسع، في السؤسدات إسيام قياس

 إلـى لمتفكيـخ مـجعاة ذلـظ جعـل الـحي األمـخ السؤسدـة، عمـى العـاممػن  يسارسـيا التـي السؤثخة األنذصة تأثيخ مجى إلى

 تكشػلػجيا استخجام تخاعي أسالي  شياتو في يحسل نطخي  بشاء إلى الحاجة

 لجسيػر بالشدبة أىسية ذات أضحت األداء مؤشخات أن إذ السؤسدة، أنذصة عمى وتأثيخاتيا واالتراالت السعمػمات

 وكانت قخاراتيع، اتخاذ في ليع مداعجة وسائل مشيا يتخحون  الحيغ السختقبػن  السدتثسخون  ومشيع بالسؤسدة السيتسيغ

 فعالـة اترـاالت نطـع تـػفيخ خـالل مـغ أعساليـا، أداء فـي الحكػمة لشجاح األساسية البشية تصػيخ :تػصياتيا أىع مغ

 الذـخعية إلضـافة والتذـخيعات  القـػانيغ بتحـجيث وذلـظ والقـانػن  العامـة الدياسـة تخشـيج مـع وتـجفقيا، البيانـات لشقـل

 وتحقيـق الستعـامميغ جسيـػر لـجى اإللكتخونيـة السعخفـة اسـتيعاب تذـجيع عمى والعسل اإللكتخونية، لمسعامالت والقبػل
 ختسـت وثـع الذخرـية، والسعـامالت السعمػمات خرػصية عمى والسحافطة خجماتيا، إلى لمػصػل والسداواة  العجل

 التـي الـجول وإن الشـاجح والدياسـي االقترـادي اإلصـالح أسـاس وىـي اإللكتخونيـة الحكػمـة عمـى بالتأكيـج الخفـاعي

 .مستازة سػيةتش نتائج حققت اإللكتخونية الحكػمة أسذ أقامت

 الذـاممة الجـػدة إدارة وأبعـاد اإللكتخونيـة الحكػمـة تصبيـق أثـخ: (بعشـػان (2008 وحجـازي، زيـج أبػ دراسة7 (-.-.

 تصبيق بيغ التكاممية العالقة أثخ عمى التعخف إلى وحجازي  زيج أبػ دراسة ىجفت (:الخجمة جػدة مدتػى  تحديغ في

 القصـاع فـي الخجمـة متمقـي إلـى السقجمـة الخجمـة جـػدة تحدـيغ فـي الذـاممة الجـػدة إدارة وبـيغ اإللكتخونيـة الحكػمـة

 وتػزيع العام، القصاع مؤسدات مغ لخسذ تحميمية دراسة بإجخاء قاما حيث الياشسية، األردنية السسمكة في الحكػمي

 إدارة أبعاد تصبق السبحػثة السؤسدات أن :أىسيا مغ الشتائج مغ مجسػعة إلى دراستيسا تػصمت وقج استبانة، (56)

 بشذـخ مشيـا يتعمـق فيسـا وبخاصـة اإللكتخونيـة الحكػمـة مخاحـل بعـس تصبيـق عمـى تعسـل أنيـا كسـا الذـاممة، الجـػدة

 الجػدة إدارة مبادئ تصبيق يعدز اإللكتخونية الحكػمة تصبيق أن دراستيسا بيشت كسا الستبادل، واالترال السعمػمات

 ،األردن فـي الحكػميـة السؤسدـات فـي السعمػمـات تكشػلػجيـا تػضيـ  تعديـد مػاصـمة :يمـي بسـا أوصـيا كسا الذاممة،
 دوائـخ بـيغ التكامـل تحقيـق عمـى العسـل مـع وأبعادىـا، الذـاممة الجـػدة إدارة مبـادئ تصبيـق تعديـد فـي يدـيع مسـا

 فـي الذـاممة الجـػدة إدارة ثقافـة نذـخ فـي التػسـع السختمفـة، دوائخىـا بـيغ السعـارف نذـخ ليتدـشى الحكػمية السؤسدات

 .العام القصاع مؤسدات

 المحور الثاني: الجانب النظري 

 :مفهوم الحكومة اإللكترونية 2-1

إن الحكػمة اإللكتخونية ليدت الحل الدحخي لسذاكمشا ولـغ تغيـخ شبيعـة العسـل الحكـػمي وأداءه بذـكل فـػري،    
بل ىي عسمية تصػيخيـة شػيمـة األمـج وتحسـل فـي شياتيـا مخـاشخة كبيـخة ويجـ  أن يرـاحبيا عسميـة تصـػيخ إداري 

 ثقافي شاممة، إذاب لساذا الحكػمة اإللكتخونية؟

الدــؤال ىــػ أن الــبعس يعتقــج بالحســاس الكبيــخ الــحي يبجيــو السدــؤوليغ الحكــػمييغ لسذــاريع  إجابــة عمــى ىــحا    
الحكػمة اإللكتخونية نابع مغ شعػرىع بأنيا قج تغيخ الرػرة الدمبية ألجيدة الحكـع، وقـج يكـػن فـي ىـحا شـيء مـغ 
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ولة، تتسثـل فـي انتذـار تقشيـات الرحة، إاّل أنو تػجج عػامل أىع وذات تأثيخ أكبخ عمى اإلدارات الحكػمية في الج
االتراالت والسعمػمات والتي ليا مداىسة كبخى في وعي السػاششيغ، والحي أدى إلى مصـالبتيع بخـجمات أفزـل، 
ومقارنة السػاشغ لسا أصبح يخاه يػمياب عبخ القشػات الفزائية ووسائل التػاصل في الػقت الحاضخ، فديـادة الـػعي 

مـغ اإلشـارة إلـى تقشيـة السعمػمـات واالترـاالت جعمـت السدـؤوليغ الحكـػمييغ أكثـخ  تديج مغ الستصمبات، وىشا البج
، ص 7550اىتسامــاب بــالسػاشغ وجعمــت الســػاشغ أكثــخ اىتسامــاب بسدــتػى الخــجمات التــي يحرــل عمييــا )اليياجشــة، 

4.) 

 ما يمي: ولتػضيح مفيػم الحكػمة اإللكتخونية نػرد مجسػعة مغ التعخيفات السختمفة عشيا والتي مشيا

 السؤسدـات اسـتخجام عسميـة بأنيـا - 7550لعـام  نطـخ البشـظ الـجولي وجيـو مـغ - كسفيـػم اإللكتخونيـة الحكػمـة 

 تغييـخ عمـى القـجرة لـجييا والتي وغيخىا (، العخيزة السعمػمات وشبكة اإلنتخنت شبكات مثل ) لتكشػلػجيا السعمػمات

لمسؤسدـات  كفاءة أكثخ وإدارة الذفافية مغ مديجاب  يػفخ مسا ػمات،لمسعم الػصػل مغ السػاششيغ مع وتحػيل العالقــات
 (.3.ص ،7553)زكي،

 واالترـاالت، السعمػمـات تكشػلػجيـا اسـتخجامات الحكػمـة اإللكتخونيـة عمـى أنيـا إلـى الستحـجة اأُلمـع أيزاب ُتذيخ   

تـع  ومـغ الحكػميـة، الجيـات بػاسـصة اآللـي الحاسـ  ونطـع اإلنتخنـت، مػاقـع الخارجية، االتراالت ربط مثل شبكات
وأعسـاليع  والسـػاششيغ جانـ  مـغ الحكػميـة الجيـات بـيغ األساسـية العالقـة عمـى يـؤثخ اإللكتخونيـة الحكػمـة تبشـي فـإن
 (.449، ص 75.9أخخ )حديغ،  جان  مغ

بأنيــــا اســــتخجام تكشػلػجيــــا  -حدــــ  مشطســــة التعــــاون االقترــــادي والتشسيــــة  -وُتعــــّخف الحكػمــــة اإللكتخونيــــة    
، ص 7552السعمػمــات واالترــاالت خرػصــاب اإلنتخنــت وذلــظ بيــجف الػصــػل إلــى حكػمــات أفزــل )إبــخاىيع، 

64). 

 تصبيقـات خاصـة السعمػمـات جيـاتكشػلػ  ومـغ وجيـة نطـخ عبـجالػىاب فـإن الحكػمـة اإللكتخونيـة ىـي اسـتخجام   

 وكفـاءة بذـفافية الخـجمات عمـى السـػاششيغ حرـػل وتعديـد لـجعع اإللكتخونيـة السػاقـع شـبكة عمـى اإلنتخنـت السبشيـة

 (.70ص ،2008 الػىاب، عبج والسداواة  العجالة يحقق وبسا عالية

( حيـث األولـى تعـير فـي الذــبكات كسـا ُتّعـخف عمـى أنيـا الشدــخة االفتخاضـية عـغ الحكػمـة الحقيقيـة )التقميجيــة   
 (..0، ص75.7 الجاوي، اإللكتخونية واألنطسة السعمػماتية، والثانية في أجيدة الجولة )لعسى و

ومــغ خــالل التعخيفــات الدــابقة يسكــغ إعصــاء تعخيــ  شــامل لمحكػمــة اإللكتخونيــة فيــي عبــارة عــغ االســتخجام    
الفّعــال لمتقشيــات والسعمػمــات واالترــاالت، وذلــظ مــغ أجــل ضــسان تدــييل مختمــ  العسميــات اإلداريــة فيســا بيشيــا 

 (..0، ص 75.7)لعسى والجاوي، 

 لتقـجيع السعمػمـات تكشػلػجيـا اسـتخجام تقترـخ عمـى ال اإللكتخونيـة الحكػمـة ويسكـغ تمخـيز مـا سـبق فـي أن   
 واالجتساعيـة اإلداريـة أبعـاده لـو ججيـج بذـكل السؤسدـات صـياغة يعيـج متصـػر فكـخ ىـي إنسـا لمسـػاششيغ، الخـجمات
 كافـة إلنجـاز إلكتخونيـة أسـالي  تسثـل وإنسـا لمسدـتفيجيغ إلكتخونيـة خـجمات تقـجيع عمـى تقترـخ ال إنيـا كسـا والدياسية،
 وىـي اإللكتخونيـة لمحكػمـة الخئيدـة األىـجاف أحـج ىـي الجيسقخاشيـة وأن السؤسدـات، وخـارج داخـل تـتع التـي األعسـال
 بـيغ ججيـجاب  عقـجاب  تسثـل الحكػمـة إن اآلليـات، كسـا تمـظ عبـخ مذـاركتيع خـالل مـغ السدـتفيجيغ مذـاركة عمـى العسـل
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، ص 75.9)حدـيغ، القـخار  صـشع فـي مذـارك إلـى لمخجمة تمقم مغ السدتفيج يتحػل حيث والسدتفيجيغ السؤسدات
449.) 

 :أهداف الحكومة اإللكترونية 2-2

إن اليجف الخئيذ الحي تدعى إليو الحكػمة اإللكتخونية ىػ االنصـالق بالحكػمـة اإللكتخونيـة والخـخوج بيـا مـغ    
نصاقيا الجغخافي مع محجودية امكاناتيا البذخية وإيراليا إلى السدتفيجيغ في أماكغ تػاججىع في السجن واألريـاف 

 (.03، ص 75.7الجاوي،  و  )لعسىفي وقت قياسي وعمى مجار الداعة 

 بيـا تترـ  رئيدـة أىـجاف ، سـتة 2003يػنيـػ 2.القـاىخة بتـاري   إعـالن العخبيـة فـي الـجول جامعـة وقـج حـجدت   
  :(440، ص75.9)حديغ،  وىي كالتالي اإللكتخونية استخاتيجيات الحكػمة

 .االستثسار عمى أكبخ وعائج كفاءة تحقيق .-7-7

 .ومعمػماتيا الحكػمة لخجمات السخيح الشفاذ ضسان  7-7-7

 .العسيل الحتياجات تدتجي  التي الخجمات تػصيل  7-7-9

 .الرمة ذات الخجمات بيغ التكامل  7-7-4

 .السدتخجم ثقة بشاء  7-7-0

 الخجمات. في السػاششيغ اشتخاك زيادة 7-7-6

 عـجةعخبية تػجج جامعة الجول ال واألىجاف التي حجدتيا اإللكتخونية، لمحكػمة ومع اليجف الخئيذ الدابق ذكخه   

 : مشيا ىجاف أخخى أ 

 (.55.، ص 2004 االدارية )حجازي، التعقيجات مغ وتقميل الفعال، االترال تحقيق1 -7-7

 تحتيـة بشيـة وتأسـيذ السؤسدـات فـي واالترـال السعمػمـات تقشيـات باسـتخجام أي أفزـل عسـل بيئـة خمـق 7-7-7
 وتحدـيغ واجيـة والتفاعـل االندـيابية تحقيـق خـالل مـغ وسـيػلة يدـخ بكـل العسـل عمـى تدـاعج اإللكتخونيـة لمحكػمـة

 (.2..، ص 7556األخخى )محسػد،  العسل وجيات الحكػمة بيغ التػاصل

 مـغ السػاششيغ وتسكيغ السكمفة، وغيخ الدخيعة الخجمة عمى وحرػليع السحمييغ لمسػاششيغ الخجمات تقجيع 7-7-9 
 عمييـا يتختـ  مسـا السحميـة الػحـجات كفـاءة زيـادة عمى تعسل كسا القزايا، جسيع في الجيسقخاشية ومذاركتيع مسارسة

 (.5.، ص 2008الػىاب،  )عبج السعامالت إلنجاز الالزم الدمغ وخفس الػقت تػفيخ

 :أىسية الحكػمة اإللكتخونية 7-9

ـــة     ـــي تيـــجف إلـــى عسميـــة تشسي تكســـغ أىسيـــة الحكػمـــة اإللكتخونيـــة فـــي عسميـــة تصـــػيخ الخـــجمات اإللكتخونيـــة الت
االســــتثسارات وتدــــييل التعــــامالت بــــيغ القصاعــــات السختمفــــة عــــغ شخيــــق اســــتخجام تكشػلػجيــــا السعمػمــــات وتــــػافخ 

الجغخافــي أو مدــتػاىع االجتســاعي السعمػمـات عمــى الذــبكة اإللكتخونيـة لكافــة السجتســع بغـس الشطــخ عــغ مـػقعيع 
 (.02، ص75.7الجاوي،  )لعسى و

 عمـى يحكـع أصـبح ومدـتججاتو اليـػم العـالع وىـي أن حقيقـة إدراك خـالل مـغ تتحقـق اإللكتخونيـة الحكػمـة إن   

 دركـائ تسثـل وىـحه الرـالح، والحكـع والذـفافية السدـائمة وىي أساسية شخوط ثالثة بػجػد ومتسيد متقجم بأنو السجتسع
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 السجتسـع فـي والسـالي االداري  الفدـاد صـػر ضيـػر بعـج جـاءت اإللكتخونيـة الحكػمـة وأن اإللكتخونيـة، الحكػمـة

 الػاقيـة العالجـات أحـج اإللكتخونيـة الحكػمـة فكانـت، لمسعالجـة سـبل عـغ البحث تع االمخ ىحا وإلصالح ،ومؤسداتو

 يمـدم االداري  االصـالح مقتزـيات ان كسـا  خـخ، جانـ  مـغ مشعـو عمـى والعسـل جانـ  مـغ الفدـاد انتذـار مـغ

 مـغ بـو تقـػم عسـا السعمػمـات وصـػل ججيـة تتـيح وأن عسميا مشيج في والػضػح الذفافية بشسط الحكػمية السؤسدات

 (.444ص ،75.9 )حديغ،لصمباتيع  استجابة فقط وليذ لمسػاششيغ أعسال

 والخـجمات السعمػمـات لتػصـيل الذـامل الترـسيع إعـادة مـغ جـدءاب  تعتبـخ السباشـخة الخـجمات أن كـحلظ أيزـاب    
 لمشقـل متعـجدة قشـػات إدارة شخيـق عـغ والخجمات السعمػمات تػصيل تتبع فإنيا الحكػمية ل جيدة وبالشدبة الحكػمية،
 الفـاكذ،و التمفـػن  اسـتخجام مثـل التقميجية بالصخق  والخجمات السعمػمات تػصيل استسخار مغ الخغع وعمى والتػصيل،

 ميـدة ليـا السباشـخة الخـجمات أن والشـظ وتػفيخىـا، الخـجمات جـػدة تحدـيغ ىـػ األىـع اليجف أن إالّ  اليجوية، الصخق  أو
 تقـجميا التـي الستاحـة الذـبكات مـع الـخبط امكانيـات بـو مكـان أي ومـغ وقت أي في إلييا الشفاذ سيػلة في تتسثل فخيجة

 (.953، ص 7553)الخفاعي، 

 :مزايا الحكومة اإللكترونية 2-4

 العـام اإلداري  العسـل كفـاءة لقيـاس صـالحة ألن تكـػن معـاييختجعميـا بعـجة مدايـا  اإللكتخونيـة تتسيـد الحكػمـة   

 ومشيا ما يمي: وجػدتو

 القـػانيغ وإتاحـة الحكػميـة األنذـصة كافة عغ السعمػمات إتاحة خالل مغ وذلظ :الحكػمية الذفافية تحقيق .-7-4

 السكاتـ  سـمصة يبصـل و السعاممـة وسػء التالع  و الخشػة يبعج الحي األمخ اإلنتخنت، شبكة عمى الحكػمية والمػائح

 .(42.ص ،333. )رضػان، الجولة سمصة لرالح

 خيـخ الخـجمات العامـة مدـتيمكي عمـى اإللكتخونيـة الحكػمـة أدوات تـػفخه الـحي الػقـت إن : سخعة اإلنجـاز 7-4-7

)الـخزي،  االنتطـار صـفػف ال الخجمـة عمـى لمحرـػل الخـط عمـى الجخػل مشطػمة عمى تعتسج إذ ججواىا، عمى دليل
 .(.3.، ص 75.7

 التـي السقيتـة البيخوقخاشيـة مـغ الذـافي الـجواء ىـي اإللكتخونيـة الحكػمـة تعتبـخ حيـث  :اإلجـخاءات تبدـيط 7-4-9

 .(198، ص 75.7)الخزي،  اإلدارية أجيدتشا في السدتذخي  القاتل والخوتيغ مشيا نعاني

 عـجد تقميـل إلـى يـؤدي التكشػلػجيـة األسـالي  اسـتخجام : األداء فـي الكفـاءة وتحقيـق التكـالي  تخفـيس 7-4-4

 السخررـة  والسـػارد الجيج يقمل مسا ،بالتعامالت الخاصة الػرقية األعسال وتػزيع ونقل وند  حفظ عمى القائسيغ

 أعسالـو  أداء فـي االلكتخونـي األسـمػب إلـى الـػرقي األسـمػب مـغ والتحػل الحكػمي األداء في الكفاءة تتحقق وبحلظ

 يتحقـق وبـحلظ لمحكػمـة، السحـجدة واالقترادية واالجتساعيـة الدياسية األىجاف تحقيق خالل مغ الفاعمية يحقق مسا

 .25)ص ،7553 ،زكي (السػاششيغ رضا

 السباشـخة الخقابـة عسميـات سـيػلة نتيجـة واإلتقـان بالجقـة ونيـاب إلكتخ  السقجمـة الخـجمات تستـاز : اإلتقـان زيـادة 7-4-0

 (.32.، ص 75.7)الخزي،  عمييا

 : اإللكترونية الحكومة مقومات 2-5

 فخيق بإعجاد ىحه االستخاتيجية يقػم يجعميا تكػن أكثخ فاعمية، اإللكتخونية لمحكػمة واقعية استخاتيجية وضعإن    

 وإداريـة تكشػلػجيـة اإللكتخونيـة مشيـا الحكػمـة نطـام مـغ السقػمـات لبشـاء وتػجـج مجسػعـة مؤىـل مـغ السخترـيغ،
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 وتحقـق بيـا السشػشـة األعسـال أداء تدـتصيع حتـى عـجة مقػمـات إلـى تحتـاج وبذـخية، وبالتـالي فيـي قانػنيـة ومشيـا

 :السقػمات تمظ نجاحيا، ومغ أىجافيا والحي يؤدي إلى تحقيق

 اإللكتخونية الحكػمة أعسال أداء في عشو غشى ال البذخي  العشرخ وجػد إن اآللي: الحاس  وجػد ضخورة .-7-0

 وكافـة السختمفـة الحػاسـي  ميـارات اسـتخجام عمـى وقـادر الحػاسـي  اسـتخجام عمـى تـجريباب جيـجاب  مـجرباب  يكـػن  بحيـث

 فـي ميامـو مسارسة مغ تسكشو التي العمسية السؤىالت عمى حاصالب  يكػن  وأن معيا، التعامل مغ يسكشو كي تصبيقاتو

 اإللكتخونيـة الحكػمـة نصـاق فـي بـو السشػشـة ميامـو اإللكتخونيـة، حتـى يدـتصيع مسارسـة الحكػمـة اسـتخجام كيفيـة

 الحػاسـي  تمـظ وتـختبط الحػاسـي ، تمـظ بيـا تـختبط الكتخونيـة شـبكة خـالل مغ ذلظ ويتع ،واستخجاميا الخجمة وشم 

 49).ص ،2004 )حجازي، عسالب ببعزيا االترال مغ تسكشيا داخمية بذبكات

 درايـة وعمـى اآللـي الحاسـ  السـػاشغ لـجى يكـػن  أن :اإللكتخونيـة الحكػمة مع التعامل مغ السػاشغ تسكيغ 7-0-7

 مشـاىج تصـػيخ مدـئػلية التعميسيـة السؤسدـات عمـى يتختـ  مسـا اإللكتخونيـة، الحكػمـة مـع التعامـل بصـخق  ومعخفـة

 تقشيـات مـع التعامـل عمـى القـادريغ الخـخيجيغ إعـجاد ثـع االلكتخونـي، العرـخ ومعصيـات يتفـق بسـا التعمـيع وتقشيـات

 )عبـج اإللكتخونيـة الحكػمـة السـتخجام وتقـبميع السـػاششيغ وثقافـة زيـادة الـػعي يتصمـ  كسـا والسعمػمـات، االترـاالت

 73).، ص 2008الػىاب،

 التغييخات إجخاء  اإللكتخونية الحكػمة استخاتيجية تصبيق نجاح يتصم  حيث :الحكػمية السؤسدات تصػيخ 7-0-9

 الحكػمـة تصبيقـات مـع تتشاسـ  ال التقميجيـة اإلدارة وأسـالي  نطـع حيـث الحكػميـة السؤسدـات داخـل التشطيسيـة

 اليياكـل إلـى بـالتحػل اليياكـل تغييـخ تتصمـ  حيـث القـخارات، اتخـاذ فـي والدـخعة السخونـة تتصمـ  التـي اإللكتخونيـة

 وتقميـل الػضـائ  دمـج نحـػ التػجـو يديـج السقابـل فـي العسـل، وتقدـيع االخترـاص نحـػ التػجـو يقمـل مسـا الذـبكية،

 72). ، ص 2009)زكي، الخقابية السدتػيات وتقل اإلدارية، السدتػيات

 يـتع  ليـة وجـػد مـغ بـج اإللكتخونيـة: ال البيئـة إلـى االنتقـال قبـل الحقيقـي الػاقـع فـي القائسـة السذـاكل حـل 7-0-4

 وضـعيا ثع تػثيقيا يتع ججيجة معمػمات وجػد حالة في أي اإلنتخنت، شبكة عبخ والسعمػمات الػثائق تجسيع بسػجبيا

 .(33.، ص75.7)الخزي، الذبكة  عمى مباشخة

 بالسائـة ثالثـيغ عغ تقل ال اإلنتخنت مدتخجمي ندبة تكػن  أن عمى لانتخنت: واسع انتذار ىشاك يكػن  نأ 7-0-0

 يعشـي ال وىـحا التشسيـة، عسميـة في تداىع اقترادية وججوى  خجمي مخدود لمعسمية يكػن  حتىالجولة،  سكان ندبة مغ

اإلنتخنـت  إلـى الـجخػل إمكانيـة ليـع تتـػفخ أن يكفـي بـل الدـكان، مـغ العـجد ىـحا بيػت إلى اإلنتخنت وصػل بالزخورة
أو غيـخ ذلـظ مـغ الػسـائل التـي يدـتصيع بيـا الـجخػل إلـى  مشـازليع أومـغ اإلنتخنـت مقـاىي مـغ أو عسميـع مكـان مـغ

 (.405، ص 75.9)حديغ، الذبكة العشكبػتية وىي اإلنتخنت 

 :معوقات الحكومة اإللكترونية 2-6

إن تحقيـــق مذـــخوع الحكػمـــة اإللكتخونيـــة عمـــى أرض الػاقـــع لـــيذ بـــاألمخ الدـــيل، ألنـــو غالبـــاب مـــا يػاجـــو ىـــحا    
والعقبـات أثشـاء عسميـة التشفيـح، وبالتـالي يشبغـي عمـى السدـؤوليغ أخـح ىـحه السعػقـات  السذخوع العجيج مـغ التحـجيات

 :(.6، ص 75.7الجاوي،  )لعسى وبشطخ االعتبار، ومغ أىع ىحه السعػقات ما يمي 

غسػض السفيػم: إن الكثيخ مغ القيادات اإلدارية تجيل معشى الحكػمة اإللكتخونية، وبعزيع ال يعـخف  .-7-6
ح، وبالتــالي ىــحا األمــخ يحتــاج إلــى تػضــيح تــام لمسفيــػم وتــػفيخ األرضــية الفكخيــة لــو، حيــث تتعــجد حتــى السرــصم
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وجيــات نطــخ السشطســات بــاختالف الــخؤى، والعســل عمــى تػحيــج ىــحه الــخؤى وتجسيعيــا وبمػرتيــا إلــى اســتخاتيجيات 
 وسياسات ثع إلى أىجاف وغايات.

لػجيـا السعمػمـات يقـ  عائقـاب أمـام الجيـات القانػنيـة، حيـث مـغ الجان  القانػني: إن التقجم الدـخيع لتكشػ  7-6-7
الرع  مػاكبة تصػيخ القػانيغ والتذـخيعات ليـحا التقـجم اليائـل والدـخيع لمتكشػلػجيـا، ومـغ أجـل حـل ىـحه السذـكمة 
يجــ  تــجري  مجسػعــة مــغ القزــاة والسحــاميغ وفــق مــا يتصمــ  التعامــل الخقســي والتشدــيق الحــجيث بــيغ الجيــات 

 مية لدغ القػانيغ والتذخيعات الالزمة.الحكػ 

العامـل االجتسـاعي: قـج يعتبـخ العامـل االجتسـاعي عـائق عشـج تصبيـق الحكػمـة اإللكتخونيـة، حيـث يتعـيغ  7-6-9
 عمى الحكػمة االعتشاء بالسػاشغ بذكل عام وتأىيمو لمتعامل مع استخجامات التقشية الحجيثة بذكل خاص.

صبيـق الحكػمـة اإللكتخونيـة البـج مـغ تغييـخ كامـل فـي البشيـة التحتيـة، وىـػ مـا العامل السالي: مـغ أجـل ت 7-6-4
 يحتاج إلى مخررات كافية لتسػيميا، وفي حالة عجم تػفخ السخررات سػف تتذكل عقبة حاسسة. 

عامل الثقة: ألجل نجاح تصبيق الحكػمة اإللكتخونية يج  تخسي  الثقـة فـي أذىـان السـػاششيغ والعـامميغ  7-6-0
 ؤسدات عمى حج سػاء، وفي حالة عجم تػفخ ىحا العامل سيػاجو ىحا التصبيق عائق يج  عالجو.بالس

نطع العسل: إن التحػل إلى الحكػمة اإللكتخونية يحتاج إلى العجيج مغ التغييخات في السكات  الحكػميـة  7-6-6
وفــي ميكشــة نطــع السعمػمــات بكافــة الــجوائخ الحكػميــة، وانعــجام السعــاييخ والسػاصــفات الخاصــة بيــحه العسميــة يعتبــخ 

 يات الحكػمية.أحج أىع السعػقات التي تؤدي إلى عخقمة عسمية االترال بيغ الج

الػصــػل إلــى الخجمــة: إن الػصــػل إلــى الخجمــة يسثــل عــائق لــجى الســػاششيغ الــحيغ ال يسمكــػن السيــارة  .-7-6
الكاممة في استخجام الحاسػب، فيشاك بعس التحجيات التي تػاجو البغس في االستفادة مـغ الشسـػذج اإللكتخونـي 

حػاســي  الذخرــية فــي بعــس مشــاشق الجولــة وأيزــاب لمحكػمــة بدــب  االترــاالت مــغ حيــث االنتذــار السحــجود لم
 االنتذار السحجود لانتخنت وخاصة في األماكغ البعيجة.

مقاومـــة التغييـــخ: إن إقامـــة أي مذـــخوع تقابمـــو السعػقـــات ســـػاء كـــان مذـــخوعاب كبيـــخاب أو صـــغيخاب، ويعتبـــخ  7-6-2
خ، إذ أن إقامة ىحا السذخوع يتصم  تغييـخات مذخوع الحكػمة اإللكتخونية معػقاتو كثيخة ولعل أىسيا مقاومة التغيي

ـــيغ  ـــة وتعي ـــة والسخاكـــد الػضيفي ـــادات اإلداري ـــخاب فـــي القي ـــى مدـــتػى السشطســـات واألقدـــام، مســـا يدـــتمدم تغيي كبيـــخة عم
الســؤىميغ لجراســة ومػاكبــة  خــخ السدــتججات التكشػلػجيــا، وىــحا التغييــخ ســيػاجو مقاومــة كبيــخة، ألن الشــاس تــخفس 

 خ. وتخاف مغ التغيي

ســيخ تــجفق السعمػمــات: إن نجــاح الحكػمــة اإللكتخونيــة وخاصــة تمبيــة الستصمبــات الججيــجة التــي يفخضــيا  7-6-3
ـــاج إلـــى إعـــادة ىشجســـة لسػاكبـــة  ـــة واســـالي  العســـل السػجـــػدة تحت ـــإن السسارســـات الحالي ـــج، ف أســـمػب العســـل الججي

الخـػف مـغ التغييـخ، واعتقـاد الـبعس بـأن التصػرات، ولكـغ ىشـاك التغييـخ قـج يعتبـخ عـائق بالشدـبة لمـبعس بدـب  
 ىحا التغييخ سيختخق المػائح وبأن الجيات الخقابية ستتعجد مسا سيتدب  في بطء سيخ العسل.

أمــغ السعمػمـــات: يعــج أمـــغ السعمػمــات مـــغ أىــع السعػقـــات التــي تػاجـــو تصبيــق الحكػمـــة اإللكتخونيـــة،  5.-7-6
عمػمـــات، وبـــحلظ يجــ  أن يكـــػن نطـــام قــػي لحسايـــة البيانـــات فيشــاك مجسػعـــة مــغ األســـالي  الختـــخاق أنطســة الس

 ومػاجية أي ىجسات والترجي ليا لحساية أمغ البيانات.
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الدجاد اإللكتخونـي: تعتبـخ بصاقـة االئتسـان العامـل الـخئيذ لمدـجاد اإللكتخونـي، وىـحه العسميـة تعتبـخ فـي  ..-7-6
يــحا التصــػر وخاصــة السقيســيغ فــي األمــاكغ البعيــجة حــج ذاتيــا عقبــة أمــام بعــس الســػاششيغ، وذلــظ لعــجم معــخفتيع ب

 الحيغ يجيمػن استخجام ىحه البصاقات.

 المحور الثالث: الجانب التطبيقي

 ت الدراسة:عباراالتحميل اإلحرائي ل 3-1

رات كـل مجـال عبـا، وذلـظ الختبـار One Sample T-Test)لمعيشـة الػاحـجة ) (T)اسـتخجم الباحـث اختبـار     
تبانة، ومعخفة معشػية )داللة(  راء السذاركيغ في الجراسة عمى محتػى كل عبارة، وتكػن العبارة مغ مجاالت االس

ايجابية بسعشى أن السذاركيغ في الجراسة مػافقيغ عمى محتػاىـا إذا كانـت قيسـة الجاللـة اإلحرـائية لمعبـارة أصـغخ 
(، وتكـػن العبـارة سـمبية بسعشـى أن 9) ( والستػسـط الحدـابي السـخجح لمعبـارة أكبـخ مـغ5750مغ مدتػى السعشػية )

السذـــاركيغ الجراســـة غيـــخ مـــػافقيغ عمـــى محتػاىـــا إذا كانـــت قيســـة الجاللـــة اإلحرـــائية لمعبـــارة أصـــغخ مـــغ مدـــتػى 
(، وتكــػن أراء أفــخاد عيشــة الجراســة محايــجة 9( والستػســط الحدــابي الســخجح لمعبــارة أصــغخ مــغ )5750السعشػيــة )

(، وىــحا يشصبــق عمــى جسيــع 5750لجاللــة اإلحرــائية أكبــخ مــغ مدــتػى السعشػيــة )لــى حــج مــا( إذا كانــت قيســة اإ)
 العبارات في استبانة الجراسة.

لجراســة معػقــات تصبيــق الحكػمــة اإللكتخونيــة فــي ليبيــا، قــام الباحــث باختبــار الفخضــية الخئيدــة لمجراســة والتــي    
 صياغتيا كالتالي:

1H: ق الحكػمة اإللكتخونية في ليبيا.وجػد معػقات لتصبي 

، وذلـظ لمتحقـق مـغ One Sample T-Test)) لمعيشـة الػاحـجة ((Tوالختبار الفخضـية اسـتخجم الباحـث اختبـار   
صــحة ىــحه الفخضــية، ومعخفــة معشػيــة )داللــة(  راء أفــخاد عيشــة الجراســة فــي ىــحه الفخضــية، والجــجول التــالي يبــيغ 

)قيسـة االختبـار والجاللـة  (T) واالنحـخاف السعيـاري ليـا، وكـحلظ نتـائج اختبـار الستػسط الحدابي السـخجح لمفخضـية
 اإلحرائية(.

 لمفخضية T)( يػضح الستػسط الحدابي السخجح واالنحخاف السعياري ونتائج اختبار ).ججول رقع )

الستػســــط 
 السخجح

االنحــــخاف 
 السعياري 

إحرــــاءة 
 االختبار

الجاللـــــــــــــــــــــــــــة 
 اإلحرائية

 الشتيجة

رفس  * 57555 07539. 574.0 97.3
0H  

 (5750)*  دالة إحرائياب عشج مدتػى السعشػية 
ـــــامج السرـــــجر : مـــــغ إعـــــجاد الباحـــــث  ـــــائج بخن ـــــى نت اســـــتشاداب عم

(SPSS) 

( بــانحخاف معيــاري مشــاضخ لــو 97.3( أن الستػســط الحدــابي الســخجح )1نالحــظ مــغ خــالل بيانــات الجــجول )   
( وبســا أن ىــحه القيســة أصــغخ مــغ 57555( بجاللــة إحرــائية )07539.( وأن قيســة إحرــاءة االختبــار )574.0)

(، مســـا يذـــيخ إلـــى رفـــس الفخضـــية 9( و قيســـة الستػســـط الحدـــابي الســـخجح أكبـــخ مـــغ )5750مدـــتػى السعشػيـــة )
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)(، وقبــػل الفخضــية البجيمــة 0H) الرــفخية 1H ، مســا يــجل عمــى قبــػل الفــخض القائــل بـــ: وجــػد معػقــات لتصبيــق (
 الحكػمة اإللكتخونية في ليبيا.

أيزاب قام الباحث بجراسة عشاصخ السجال ُكالب عمى حجة، حيث يتبيغ مـغ خـالل البيانـات الـػاردة بالجـجول رقـع    
التحميـــل اإلحرـــائي إلجابـــات السذـــاركيغ فـــي الجراســـة حـــػل ىـــحا السجـــال )وجـــػد معػقـــات تصبيـــق الحكػمـــة ( 7)

اإللكتخونيـــة فـــي ليبيـــا(، ومـــغ خـــالل الجـــجول يتزـــح أن اغمـــ  السعػقـــات التـــي اســـتصاع الباحـــث تجسيعيـــا أتفـــق 
( 03( مـغ أصـل )06دىا )السذاركيغ في الجراسة عمى أنيا معػقات تحػل دون تصبيق الحكػمة اإللكتخونيـة وعـج

ــة االىتســام بالخرــائز  عبــارة، والعبــارات التــي اتفــق السذــاركيغ فــي الجراســة عمــى أنيــا ليدــت معػقــات ىــي )قم
الشػعية لمسجيخيغ ومجى قابميتيع عمى خمق الحكػمة اإللكتخونية، ال يػجج اعتساد ل سذ العمسية لتشسيـة السـجيخيغ، 

 واألقدام السختمفة(.ال يػجج تعاون وتشديق بيغ اإلدارات 

 ( يػضح الستػسط السخجح واالنحخاف السعياري واألىسية الشدبية وتختيبيا لعشاصخ السجال7ججول رقع )

 اىؼببراث
اىَخىسط 

 اىَزجخ

االّذزاف 

 اىَؼُبرٌ

األهَُت 

 اىْسبُت%

حزحُب 

 األهَُت

 90 70.. 57.39 .972 اىقيُو ٍِ اىَسؤوىُِ َقخْؼىُ بأهَُت اىذنىٍت اإلىنخزوُّت7

 96 .7.. 0..57 9726 ػذً وجىد إدارة ٍؤهيت حشزف ػيً بزاٍج اىذنىٍت اإلىنخزوُّت7

 45 670. 57.52 9729 وظىح أهذاف بزاٍج اىذنىٍت اإلىنخزوُّت7

 47 677. 57203 .972 ال َىجذ خيق ىيخىافق بُِ اىَىاطِ و اىَؤسست وٍشودٌ اىخذٍت7

واىيىائخ اىَْظَت ىيؼَو ػذً قُبً اىَؤسست بخطىَز اىخشزَؼبث 

بهذف حبسُطهب وحىافقهب ٍغ ٍخطيببث اىؼَو اإلىنخزوٍّ ٍِ خاله 

 شبنبث اإلّخزّج7

4752 57.4. 2.76 .5 

 4 2977 57.79 47.6 ػذً االهخَبً بخيق مىادر إدارَت بذَيت7

قيت االهخَبً ببىخصبئص اىْىػُت ىيَذَزَِ وٍذي قببيُخهٌ ػيً 

 خيق اىذنىٍت اإلىنخزوُّت7
.726 57.25 9.7.  

  .937 57.39 732. ال َىجذ اػخَبد ىألسس اىؼيَُت ىخَُْت اىَذَز7َِ

 6. 2579 57624 4757 ػذً وجىد ّظٌ اىَؼيىٍبث اِىُت ىخهُئت وحىفُز اىَؼيىٍبث7

ػذً االهخَبً ببخخُبر اىَذَزَِ ببالػخَبد ػيً ٍؤهالحهٌ اىؼيَُت 

 وخبزاحهٌ اىسببقت7
9723 576.0 ..72 95 

 .7 .27. 57639 9734 ػذً فبػيُت اىقىاُِّ اىَخؼيقت ببىخطىَز اإلدار7ٌ

 73 .27. .5729 9735 ال َىجذ دػٌ ٍبىٍ ىؼَيُبث اىذنىٍت اإلىنخزوُّت7

 6 2777 57.49 ..47 ػذً إدخبه اىخقُْت اىَالئَت الدخُبجبث اىذنىٍت اإلىنخزوُّت7

اإلىنخزوُّت ال حىجذ حهُئت ىَسخيشٍبث حْفُذ بزاٍج اىذنىٍت 

 واىخطىَز اإلدار7ٌ
9723 57.64 ..72 9. 

درجت اسخخذاً وسبئو االحصبه اىذذَزت وشبنبث اىَؼيىٍبث فٍ 

 حىفُز اىبُبّبث واىَؼبرف اإلدارَت غُز ٍجذَت7
4750 5729. 2.75 .9 

 74 374. 57.27 .973 درجت مفبءة أجهشة اىخذٍت اىَؼُْت بشئىُ اىؼبٍيُِ ظؼُفت7

حفبػيٍ ػيً اإلّخزّج ىذي اىَؤسست َقىً بخفؼُو  ال َىجذ وسُط 

 اىَؼيىٍبث7
9730 57... .375 70 

 92 672. 57246 9724 وجىد االّذزاف واىفسبد اإلدارٌ اىَخَزو ببىزشىة واىَذبببة7

 . 2.73 7..57 47.5 مززة اىزوحُِ فٍ إجزاءاث حطىَز وحؼذَو اىهُبمو اىخْظَُُت7

اىؼبٍيُِ ػْذ وظغ خطط اىذنىٍت ػذً االهخَبً بَشبرمت 

 اإلىنخزوُّت7
9730 572.7 .375 76 

ال حؼَو اىَؤسست ػيً حخصُص ٍصبدر مبفُت ىالّخقبه ٍِ 

 اىذنىٍت اىخقيُذَت إىً اىذنىٍت اإلىنخزوُّت7
47.3 57..0 2972 9 

ال َخٌ حزشُخ اىَخذربُِ بْبًء ػيً ػزض اىجهبث أو اىَزامش 

 اىخذرَبُت7
4757 57299 2579 .. 
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 اىؼببراث
اىَخىسط 

 اىَزجخ

االّذزاف 

 اىَؼُبرٌ

األهَُت 

 اىْسبُت%

حزحُب 

 األهَُت

ال حقىً اىَؤسست بخىفُز اىَؼيىٍبث اىالسٍت ىَىاطُْهب ػبز 

 اإلّخزّج7
97.6 57.94 .077 4. 

ال َخٌ اخخُبر اىنىادر اإلدارَت اػخَبداً ػيً ٍؤهالحهٌ اىؼيَُت 

 وخبزاحه7ٌ
4750 5765. 2.75 .4 

  9.70 57299 .72. ال َىجذ حؼبوُ وحْسُق بُِ اإلداراث واألقسبً اىَخخيفت7

 . 2276 .5729 4749 إدخبه اىخقُْت اإلدارَت اىذذَزت7ػذً 

 49 677. 57275 .972 ػذً إدخبه وسبئو االحصبه واىزقببت اىذذَزت7

ػذً إدخبه اىخؼذَالث ػيً ٍفبهٌُ اىذنىٍت اإلىنخزوُّت وبَب 

 َخْبسب ٍغ ٍفبهٌُ اىخَُْت اىذذَزت7
47.5 57..7 2.73 2 

اىجهبس اإلدارٌ وبَب َخْبسب ػذً إدخبه اىخؼذَالث ػيً قىاُِّ 

 ٍغ ٍخطيببث اىؼَو7
9737 57600 .274 72 

 7 2474 572.7 4777 اىجهبس اإلدارٌ غُز ٍسخقو ػِ اىَؤرزاث اىخبرجُت7

حىجذ ىذي اىَؤسست ٍشبمو فٍ حىرُق اىَؼيىٍبث فٍ اىذُبة 

 اإلىنخزوُّت7
47.5 57... 2.73 3 

 .4 670. 9..57 9729 اىذنىٍت اإلىنخزوُّت7ػذً حىفُز اإلٍنبُّبث اىَبدَت ىخْفُذ خطط 

 04 6377 .5733 9746 ال حىجذ ودذة ٍخخصصت ىيذنىٍت اإلىنخزوُّت7

ػذً حىفُز اإلٍنبُّبث اىبشزَت اىَؤهيت ىخْفُذ بزاٍج اىذنىٍت 

 اإلىنخزوُّت7
4757 572.9 2579 .2 

ال َخٌ اىؼَو داخو اىَؤسست ػيً إّهبء اىَشبمو فٍ اىذُبة اىىاقؼُت 

 قبو االّخقبه إىً اىىاقغ اإلىنخزو7ٍّ
9723 57.20 ..72 97 

ال َىجذ حشجُغ ىيَسبهَُِ فٍ اىذنىٍت اإلىنخزوُّت وحقذٌَ 

 اىذىافش اىَبدَت واىَؼْىَت ىه7ٌ
4755 57279 2575 75 

ػذً حفىَط اىسيطبث ىإلدارة اىخْفُذَت ىزفغ ٍسخىي االهخَبً 

 بؼَيُت اىذنىٍت اإلىنخزوُّت7
97.0 5723. .473 42 

ال َخٌ إصذار قىاُِّ وحشزَؼبث بْبء ػيً فبػيُت اىذنىٍت 

 اإلىنخزوُّت7
9765 57235 .77. 0. 

ػذً االسخفبدة ٍِ خبزاث اىَؤسسبث األخزي فٍ دراست ٍجبالث 

 اىذنىٍت اإلىنخزوُّت7
9765 57209 .77. 07 

 09 74.. ..573 .970 ػذً إجزاء اىبذىد واىذراسبث اىَخؼيقت ببىذنىٍت اإلىنخزوُّت7

ال حؼَو اىَؤسست ػيً ظَبُ وأٍبُ ىيَؼيىٍبث ىنو ٍِ َسخخذً 

 حطبُقبث اىذنىٍت اإلىنخزوُّت7
9724 57.66 .672 93 

 .9 .7.. 57.03 9726 7ال َخٌ إدخبه ٍؼذاث اىخقُْت اىذذَزت فٍ حجَُغ وٍؼبىجت اىَؼيىٍبث

ٍفبهٌُ ال حيجأ اىَؤسست بخفؼُو ّظبً اىذنىٍت اإلىنخزوُّت ىقبىه 

 جذَذة مبىخىقُغ اإلىنخزوٍّ ػيً اىَسخْذاث7
4750 57.50 2.75 .0 

فٍ دبىت اىخىقُغ ػيً اىَسخْذاث إىنخزوُّبً ال َخٌ االػخزاف 

 ببىخىقُغ ٍِ قبو اىَؤسست7
9749 .7954 6276 00 

ال حسخخذً اىَؤسست حقُْبث ىذَبَت اىَؼبٍالث اإلىنخزوُّت ٍِ 

 اىخشوَز واىخالػب7
972. 57203 .677 44 

ال َىجذ حْسُق بُِ اىجهبث اىَشخزمت ٍغ اىَؤسست فٍ إّجبس 

 ػَيُت أو حقذٌَ خذٍت إىنخزوُّب7ً
47.9 57..7 2770 0 

ال َخٌ داخو اىَؤسست اّجبس اىَؼبٍالث ىيَىاطُِْ ٍِ جهت وادذة 

 فقط حخىىً إّجبسهب إىنخزوُّب7ً
4755 57324 2575 7. 

اىَؼبٍالث ٍغ اىجهبث اىَخخصت ال حقىً اىَؤسست بئّهبء جَُغ 

 األخزي دوُ رجىع اىَىاطِ إىُهب7
4756 57663 2.79 .. 

ال َىجذ فٍ اىَؤسست حُسُز وحؼٌَُ إصذار بطبقبث اىذفغ 

 اإلىنخزوُّت ىذي اىبْىك واىبزَذ واىَؤسسبث اىَبىُت وغُزهب7
4757 57624 2579 .3 

إىنخزوُّت ىنٍ ال حؼَو اىَؤسست ػيً إصذار وسُيت دفغ جذَذة 

 َذصو ػيُهب اىَخؼبٍيىُ ٍغ اىَؤسسبث7
97.3 57229 .073 46 

 06 6.76 7504. 9792 ال حذبفظ اىَؤسست ػيً سالٍت اىَؼيىٍبث وسزَخهب7
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 اىؼببراث
اىَخىسط 

 اىَزجخ

االّذزاف 

 اىَؼُبرٌ

األهَُت 

 اىْسبُت%

حزحُب 

 األهَُت

حىجذ فٍ اىَؤسست شبنت احصبالث وٍؼيىٍبث دذَزت ىهب اىقذرة 

 ػيً ّقو اىَؼيىٍبث بسزػت مبُزة7
9732 57..7 .37. 77 

 7. 2.79 57644 4756 بنشف اىخجبوساث واىخؼبٍو ٍؼهب وديهب7 ال حقىً اىَؤسست

ال حَخيل اىَؤسست سُبست َخٌ بَىجبهب حذذَذ جَُغ اىَؼيىٍبث 

 ٍببشزة ػبز اإلّخزّج7
9732 57299 .37. 79 

 99 72.. 57.20 9723 ال َخٌ  حىفُز اىَؼيىٍبث بشنو ٍببشز ػِ أٌ ػَيُت حؤدَهب اىَؤسست7

اىبزاٍج اىخَْىَت ببىَؤسست دورَبً بَب َخَبشً ٍغ ال حخٌ ٍزاجؼت 

 اىخطىراث اىَسخجذة7
972. 57..0 .677 40 

ال حىفز إدارة اىَؤسست اىَىارد اىبشزَت واىيىجسخُت اىالسٍت 

 ىيخخطُط االسخزاحُج7ٍ
9723 57670 ..72 94 

 05 476. 57.40 97.9 اىَؤسست  ال  حىامب اىخطىر اىخنْىىىجٍ فٍ ػَيهب7

اىبُئت اىذاخيُت فٍ اىَؤسست ال َسبػذ فٍ اىخؼزف ػيً  حذيُو

اىَخغُزاث )ٍىارد بشزَت، ٍبىُت، إدارَت77( اىخٍ حؤرز ػيً ػَو 

 اىَؤسست7

97.0 576.. .473 43 

 (5750)*  داىت إدصبئُبً ػْذ ٍسخىي اىَؼْىَت 

 (SPSSاسخْبداً ػيً ّخبئج بزّبٍج )اىَصذر 4 ٍِ إػذاد اىببدذ 

ـــات التـــي تػاجـــو تصبيـــق      ـــخ السعػق ـــام الباحـــث بتختيـــ  السعػقـــات حدـــ  األىسيـــة الشدـــبية، واتزـــح أن أكث وق
 الحكػمة اإللكتخونية في ليبيا ىي:

 %(.2276عجم إدخال التقشية اإلدارية الحجيثة، بأىسية ندبية )  .-.-9

 %(.2474)الجياز اإلداري غيخ مدتقل عغ السؤثخات الخارجية، بأىسية ندبية   7-.-9

ــــى الحكػمــــة  9-.-9 ــــة إل ــــال مــــغ الحكػمــــة التقميجي ــــى تخرــــيز مرــــادر كافيــــة لالنتق ال تعســــل السؤسدــــة عم
 %(.2972اإللكتخونية، بأىسية ندبية )

 %(.2977عجم االىتسام بخمق كػادر إدارية بجيمة، بأىسية ندبية ) 4-.-9

عسميـة أو تقـجيع خجمـة إلكتخونيـاب، بأىسيـة ال يػجج تشديق بيغ الجيات السذتخكة مع السؤسدـة فـي إنجـاز  0-.-9
 %(.2770ندبية )

 %(.2777عجم إدخال التقشية السالئسة الحتياجات الحكػمة اإللكتخونية، بأىسية ندبية ) 6-.-9

 %(.2.73كثخة الخوتيغ في إجخاءات تصػيخ وتعجيل اليياكل التشطيسية، بأىسية ندبية ) .-.-9

اىيع الحكػمـــة اإللكتخونيـــة وبســـا يتشاســـ  مـــع مفـــاىيع التشسيـــة الحجيثـــة، عـــجم إدخـــال التعـــجيالت عمـــى مفـــ 2-.-9
 %(.2.73بأىسية ندبية )

تػجـــــــج لـــــــجى السؤسدـــــــة مذـــــــاكل فـــــــي تػثيـــــــق السعمػمـــــــات فـــــــي الحيـــــــاة اإللكتخونيـــــــة، بأىسيـــــــة ندـــــــبية            3-.-9
(2.73.)% 

ف تبدـيصيا وتػافقيـا مـع متصمبـات عجم قيام السؤسدة بتصـػيخ التذـخيعات والمـػائح السشطسـة لمعسـل بيـج 5.-.-9
 %(.2.76العسل اإللكتخوني مغ خالل شبكات اإلنتخنت، بأىسية ندبية ) 
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 النتائج:  3-2

مــغ خــالل ىــحه الجراســة التــي تشاولشــا فييــا مػضــػع معػقــات تصبيــق الحكػمــة اإللكتخونيــة فــي ليبيــا، ودراســة حالــة 
  :التي تػصمت إلييا ىحه الجراسة، وقج كانت عمى الشحػ اآلتيالجياز اإلداري لبمجية زليتغ، نخخج بأىع الشتائج 

( بـــانحخاف معيـــاري مشـــاضخ لـــو 97.3( أن الستػســـط الحدـــابي الســـخجح )1مـــغ خـــالل بيانـــات الجـــجول ) .-9-7
( وبســا أن ىــحه القيســة أصــغخ مــغ 57555( بجاللــة إحرــائية )07539.( وأن قيســة إحرــاءة االختبــار )574.0)

(، مســـا يذـــيخ إلـــى رفـــس الفخضـــية 9( و قيســـة الستػســـط الحدـــابي الســـخجح أكبـــخ مـــغ )5.50مدـــتػى السعشػيـــة )
)(، وقبــػل الفخضــية البجيمـة 0H) الرـفخية 1H ، مســا يــجل عمــى قبـػل الفــخض القائــل بــ: وجــػد معػقــات لتصبيــق (

 الحكػمة اإللكتخونية في ليبيا.

السعػقـــات التـــي اســـتصاع الباحـــث تجسيعيـــا أتفـــق السذـــاركيغ فـــي الجراســـة عمـــى أنيـــا يتزـــح أن اغمـــ   9-7-7
رات التـــي اتفـــق عبـــا( عبـــارة، وال03( مـــغ أصـــل )06معػقـــات تحـــػل دون تصبيـــق الحكػمـــة اإللكتخونيـــة وعـــجدىا )

بميتيع السذاركيغ في الجراسة عمى أنيا ليدت معػقات ىي )قمة االىتسـام بالخرـائز الشػعيـة لمسـجيخيغ ومـجى قـا
عمــى خمــق الحكػمــة اإللكتخونيــة، ال يػجــج اعتســاد ل ســذ العمسيــة لتشسيــة الســجيخيغ، ال يػجــج تعــاون وتشدــيق بــيغ 

 (.7اإلدارات واألقدام السختمفة(، )الججول رقع 

تــجني مدــتػى االىتســام بتــػفيخ القيــادات اإلداريــة فــي مجــال تصبيــق الحكػمــة اإللكتخونيــة وفــق فمدــفات  9-7-9
ســخ بتحــػالت جػىخيــة، تجعــل التشسيــة تميــق باإلندــان اإلداري القيــادي لمعسميــة التشسػيــة ولقجراتــو الكسيشــة ومشــاىج ت

وتدـــتصيع تمبيـــة حاجـــات ومرـــالح مجتســـع مشـــتج ومبـــجع فـــي مشـــاخ عمســـي غيـــخ ممـــػث، يـــػفخ الفـــخص والػســـائل 
ت التي تػاجو تصبيـق الحكػمـة ويذجع عمى اإلبجاع والعصاء، ولقج تأكجت ىحه الشتيجة مغ خالل أن أكثخ السعػقا
%(، وأن الجيــاز اإلداري 2276اإللكتخونيــة فــي ليبيــا ىــي: عــجم إدخــال التقشيــة اإلداريــة الحجيثــة، بأىسيــة ندــبية )

%(، والسؤسدــة ال تعســل عمــى تخرــيز مرــادر 2474غيــخ مدــتقل عــغ الســؤثخات الخارجيــة، بأىسيــة ندــبية )
 %(.2972الحكػمة اإللكتخونية، بأىسية ندبية )كافية لالنتقال مغ الحكػمة التقميجية إلى 

ضــع  ضــخوف أداء العســل اإلداري، فزــالب عــغ غيــاب الػاقــع التخصيصــي األفزــل الــحي يدــتشج عمــى  9-7-4
نقــاش واســع لمسخصصــيغ وواضــعي الدياســات حــػل ترــسيع التفزــيالت فيســا يخــز العالقــة بــيغ مدــتػى ونػعيــة 

صصــػن لتحقيــق الحكػمــة اإللكتخونيــة داخــل األجيــدة اإلداريــة لسؤسدــات العســل اإلداري الــحي يسكــغ أن يــػفخه السخ
الجولة الميبية، ولقج ثبتـت ىـحه الشتيجـة مـغ خـالل أن أكثـخ السعػقـات التـي تػاجـو تصبيـق الحكػمـة اإللكتخونيـة فـي 

يـاب، بأىسيـة ليبيا أنو ال يػجج تشديق بيغ الجيـات السذـتخكة مـع السؤسدـة فـي إنجـاز عسميـة أو تقـجيع خجمـة إلكتخون
%(، 2777%(، كحلظ عجم إدخال التقشية السالئسة الحتياجات الحكػمة اإللكتخونية، بأىسيـة ندـبية )2770ندبية )

%(، أيزـــاب عـــجم إدخـــال 2.73وكثـــخة الـــخوتيغ فـــي إجـــخاءات تصـــػيخ وتعـــجيل اليياكـــل التشطيسيـــة، بأىسيـــة ندـــبية )
%(، 2.73اسـ  مـع مفـاىيع التشسيـة الحجيثـة، بأىسيـة ندـبية )التعجيالت عمى مفاىيع الحكػمة اإللكتخونية وبسـا يتش

%(، وكـحلظ 2.73كسا تػجج لجى السؤسدـة مذـاكل فـي تػثيـق السعمػمـات فـي الحيـاة اإللكتخونيـة، بأىسيـة ندـبية )
عــجم قيـــام السؤسدـــة بتصـــػيخ التذـــخيعات والمـــػائح السشطســـة لمعســل بيـــجف تبدـــيصيا وتػافقيـــا مـــع متصمبـــات العســـل 

 %(.2.76مغ خالل شبكات اإلنتخنت، بأىسية ندبية      )  اإللكتخوني

عــجم االىتســام بتشسيــة وتــجري  الكــػادر اإلداريــة القــادرة عمــى تشفيــح ميــام تصبيــق الحكػمــة اإللكتخونيــة، إذ  9-7-0
يالحــظ أن إىســال شــؤون ىــحه الكــػادر مــغ حيــث التــجري  والتأىيــل يــؤدي إلــى انخفــاض إنتــاجيتيع، والسالحــظ أنــو 
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الــخغع مــغ االىتســام الكبيــخ بــالتعميع العــالي إال أن عـجم ربــط الخــخيجيغ والبــاحثيغ بــجورات تجريبيــة يــؤدي إلــى عمـى 
اســتشداف الصاقــات الشــادرة والتــي تصمــ  إعــجادىا ســشػات، وعميــو فــإذا كــان تصبيــق الحكػمــة اإللكتخونيــة يــؤدي إلــى 

س  لمعشاصخ اإلدارية السـتيعاب القـجرة عمـى اإلدارة تحجيث األداء اإلنتاجي فإن ذلظ يقتزي القيام بالتأىيل السشا
الحجيثة، ولقج تأكجت ىحه الشتيجة مغ خالل أن أكثخ السعػقـات التـي تػاجـو تصبيـق الحكػمـة اإللكتخونيـة فـي ليبيـا 

 %(.2977ىي: عجم االىتسام بخمق كػادر إدارية بجيمة، بأىسية ندبية )

 المقترحات:  3-3

 ىا وأىجاف البحث، يقجم الباحث بعس السقتخحات التالية:في ضػء الشتائج الدابق ذكخ 

تكثيــ  الجيــػد السبحولــة فــي ســبيل إعــجاد القيــادات اإلداريــة والحفــاي عمــى الصاقــات الستيدــخة وتصػيخىــا  .-9-9
وتػســيع نصاقيــا، مــغ أجــل إدراك شبيعــة اإلشــكالية التـــي تػاجــو األجيــدة اإلداريــة بالسؤسدــات الميبيــة فــي مجـــال 

حكػمة اإللكتخونية، وصػالب ألساس قزية جحرية أال وىي أن أي تذػه في القيادات اإلداريـة يػلـج تذـػىاب تصبيق ال
 خصيخاب في التشسية بذكل عام.

تصػيخ ضخوف أداء العسـل اإلداري ويدـتػج  ذلـظ ضـخورة إدخـال البعـج البذـخي فـي التخصـيط اإلنسـائي  9-9-7
ة تعتســـج العمـــع والبحـــث والتـــجري  السالئـــع، والتخصـــيط الخشـــيج كجـــدء بسعشــاه الذـــامل الستزـــسغ قيـــام عقالنيـــة إداريـــ

 أساسي مغ قاعجة التصػيخ الزخورية وصػالب إلى الثػرة اإلدارية الججيجة.

العسل عمى اكتداب القجرة التقشية الفّعالة والسالئسة، وىحا يعشي عجم االستيخاد غيخ الستبرخ لمتكشػلػجيا  9-9-9
ميع السطمــل بــأن اســتيخاد التقشيــة يعشــي )نقــل التكشػلػجيــا( ، وبالتــالي يدــتػج  الدــعي وفــي نفــذ الػقــت عــجم التدــ

لتػفيخ التقشية السداعجة لتحقيق ذلظ، وعمى ذلظ فإن تصبيق الحكػمة اإللكتخونية يدتمدم جم  التقشية الحاتية ومغ 
االقترــادية مــع الــخبط واالندــجام  ثــع تصػيخىــا باإلبــجاع الــحاتي وصــػالب إلــى تشسيــة إداريــة نذــصة إلــى جانــ  التشسيــة

 بيشيسا.

االعتســاد عمــى العشاصــخ اإلداريــة الكفــؤة والستسيــدة لذــغل الػضــائ  اإلداريــة ونػعيــة ىــحه العشاصــخ تعــج  9-9-4
القزية السخكديـة ألي بخنـامج إداري تشسـػي يسكـغ التفكيـخ فيـو، وإن تحقيـق القـجر الكبيـخ مـغ ىـحه العشاصـخ ال بـج 

 أن يأخح الدبق عمى أي اىتسام  خخ.

إللكتخونيـة عمـى األجيـدة اإلداريـة لمسؤسدـات الميبيـة يتصمـ  األخـح باألسـذ ومغ أجل تصبيـق الحكػمـة ا 9-9-0
العمسيـــة الحجيثـــة و اســـتميام الخبـــخات السخترـــة فـــي ىــــحا السجـــال، وتجشيـــج ىـــحه الخبـــخات فـــي خجمـــة السجتســــع، 

 والتخمز مغ الػىع القائع بأن الشسػذج القجيع ىػ الشسػذج الججيخ بالتقميج.
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 فـي الحكػميـة السؤسدـات عمـى تصبيقيـة تصبيقيا)دراسـة ومعػقـات اإللكتخونيـة الحكػمـة(، 2012األول، يشـايخ

 غدة(. قصاع
 وسـبل اإللكتخونيـة (،الحكػمـة 2009،.5العـجد أفخيقيـا، شـسال اقترـاديات قـجوري )مجمـة سـحخ ،الخفـاعي .2

 السدتشرخية. الجامعة والجولية، العخبية لمجراسات السدتشرخية بغجاد: مخكد )تصبيقيا)مجخل استخاتيجي

 الجسيػريـة اإللكتخونيـة، )تجخبـة الحكػمـة تصبيقـات عبـخ اإلدارة ، تحـجيث2006 ))دمحم  يحيـى ،الخيـػي  .3

 البيزـاء الـجار اإلدارة، فـي لابـجاع والتججيـج الدـابع العـام الدـشػي  السـؤتسخ إلـى مقجمـة عسـل ورقـة، )اليسشيـة

 العخبيـة السشطسة مشذػرات الثالثة، األلفية في التشسية أىجاف العخبية وتحقيق اإلدارة السغخبية، العخبية بالسسمكة

 مرخ. اإلدارية، لمتشسية

 (، اإلدارة اإللكتخونية، )اإلسكشجرية: دار الفكخ الجامعي(..755دمحم ) ،الريخفي .5.

دار الخايــــة لمشذــــخ  (، الحكػمــــة اإللكتخونيــــة بــــيغ الشطخيــــة والتصبيق،)عســــان:75.5عــــالء فــــخج ) ،الصــــاىخ ...
 والتػزيع(.

 السجن. إلنساء العخبي السعيج ،2003) اإللكتخونية ) الحكػمة إلى الصخيق .7.

 اإلحراء(، جياز اإلداري، )بغجاد: والفداد الخوتيغ مغ ستحج اإللكتخونية الحكػمة (،75.5خمػد ) ،العبيجي .9.

 .العخاق التخصيط، وزارة
 عمـى أثخىـا و العخبيـة الـجول فـي واالترـاالت السعمػمـات تقشيـات (، انتذـار2003)صـالح  إبخاىيع بغ ،الفخيح .4.

 اإللكتخونية. الحكػمة مذاريع

 (، الحكػمة اإللكتخونية واإلدارة السعاصخة، )عسان: دار أسامة لمشذخ والتػزيع(.75.5محسػد ) ،القجوة .0.

 عسـل ورقـة (،التصبيـق ومتصمبـات )التحـجيات اإللكتخونيـة الحكػمـة، 2005) الـخحيع ) عبـج عبـج ه ،الكشـجري  .6.

 بيخوت. ،العخبية البالد في ػنيةالقان السعمػماتية حػل األول الجولي السؤتسخ إلى مقجمة
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ـــج الفتـــاح ) ،السغخبـــي ... (، اإلدارة العامـــة )األســـذ العمسيـــة واإلســـتخاتيجيات السدـــتقبمية 7554عبـــج الحسيـــج عب
 لمتغييخ والحكػمة اإللكتخونية(، )السشرػرة: السكتبة العرخية(.

 فـي الـػشغ الخـجمات صـشاعة العذـخون، الدـشػي  العمسـي الفتـاح )السـؤتسخ عبـج الحسيـج عبـج ،السغخبـي .2.

 الخجمــة لتقــجيع اإللكتخونيــة اإلدارة تصبيــق متصمبــات،(7554إبخيــل،77-75مدــتقبمية، مــغ العخبي،رؤيــة

 دمياط(، )القاىخة(. ميشاء عمى تصبيقية )دراسة نحػىا العامميغ واتجاىات

 (، تكشػلػجيا الحكػمة اإللكتخونية، )عسان: دار أسامة لمشذخ والتػزيع(...75سػسغ زىيخ ) ،السيتجي .3.
العخبيـة  الشيـل مجسػعـة : ، )القـاىخة)فـاقواآل الػاقـع (اإللكتخونية ، الحكػمة (2006)محسػد  بكخ أبػ ،شاليػ  .75

 .لمشذخ(
ـــة ..7 ارب عخبيـــة وعالسيـــة(، السعيـــج (، إدارة مذـــاريع الحكػمـــة اإللكتخونيـــة )تجـــ2005أحســـج فخـــخي ) ،اليياجش

 العخبي إلنساء السجن.

 عمـى اإللكتخونيـة الحكػمـة تصبيـق أثـخ (،2009 - 2010 ،07 العـجد الباحـث، أحسـج )مجمـة ،عيذـاوي  بـغ .77

 ورقمة.  جامعة األعسال، مؤسدات

االلكتخونـي  مشذـػر عمـى السػقـع مقـال : العخبيـة الـجول فـي اإللكتخونية الحكػمة لتصبيق البذخية الكػادر تأىيل .79
http://jeninnet.net. 

 مدقط. ،(والتحجيات الػاقع (اإللكتخونية الحكػمة نجوة ،(2003)دبي بمجية في اإللكتخونية الحكػمة تجخبة .74
 مدقط. ،(والتحجيات الػاقع (اإللكتخونية الحكػمة نجوة ،(2003)مدقط بمجية في اإللكتخونية الحكػمة تجخبة .70

 الػاقـع (اإللكتخونيـة الحكػمـة نـجوة ،(2003)اإللكتخونيـة الحكػمـة مجـال فـي الكبـخى  عسـان أمانـة تجخبـة .76

 ، مدقط.(والتحجيات
(، الحكػمـــة اإللكتخونيـــة ونطاميـــا القـــانػني، )اإلســـكشجرية: دار الفكـــخ 7556عبـــج الفتـــاح بيـــػمي ) ،حجـــازي  ..7

 الجامعي(.

 العـجد الجامعـة، االقترـادية لمعمـػم بغـجاد كميـة مجمـة (، الحكػمـة اإللكتخونيـة،75.9مـخيع خـالز ) ،حدـيغ .72

 الكمية. بسؤتسخ الخاص
 . )اإلدارية لمتشسية العخبية القاىخة: السشطسة (اإللكتخونية، ، التجارة1999) رأفت ) ،رضػان .73

 مشذـػرات القـاىخة:متكامـل(، ) اداري  مـجخل (اإللكتخونيـة الحكػمـة ،(2009 السحدـغ ) عبـج إيسـان ،زكـي .95

 ودراسات. بحػث (،اإلداريةلمتشسية  العخبية السشطسة

 (، اإلدارة اإللكتخونية، )عسان: دار السديخة لمشذخ والتػزيع(.7552دمحم أحسج ) ،سسيخ ..9

 ( ، الحكػمــة اإللكتخونيــة مــغ اإلســتخاتيجية إلــى التصبيــق، )بيــخوت: السؤسدــة العخبيــة7554بــجران ) ،عبــاس .97
 لمجراسات والشذخ(.

 الججيـجة ضـل األدوار فـي والبمـجيات السحمـي لمحكـع السعاصـخة (، االتجاىـات2009سـسيخ ) ،الػىـاب عبـج .99

 فـي والسشعقـج لمحكػمة الججيجة ضل األدوار في والبمجيات السحمي ممتقى الحكع في مقجمة عسل ورقة لمحكػمة،

 مشذـػرات لمحكػمـة، الججيـجة األدوار ضـل فـي البمـجيات والسحميـات ، 2008 أغدـصذ بسرـخ، اإلسـكشجرية

 اإلدارية، مرخ. لمتشسية العخبية السشطسة

(، مخاحــل ومعػقــات تصبيــق الحكػمــة اإللكتخونيــة، )الجدائــخ: جامعــة 75.7خيــخة ) ،أحســج و الــجاوي  ،لعســى .94
 قاصجي مخباح بػرقمة(.
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 الدـشػي  السؤتسخ إلى مقجمة عسل ورقو السبكخ(، الذخوع) اإللكتخونية الحكػمة ، (2006)فتحي  دمحم ،محسػد .90

 أىـجاف العخبيـة وتحقيـق اإلدارة السغخبيـة، السسمكـة البيزـاء، الـجار ، اإلدارة فـي والتججيـج لابـجاع الدـابع لمعـام

 مرخ. ،اإلدارية العخبية السشطسة مشذػرات الثالثة، األلفية في التشسية

 االترــاالت وتكشػلػجيــا وزارة ،فمدــصيغ فــي اإللكتخونيــة الحكػمــة مذــخوع ،2010)عســخ )، مدــمساني .96

 الفمدصيشية. الػششية الدمصة السعمػمات،

(، الحكػمة اإللكتخونية بيغ الشطخية والتصبيق، )اإلسـكشجرية: دار الجامعـة 7552عرام عبج الفتاح ) ،مصخ ..9
 الججيجة(.

 

  

 


