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إهداء
أُهدي هذا البحث المتواضع
إلى من ربياني..
أبي متعه هللا بالصحة والعافية
وإلى روح أمي رحمها هللا وأسكنها فسيح جناته
إلى والدتي نبع الحب والحنان
إلى والدي له اإلحترام والتقدير
إلى زوجتي الغالية ورفيقة دربي
إلى أبنائي الصغار حفظهم هللا ورعاهم
إلى كل من علمني حرفا
وإلى كل طلبة العلم

الباحـث

شكر وتقدير
أتقدم بالشكر الجزيل إلى معلمي وأستاذي ومشرفي الذي لم يد ِخر أي مساعدة أو إرشاد
أو نصح في إنجاز هذا البحث األستاذ الدكتور عبد القادر أحمد فرج  ،فله مني خالص الشكر
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كما أخص بالشكر أسرة وزارة اإلعالم اإلتحادية عامة وإلي اإلخوة بـ(إدارة المعلومات
 ،ومجلس اإلعالم الخارجي) الذين أثروني بالمعلومات ووقفوا معي جنبا إلى جنب حتى أكملت
هذه الرسالة.
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المستخلص
هدف هذا البحث إلى التعرف علي استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية

بالمؤسسات الحكومية عامةً وعلى و ازرة اإلعالم اإلتحادية خاصةً  ،كما هدف إلى التعرف على مدى إدراك

مدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،وكذلك إلى معرفة

أهم العوامل المساعدة وأهم المعوقات التي تحول دون استخدام تلك النظم ،وهدف أيضاً إلى التعرف على

وجهات نظر الموظفين نحو استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحاية
تبعاً إلختالف :العمر،النوع  ،المستوى التعليمي  ،المستوى الوظيفي  ،الخبرة العملية  ،الدورات التدريبية في

.مجال الحاسوب ،مصادر المعرفة بالحكومة اإللكترونية  ،الدورات التدريبية في مجال الحكومة اإللكترونية

ولتحقيق أهداف الدراسة فقد طور الباحث استبيان وتم توزيعه على عينة طبقية عشوائية من مجتمع

الدراسة والذي يتكون من ( )128موظفاً وقد كانت العينة مكونة من ( )44استبيان ،والتي تقدر
بـ( )%34.38من مجتمع الدراسة وتم توزيعها على مدراء اإلدارات ،مدراء اإلدارات الفرعية ،والموظفين .وقد
تم استخدام عدداً من األساليب اإلحصائية في عرض وتحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزمة اإلحصائية

للعلوم اإلجتماعية .وقد تم استخدام لغة النمذجة الموحدة في تحليل النظام  ،ولغة بي اتش بي مع نظام ادارة

قواعد البيانات (ماي إس كيو إل) في برمجة النظام.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها :أن هنالك إدراك لإلدارة العليا ومدراء اإلدارات

المختلفة على استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة االعالم االتحادية بصفة عامة ،
وجود عدد من المعوقات التي تحول دون استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية
بالو ازرة ،وكذلك وجود عوامل تساعد على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية

بالو ازرة ،وأيضاً استخدام نظم المعلومات التي تدعم الحكومة اإللكترونية يحقق توفير الوقت والجهد والتكلفة
في إنجاز المعامالت،توفير الخدمات العامة في أي زمان ومكان ،تحسين مستوى الخدمات المقدمة،واتخاذ
الق اررات المناسبة في الوقت المناسب.

وانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات من أهمها :استخدام آلية لمعرفة الذين ال يستطيعون

على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة من أجل تدريبهم وتأهيلهم ،اإلهتمام بالتنسيق والتشاور بين جميع

اإلدارات داخل المؤسسة وبمشاركة مختلف المستويات االدارية للتخطيط ووضع األهداف المتعلقة بتطبيق
الحكومة اإللكترونية ،وضرورة توفير الدعم المادي الالزم لتطبيق الحكومة اإللكترونية بالمؤسسات الحكومية

السودانية.

Abstract
This research aimed to know the using information systems for applying the
e-government with governmental foundations in general and in the federal ministry
of information in special, also the research aimed to know how the managers of
different administrations aware about the using of information systems for the
applying the e-government, and to know the most important elements that may
assist and the most important hinders which prevent the using of these systems,
also the research aimed to know the opinions of the employees about the using of
information systems for applying the e-government on the federal ministry of
information according to the difference in: age, sex, educational level , practical
experience, training period in computer, training period related to e-government.
To achieve the targets of the study the researcher has improved a
questionnaire that has been distributed to a random class sample from the study
society which consist of 128 employees and the sample consist of 44 questionnaire
which evaluated with 34, 38% out of the study society and it was distributed to the
managers of administrations, the branch administrations managers, and the
employees. Many statistical approaches have been used to show and analyze the
study data by using statistical package for social science (SPSS). Has been used
Unified Modeling Language (UML) in system analysis , Php language & Mysql in
system programming.
The study has concluded to a number of results and the most important of
them: there is a great awareness for the highest administration and the different
administrations managers about the using of information systems for applying the
e-government on the federal ministry of information in general, there are a number
of hiders which prevent the using of information systems which prevent the using
of information systems that may support the applying of e-government at the
ministry, also using the information systems that support the e-government
achieves saving time, effort, and cost to achieve transactional, saving the public
services any where any time, improving the presented services, make right
decisions at right time.
The study has concluded with a group of recommendations and the most
important of them: using a mechanism to know about those who cannot convoy the
accelerated technical improvements to train and qualify them, taking interest in
coordination and consultation among all administrations inside the foundation and
with participation from different administration level by planning and forming the
targets that related to applying the e-government, and the necessary of saving the
financial support for applying the e-government at the Sudanese governmental
foundations.
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1 .1مقدمة:
إن األلفية الثالثة هى عصر المعلومات والمعرفة نسبة ألن المعلومات تمثل المحور
األساسي الذي يتحكم في شتي مجاالت الحياة اليومية كما أنها تعتبر المحرك لكل أنواع
الق اررات في أي مؤسسسة أو منظمة  ،ولكونها جزء اليمكن اإلستغناء عنه في تدعيم العملية
اإلدارية لكل المستويات اإلدارية سواء كانت جهات حكومية تقدم الخدمات أو منظمات خاصة
تهدف إلى الربح  .كما يتضح لنا أيضاً إزدياد المعلومات من خالل مواقع اإلنترنت التي تزداد
يومياً بكميات هائلة إضافة الي استخدام البريد اإللكتروني  e-mailإلرسال واستقبال كافة
البيانات والمعلومات في نفس اللحظة  ،ونجد أن المجتمع أصبح يعتمد علي هذه التكنلوجيا
الحديثة ألن المعلومات اإللكترونية تتميز بأنها حديثة جداً نسبةً لإلضافة إليها وسرعة التحديث
المستمر وبذلك تعتبر الشبكة العنكبوتية لإلنترنت  World Wide Webمن أهم الوسائل
والتقنيا ت المعاصرة التي تساهم في نشر المعرفة علي مساحات واسعة من العالم  ،كما تعتبر
أهم وسيلة لتبادل الخبرات ونشر الثقافة والتواصل ونشر األخبار والتقارير وغيرها وقد ساهم
التطور الهائل فى هذه التكنولوجيا فى تطوير طرق توفير المعلومات بمواصفات معينة تخدم
احتياجات المواطن وادارة المؤسسة أو المنظمة على ٍ
حد سواء.
ومع إزدياد المعرفة وانتشار اإلنترنت وأنظمة المعلومات اإللكترونية المختلفة ودخول
التقنيات اإللكترونية واستخدامها في جميع المجاالت ظهرت العديد من المصطلحات مثل
اإلدارة اإللكترونية  ،والتجارة اإللكترونية  ،والتعليم اإللكتروني  ،والحكومة اإللكترونية وغير ذلك
من المفاهيم اإللكترونية  ،ونجد أن الحكومة اإللكترونية تهدف إلى تحسين األداء الحكومي
والخاص التقليدي من ناحية تقديم الخدمة وكفاءة األداء والدقة وتقليل الوقت والتكلفة الالزمين
إلنجاز المعامالت  ،والوصول إلى درجة عالية من الرضا لمتلقي الخدمة ،هذا باإلضافة إلى
التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة ،والهدف العام هو الوصول إلى كفاءة وشفافية وأداء
أفضل للمؤسسات وموظفيها وتغيير الصورة النمطية السائدة لدى الكثيرين.

ال يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة اإللكترونية نظ اًر لألبعاد التقنية واإلدارية
والتجارية واالجتماعية التي تؤثر عليها .وهناك عدة تعريفات للحكومة االكترونية ألكثر من
جهة دولية .وفي العام 2112م عرفت األمم المتحدة الحكومة االلكترونية بأنها "استخدام
اإلنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين" .وقدمت
منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي ) (OECDفي عام 2113م  ،التعريف التالي
"الحكومة اإللكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخصوصاً اإلنترنت
للوصول إلى حكومات أفضل" .وهناك أيضاً تعريفات أخرى لعدد من الباحثين في مجال
الحكومة االلكترونية فمنهم من عرفها بأنها وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي ،وآخرون
عرفوها كوسيلة لتحقيق اإلصالح وتغير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية ,وآخرون ركزوا
على جانب تحسين االتصال مع المواطن  ،وأخي اًر هناك من ذكر أنها قضية تجارية تتعلق
بزيادة العوائد وتحسين األداء والوضع التنافسي للهيئات والدوائر الحكومية.

2 .1مشكلة البحث:
علي الرغم من وجود أنظمة معلومات وبنية تحتية لتكنلوجيا المعلومات بالمؤسسات
الحكومية وبو ازرة اإلعالم اإلتحادية السودانية إال أننا نجد أن اإلستفادة منها الترقى إلي مستوى

الطموحات المطلوبة في جميع المؤسسات الحكومية بما فيها و ازرة اإلعالم  ،إضافة إلي البطء
في العمل اإلداري واإلستخدام الهائل للمستندات الورقية دون جدوى وكذلك عدم مواكبة التطور
السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات .وكون أن الباحث قد عمل بالمركز القومي لإلنتاج
اإلعالمي والذي له العديد من المعامالت واإلرتباطات مع الو ازرة فإنه إلتمس رغبة صانعي
القرار في تحسين ورفع كفاء األداء بو ازرة اإلعالم ونظ اًر لما قد يحدثه اإلستخدام األمثل لنظم
المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية والتي بدورها تساهم في تطوير العمل واألداء
بالو ازرة  ،فإن الدراسة التي يقوم بها تلقي الضوء علي استخدام مفهوم نظم المعلومات في تطبيق
الحكومة االلكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية  .ومن هنا يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال
الرئيسي التالي:
ما هو االستخدام الحالي والمستقبلي لنظم المعلومات في تطبيق الحكومة ال لكترونية بواار
العالم التحادية من وجهة نظر العاملين بتلك الواار ؟
تساؤالت البحث:
هناك عدد من التساؤالت التي تتفرع من السؤال الرئيسي وهي على النحو التالي:
 .1ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم المعلومات
في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية ؟
 .2ماهي أهم المعوقات الرئيسية الستخدام نظم المعلومات التي تدعم في تطبيق الحكومة
اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية؟
 .3ماهي أهم العوامل المساعدة علي استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية ؟
 .4ماهو أثر استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم
اإلتحادية ؟

 .5هل هناك فروق ذات داللة إحصائية لدى مفردات عينة الدراسة نحو استخدام نظم
المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية تعزى للمتغيرات
الديموغرافية التالية ]:العمر،النوع  ،المستوى التعليمي  ،المستوى الوظيفي  ،الخبرة
العملية  ،الدورات التدريبية في مجال الحاسوب ،مصادر المعرفة بالحكومة اإللكترونية ،
الدورات التدريبية في مجال الحكومة اإللكترونية[ .

3 .1أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلي التعرف علي استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة
اإللكترونية بالمؤسسات الحكومية عامةً وعلى و ازرة اإلعالم اإلتحادية التي تتم عليها هذه
الدراسة  .ويمكن ذكر تلك األهداف علي النحو التالي:
 .1هدف علي استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية.
 .2هدف على التعرف بمدى إدراك مدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم المعلومات
في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية.
 .3هدف علي معرفة أبرز المعوقات التي تحول دون استخدام نظم المعلومات التي تدعم
تطبيق الحكومة اإللكترونية.
 .4هدف علي معرفة أهم العوامل المساعدة علي إمكانية استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية.
 .5هدف على التعرف بوجهات نظر الموظفين نحو استخدام نظم المعلومات في تطبيق
الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية تبعاً الختالف :العمر،النوع  ،المستوى
التعليمي  ،المستوى الوظيفي  ،الخبرة العملية  ،الدورات التدريبية في مجال الحاسوب،
مصادر المعرفة بالحكومة اإللكترونية  ،الدورات التدريبية في مجال الحكومة
اإللكترونية.

4 .1أهمية البحث:
تأتي أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع الذي تتناوله ( استخدام نظم المعلومات في
تطبيق الحكومة اإللكترونية بالمؤسسات الحكومية السودانية "دراسة تحليلية علي و ازرة اإلعالم
اإلتحادية").
وتكمن أهمية البحث من خالل اآلتي:
 .1إرتباط البحث بجهة إعالمية لها األثر البالغ في نشر الثقافة السودانية داخلياً وعكس
وجه السودان المشرق خارجياً كما تلعب دو اًر هاماً في بناء الوطن.
 .2اإلسهام في تحديد أهم المعوقات التي تحول دون استخدام نظم المعلومات في تطبيق
الحكومة اإللكترونية بوزارة اإلعالم اإلتحادية وبالمؤسسات الحكومية السودانية المختلفة.
 .3يأمل الباحث أن تضيف نتائج هذه الدراسة المزيد من الدعم واإلهتمام باستخدام نظم
المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بالمؤسسات الحكومية وبو ازرة اإلعالم
اإلتحادية بصفة خاصة.

5 .1منهجية البحث:
يتبع الباحث كال من المنهج الوصفي التحليلي والعلمي التطبيقي  ،وقد استخدمت االستبيان
كأداة لجمع البيانات  ،ولغة النمذجة الموحدة لوصف العناصر الرئيسية.

6 .1حدود البحث:
الحدود المكانية :اقتصر البحث علي و ازرة اإلعالم اإلتحادية – والية الخرطوم.
الحدود الامانية :تم إجراء البحث خالل العام 2112م – 2115م

7 .1أدوات البحث:

 .1المقابلة.
 .2المالحظة.
 .3اإلستبيان.
 .4المصادر والوثائق المختلفة.
 .5لغة النمذجة الموحدة.
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8 .1هيكلية البحث:
يحتوي البحث على خمسة فصول باإلضافة إلى المصار والمراجع ،والمالحق ،وفيما
يلي توضيح تلك الفصول:
الفصل األول :اإلطار العام والدراسات السابقة .إحتوى هذا الفصل على الخطوات الرئيسية
لهذا البحث كالمشكلة ،واألهداف  ،واألهمية ،والمنهجية  ،وكذلك تطرق إلى عدد من الدراسات
السابقة العربية واألجنبية التي كانت في نفس مجال هذا البحث.
الفصل الثاني :اإلطار النظري .تطرق هذا الفصل إلى نظم المعلومات ،الحكومة اإللكترونية،
نماذج تطبيقية للحكومة اإللكترونية ،وحكومة جمهورية السودان اإللكترونية  ،و و ازرة اإلعالم
اإلتحادية.

الفصل الثالث :التحليل .يحتوي هذا الفصل على االجراءات المنهجية والتحليل االحصائي
والتحليل باستخدام لغة النمذجة الموحدة.
الفصل الرابع  :البرمجة  .يحتوي هذا الفصل على برمجة صفحات موقع إلكتروني لو ازرة
االعالم.
الفصل الخامس :النتائج والتوصيات .وهو الفصل األخير في هذا البحث والذي إحتوى على
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث باإلضافة إلى أهم التوصيات والتي أختتم بها هذا البحث.

9 .1الدراسات السابقة:
في هذه الجزئية من هذا الفصل سيتم عرض ومناقشة الدراسات السابقة ذات العالقة
بالدراسة الحالية  ،حيث تم تقسيم الدراسات إلى دراسات عربية وأخرى أجنبية  ،وقد تم عرضها
من األقدم إلى األحدث وهي:

1 .9 .1الدراسات العربية:
( )1دراسة محمد مكداشي ويوسف سالم (3002م) بعنوان " :متطلبات التطوير الداري
لتحقيق الحكومة االلكترونية".
هدفت هذه الدراسة إلى أهم محاور تطوير اإلدارة العامة في العالم العربي شاملة
القضايا اإلستراتيجية ،والحكم الجيد ،وتقديم الخدمات الحكومية وقضايا اإلدارة والمبادرات
المشمولة بها.
وكانت أهم نتائج الدراسة هي:

 .1إن مشاريع الحكومة االلكترونية طموحة وتتطلب تكامل وتكافؤ عناصر التشخيص
والتخطيط والجهوزية التقنية والبشرية وادارة المشاريع والموارد المالية والتوعية والمشاركة
الواسعة واإللتزام والدعم على أعلى المستويات حتى ُيكتب لها النجاح وتتمكن من تحقيق
أهدافها.

 .2إن نسبة الفشل عموماً تعود إلى تأخر الدول النامية في استخدام تكنولوجيا المعلومات
المستخدمة.
واالتصاالت في أعمالهم وعدم الجاهزية التنظيمية وعدم تحديث التكنولوجيا
َ

( )3دراسة الطعامنة (3002م) بعنوان" :دور الحكومة اللكترونية في تحديث منظمات
الدار العامة في الوطن العربي".
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم إطار مفاهيمي متكامل للحكومة اإللكترونية ومكوناتها
وأهد افها وعوامل ومتطلبات نجاحها في العالم العربي  ،كما هدفت على إلقاء الضوء على دور
الحكومة اإللكترونية في تحديث وتطوير المنظمات العامة في الوطن العربي.
وكانت أهم النتائج هي:
 .1على الرغم من حداثة تطبيقات الحكومة اإللكترونية في بعض األقطار العربية إال أن
ممارستها يمكن أن تعزز من قدرة وكفاءة األجهزة الحكومية في تحقيق مرامي وأهداف
إدارة الجودة الشاملة وتحسين مستوى الخدمات ،وزيادة فاعلية وكفاءة المنظمات العامة.
 .2إن تكنلوجيا المعلومات والتقنيات اإللكترونية تساهم إيجابياً في تصميم الهياكل التنظيمية
وتدعمها بنم المعلومات التي ترشد عملية اتخاذ الق اررات في المنظمات العامة.
( )2دراسة عبد العايا بن عبد الرحمن الغماس(3002م) بعنوان " :أثر استخدام تكنولوجيا
المعلومات على جود الخدمة في الو اارات األردنية".

هدفت هذه الدراسة إلى تناولت مجموعة من المتغيرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات،
والمتمثلة في ( :البرمجيات واألجهزة ونظم المعلومات اإلدارية  ،قواعد البيانات  ،مدى مالئمة
البرامج المستخدمة والتدريب )وذلك من حيث أثرها على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في
القطاع العام األردني وعلى وجه الخصوص في الو ازرات األردنية.
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وكانت االستبانة أداة لجمع البيانات.
وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ما يلي:
 .1أثبتت نتائج تحليل االختبارات وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام
تكنولوجيا المعلومات وجودة الخدمة المقدمة في الو ازرات األردنية.
 .2أثبتت نتائج تحليل االختبارات وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية ما بين (استخدام
البرمجيات واألجهزة واستخدام نظم المعلومات االدارية ،استخدام قواعد البيانات ،مدى
مالئمة البرامج المستخدمة  ،والتدريب) وبين جودة الخدمة المقدمة في الو ازرات األردنية.
 .3أثبتت نتائج االختبارات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر استخدام تكنولوجيا
المعلومات على جودة الخدمة تعزى للعوامل الديموغرافية (الشخصية والوظيفية).
( )2دراسة الغوطي (3002م) بعنوان " :متطلبات نجاح مشروع الحكومة اللكترونية من
وجهة نظر الدار العليا في الو اارات الفلسطينية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توفر متطلبات نجاح مشروع الحكومة
اإللكترونية في فلسطين من خالل تحليل آراء بعض العاملين في اإلدارات العليا للو ازرات
الفلسطينية.
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،
واستخدم أسلوب الحصر الشامل في و ازرات السلطة الفلسطينية.
وكانت أهم نتائج الدراسة تتمثل في:
 .1هناك غموض وقصور في مفهوم الحكومة اإللكترونية لدى المبحوثين.

 .2عدم وجود خطط واضحة للتحول إلى الحكومة اإللكترونية.
 .3ال يوجد مشاركة من المسئولين في الو ازرات بالتحضير والتخطيط لمشروع الحكومة
اإللكترونية على الرغم من أن لديهم إقتناع كبير بأهمية ومزايا الحكومة اإللكترونية.
 .4ضعف البنية التحتية لدى الو ازرات الفلسطينية وعدم توافر الكفاءات البشرية المناسبة.
( )5دراسة األثري وآخرون (3002م) بعنوان" :العوامل الحاكمة في نجاح تطبيق الحكومة
اللكترونية – نموذج مقترح لتطبيق مفهوم الحكومة اللكترونية في دولة الكويت" .
هدفت الدراسة إلى معرفة ماهي العوامل الحاكمة في نجاح أو فشل تطبيق مفهوم
الحكومة اإللكترونية في المؤسسات الكويتية الحكومية كما بحثت في الوضع الحالي وكيفية
تطويره ليتماشى مع التطلعات واألهداف الخاصة بالنمو .وقد تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي وكانت االستبانة أداة لجمع البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى وجود ثالثة عوامل رئيسية تؤثر بصورة مباشرة على نجاح تطبيق
مفهوم الحكومة اإللكترونية في دولة الكويت وهي:
 .1عامل اإلدارة (القيادة – الهيكل التنظيمي – عدم توفر التكنلوجيا – التوجه السياسي –
البيئة اإلجتماعية – عدم تعاون القطاع الخاص).
 .2عامل مقاومة التغيير (تغيير مراكز القوة المسئولة – القوانين المساندة – عدم تعاون
العاملين).
 .3عامل التسويق (المؤسسات األخرى – الميزانية – قلة وعي الجمهور).
( )2دراسة عدوان (3002م) بعنوان" :مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من
خالل الحكومة اللكترونية  -دراسة حالة قطاع غا " .
هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى تقبل المواطنين في قطاع غزة للحصول على
الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل
البيانات والتي قام بجمعها باستخدام االستبانة.
وكانت أهم نتائج الدراسة هي:

 .1وجود وعي ودراية كبيرة لدى المواطنين بمزايا الحكومة اإللكترونية.
 .2توفر البنية التحتية الالزمة الستخدام خدمات الحكومة اإللكترونية والمتمثلة بخدمات
الهاتف األرضي والنقال وأجهزة الحاسوب وخدمة اإلنترنت بشكل مالئم لدى المواطنين.
 .3اجادة المواطنين الستخدام الحاسوب واإلنترنت.
 .4توفر الثقة من قبل المواطنين في الخدمات اإللكترونية.
( )2دراسة جواد و أبو ايد (3002م) بعنوان" :األبعاد المستقبلية للحكومة اللكترونية في
األردن  :متطلبات النجاح".
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في أثر توافر متطلبات النجاح لتطبيق الحكومة
اإللكترونية على أبعادها المستقبلية من خالل إجراء دراسة تحليلية لعدد من مؤسسات القطاع
العام األردنية  ،واستخدمت االستبانة لقياس متغير الدراسة المستقل (الموارد البشرية  ،تكنلوجيا
المعلومات  ،ال دعم اإلداري  ،الثقافة والتوعية)  ،متطلبات النجاح  ،وكذلك قياس المتغير التابع
المتمثل في األبعاد المستقبلية للحكومة اإللكترونية (تحسين جودة الخدمة  ،رضا العاملين ،
خفض التكلفة)  .وتمثل مجتمع الدراسة بالو ازرات األردنية المطبقة لبرنامج الحكومة اإللكترونية.
وكانت أهم نتائج الدراسة هي:
 .1توافر الموارد البشرية  ،تكنولوجيا المعلومات والدعم اإلداري  ،في حين لم تظهر توافر
جاهزية في الثقافة والتوعية.
 .2وجود أثر ألبعاد متطلبات نجاح الحكومة اإللكترونية على أبعادها المستقبلية.
( )8دراسة كلثم محمد الكبيسي (3008م) بعنوان" :متطلبات تطبيق الدار اللكترونية في
مركا نظم المعلومات التابع للحكومة اللكترونية في دولة قطر".
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في دولة قطر،
وذلك من خالل:
 -التعرف على متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في دولة قطر.

 التعرف على مجاالت توظيف اإلدارة االلكترونية في دولة قطر. التعرف على المعوقات التي قد تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية داخل مؤسساتالمعلومات في دولة قطر.
 التعرف على سبل مواجهة المعوقات التي قد تحول دون تطبيق اإلدارة االلكترونية فيدولة قطر.
 التعرف على مدى اختالف إجابات عينة الدراسة نحو متطلبات تطبيق اإلدارةااللكترونية في المؤسسات المعلومات طبقا لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية التالية:
الراتب  ،المسى الوظيفي  ،سنوات الخبرة العملية ،المؤهل العلمي ،الجنس.
وقد استخدم الباحث منهج البحث المسحي االرتباطي ،وتوصل إلى عدد من النتائج ومن
أهمها:
 .1ضعف البنية التحتية لالتصاالت والمعلومات.
 .2األمية اإللكترونية لدى قطاعات غير قليلة من المتعاملين مع الجهات الحكومية.
 .3عدم قدرة التشريعات والنظم اإلدارية على مواكبة المستجدات في هذا المضمار.
 .4ضعف قناعة المسؤولين باإلدارات العليا باهمية اإلدارة اإللكترونية واعتقادهم أنها تقلل
من سلطاتهم اإلدارية.
 .5نقص التأهيل العلمي والتدريب للعاملين بالقطاعات الحكومية رغم توافر تجهيزات على
أعلى مستوى توفرها الدولة مما يؤدي لمقاومتهم لكل تغير في هذا االتجاه خوفا على
وظائفهم ومصالحهم.

( )9دراسة عاصم تبة الفيل أنجلو(3009م) بعنوان" :التصويت اللكتروني في النتخابات
باستخدام مفاهيم الحكومة اللكترونية".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الحكومة اإللكترونية وأهمية تطبيقه في شتى
مراحل إجراءات العملية اإلنتخابية وادارتها .وكذلك هدفت إلى تناول اآلثار اإليجابية جراء
تطبيق م فهوم التصويت اإللكتروني في اإلنتخابات والمكتسبات المحققة ووقعها على الدولة ،
وقد استخدم الباحث الوصف التفصيلي والمنهج العلمي  .وكانت أهم نتائج الدراسة هي:
 .1ارساء مفهوم اليموقراطية في العملية اإلنتخابية.
 .2تطبيق مبادئ الحكم الرشيد.
 .3الشفافية والموثوقية في إدارة العمليات اإلنتخابية.
 .4عرض كامل للمرجعيات القانونية واللوائح التنظيمية لإلجراءات اإلنتخابية.
 .5توعية المجتمع بقوانين وقواعد اإلنتخابات العامة.
 .6استخدام التقنيات الحديثة في العملية اإلنتخابية ومواكبة التطور التكنولوجي.
( )10دراسة محمد سيد أحمد محمد مختار(3009م) بعنوان" :تطبيق مفاهيم الحكومة
اللكترونية في نظام تخليص المركبات بالجمارك السودانية".
هدفت هذه الدراسة إلى اآلتي:
 .1رفع مستوى األداء بالجمارك السودانية وذلك من خالل انسياب المعلومات بدقة.
 .2ترقية العاملون بالجمارك السودانية من ناحية التعامل اإللكتروني.
 .3الزيادة في نشر الخدمات المقددمة إلكترونياً.
 .4تبسيط وتسهيل اإلجراءات اإلدارية.
 .5التعريف بمفهوم الحكومة اإللكترونية.
 .6مواكبة التطور التكنولوجوي والوصول بالدولة إلى مصاف الددول المتقدمة إلكترونياً.
 .7توظيف الطاقات البشرية بالجمارك بالصورة المثلى.
 .8زيادة اإلنتاجية.

وقد اتبع الباحث األسلوب العلمي باستخدام تقانة المعلومات الحديثة لتحقيق األهداف ،
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:
 .1إحداث نقلة إلكترونية بإدارة الجمارك ومواكبة الحداثة العالمية في تقانة المعلومات
واالتصاالت الحدديثة.
 .2إيجاد نظام إلكتروني جديد عبر اإلنترنت في نظام تخليص المركبات بالجمارك
ال عن النظام التقليدي المستخدم.
السودانية بد ً
 .3توفير الزمن والجهد بصورة مثالية.
 .4شفافية التعامل مع المواطن واددارة الجمارك.
 .5إرثاء قيم الحكومة اإللكترونية.
( )11دراسة الوليد بشير قسم السيد(3009م) بعنوان" :التقديم للخطة السكانية في إطار
الحكومة اللكترونية – كسال".
هدفت هذه الدراسة إلى:
 .1توفير نقل متزامن حيث يكون االتصال والتفاعل في الوقت الحقيقي بين المواطن
والموظف من جهة واالستشاري من جهة أخرى.
 .2النقل الالمتزامن حيث أن الموظف يقوم بنقل أو توفير البيانات بواسطة الكمبيوتر ويتلقى
الرد من اإلداري في وقت الحق.
 .3توفير وسائل اتصال سهلة مابين الموظفين واإلداريين في مواقع مختلفة.
 .4توفير أكبر قدر من الراحة للمواطن الذي قد يعاني من متاعب السفر لمسافات بعيدة.
 .5توفير طريقة سهلة لمناقشة الحاالت التي تحتاج لمناقشة.
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولغة النمذجة الموحدة التي تقدم صيغة
لوصف العناصر الرئيسية للعناصر  .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 .1إمكانية التفاعل بين المواطن والموظف عن بعد  ،وتوفير مادي للمواطن التصاله
اتصال مباشر مع اإلداريين في مناطق مختلفة.

 .2اإلهتمام ب هذه التكنولوجيا يرفع كفاءة العمل الحكومي وذلك بإتاحة الفرصة لمجموعة من
الخبراء بمتابعة الخدمات من خالل اإلنترنت  ،وتقديم خدمات حكومية متطورة لكافة
المواطنين في جميع المناطق.
( )13دراسة مكة جمعة مختار(3009م) بعنوان" :تطبيق مفاهيم الحكومة اللكترونية في
تسويق المنتجات الاراعية بمؤسسة الصمغ العربي".
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بطريقة الدفع واألسعار المتاحة بالطن والكيلو حسب
النظام العالمي لهذا المنتج  ،والى كيفية تصميم استمارة التعاقد وتشمل الكمية والتكلفة وطريقة
الشحن  ،باإلضافة إلى استمارة التحويل المالي واإللكتروني  .واستخدمت الباحثة منهج تحليل
نظم المعلومات  .وكانت أهم نتائج الدراسة هي:
 .1سرعة الحصول على أي معلومة عن الصمغ العربي.
 .2تقليص الشركاء بين الشركة والزبائن.
 .3النظام المقترح يقلل التكلفة من خالل المتابعة المستمرة.
 .4النظام الورقي المتبع حالياً ال يتيح سرعة اتخاذ القرار.
( )12دراسة أيمن العمري ( )3009بعنوان":أثر نظم المعلومات الدارية المحوسبة على أداء
العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية".
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على أداء العاملين في
شركة االتصاالت الفلسطينية ،واستخدمت الد ارسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت
االستبانة كأداة للدراسة  ،حيث تم توزيعها على )  ( 360موظفا واسترجع منها ) ( 310
استبانه .وتوصلت الد ارسة إلى عدة نتائج كان أهمها وجود اثر ذو داللة إحصائية لمتطلبات
تشغيل وادارة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة (المادية ،البرمجية ،البشرية ،التنظيمية) على
أداء العاملين في الشركة  .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات المبحوثين حول اثر
نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على أداء العاملين تعزى للمتغيرات الديموغرافية (المستوى
العلمي،سنوات الخبرة ،مكان العمل ،المستوى الوظيفي).

( )12دراسة عشور عبد الكريم (3010م) بعنوان " :دور الدار اللكترونية في ترشيد
الخدمة العمومية في الواليات المتحد األمريكية والجاائر".
هدفت الدراسة إلى إزالة الغموض والتعرف علي مفهوم اإلدارة االلكترونية وتأثيرها علي
ترشيد الخدمة العمومية و كذلك الوصول إلى مدى نجاعة اإلدارة االلكترونية كآلية في ترشيد
الخدمة العمومية  ،تبعاً لتطبيقات النموذج األمريكي  ،باعتباره يمثل مبادرة دولة متقدمة
تكنولوجياً .باإلضافة إلى محاولة التعرف على إستراتيجية الخدمات العامة االلكترونية  ،وكيف
أثرت آلياً في الوصول إلى الخدمة العامة الرشيدة  ،من خالل التجربة الجزائرية باعتبارها من
الدول النامية.
وقد استخدم الباحث عدد من المناهج وهي (الوصفي التحليلي – تحليل المضمون –
دراسة الحالة  -التاريخي).
وكان من أبرز نتائج الدراسة مايلي:
 .1اإلدارة االلكترونية هي بديل جديد يعيد النظر في عالقة الفرد بالمؤسسات الحكومية ،
والتحول للروابط االفتراضية  ،بما يحسن من سرعة االستجابة ويزيد من مستوى الفعالية
لدى األجهزة والمنظمات الحكومية أثناء تأدية الخدمات العمومية.
 .2تظهر محددات الخدمة العمومية الرشيدة أثناء تطبيق آلية اإلدارة االلكترونية  ،وتتجلى
معاييرها في القيم التالية  :التواصل اآلني  ،الشفافية  ،الديمومة و االستم اررية ،
االستجابة  ،السرعة وربح الوقت ،الدقة في تحديد المهام.
 .3نجحت تجربة الخدمة العامة االلكترونية في أمريكا انطالقا من التقدم في تكنولوجيا
المعلومات واالتصال وارتفاع نسبة مستخدمي اإلنترنت من المجتمع إلى  65 %ونمو
مجتمع المعلومات واإلتاحة المثلى ألجهزة اإلعالم اآللي  % 70من األسر األمريكية
تمتلك حاسوب في المترل.

 .4يسجل فقدان الجزائر إلى بيئة الكترونية مناسبة إلستراتيجيتها االلكترونية 2013م  ،وهو
ما يدعو إلى ضرورة النظر فيما خطط  ،وفيما سينفذ( النظر في اإلمكانات مقارنة
بالمخططات )إضافة إلى أن مخططات وبرامج التحول االلكتروني في الجزائر يغلب
عليها طابع التخطيط االستراتيجي بعيد المدى  ،وهو ما ال يخدم مسار الخدمة العامة
االلكترونية في الوقت الحالي  ،خاصة أمام االفتقار إلى نظام وطني يضع الخطط ،
ويتولى مهام المتابعة والتنفيذ والتنسيق مع جل الجهات المعنية.

( )15دراسة صالح بن محمد القحطاني(3010م) بعنوان " :تطبيق الحكومة اللكترونية
ودورها في التطوير الداري بالمديرية العامة للدفاع المدني".
سعت هذه الدراسة إلى التعرف على تطبيق الحكومة اإللكترونية ودورها في التطوير
اإلداري من وجهة نظ ر ضباط الدفاع المدني بالمديرية العامة للدفاع المدني (بالرياض).
واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي  ،وقد تم اعتماد االستبانة كأداة لجمع البيانات.
وكانت أهم النتائج على النحو التالي:
 .1إن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على توفر تطبيق الحكومة اإللكترونية
الحالية في المديرية العامة للدفاع المدني.
 .2إن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم على مجاالت التطوير اإلداري في المديرية
العامة للدفاع المدني.
 .3إن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على اسهام تطبيقات الحكومة اإللكترونية في
تحقيق التطوير اإلداري بالمديرية العامة للدفاع المدني.

 .4إن أفراد عينة الدراسة موافقون على أن هناك معوقات تواجه توظيف الحكومة
اإللكترونية لتحقيق التطوير اإلداري بالمديرية العامة للدفاع المدني.
 .5إن أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على سبل تفعيل الحكومة اإللكترونية لتحقيق
التطوير اإلداري بالمديرية العامة للدفاع المدني.

( )12دراسة إبتسام أحمد أبشر(3010م) بعنوان" :الحكومة اللكترونية في السودان –
دراسة حالة استخراج وتجديد رخصة القياد بشرطة مرور عطبر ".
هدفت الدراسة إلى اآلتي:
 .1تقليل تكلفة الخدمات.
 .2توفير الوقت وتقليل الجهد.
 .3رفع كفاءة األداء في القطاع الحكومي والخاص.
 .4المساهمة في عملية دفع عجلة التنمية والتقدم في البالد.
 .5اتاحة الفرصة للمواطن يشارك الحكومة في اتخاذ القرار.
 .6جعل المجتمع السوداني مجتمع معلوماتي.
 .7إثراء المكتبات السودانية.
وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي  ،وكانت أهم نتائج الدراسة تتمثل في:
 .1أن الحكومة اإللكترونية تحقق رفاهية المجتمع وتوفر الجهد والمال والوقت وتحسن
األداء.
 .2أن السودان واحد من الدول التي بدأت في تطبيق الحكومة اإللكترونية بصورة جادة رغم
اإلخفاقات في بعض استراتيجياتها وخططها وضعف اإلمكانيات.
( )12دراسة محمد البدر(3010م) بعنوان" :متطلبات نجاح مشروع الحكومة اللكترونية في
سورية".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات نجاح مشروع الحكومة االلكترونية من خالل:
 .1التعريف بضرورة استخدام هذه التقنيات الحديثة سواء على الموظفين أو المواطنين لكي
تسهل عليهم الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بسرعة وسهولة ،أو على الموظفين
كي يستطيعوا أن يقوموا بأعمالهم وواجباتهم بأفضل وجه وبراحة أكبر.
 .2التعرف على المتطلبات التنظيمية واإلدارية ودورها في الحكومة االلكترونية .
 .3التعرف على المتطلبات التشريعية والقانونية ودورها في الحكومة االلكترونية .
 .4التعرف على المتطلبات التقنية ودورها في الحكومة االلكترونية .
 .5التعرف على المتطلبات البشرية ودورها في الحكومة االلكترونية .
 .6التعرف على المتطلبات المالية ودورها في الحكومة االلكترونية.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي باإلعتماد على موقع الحكومة االلكترونية السورية ومسح
لألمم المتحدة لعام 2118م  .وكانت أهم النتائج تتمثل في:
 .1إن العديد من الخبراء و المؤسسات الحكومية يحاولون االستفادة من هذه التطورات
التكنولوجية واألجهزة التقنية من أجل خدمة أعمالهم و تحسين مستوياتها.
 .2إن سوريا تقوم بجهد كبير ألجل تحسين مستوى أداء مؤسساتها و مواكبة التطورات التي
يشهدها العالم لتقديم أفضل الخدمات.
( )18تركي بن فهد بن طالب(3010م) بعنوان" :دور تنمية الموارد البشرية في تفعيل
الحكومة اللكترونية في أمانة منطقة الرياض".
هدفت هذه الدراسة إلى:
 .1التعرف على األسباب المتبعة في تنمية الموارد البشرية لتفعيل الحكومة اإللكترونية في
أمانة منطقة الرياض؟
 .2التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في تنمية الموارد البشرية لتفعيل الحكومة
اإللكترونية في أمانة منطقة الرياض؟

 .3التعرف على المعوقات التي تواجه تنمية الموارد البشرية لتفعيل الحكومة اإللكترونية في
أمانة منطقة الرياض؟
 .4التعرف على سبل تفعيل تنمية الموارد البشرية للحكومة اإللكترونية في أمانة منطقة
الرياض؟
 .5التعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر المبحوثين
في أمانة منطقة الرياض حول محاور الدراسة تبعاً الختالف متغيراتهم الشخصية
والوظيفية؟
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المدخل المسحي باستخدام االستبانة
كأداة لجمع البيانات  .وكانت أهم النتائج هي:
 .1أن أفراد عينة الدراسة موافقون غالباً على األساليب المتبعة في تنمية الموارد البشرية
لتفعيل الحكومة اإللكترونية في أمانة منطقة الرياض.
 .2أن أفراد عينة الدراسة موافقون غالباً على استخدام التقنيات الحديثة في تنمية الموارد
البشرية لتفعيل الحكومة اإللكترونية في أمانة منطقة الرياض.
 .3أن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم على عشرة من المعوقات التي تواجه تنمية
الموارد البشرية لتفعيل الحكومة اإللكترونية في أمانة منطقة الرياض.
 .4أن أفراد عينة الدراسة موافقود بشدة على سبل تفعيل تنمية الموارد البشرية للحكومة
اإللكترونية في أمانة منطقة الرياض.
( )19دراسة علي الطيب محمد عبد الرحيم(3011م) بعنوان" :تطبيق مفاهيم الحكومة
اللكترونية في خدمات هيئة مياه والية الخرطوم".
لقد هدفت هذه الدراسة إلى اآلتي:
 .1توضيح مفاهيم الحكومة اإللكترونية.
 .2إعادة تعريف العالقة بين الحكومة والمواطنين ومساعدة الحكومة في تغيير طريقة العمل
وتوصيل خدماتها إلى المواطنين.

 .3توحيد المعلومات في المؤسسة.
 .4تحسين كفاءة المؤسسات واألجهزة الحكومية.
 .5استغالل الموارد المتاحة داخل الدولة بشكل أمثل وتفعيل البنية األساسية للمعلومات
واالتصاالت.
 .6توفير الجهد والوقت.
 .7تقليل تكلفة تقديم الخدمات الحكومية على المواطن والدولة.
 .8تقديم الخدمة في أي زمان ومكان.
 .9بسط الديموغراطية والحكم الرشيد(شفافية – رقابة إدارية).
 .11ايجاد طرق آمنة وسهلة لدفع رسوم الخدمات والفواتير وغيرها.
وقد استخدم الباحث المنهج العلمي التطبيقي  ،وكانت أهم النتائج هي:
 .1تحث الدراسة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً تطبيقاً على خمات هيئة
مياه والية الخرطوم.
 .2تعمل الدراسة على تقليل الجهد والوقت والتكلفة لكال المواطنين والهيئة.
 .3غياب التشريعات الخاصة بالمعامالت المالية اإللكترونية والجرائم اإللكترونية يعيق
تطبيق نظامنا الحالي كما يعيق مشروع الحكومة اإللكترونية ككل.
 .4ال توجد توعية بماهية الحكومة اإللكترونية وأهدافها لدى المواطنين والموظفين
الحكوميين.
( )30دراسة مريم خالص حسين (3012م) بعنوان " :الحكومة اللكترونية".
هدفت هذه الدراسة إلى بناء تأطير شامل عن الحكومة اإللكترونية وامكانية توظيفها
ألدوات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المختلفة وتقديم عرض تعريفي لمفهوم الحكومة
اإللكترونية ورفع الوعي واالهتمام بها.
تم تحديد عينه البحث في اختيار تجارب بعض البلدان في الحكومية اإللكترونية  ،مع
التركيز على تجربة العراق .واستخدم الباحث الكتب والبحوث واإلنترنت كأدوات لجمع البيانات.

وكانت أهم النتائج تتمثل في اآلتي:
 .1تطبيق الحكومة اإللكترونية يتطلب إعادة هيكلة اإلدارات بما يالئم متطلبات الحكومة
اإللكترونية.
 .2ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين على تطبيق الحكومة اإللكترونية.
 .3يتوجب على الحكومات التي تستخدم تطبيق الحكومة اإللكترونية وضع التشريعات
القانونية المالئمة لتطبيق الحكومة اإللكترونية واعتماد توقيع الكتروني كي يكون معتمدًا
رسمياً وتأخذ الكتب الطابع الرسمي.
 .4ضرورة القيام بدراسة معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية في تجارب الدول المتقدمة
والنامية.
 .5عدم وجود وعي لدى بعض المواطنين والموظفين بمفهوم وأهمية تطبيق الحكومة
اإللكترونية.
( )31دراسة شذى الفاضل حامد(3012م) بعنوان" :تطبيق مفهوم الحكومة اللكترونية على
نظام تسجيل الرقم القومي الوطني لثبات الهوية السودانية".
هدفت هذه الدراسة إلى الحوسبة كهدف رئيس باإلضافة إلى ضمان سرية أكبر للبيانات
والمعلومات  ،والدقة والسهولة في التعامل مع اإلجراءات  ،واضافة المرونة للعمل ومواجهة
التغيرات المتوقعة .وقد اتبعت الباحثة األسلوب العلمي التطبيقي لتحقيق أهداف الدراسة .
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:
 .1توفير المعلومة المطلوبة في الوقت المناسب وبسهولة ويسر.
 .2منع التكرار في السجالت.
 .3حل مشكلة ضياع الملفات.
 .4تطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية بمعناه الشامل في السودان يواجه بعض التحديات من
حيث البنية التحتية المناسبة للتطبيق الشامل في جميع المؤسسات الحكومية.

2 .9 .1الدراسات األجنبية:

( )1دراسة أقبومان (1992م) بعنوان" :ضمان فاعلية نظام المعلومات من خالل تكاملية
البيانات".
تناولت الدراسة االستخدام الحالي للحاسوب ،والحاجة ألنظمة المعلومات المرتكزة على
الحاسوب في إدارة كليات المجتمع في الواليات الكاريبية الشرقية الناطقة باللغة اإلنجليزية،
وهدفت الدراسة إلى قياس العالقات بين استخدام الحاسوب ،والحاجة إلى أنظمة المعلومات
المرتكزة على استخدام الحاسوب من حيث الكفاءة والفعالية ،وتحيد إذ كانت حوسبة النشاطات
اإلدارية في الواليات الكاريبية الشرقية ضرورية .واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ،
وقد تم توزيع استبانة على عينة عددها ( )241شخصاً  ،وكان العائد منها ( )124استبانة ،أي
نسبة ( ،)%59علماً بأن بأن االستبانة كانت مقسمة على النحو التالي:
 استخدام الحاسوب. فعالية وكفاءة أنظمة المعلومات الحاسوبية المرتكزة على الحاسوب. المعلومات العامة حول أنظمة المعلومات المرتكزة على الحاسوب. المعلومات الشخصية للمستجيبين.وتم استخدام االحصاءات الوصفية واالنحدار في اختبار فرضيات الدراسة ،وكانت أهم النتائج
متمثلة في:
 أن معظم المستجيبين فضلوا أنظمة المعلومات المحوسبة رغم المحددات المالية. إن حوسبة إدارة الكليات محددة جداً ،إذ كانت المعلومات اإلدارية محفوظة يوياً فيملفات والكترونيات في أجهزة شخصية.
 إن معظم المشاركين في الدراسة إكتسبوا بعض المهارات الحاسوبية. إن أنظمة المعلومات المرتكزة على الحاسوب ضرورية في نظر المستجيبين ولكنهاليست أدوات للتعامل مع المعلومات واتخاذ الق اررات.

( )3دراسة مجلة الحكومة االلكترونية البريطانية (3000م) بعنوان" :تطبيقات الحكومة
االلكترونية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تطبيقات الحكومة االلكترونية في عدد من اإلدارات
البريطانية ،وشملت عينة من موظفي اإلدارة العامة في الحكومة المركزية والهيئات المختلفة في
بريطانيا ،وكانت أهم نتائج الدراسة:
 -١وجود مشكالت تواجه تطبيقات الحكومة االلكترونية ومع ذلك أيد غالبية المبحوثين
بنسبة  % ٧٧التحول نحو مفاهيم وأساليب الحكومة االلكترونية.
 -٢أن لدى غالبية المبحوثين تجارب في تقديم الخدمات للمستهلكين عبر االنترنت وأن
أهم المعوقات صعوبة التنسيق بين مختلف األجهزة الحكومية والتمويل وأمن الشبكات
واالنترنت وتوفير الكفاءات البشرية والتشريعات المالئمة والحالة الذهنية أو الفكرية
للعاملين في القطاع العام.

( )2دراسة مؤسسة ديلويت األمريكية (3000م) بعنوان" :فجر الحكومة االلكترونية".
هدفت الدراسة إلى التعرف على رؤية اإلدارة العليا في عدد من المؤسسات الحكومية في
خمس دول حول تطلعاتهم وتوقعاتهم وخططهم لمواجهة التغيرات الجذرية في مفاهيم الحكومات
المعاصرة والمستقبلية شملت عينة الدراسة ( )٢٥٢مؤسسة حكومية في خمس دول هي:
الواليات المتحدة األمريكية  ،واستراليا  ،وكندا ونيوزلندا والمملكة المتحدة.
وكانت أهم نتائج الدراسة:

 -١أن الدول التي أدخلت الحكومة االلكترونية في أساليب أعمالها نجحت في تحقيق فوائد
عديدة أهمها ،تحقيق إنتاجية أعلي ،وتوفير معلومات أفضل ،وتوفير خدمات أسهل ،وتقليص
شكاوي العاملين ،وتحسين الصورة الكلية في المؤسسة.
 -٢تركيز الحكومات عند استعمال التكنولوجيا على مشاركة المعلومات كعنصر أساسي في
التوجه نحو الحكومة االلكترونية.
( )2دراسة 3001( Guus Pijpers & Othersم) بعنوان":استخدام الرؤساء التنفيذيين
لتكنولوجيا المعلومات"
هدفت الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة في االعتقادات اإلدارية والمواقف واستخدام
تكنولوجيا المعلومات ،وهدفت أيضاً إلى تحديد العوامل الرئيسية والعالقات التي من المحتمل
أنها تؤثر على قبول استخدام المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات من خالل نموذج لقياس
قبول تكنولوجيا المعلومات وآخر لقياس سلوك استخدام تكنولوجيا المعلومات لدراسة العوامل
الخارجية الرئيسة التي يمكن أن تكون مقدمات لمعتقدات إدارية واتجاهات نحو استخدام
تكنولوجيا المعلومات ،وشملت الدراسة  ٧٧مدي اًر تنفيذياً لدى إحدى وعشرين شركة متعددة
الجنسيات  ،وكانت أهم نتائج الدراسة:
 -١وجود تأثير كبير للعوامل الخارجية على اتجاهات المديرين نحو تكنولوجيا المعلومات والتي
كانت في اغلبها ذات طبيعة فردية مثل العوامل الديموغرافية والخبرة اإلدارية والخبرة بتكنولوجيا
المعلومات وشخصية المدير وخصائص الشركة وخصائص مصدر تكنولوجيا المعلومات.
 -٢أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بسبع متغيرات خارجية
تم تقسيمها إلى ثالثة تصنيفات وهي العوامل الديموغرافية والعوامل الشخصية وخصائص
الشركة.

 -٣أن االستخدام المتزايد والفعال لوسائل تكنولوجيا المعلومات اإلدارية يمكن أن يتم تنميته من
خالل التدريب وذلك سوف يمكن المدراء التنفيذيين من مدخل أفضل إلدارة المعلومات وبالتالي
صناعة ق اررات أكثر فاعلية.
( )5دراسة  )3003( John bournبعنوان" :تحسين الخدمات الحكومية من خالل
الحكومة االلكترونية".
هدفت الدراسة إلى تناول العالقة بين الخدمات الحكومية والحكومة االلكترونية حيث
ذكرت أن تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً يؤدي إلى زيادة توقعات المستخدمين بحيث تكون
الخدمات سريعة وشاملة وأن تلبي كافة احتياجات المتعاملين معها  ،وكذلك الحاجة إلى إعادة
هندسة األعمال اإلدارية التي تقدمها الحكومة ،ذلك من خالل القيام بمراجعة العمليات اإلدارية
وأتمتتها األمر الذي يؤدي إلى اختصارها واستغاللها بطريقة أفضل ،وكانت أهم نتائج الدراسة:
 -١أن للحوافز التشجيعية دور في استقطاب المزيد من العمالء الستخدام خدمات الحكومة
االلكترونية.
 -٢أن حافز التعليم في مجال تصميم وتطوير ومراجعة برامج تعليم تكنولوجيا المعلومات يؤدي
لنجاح تقديم الخدمات الحكومة الكترونياً لكل المواطنين والقطاع الخاص ويعمل على تقليل
الفجوة ما بين من يعرف ومن ال يعرف.
( )2دراسة راشد الغافري (3003م) بعنوان :استخدام الحاسب اآللي في الدار العامة
والتنفيذية للتعليم العالي":دراسة مقارنة بين سلطنة عمان والمملكة المتحد "
هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدام تكنلوجيا الحاسب اآللي من قبل اإلداريين في
جامعة السلطان قابوس في عمان ،ومن قبل اإلداريين في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة،
والتركيز على وجهات النظر لهؤالء اإلداريين بالنسبة لتكنلوجيا الحاسب اآللي وللخدمات التي
تقدمها في جامعاتهم.

استخدم الباحث المنهج الوصفي لعمل المقارنة بين اإلداريين في كلتا الجامعتين  ،وكان من أهم
النتائج التي توصلت إليها الدراسة مايلي:
 إن معظم اإلداريين في الجامعتين ال يستعملون تكنلوجيا الحاسب بشكل فعال في عملهماليومي.
 إن بعض المهارات قد استعملت من قبل اإلداريين أكثر من الهيئة التدريسية:كاالتصاالت اإللكترونية مثل البريد اإللكتروني ،ومعالجة الكلمات لطباعة األشياء،
واستعمال االنترنت.
 أثبتت الدراسة أن معظم الذين جرى إستجوابهم كانوا سعداء من التسهيالت التي تقدمهاجامعاتهم.
( )2دراسة 3002( Kuno Schedler & Bernhard Schmidtم) بعنوان :إدار
المنظمة في الحكومة اللكترونية "إستراتيجيات في اصالح الدار العامة".
هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر العوامل اإلدارية الداعمة والمعيقة لتطبيق الحكومة
اإللكترونية على مستوى المؤسسات الحكومية .وقد صنفت الدراسة العوامل إلى أربعة أقسام
ممثلة في األنشطة االدارية والعوامل غير األساسية ،وعوامل اإلعاقة الخارجية والرابط السياسي
وشملت عينة الدراسة  567مفردة في ألمانيا .وقد أظهرت الدراسة وجود عالقة مباشرة بين
األنشطة اإلدارية وبين تطبيق الحكومة اإللكترونية فقط ،في حين كانت هنالك عالقة غير
مباشرة بين إدراك المعيقات الخارجية ،واالرتباط السياسي ،والعوامل غير األساسية لتطبيق
الحكومة اإللكترونية.
( )8دراسة 3005( Donald Norris and Jae Moonم) بعنوان :تقدم الحكومة
اللكترونية على المستوى الشعبي.

هدفت هذه الدراسة إلى مستوى التقدم في تطبيق الحكومة االلكترونية في الواليات
المتحدة األمريكية ،وكذلك فحص آثار تطبيق الحكومة االلكترونية .وقد شملت العينة ()3749
حكومة محلية لعام 2111م و( )7844حكومة محلية لعام 2112م .أظهرت النتائج أن أغلب
الحكومات األمريكية المحلية تمتلك موقعاً لها على الشبكة ،أما بخصوص أثر تطبيق تكنولوجيا
المعلومات في المؤسسات الحكومية فأظهرت الدارسة وجود تحسن عام 2112م أكثر من عام
2111م من جانب ،ووجود زيادة في الطلب على الموظفين ،وتغير أدوار العاملين ،واعادة
هندرة العمليات ،وزيادة كفاءة العمليات ،من جانب آخر .أما بشأن معوقات تطبيق الحكومة
االلكترونية فقد أظهرت الدارسة وجود فروق دالة إحصائيا بين االستجابات بين عامي  2111و
 2112من جانب درجة أهمية المعوقات بالرغم من عدم وجود فروق في تسلسلها بين العامين،
تمثلت في الحاجة لموظفي تكنولوجيا المعلومات ،وخبرات موظفي تكنولوجيا المعلومات.
( )9دراسة 2007: Supattra Boonmakبعنوان :اثر نظم المعلومات الدارية ونظم
المعلومات على كفاء العمل الداري .
هدفت الدراسة إلى قياس اثر نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات على كفاءة إدارة
الشركة ،وعلى إستراتيجية األعمال فيها .وتكون مجتمع الدراسة من المدراء التنفيذيين من
مؤسسات مختلفة في تايالند ،وشملت عينة الدراسة )  ( 170من المدراء ،واستخدمت االستبانة
كأداة للدراسة وجمع المعلومات .وكان من أهم نتائج الدراسة  ،ان نظم المعلومات اإلدارية
وتكنولوجيا المعلومات تزيد من فاعلية المنظمة وكفاءة أدائها ،وتحسن العمل االستراتيجي فيها .
وان زيادة االعتماد على نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات يزيد من كفاءة المنظمة
وفعاليتها ،ويحسن ثقافة العاملين في المؤسسة نحو كفاءة األداء.

11 .1تعليق الباحث على الدراسات السابقة:

قام الباحث بعرض ( )31دراسة سابقة تطرقت إلى مجال موضوع الدراسة  ،منها ()21
دراسة عربية نشرت خالل الفترة من العام 2113م إلى العام 2113م  ،منها ( )17دراسة
تتحدث عن الحكومة اإللكترونية  ،دراستان عن اإلدارة اإللكترونية  ،ودراسة واحدة عن نظم
المعلومات اإلدارية المحوسبة  ،ودراسة واحدة عن متغيرات تكنلوجيا المعلومات  .أما الدراسات
األجنبية فكان عددها ( )9دراسات نشرت خالل الفترة من العام 1997م إلى العام 2117م ،
منها ( ) 5دراسات تتحدث عن الحكومة اإللكترونية  ،ودراستان تتحدثان عن استخدام الحاسب
اآللي في (اإلدارة العامة والتنفيذية – االدارة والحاجة إلى نظم المعلومات المحوسبة) ،ود ارستان
عن تكنولوجيا المعلومات والعمل اإلداري .وقد تطرقت هذه الدراسات السابقة إلى جوانب متعددة
من موضوع الدراسة وتنوعت أهدافها ونتائجها بتنوع مواضيعها  ،ونجد مما سبق أن بعض
الدراسات هدفت إلى التعرف على متطلبات نجاح الحكومة اإللكترونية مثل دراسة
الغوطي(2116م)  ،دراسة األثري وآخرون(2116م)  ،دراسة جواد وأبوزيد(2117م)  ،دراسة
محمد البدر(2111م)  ،ودراسة الطعامنة(2114م) والتي هدفت أيضاً إلى تقديم إطار
مفاهيمي .أما دراسة مكداشي وسالم(2113م) هدفت إل معرفة متطلبات التطوير اإلداري
لتحقيق الحكومة اإللكترونية  ،وكذلك دراسة القحطاني(2111م) هدفت إلى التعرف على دور
الحكومة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري بينما هدفت بعض الدراسات التي تحدث عن
الحكومة اإللكترونية إلى (تقليل التكاليف ،تحسين اإلنتاج ،تقديم خمات أفضل ،اتخاذ القرار
المناسب ،تبسيط اإلجراءات ،مواكبة التطور) وكذلك توضيح المفهوم  ،مثل دراسة
مختار(2119م)  ،مكة(2119م)  ،الوليد(2119م) ،عاصم(2119م) ،علي الطيب(2111م)
 ،إبتسام(2111م)  ،شذى( 2113م) وجميعها دراسات سودانية استخدم فيها المنهج التطبيقي ،
أما دراسة 2112(John bournم) هدفت إلى تحسين الخدمات واعادة هندسة اإلجراءات
واألعمال اإلدارية  .وقد هدفت دراسة 2115( Donald Norris and Jae Moonم) إلى
مستوى التقدم وآثار تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،أما دراسة تركي(2111م) فقد هدفت إلى
معرفة دور تنمية الموار البشرية في تفعيل الحكومة اإللكترونية  ،وهدفت دراسة

عدوان(2117م) إلى مدى تقبل الخدمات من قبل المواطنين  ،بينما هدفت دراسة
الغماس( 2116م) إلى توضيح المتغيرات األساسية لتكنلوجيا المعلومات (البرمجيات  ،األجهزة،
نظم المعلومات اإلدارية  ،قواعد البيانات  ،مدى مالئمة البرامج المستخدمة والتدريب) وأثرها في
جودة الخدمة  .كما هدفت دراسة مريم(2113م) إلى التعرف على مفهوم الحكومة اإللكترونية
وتوظيفها ألدوات تكنلوجيا المعلومات و رفع الوعي واإلهتمام بها .
ونجد أن الدراسات التي تطرقت إلى اإلدارة اإللكترونية فقد هدفت إلى (متطلبات
التطبيق) مثل رسالة كلثم (2118م) ورسالة عشور(2111م) والتي هدفت أيضاً إلى توضيح
المفهوم وازالة الغموض وترشيد الخدمة .أما الدراسات التي تطرقت إلى نظم المعلومات اإلدارية
المحوسبة فقد هدفت إلى (أثرها على أداء العاملين  -كفاءة العمل اإلداري) مثل دراسة
العمري(2119م) ودراسة  )2117(Supattra Boonmakعلى التوالي  ،كما هدفت دراسة
2111(Guus Pijpers & Othersم) إلى دراسة العوامل المؤثرة في االعتقادات اإلدارية
والمواقف واستخدام تكنولوجيا المعلومات ،وتحديد العوامل الرئيسية والعالقات التي من المحتمل
أنها تؤثر على قبول استخدام المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات.
أما ماتبقى من الدراسات األجنبية والتي تطرقت إلى موضوع الحكومة اإللكترونية
كدراسة مجلة الحكومة االلكترونية البريطانية(2111م)  ،دراسة مؤسسة ديلويت األمريكية
(2111م)  ،ودراسة 2114(Kuno Schedler & Bernhard Schmidtم) وكانت أهدافها
(التطبيقات والمعوقات – التطلعات والتوقعات المستقبلية والمعاصرة – العوامل الداعمة
والمعيقة) على التوالي  .وهنالك دراستان تطرقتا إلى استخدام الحاسب اآللي هما دراسة الغافري
(2112م) والتي هدفت إلى التعرف على استخدام تكنلوجيا الحاسب اآللي من قبل اإلداريين في
جامعة السلطان قابوس في عمان ،ومن قبل اإلداريين في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة،
والتركيز على وجهات النظر لهؤالء اإلداريين بالنسبة لتكنلوجيا الحاسب اآللي وللخدمات التي
تقدمها ،وهي دراسة لمقارنة بين دولتين  ،ودراسة أقبومان (1997م) والتي هدفت إلى قياس

العالقات بين استخدام الحاسوب ،والحاجة إلى أنظمة المعلومات المرتكزة على استخدام
الحاسوب من حيث الكفاءة والفعالية.
إن الباحث إستفاد من الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري وتوجيهه إلى بعض
العناوين الرئيسية بموضوع البحث ومما سبق نستخلص اآلتي:
أ .تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في:
 .1إن جميع هذه الدراسات ذهبت إل ضرورة استخدام تكنلوجيا المعلومات  ،وهو ماتراه
هذه الدراسة مع وجود إختالف في األهداف والتساؤالت.
 .2تتفق الدراسة مع عدد من الدراسات السابقة والتي تطرقت إلى استخدام الحاسب
اآللي وأهمية نظم المعلومات المحوسبة.
 .3تتفق الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت إلى موضوع الحكومة
اإللكترونية أهميتها وأهدافها وأثر تطبيقها ودورها في تنظيم العمل اإلداري وتحسين
األداء وتوصيل الخدمات والمعوقات التي تواجه تطبيقها.
 .4تتفق مع الدراسات األجنبية والعربية عدا السودانية منها في أنها دراسة وصفية
تحليلية أي أنها استخدمت األساليب االحصائية وأن جميعها استخدمت أداة االستبانة
من أجل جمع المعلومات والتحليل.
ب .تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في:
 .1أن هذه الدراسة مع الدراسات السودانية لكونها دراسة وصفية تحليلية وعلمية تطبيقية
 ،وقد قصد الباحث أن يكون فيها جانب تحليلي وليست تطبيقية فقط من أجل
التوصل إلى المعوقات التي تحول دون تطبيق الدراسات التطبيقية.

 .2التعرف على مدى إدراك مدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم المعلومات في
تطبيق الحكومة اإللكترونية.

1 .1 .2مقدمة:

Introduction

نتيجة التساع وتعقد العالقات بين إدارات المنشآت من منظمات ومؤسسات مختلفة
وذلك بالتطوير المستمر في استخدام وسائل الصناعة وثورة التكنلوجيا المتسارعة في إنتاج
واستخدام الحاسب اآللي وزيادة المعلومات من حولها تحت ظل عصر العولمة والمعرفة  ،فكان

البد لإلدارة أن تتطور لتصبح إدارة حديثة تعتمد اعتماداً أساسياً على نظم المعلومات المتكاملة
في أداء وظائفها المختلفة من تخطيط وتنظيم ورقابة واتخاذ ق اررات  ،فعملية اتخاذ القرار تعتبر
من أهم العمليات داخل المنظمة وهي تعتمد على كمية وصحة المعلومات التي يتم استرجاعها
من نظام المعلومات وكل الوظائف اإلدارية تتطلب اتخاذ الق اررات والتي تنبني على اإللمام التام
والمعرفة بجميع الحقائق.

2 .1 .2تعريف نظام المعلومات Definition of Information system :
ُ .1ي عرف نظام المعلومات بأنه طريقة منظمة لإلمداد بالمعلومات عن فترات سابقة وحالية
ومتقدمة والمتعلقة بالعمليات الداخلية والمعلومات الخارجية  .وهي تساند وظائف
التخطيط والضبط والعمليات لمنشأة ما بإمدادها بالمعلومات في الوقت المناسب
للمساهمة في اتخاذ القرار.1
 2 .2نظام المعلومات هو النظام الذي يجمع ويحول ويرسل المعلومات في المنشأة  ،ويمكن
أن يستخدم أنواعاً عديدة من نظم معالجة المعلومات لمساعدته في توفير المعلومات
حسب احتياجات المستفيدين.
وبمعنى آخر  ،فإن نظام المعلومات هو النظام الذي يستخدم األفراد واجراءات
التشغيل ونظم المعالجة المختلفة لتجميع وتشغيل البيانات وتوزيع المعلومات في
المنشأة .ويعمل كذلك على تحقيق المكاسب التالية:
 توفير المعلومات المناسبة في الوقت األكثر مالءمة.
 له إمكانية غير محدودة للوفاء بمتطلبات اإلدارة.
 دعم وتحسين عملية اتخاذ القرار.
 التحسن الكبير في استخدام القوى العاملة والموالد.
 1تركي إبراهيم سلطان،نظم المعلومات وإستخدام الحاسب اآللي،الطبعة األولى،دار المريخ للنشر،المملكة العربية السعودية 2881 ،م،
ص.307
 2محمد السعيد خشبة،نظم المعلومات المفاهيم والتكنلوجيا،الطبعة األولى،دار اإلشعاع للطباعة،مصر2887،م،ص.41

 تحسين وتنشيط حركة االتصاالت بالمنشأة.
 دعم وتحسين عملية اتخاذ القرار.
ال.
 البيانات المستخدمة أقل ما يمكن وأكثر تكام ً
 .3نظام المعلومات هو تجميع من األفراد واإلجراءات واألجهزة يصمم لتلبية احتياجات
المستخدمين للمعلومات  .كما يمكن تعريفه أيضاً بأنه مجموعة من االستعدادات
واألدوات واألفراد التي تتفاعل وتتداخل في تدفقات البيانات الرسمية وشبه الرسمية وغير
الرسمية داخل أي تنظيم.3
 .4نظام المعلومات هو مجموعة من األفراد واإلجراءات وقاعدة للبيانات قد تكون يدوية أو
آلية وظيفتها جمع البيانات الالزمة وبثها وتخزينها للقيام بالعمليات اإلجرائية والمعلومات
الالزمة والمساعدة في عمليات صنع الق اررات.4
 .5نظام المعلومات هو ذلك النظام الذي يستخدم المصادر المتاحة لتوفير المعلومات
الضرورية والمناسبة لتزويد المسئولين بها في جميع المستويات اإلدارية بهدف
مساعدتهم على اتخاذ ق اررات فعالة لتخطيط ورقابة األنشطة التي تقع تحت مسئوليتهم.5

3 .1 .2الدورة االستراتيجية للمعلومات Information Feedback Cycle :
إن عالقة البيانات بالمعلومات ذات طبيعة دورية  ،حيث يتم تجميع وتشغيل البيانات
للحصول على المعلومات وتستخدم هذه المعلومات في اتخاذ الق اررات التي تؤدي دورها إلى
تنفيذ مجموعة من اإلجراءات  ،التي تؤدي إلى مجموعة إضافية من البيانات يتم مرة أخرى
تجميعها ومعالجتها للحصول على معلومات إضافية أخرى التخاذ قرار آخر يؤدي بدوره إلى

 3محمد محمد الهادي،نظم المعلومات في المنظمات المعاصرة،الطبعة األولى،دار الشروق،جمهورية مصر العربية2888،م،ص-212
.211
 4عبلة األفندي،نظم المعلومات وأثرها في التخطيط لتنمية المجتمعات المحلية،الطبعة األولى،مكتبة النهةة المصرية،جمهورية مصر
العربية2881،م،ص.18
 5عبلة األفندي،المرجع السابق،ص.30

تنفيذ مجموعة جيدة من اإلجراءات  ...وهكذا  .والشكل ( )2 ،1،1يوضح الدورة االستراتيجية
للمعلومات.6

البيانات

المعلومات

اإلجراءات

القرارات

شكل رقم ( )1 .2الدورة االستراتيجية للمعلومات

4 .1 .2تصنيف المعلومات Information Classification :

7

إن متطلبات المعلومات متنوعة ومتعددة داخل المنشأة وقد تختلف من منشأة
ألخرى .ولكن يمكن تحديد بعض التصنيفات المستخدمة لتقسيم المعلومات داخل المنشأة
باآلتي:
 معلومات إدارية ومعلومات مالية. معلومات دورية ومعلومات غير دورية. -معلومات تنفيذية ومعلومات غير تنفيذية.

 .6محمد السعيد خشبة  ،مرجع سابق  ،ص(.)48 ،48
 .7محمد السعيد خشبة ،مرجع سابق ،ص(.)12-48

 معلومات رسمية ومعلومات غير رسمية .وهذا التصنيف هو األكثر انتشا اًر واألكثرارتباطاً بنظم المعلومات ،والتي تستخدم في تدعيم المهام اإلدارية ووصف العمليات
بالمنشأة وتقويم األداء.
وتعتبر المعلومات الرسمية هي المنتج األولي لنظام المعلومات الجيد وتشمل:
(االحتياجات الرقابية – المتطلبات القانونية – التشريعات الحكومية – الميزانيات التنظيمية –
االجراءات المحاسبية – المتطلبات التخطيطية – عمليات اتخاذ الق اررات – متطلبات
االتصاالت) .والمستندات المستخدمة في تحديد نوعية الحركة لبعض أو كل عناصر البيانات
المتداولة بين أقسام وادارات المنشأة ،والفواتير والتقارير المستخدمة في نقل وتداول المعلومات
بين المستويات اإلدارية المختلفة بالمنشأة ،واالحصائيات والكشوف المحاسبية التقليدية هي
أشكال رسمية تعبر عن المعلومات.
أما المعلومات الغير رسمية تتضمن األداء واألفكار واالجتهادات والبديهيات
واإلشاعات والخبرات الشخصية والمصادر السرية للمعلومات واألقاويل وما إلى ذلك.

5 .1 .2أنواع نظم المعلومات Types of information systems :
توجد ستة أنواع رئيسية لنظم المعلومات وهي:8
 .1نظم العمليات التشغيلية ) :Transaction Processing Systems (TPSهي النظم
التي تركز على العمليات الضرورية واليومية التي تقوم بها المنظمة ،وهي النظم الرئيسية
التي تخدم المستوى التشغيلي بالمنظمة ،وتدعم المجموعات الوظيفية كاإلنتاج والتسويق
والمبيعات والموارد البشرية وغيالها من األنشطة الفرعية.

8

http://www.google.com.om/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%
2Funiv.encyeducation.com%2Fuploads%2F1%2F3%2F1%2F0%2F13102001%2Fsecgsys_infodawr_nidam_ma3loma
t.ppt&ei=V3xKUsShBoOd0QXS64DYBw&usg=AFQjCNH5SzP0zwVZqD9-E8tNf-hAe8OZoA&bvm=bv.53371865,d.d2k ,
الساعة 20:41ص,الثالثاء 1023/20/2م

 .2نظم آلية المكاتب ) :Office Automation Systems (OASهي النظم التي تتعامل
مع الوثائق والمستندات المطلوبة ألداء األعمال من خالل الوسائل التكنولوجية الحديثة
التي تسهل عملية الحفظ واالسترجاع والتعديل والحذف واإلضافة  ،ومن ثم تمد العاملين
بالبيانات  .ومن أمثلتها األرشفة اإللكترونية.
 .3النظم المبنية على المعرفة ( :Knowledge work systems (KWSوهي النظم التي
تعالج بيانات عمليات التصميم والتخطيط والجدولة ،وتمد العاملين بالمعرفة.
 .4نظم المعلومات اإلدارية) :Management Information Systems (MISيمكن
توضيحها من خالل النقاط التالية-:
 تقدم الدعم للق اررات المتعلقة بالهيكل ومستويات الرقابة.
 تقدم تقارير عامة بجانب تقارير عن العمليات اليومية.
 تعتمد على البيانات المتاحة عن المنظمة والمتدفقة من الخارج.
 تساعد في صنع الق اررات من خالل معلومات حديثة.
 تتميز بالمرونة النسبية.
 تتميز المعلومات المطلوبة بأنها معروفة وثابتة.
 تتطلب عمليات تحليل وتصميم طويلة األجل.
ويوجد هنالك تعريف لنظم المعلومات اإلدارية مستخلص من عدة دراسات هو:
(نظام المعلومات اإلدارية عبارة عن مجموعة منظمة من العمليات التي توفر العمليات للمديرين
لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار داخل المنشأة.)9

 .9محمد السعيد خشبة ،مرجع سابق ،ص.81

 .5نظم دعم القرار ) :Decision Support Systems (DSSوهو النظام المساعد
للمديرين في اتخاذ الق اررات مع توافر قدر من المرونة في عملية بناء النماذج وتداول
البيانات المناسبة لصنع القرار.10
 .6نظم دعم اإلدارة العليا ) :Executive Support Systems(ESSونقصد بها النظم
التي تعمل على دعم اإلدارة العليا في اتخاذ الق اررات االستراتيجية .والتي تعتمد على
نظام دعم الق اررات على مستوى اإلدارة الوسطى.
أما نظم المعلومات المرتبطة بالحاسب اآللي فهي أربعة أنواع رئيسية وهي جزء من
النظم سابقة الذكر:
 نظم العمليات التشغيلية. نظم آلية المكاتب. نظم المعلومات اإلدارية. نظم دعم القرار.ويمكن توضيح الرؤية الهرمية لنظم المعلومات المرتبطة بالحاسب اآللي بالشكل
التالي.
نظم المعلومات المرتبطة بالحاسب اللكتروني

اإلدارة

نظم دعم القرارات

العليـــــــا
اإلدارة المتوسطة
اإلدارة التنفيذية

نظم المعلومات اإلدارية
نظم المعلومات التشغيلية

 .10يحيى مصطفى حلمي ،أساسيات نظم المعلومات  ،الطبعة األولى  ،مكتبة عين شمس  ،القاهرة 8991 ،م  ،ص188

اإلدارة المكتبية

نظم المكاتب اآللية

المستويات الدارية

شكل ( )2 .2الرؤية الهرمية لنظم المعلومات المرتبطة بالحاسب

6 .1 .2مكونات نظام

11

المعلومات:

إن نظام المعلومات يمكن أن يكون نظاماً يدوياً في كل عملياته (اإلدخال ،المعالجة،
المخرجات) ولكن هذا يستغرق وقتاً وجهداً  ،وأحياناً تكون المعلومات أقل دقة لذلك ظهرت
الحاجة إلى النظم المحوسبة  ،وأصبح يطلق مصطلح نظم المعلومات المحوسبة
 ، Computerized Information Systemsوالذي كثي اًر ما يصطلح على تسمية نظام
المعلومات المعتمد على الحاسوب  Computer-Based Information Systemويرمز له
اختصا اًر ( )CBISفهو النظام الذي يعتمد على المكونات المادية أو األجهزة  Hardwareالتي
ترتبط مع بعضها البعض من خالل وسائل اتصال معينة ،والمكونات البرمجية Software
التي تقوم بمعالجة البيانات ومن ثم بث واسترجاع المعلومات ،بإضافة إلى العنصر البشري أو
األفراد العاملين في نظام المعلومات.
وبهذا يتضح لنا أن لنظام المعلومات المحوسب خمسة مكونات (عناصر) رئيسية
تتمثل في المكونات المادية (األجهزة)  ،والمكونات البرمجية  ،واالتصاالت ،وقاعدة البيانات ،
والمكون البشري  ،والشكل ( )3 .2يوضح العناصر األساسية لنظام المعلومات.

 .11محمد السعيد خشبة ،مرجع سابق،ص.83

العنصر البشري

االتصاالت

People

Communication

DATA BASE
األجهزة المكونة
للحاسب

البرامج
الجاهزة
للحاسب

HARDWARE

SOFTWARE

شكل ( )3 .2المكونات األساسية لنظام المعلومات المرتبط بالحاسب

1 .6 .1 .2أوال :المكونات المادية

:12Hardware

ونقصد بها أجهـزة الحاسـوب والتـي تتكـون مـن األجهـزة والمعـدات التـي تكـون بنيـة نظـام
الحاســب باإلضــافة إلــى وحــدات اإلدخــال واإلخـراج وأوســاط التخـزين المختلفــة التــي تمثــل األجـزاء
الماديــة الملموســة والتــي يــتم تســجيل البيانــات عليهــا  ،ويتكــون الجــزء المــادي مــن نظــام الحاســوب
من ثالثة مجموعات رئيسية وهي:
( )1وحد المعالجة المركاية(:Control processing unit )CPU
يتم أداء جميع وظائف المعالجـة فـي نظـام الحاسـب اإللكترونـي بواسـطة وحـدة المعالجـة
المركزيـ ــة  ،التـ ــي تعتبـ ــر الجـ ــزء األكثـ ــر أهميـ ــة فـ ــي أج ـ ـزاء الحاسـ ــب الحتوائهـ ــا علـ ــى جميـ ــع
اإلمكانيــات الضــرورية الالزمــة إلنجــاز مهــام معالجــة وتــداول المعلومــات ورقابــة جميــع األجـزاء
األخرى بالنظام وتنسيق العمل بينها .ولذلك تعتبر وحدة المعالجة المركزية القلـب النـابض لكـل
حاسب إلكتروني وتتكون من ثالثة وحدات فرعية أساسية هي:13
 .1وحـ ــدة الحسـ ــاب والمنطـ ــق وهـ ــي مجموعـ ــة الـ ــدوائر التـ ــي تسـ ــمح للحاسـ ــوب بـ ــالجمع والطـ ــرح
والمقارنة ،واجراء كل ما صمم الحاسوب إلجرائه.
 .2وحدة السيطرة وهي مجموعة الدوائر التي تتـرجم اإليعـازات التـي تقـدم للحاسـوب وتوجـه دوائـر
وحدة الحساب والمنطق المالئمة للعمل .كما تسمى أيضاً بوحدة الرقابة أو التحكم.
 .3وحدة الخزن األوليـة فهـي المخـزن اإللكترونـي للبيانـات واإليعـازات التـي يعمـل بهـا الحاسـوب.
وتسمى أيضاً بوحدة التخزين الرئيسية أو الذاكرة الرئيسية.
( )2األجهزة واألوساط المحيطة :Peripheral Equipment and Media
 . 12محمد السعيد خشبة  ،مرجع سابق  ،ص()88 ،88، 81،81
. 13عماد الصباغ  ،نظم المعلومات – ماهيتها ومكوناتها  ،الطبعة األولى  ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان 1000 ،م  ،ص.12

تحتـوي هـذه المجموعـة جميـع األجهـزة التــي ال تكـون جزئـاً مـن وحـدة المعالجـة المركزيــة
ولكنها متصلة بها وتعمل تحت سيطرتها  .وتشمل تنوعاً واسعاً من معدات:14
 .1الدخال( إدخـال البيانـات  ،مثـل :لـوح المفـاتيح  ،و فـارة الحاسـوب  ،ولمـس الشاشـة  ،و
معدات اخرى  ،التي تقوم بإرسال و تحويل البيانات و التعليمات للمعالجـة فـي الحاسـوب
الى اشكال الكترونية بغرض تهيئتها لإلدخال في الحاسوب).
 .1الخررررراج ( إخ ـ ـراج المعلومـ ــات ،مثـ ــل :مثـ ــل شاشـ ــات العـ ــرض والطابعـ ــات وال ارسـ ــمات ،
والمخرجات الصوتية تتولى عرض البيانات والمعلومات بشكل يفهمه االفـراد المسـتخدمون
لنظام الحاسوب) .
 .2أجهررا التخرراين األولرري(وهــي التــي تقــوم بــالتخزين المؤقــت للبيانــات التــي يجــب أن تعــالج
وكــذلك تعليمــات البرنــامج اثنــاء المعالجــة) التــي تعتمــد علــى توجيــه ربــط االتصــال بوحــدة
المعالجة المركزية.
( )3األجهزة واالوساط المساعدة :Auxiliary Equipment and Media
تحتوي هذه المجموعة األجهزة الغير مباشرة وهي االجهزة المنفصلة عن وحـدة التشـغيل
المركزية وليست تحت سيطرتها  .وتساعد هذه األجهزة وظائف اإلدخال/اإلخراج والتخزين لنظـام
الحاســب  ،مثــل أجه ـزة تغذيــة البيانــات الغيــر مباش ـرة ،وأجه ـزة اإلخ ـراج والتخ ـزين الغيــر مباش ـرة،
وموارد تشغيل البيانات.
وك ــذلك يمك ــن أن نض ــيف للمك ــون الم ــادي لنظ ــام الحاس ــوب اجهـ ـزة ووس ــائل االتص ــال
وشبكات االتصال وهي التي تسيطر على مرور البيانات والمعلومات من والـى شـبكات االتصـال
,وهي تؤمن الربط بين الحاسوب من جهة وبين شبكات االتصال من جهة اخرى.15

الساعة  , 20:21االثنين .http://www.ao-academy.org/docs/index.php?fl=4BB0~1.DOC , 1023-8-21

14

2 .6 .1 .2ثانيا  :المكونات البرمجية :Software
16لكــي تلعــب الحواســيب دورهــا المفيــد فــي البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــة المعلومــات ،ف ـإن
األجهزة أو المكونات المادية للحواسيب تحتاج الـى البرمجيـات أو المكونـات البرمجيـة لكـي تـؤدي
عملها المطلوب .
ويمكن تعريف البرنامج  Programهو مجموعة منظمـة مـن التعليمـات وااليعـازات فـي
سياق منطقي تصدر وتعطى للحاسوب من أجل تمكينه من تنفيذ عمـل معـين والقيـام بالمعالجـات
المطلوبة لغرض تأدية الحاسوب لوظيفة محددة .
أمــا البرمجــة  Programmingفهــي إج ـراءات متعــددة الخط ـوات الغــرض منهــا ت ـأمين
وت ــوفير مجموع ــة م ــن التعليم ــات وااليع ــازات وتش ــمل االيع ــازات عل ــى إرش ــادات اس ــتخدام لغ ــات
البرمجة مثل لغة بيسك  ،و إرشادات استخدام معالجة النصوص . Word processing
و يتعامـ ــل معظـ ــم المسـ ــتفيدين مـ ــع الحاسـ ــوب مـ ــن خـ ــالل مجموعـ ــة مـ ــن البرامجيـ ــات.
والبرامج هذه تصنف عادة في فئتين واسعتين هما:17
 .1برامجيات المنظومة . System Software
 .2البرامجيات التطبيقية .Application Software
وتتكــون برامجيــات المنظومــة أو الب ـرامج الجــاهزة للنظــام فــي مجموعــة ب ـرامج الحاســب
التـي ت ارقــب وتــدعم أجهـزة الحاســب وأنشــطة معالجـة البيانــات التــي تقـوم بتنفيــذها .وتشــمل البـرامج
الجاهزة للنظام تنوعاً من البرامج مثل:18
الساعة  , 20:21االثنين . http://www.ao-academy.org/docs/index.php?fl=4BB0~1.DOC , 1023-8-21
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 . 17عماد الصباغ  ،مرجع سابق  ،ص.77
 . 18محمد السعيد خشبة  ،مرجع سابق .201 ،

 .1نظـ ــم التشـ ــغيل ( ب ـ ـرامج الـ ــتحكم :ب ـ ـرامج إدارة العمـ ــل ،ب ـ ـرامج إدارة الم ـ ـوارد ،ب ـ ـرامج إدارة
البيانات ،وبرامج المعالجة :برامج مترجم اللغة ،برامج الخدمـة ،وبـرامج المعالجـة األخـرى)
ويعتب ــر نظ ــام التش ــغيل ه ــو الج ــزء األه ــم واألساس ــي ف ــي برمجي ــات النظ ــام  ،يض ــم ع ــادة
مجموعة من البرامج التي تعد من قبل الشركة المصنعة للحاسوب  ،و تخـزن فيـه داخليـاً،
و تعتبــر ج ــزءاً ال يتج ـ أز م ــن الحاســوب نفس ــه  ،و تعمــل عل ــى ضــبط عملي ــات التش ــغيل
كوسـيلة اتصــال بــين المســتفيد والحاســوب  ،فيقـوم باســتقبال االوامــر الخاصــة بتنفيــذ عمليــة
معينة واالستجابة لها ويقوم بتنفيـذ العمليـات الموكلـة إليـة والقيـام بعمليـات الجدولـة الزمنيـة
لتنفيذ هذه العملية.
 .2نظــم إدارة قواعــد البيانــات وهــي مجموعــة مــن البـرامج الجــاهزة التــي ت ارقــب إنشــاء وصــيانة
واستخدام قواعد البيانات.
 .3برامج مراقبة االتصاالت وهي برامج تقوم بأداء مجموعة من الوظائف تتمثل في:19
 -1توصيل أو قطع االتصال الذي يربط بين الحاسب اإللكتروني والوحدات الطرفية.
 -2المراجعة األوتوماتيكية ألنشطة اإلدخال واإلخراج.
 -3تخصيص األولويات لطلبات البيانات من الوحدات الطرفية.
 -4اكتشاف وتصحيح أخطاء االتصال.
وتقــوم ب ـرامج مراقبــة االتصــاالت بتوجيــه ودعــم نشــاط اتصــاالت البيانــات الحادثــة فــي
شبكة االتصاالت باإلضـافة إلـى أنهـا تعمـل متزامنـة مـع نظـم التشـغيل ونظـم إدارة قواعـد البيانـات
للحاسـ ــب الرئيسـ ــي .وجميـ ــع هـ ــذه الب ـ ـرامج تـ ــؤدي وظيفـ ــة هامـ ــة وضـ ــرورية فـ ــي نظـ ــم الحاسـ ــب
اإللكتروني الحديثة ،ومن ثم يجب أن تُفهم بواسطة مستفيدي الحاسب.
أم ــا البرامجي ــات التطبيقي ــة أو البـ ـرامج الج ــاهزة للتطبيق ــات تتك ــون م ــن مجموع ــة بـ ـرامج
الحاس ــب الت ــي توج ــه أجهـ ـزة الحاس ــب ألداء أنش ــطة معالج ــة المعلوم ــات النوعي ــة المطلوب ــة لح ــل
 . 19محمد السعيد خشبة  ،مرجع سابق .221 ،

المشــاكل التجاريــة أو العلميــة أو غيرهــا مــن المشــاكل الخاصــة بمســتفيدي الحاســب .لــذى تســمى
البرامج الجاهزة للتطبيقات أحساناً برامج المستفيد أو برامج المشـكلة ،وانهـا كثيـ اًر مـا تنقسـم داخليـاً
إلى:20
 -1برامج تطبيقات تجاريـة ،مثـل ( بـرامج معالجـة األجـور ،ومراقبـة المخـزون ،ومراقبـة جـودة
اإلنتاج ،وأعمال البنوك . . . ،إل ).
 -2ب ـ ـرامج التطبيقـ ــات العلميـ ــة ،مثـ ــل ( التحليـ ــل اإلحصـ ــائي ،والتحليـ ــل العـ ــددي ،والبرمجـ ــة
الخطية ،والنماذج الرياضية . . . ،إل ).
 -3بـرامج تطبيقــات أخــرى ،مثــل ( تطبيقــات الحاســب فــي مجــال :الطــب ،والفنــون ،والتعلــيم،
والقانون . . . ،إل ).
والشكل ( )4 .2يوضح تقسيمات البرامج الجاهزة للنظام.

البرامج الجاهزة للحاسب

البرامج الجاهزة للنظام

نظم إدارة قواعد البيانات
.)208 ،207
 . 20محمد السعيد خشبة  ،مرجع سابق  ،ص(
اتصاالت البيانات
نظم

البرامج الجاهزة للتطبيقات

نظم إدارة قواعد البيانات
نظم اتصاالت البيانات

شكل ( )4 .2تقسيمات البرامج الجاهزة

3 .6 .1 .2ثالثا :قاعدة البيانات :Database
لقد أصبح مصطلح قاعدة البيانات واسع االنتشار وتزايدت أهميتها يوماً بعد يوم ،ونجد
أن جميع المنظمات الحديثة تحتاج إلى جمع ،ومعالجة ،وخزن كميات ضخمة من البيانات من
أجل الحصول على المعلومات الدقيقة والضرورية في عملية اتخاذ القرار السليم في الوقت
المطلوب .باإلضافة إلى أن بعض المنشئات الكبيرة تحتاج إلى تنظيم للبيانات على حسب
االحتياجات المتنوعة للمعلومات من قبل المستفيد.
تعريف قاعد البيانات:

ال يوجد تعريف قياسي دقيق لمصطلح قاعدة البيانات ،ومن أهم التعريفات اآلتي:21
 .1قاعدة البيانات هي مجموعة من البيانات ،المرتبطة والمخزنة معاً لخدمة تطبيق أو عدة
تطبيقات باألسلوب األمثل.
 .2هي مجموعة من البيانات خاصة بمشروع أو عدة تطبيقات ،مخزنة معاً بطريقة مرتبطة
على أوساط تخزين البيانات بالحاسب اإللكتروني مما يحقق التنظيم األقل لملفات
البيانات ويسمح باسترجاعها بالدقة والسرعة المطلوبة ،مع توفير الحماية والضمان ضد
فقد هذه البيانات أو تلفها أو إساءة استخدامها بواسطة المستفيد.
 .3هي مخزن لكافة البيانات ذات األ َّ
همية والقيِّمة بالنسبة للمستفيد في نظام المعلومات.22
ويعتبر التعريفين األول والثالث تعريفين شاملين ولكنهما ليست بقياسيين.

مكونات قاعد البيانات:
تتكون قاعدة البيانات من مجموعة من العناصر المرتبطة مع بعضها ،وهذه العناصر
هي:23
 .1حقل البيانات :وهو أصغر عنصر للبيانات ،ويستخدم للتعبير عن مفردات معينة مثل
حقول البيانات المعبرة عن اسم الباحث ،رقم الباحث ،جهة البحث ... ،إل .
 .2سجل البيانات :يتكون من مجموعة من حقول البيانات المرتبطة والمستخدمة في التعبير
عن وحدة من العناصر.
 .3ملف البيانات :يتكون الملف من مجموعة من السجالت المرتبطة والمستخدمة في
التعبير عن وحدة البيانات.
 . 21يحيي  ،مرجع سابق  ،ص111
 . 22محمد السعيد خشبة  ،مرجع سابق  ،ص227
 23يحيى  ،مرجع سابق111 ،

 .4قاعدة البيانات :تتكون من ملف أـو أكثر من ملفات البيانات المستخدمة في البيانات
المستخدمة في التعبير عن بيانات ذات طبيعة مشتركة  .والشكل ( )5 .2يوضح البناء
الهرمي للعناصر المكونة لقاعدة البيانات.

قاعدة بيانات

ملف 1 -

ملف 2 -

سجل 1 -

حقل 1 -

ملف 3 -

...

سجل  -ن

سجل 2 -

حقل 2 -

ملف  -ن

حقل  -ن

شكل ( )5 .2البناء الهرمي للعناصر المكونة لقاعدة البيانات

هيكلية نظام قاعد البياناتThe structure of the database system :

توجد ثالثة مستويات مختلفة نستطيع بواسطتها مشاهدة نظام قاعدة البيانات واستخدامه
وهي:24
 المستوى الخارجي : External Level
وهو الجزء الذي يستهدف المستخدمين ومن خالله يستطيعون التخاطب
واالتصال واسترجاع البيانات والمعلومات حسب األنماط والنماذج التي يرغبونها من
خالل برامج تطبيقية وبرامج رسوم أو بطرق مباشرة ،مثالً من خالل لغة االسترجاع
البنيوية.
 مستوى المفاهيم(المفاهيمي) أو المستوى المنطقي Conceptual/Logical Model
: Level
وهو المرحلة الوسيطة بين المستويين الخارجي والداخلي حيث يمثل مستوى المفاهيم
المحتوى الشامل للمعلومات في قاعدة البيانات كما يراه مدير قاعدة البيانات .ويتم
تعريف نموذج المفاهيم من خالل مخطط المفاهيم ويرمز له عادة بنموذج البيانات
المنطقي .وقد يحتوي هذا المستوى على:
 جميع الكينونات وصفاتها والعالقات بينها. المعلومات ذات المعنى الخاصة بمخطط البيانات. اجراءات الحفاظ على سالمة المعلومات وكمالها. قوانين الحفاظ على سرية المعلومات وأمانها. المستوى الداخلي : Internal Level
هذا المستوى يحتوي التمثيل الفيزيائي لقاعدة البيانات ويصف كيفية تخزين البيانات في
قاعدة البيانات ويشمل أيضاً التراكيب والبناء الفيزيائي الجيد لقاعدة البيانات للوصول
إلى أفضل أداء واستخدام أفضل .ويمكن تلخيص الوظائف التي يقوم بها فيما يلي:

 . 24منيب أحمد قطيشات ،قواعد البيانات ،الطبعة الثالثة  ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن1007 ،م ،ص(.)48-41

 تحديد أماكن التخزين والفهارس للبيانات. وصف السجالت لغايات التخزين وتحديد أحجامها. حفظ البيانات وتشفيرها. -تحديد تراكيب البيانات وهياكلها.

خصائص قاعد البيانات:
يتوفر لقواعد البيانات العديد من الخصائص التي تميزها وتصفها والتي تعتبر أساساً جوهرياً
لتطوير ودعم نظم المعلومات المتكامل المرتبط بالحاسب اإللكتروني ،وهذه الخصائص تتمثل
في:25
 .1استقالل البيانات : Data Independence
تعتبر هذه الخاصية من الخصائص الرئيسية لقاعدة البيانات ،ويتضمن ذلك إن
البيانات المخزنة وكذ لك برامج التطبيقات التي تستخدمها تكون مستقلة ،ولذلك يمكن
تغيير أحدها دون تغيير اآلخر .كما أنها تعتبر من الدوافع الرئيسية التي أدت تطوير
وتطبيق نظم إدارة قواعد البيانات في المنظمات المختلفة.
 .2التنوع في العالقات : Versatility in Relationships
توجد هناك عالقات مختلفة بين مفردات البيانات في البيانات المخزنة ،وسوف
تشمل بعض قواعد البيانات شبكة معقدة من العالقات .ويجب أن تكون طريقة تنظيم
البيانات قادرة على تنظيم هذه العالقات مع سهولة توفير التغيير فيما بينها.
 .3التكلفة األدنى : Minimum cost
 . 25محمد السعيد خشبة ،مرجع سابق ،ص( )231-230و محمد محمد الهادي ،مرجع سابق ،ص(.)188-181

لحفظ التكلفة منخفضة يتم اختيار األساليب الفنية التي تقلل ما أمكن متطلبات
التخزين اإلجمالية.
 .4تقليل الفائض : Minimal Redundancy
قبل استخدام أساليب قاعدة البيانات فقد وجد مستوى عال جداً من البيانات الزائدة
عن الحاجة في نظم معالجة البيانات .وباستخدام هذه الخاصية أمكن الوصول إلى:
 تجنب عدم التوافق. الحد من حفظ نس عديدة من نفس البيانات. حذف البيانات الزائدة عن الحاجة. توفير مساحة التخزين بحذف الحشو والتكرار. المشاركة في البيانات بين أكثر من مستخدم. .5توفير البيانات : Data availability
تقدم نظم إدارة قواعد البيانات مجموعة من القدرات العالية المتصلة بتوفر
البيانات وامكانية البحث فيها  .ومن هذه القدرات ما يلي:
 الوصول المتزامن لقاعدة البيانات عن طريق برامج مستخدمين متعددين. مسارات الوصول المتعدد للبيانات التي توفر برامج تطبيق تؤدي إلى توفير بيانات أكثرمن طريقة وصول مفرد لقاعدة البيانات.
 أسلوب غلق البرنامج نهائياً ويؤكد ذلك أن أسلوب المعالجة المستمرة يحاول معالجةبرنامج تطبيق أو أكثر لغلق السجالت التي ال يشار فيها البيانات المطلوبة.
 تصفح قاعدة البيانات ،تسهل إمكانية التساؤل دون الحاجة لكتابة برنامج تطبيق خاصبذلك.
 لغة التساؤل تساعد في إنتاج اإلجابة على التساؤالت واخراج التقارير المطلوبة بدونالحاجة لتوفر خبرات مميزة متخصصة ألداء ذلك.

وبذلك تسهل خاصية توفير البيانات بقدراتها المتنوعة في مساعدة الباحث على توجيه
عدد من األسئلة والتساؤالت ذات التنوع الواسع لما تحويه قاعدة البيانات من بيانات مختزنة
فيها.
 .6التكاملية : Integrity
تتميز نظم إدارة قواعد البيانات بخاصية التكاملية لوحدات بياناتها .ويشير
مصطلح التكاملية إلى مجموعة من الواجبات المتنوعة ،أهمها هو:
 تنسيق تداول البيانات بواسطة التطبيقات المختلفة. امتداد تحديث قيم البيانات إلى مختلف النس األخرى. االحتفاظ بدرجة عالية من االتساق والتصحيح للبيانات. .7السرية واألمن : Privacy and Security
يجب أن تكون البيانات في قاعدة البيانات في سرية وأمن  .حيث أن البيانات
المخزنة قد تكون أحيان ًا ذات قيمة عظيمة وعلى درجة كبيرة من األهمية للمنشأة ،
ويجب أن ال تكون عرضة للفقد أو السرقة أو االطالع غير المعتمد أو غير المرخص
به .وتقدر حيوية المعلومات في قواعد البيانات كلما كانت أهمية حمايتها من األخطاء
أو القصور التي قد تحدث لألجهزة أو البرامج الجاهزة ،أو من الكوارث ،او من التخريب
أو عدم الكفاءة أو من األشخاص الذين قد يسيئون استعمالها .وتحدد قاعدة البيانات
اجراءات الخصوصية من خالل البرامج الروتينية المتضمنة بها والتي تشير إلى حقوق
األفراد واألنشطة في داخل المنظمة من أن تحدد لنفسها متى؟ وكيف؟ ومن؟ والى أي
مدى؟ يمكن أن ترسل البيانات لآلخرين أو يكون لهم الحق في الوصول للمعلومات
المتضمنة بالقاعدة.
 .8الترابط : Reliability

الترابط هو قابلية تعين العالقات بين السجالت والمكونات عند المستوى المنطقي
بطريقة مناسبة ومماثلة لتعيين السجالت نفسها.
 .9البساطة : Simplicity
الوسائل المستخدمة في تقديم وجهة النظر المنطقية الشاملة للبيانات يجب أن
تكون مقنعة في بساطة ،ومرتبة األسلوب.
 .11مركزية البيانات : Data Centralization
توضح هذه الخاصية أن نموذج قاعدة البيانات يحفظ شكل واحدد مقنن للبيانات
بدالً من أشكال عديدة  .وقد طورت خاصية المركزية كامتداد لنظم المعلومات حيث
يحفظ كل تطبيق ملفاته الخاصة في إطار مركزي موحد.
 .11األداء والكفاءة : Performance and Efficiency
بالنسبة للحجم الضخم لقواعد البيانات وكذلك الحاجة إلى طرق تداول سريعة ،فإن
المتطلبات األساسية بذلك هي األداء الجيد والكفاءة العالية  .وامكانية العمل لقاعدة
البيانات المتكاملة يعتمد بدرجة عالية على هذه المتطلبات.
نماذج بناء قواعد البياناتModels build databases :
توجد أربعة نماذج أساسية لبناء قواعد البيانات ،وهي:26
 .1نموذج قاعدة البيانات الهرمية : Hierarchical database model
يمثل هذا النموذج األسلوب أو الهيكل الهرمي أو التسلسلي للتعامل مع البيانات
 .كما يشار إليه بهيكل الشجرة المعكوسة  .ويطلق على كل عنصر في هذا الهيكل
بالمحور  .وفي هذا النموذج يتم تحويل كل العالقات إلى عالقة أب وابن أو عالقة واحد
لكثير  ، one-to-manyحيث ال يوجد عنصر واحد في هذا النموذج بل قد يكون له
أكثر من نبع واحد.
 . 26محمد محمد الهادي  ،مرجع سابق  ،ص(.)301-300

 .2نموذج قاعدة البيانات المبنية على العالقات :Relational database model
النظرة إلى هذا النموذج توضح أن قاعدة البيانات المبنية على العالقات تنظم
على أساس ملف واحد أو مجموعة أو سلسلة من الملفات التي يتم تحويل العالقات فيها
إلى جداول ذات بعد واحد تتواجد فيها العالقات والحاالت بصورة معينة تكون مريحة
لمن يستخدمها ويتعامل معها.
 .3نموذج قاعدة البيانات الشبكية : Network database model
هذا النموذج يعتبر أكثر مرونة في تصميم نظم إدارة قواعد بيانات في تصميم
نظم إدارة قواعد البيانات عن طريق استخدام المخططات التي توضح عالقات البيانات
بطريقة أفضل  .ويتم التعبير عن البيانات في هذا النموذج بالعالقة التي توضح من
كثير لكثير . Many-to-many
 .4نموذج قاعدة البيانات الموزعة : Distributed database model
عرف قاعدة البيانات الموزعة بأنها :قاعدة بيانات متكاملة تبنى على قمة شبكة
تُ ّ

كمبيوتر بدالً من كمبيوتر واحد ،وتخزن البيانات التي تكون قاعدة البيانات في مواقع
مختلفة في شبكة الكمبيوتر .كما أن برامج التطبيق التي تشغل بواسطة أجهزة الكمبيوتر
يمكنها الوصول إلى البيانات في مواقع مختلفة منها.

4 .6 .1 .2رابعا :االتصاالت Telecommunication

27

:

مفهوم االتصاالت أو اتصال البيانات يعني ببساطة استخدام نوع من الشبكات التي
تحتوي حواسيب مرتبطة وأجزاء ملحقة للقيام بعملية معالجة وتبدل البيانات والمعلومات.
واالتصاالت هي إرسال المعلومات بأي شكل (صوت ،بيانات ،نصوص ،صور) من مكان إلى
مكان آخر باستخدام الوسائل اإللكترونية أو الضوئية .أما اتصاالت البيانات فهي مصطلح

 . 27عماد الصباغ ،مرجع سابق ،ص(.)88-87 ،81 ،82

أكثر تخصصاً ويصف عملية نقل واستالم البيانات من خالل االتصال التي تربط بين حاسوب
واحد أو أكثر ومعدات إدخال أو إخراج متنوعة.
نموذج شبكة االتصاالت : Telecommunication Network Model
بصورة عامة شبكة االتصاالت هي أي ترتيب يقوم فيه بإرسال رسالة مستلم عبر قناة هي عبارة
عن وسيط من نوع ما .وبهذا االعتبار تتكون شبكة االتصاالت من خمسة أجزاء رئيسية هي:
 المحطات الطرفية ،محطات العمل للمستخدمين النهائيين .أي وسيلة إدخال/إخراج
تستخدم شبكة االتصاالت لبعث واستالم البيانات هي محطة طرفية.
 معالجات االتصال والتي تسند عملية إرسال واستالم البيانات بين المحطات الطرفية
والحاسوب.
 قنوات وأوساط االتصال ومن خاللها يتم إرسال واستالم البيانات.
 الحواسيب وهي من جميع االنواع واألحجام وترتبط مع بعضها من خالل الشبكة لتقوم
بأداء واجباتها في معالجة البيانات.
 برمجيات السيطرة في الشبكة وتتكون من برامج موضوعة في نظام الحاسوب المضيف،
وحواسيب المستخدم اآلخر.
أنواع شبكات االتصال :
من الناحية الجغرافية توجد ثالثة أنواع للشبكات وهي:28
 .1شبكة المنطقة المحلية  : Local area networkوهي عبارة عن شبكة اتصاالت تربط
بين مجموعة من أجهزة الكمبيوتر وتمتد لتغطي منطقة جغرافية محدودة ال تزيد في
العادة عن بضع أميال.

 . 28فرانك درفلر جونيور ،الشبكات  -الدليل العملي  ،الطبعة األولى ،مكتبة جرير ،المملكة العربية السعودية1002 ،م ،ص(.)20 ،8

 .2شبكة المنطقة اإلقليمية

 : Metropolitan area networkويطلق عليها أيض ًا

شبكات المدن وهي عبارة عن شبكات حاسوبية يتم من خاللها القيام بربط مجموعة من
األجهزة المتباعدة وهي تغطي حدود جغرافية أكبر من التي تغطيها شبكة المنطقة
المحلية ولكنها ال تغطي المساحة الجغرافية التي تغطيها شبكة المنطقة الواسعة.
 .3شبكة المنطقة الواسعة  : Wide area networkهذا النوع من الشبكات يمتد فوق
مناطق جغرافية تصل في اتساعها اتساع القارات والمحيطات .وتعد اإلنترنت وشبكات
اإلنترانت تطبيقات عملية لشبكات المنطقة الواسعة.
تطبيقات االتصاالت:
توفر تطبيقات االتصاالت قدرات وامكانيات وفوائد كبيرة للمنظمات والمستخدمين
النهائيين والشكل ( )6 .2يجمع عدد كبير من التطبيقات الخاصة لالتصاالت في مجاميع
رئيسية التصاالت البيانات ،واالتصاالت الصوتية ،واالتصاالت النصية ،واسترجاع المعلومات،
ونقل الصور والسيطرة والرقابة.

االتصاالت الصوتية

اتصاالت البيانات

خدمات هاتفية قياسية

معالجات مباشرة للمعامالت

نظم االستجابة الصوتية

نظم االستفسار/االستجابة

نظم االستجابة الصوتية

المشاركة في البرامجيات والمكونات المادية

البريد الصوتي

نقل الملفات والبيانات

تميز األصوات

المعالجة التعاونية

نظم العناوين العامة

نظم المبيعات المحلية

نظم اإلنتركوم

التبادل اإللكتروني للوثائق

تراسل النصوص والرسائل
أهداف التطبيقات

استرجاع المعلومات
فوائد التطبيقات

أمثلة التطبيقات

البريد اإللكتروني

خدمات البحث الببليوغرافية

نظم المعلومات الحاسوبية

خدمات قواعد بيانات األخبار وقواعد البيانات االقتصادية

تبادل الوثائق مختلفة المعلومات واألشكال الفيديو تكس
نظم التليتايب
الرقابة والسيطر

نقل الصور
معالجة الصور

نظم مراقبة المعالجات

الفاكسميل

مراقبة المعدات

تلفزيون الدائرة المغلقة

إجراءات األمنية

المؤتمرات الفيديوية عن بعد

نظم الرقابة باستخدام البطاقة

نظم اللقاءات اإللكترونية

إدارة الطاقة
شكل ( )6 .2تطبيقات االتصاالت

استحصال معلومات أساسية نقل طلبات العمالء من وكالء البيع توفير خدمات عمالء أفضل من خالل
عن عمليات المنظمة من المتنقلين ومحطات البيع المحلية إلى تخفيض التوثيق اليومي للطلبات وتحسين
مركز بيانات موحد لمعالجة الطلبات انسياب األموال النقدية من خالل تسريع

أماكن بعيدة.

واصدار قوائم المطالبة والسيطرة على دورة المطالبة وتحديث قيود التخزين.
التخزين.
تجهيز معلومات إلى األماكن صالحية منح الضمان في محل البيع يمكن إجراء االستفسارات عن الضمان
البعيدة في وقت قصير نسبياً من خالل االستفسار/االستجابة من والجواب
قاعدة البيانات المشتركة.

في وقت طلبها.

في

ثوان

والسماح

بإجراء

صالحيات الضمان دون إزعاج العميل.

تخفيض وقت االتصاالت المؤتمرات الصوتية/الصورية البعيدة.

تخفيض رحالت العمل المكلفة والسماح

اإلضافية التقليدية.

ألفراد أكثر لالشتراك في اللقاءات مما
يساهم في رفع مستوى القدرات.

إسناد

التقدم

للمنظمة.

االستراتيجي التبادل اإللكتروني للبيانات الخاصة

خدمات سريعة ومريحة للعمالء والمجهزين

بالمعامالت من والى المجهزين والعمالء

واذا ألقينا نظرة على الشكل ( )7 .2نجد أن االتصاالت يمكن أن تساعد المشروع في استحصال
وتجهيز المعلومات بسرعة المستفيد النهائي في األماكن النائية بكلفة مخفضة  ،ودعم واسناد
األهداف التنظيمية االستراتيجية.
شكل ( )7 .2األهداف اإلدارية لتطبيقات االتصاالت مع األمثلة والفوائد

االتصاالت والدار Communication and management :

تنظر اإلدارة إلى االتصاالت كطريقة اتصاالت الكترونية فقط  .ولكن كسالح تنافسي مهم
وكاستثمار مؤثر في التكنلوجيا وكوسيلة ربط تنظيمية .ومن هذا المنطلق يجب على محلل
النظم االنتباه إلى:
 .1الفوائد والمشاكل المتوقعة في االتصاالت.
 .2كيفية تخطيط وتنفيذ دور مهم لالتصاالت في المنظمة.
ويمن للمدير أن يستخدم االتصاالت لتحقيق اآلتي:
 .1اختصار الوقت المطلوب لتحقيق األنشطة اإلدارية.
 .2القضاء على المحددات التي توضع على أنشطة المنظمة نتيجة للبعد الجغرافي.
 .3إعادة هيكلة العالقات اإلدارية التقليدية مع عمالء ومجهزي المنظمة ومع المنظمات
األخرى.
أوساط االتصاالتCommunication media :29
هناك نوعان من أنواع وسائط االتصاالت التي تستخدم لربط أجهزة الحواسيب مع بعضها
البعض وهي:
()1

وسائط النقل (الكابالت):

هناك أربعة أنواع من وسائط النقل أو الكابالت يمكن استخدامها في شبكات نقل
البيانات وهي:
 .1الكابالت المزدوجة المجدولة غير المدرعة .Unshielded Twisted Pair
 .2الكابالت المزدوجة المجدولة المدرعة . Shielded Twisted Pair
 .3الكابالت المحورية . Coaxial
 .4كابالت األلياف البصرية . Fiber optic

 . 29مصطفى محمد مشلح ،توصيالت وتمديدات الشبكات ،الطبعة األولى ،شعاع للنشر والعلوم ،سوريا1001 ،م ،ص()412 ،10 ،28

وهناك نوع جديد من الكابالت المزدوجة المجدولة ظهر حديثاً هو الكابالت المزدوجة
المجدولة المستورة  Screened Twisted Pairالتي تعتبر مزيجاً بين الكابالت المزدوجة
المجدولة المدرعة والكابالت المزدوجة المجدولة غير المدرعة.
أوساط النقل الالسلكية:

()2

 .1النقل باألشعة تحت الحمراء.
 .2أنظمة التردد الراديوي.
 .3االتصاالت الميكروية.
 .4األقمار الصناعية.

5 .6 .1 .2خامسا :العنصر البشري : People
يعتمد نجاح أو فشل أي نظام معلومات مرتبط بالحاسب اإللكتروني بصفة أساسية
بكفاءة وق درات مجموعة األفراد المتخصصين العاملين به  .ويعتبر الحصول على هؤالء األفراد
وتدريبهم وكذلك االحتفاظ بهم من المشاكل الكبرى التي تواجه عملية بناء وتطوير نظم
المعلومات .30ويمكن تقسيمهم إلى أربعة مجموعات أساسية حسب نوع الوظائف التي يؤدونها
وهي:31
 .1مجموعة تطوير النظم  :وتتضمن واجبات هذه المجموعة تحليل وتصميم وتنفيذ وتقسيم
نظم المعلومات من أجل خدمة المستفيدين في المنشأة .ويتضمن التخطيط والتقييم
الحالي لنظم األجهزة باإلضافة إلى البرامج الجاهزة للحاسب ووضع التوصيات بشأن
المتطلبات أو التعديالت المطلوبة.
 .2مجموعة تخطيط البرامج :وتتضمن واجبات هذه المجموعة التصنيفات الثالثة التالية:

 .30محمد السعيد خشبة ،مرجع سابق ،ص.240
 .31يحيى مصطفى حلمي ،مرجع سابق ،ص

أ .ومخططو برامج والنظم ،ويقومون بإنشاء وصيانة نظم التشغيل والبرامج الجاهزة للنظم
الفنية األخرى التي تراقب الوظائف األساسية.
ب .مخططو برامج التطبيقات ،وهم الذين يقومون بتصميم ،وترميز ،واختبار،

وتنفيذ

برامج الحاسب من أجل تطبيقات مستفيد معين.
يجرون التغييرات والتصميمات في برامج
ج .مخططو برامج صيانة البرامج ،وهم الذين ُ
التطبيقات الحالية.

 .3مجموعة تشغيل األجهزة :وهي مجموعة األفراد القائمين بتشغيل جهاز الحاسب
والوحدات المساعدة له وحفظ وصيانة وترتيب ملفات البيانات المسجلة.
 .4مجموعة تجهيز البيانات :وهي مجموعة األفراد القائمين بإعداد المستندات األصلية
للبيانات وترميزها وتسجيلها على أوساط التسجيل المختلفة ،ومن ثم مراجعتها للتأكد من
سالمتها وعدم وجود أية أخطاء بها.
في هذا المبحث تحدث الباحث عن خمسة مكونات رئيسية لنظام المعلومات ،وقد
اتفق مع ( الصباغ  ،وخشبة ،وحلمي ،وآخرون) على ثالثة مكونات وهي :المكون المادي
أو األجهزة ،المكون البرمجي أو البرمجيات ،قاعدة البيانات  .وكذلك اتفق مع (الصباغ)
على المكون الرابع وهو االتصاالت ،ونجد أن الصباغ اكتفى بالمكونات األربعة سابقة
الذكر ،ولكن يرى الباحث أن المكون الخامس وهو العنصر البشري أو األفراد أحد المكونات
الرئيسية لنظام المعلومات وهو ما يراه كل من (خشبة ،وحلم ،وآخرون).

7 .1 .2وظائف نظام المعلومات:

يقوم نظام المعلومات بتنفيذ مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوظائف والمهام التي يمكن
تقسيمها إلى خمس وظائف رئيسية هي:32
 .1جمع البيانات Data Collection
 .2معالجة البيانات Data Processing
 .3إنتاج المعلومات Information Production
 .4إدارة البيانات Data Management
 .5رقابة وأمن البيانات Data control & Security
والشكل ( )8 .2يوضح هذه الوظائف والعالقة بينها وتتابع تنفيذها المعروفة باسم ميكانيكية
العمل ،وكل وظيفة تشتمل على مجموعة متنوعة من األنشطة ،التي عملها األساسي يهدف إلى
تحويل البيانات الخام من مصادرها المختلفة إلى معلومات مفيدة ،وذلك من أجل المستفيد.

مراقبة البيانات

مصادر البيانات

تجميع البيانات

 32محمد السعيد خشبة ،مرجع سابق ،ص(.)11-18

معالجة بيانات

إنتاج المعلومات

المستفيدون من
المعلومات

إدارة البيانات

أمن البيانات

شكل ( )8 .2الوظائف الرئيسية لنظام المعلومات

1 .2 .2مفهوم الحكومة اإللكترونية:
اليقتصر مفهوم الحكومة اإللكترونية على إحداث تغييرات شكلية في أساليب تقديم
المعامالت والخدمات الحكومية والمنافع العامة للمواطنين بل في إعادة آلية واعادة هندسة
وهيكلة األنشطة والعمليات واإلجراءات الحكومية ذاتها تدعيماً للتنمية واإلصالح الذي تسعى
لتحقيقه  ،وعلى ذلك تمثل الحكومة اإللكترونية نموذجاً يعتمد على استخدام تكنلوجيا المعلومات
واإلتصاالت إلحداث تغييرات وقتية أو تدريجية على هياكل األعمال القائمة بالفعل.
إن الحكومة اإللكترونية ال يمكن أن تحقق الكفاءة أو غيرها من األهداف بمجرد تنفيذها،
ويجب فهم الحكومة اإللكترونية على أنها وسيلة وأداة إصالحات تدعمها الحكومة والقيادة.

وينطوي تحقيق أهداف الكفاءة والشفافية والمشاركة والديمقراطية على تغيير كل من العمليات
الداخلية وطرق تفاعل الحكومة والمواطنين واألعمال التجارية  ،واذا كانت الحكومة في أبسط
مستوياتها تقدم وصوالً أفضل إلى المعلومات والخدمات الحكومية وتوفر أشكال ونماذج الوثائق
على الخط فإن الحكومة اإللكترونية أيضاً هي وسيلة الديمقراطية اإللكترونية التي تهدف إلى
فتح النقاش العام  ،وتحفيذ المشاركة في العملية السياسية  ،وبناء المشاركة المدنية مما يسفر
عن مزيد من الكفاءة الحكومية ويؤدي أيضاً إلى مزيد من الشفافية والمساءلة.33

2 .2 .2تعريف الحكومة اإللكترونية:
توجد تعريفات كثيرة للحكومة اإللكترونية ومن أهمها مايلي:
 .1هي استخدام تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت المختلفة من قبل الحكومة لتوفر
للمواطنين واألعمال واإلدارات الحكومية المختلفة االتصال والتفاعل من أجل تحقيق
التنمية المستدامة وتحسين نطاق ونوعية المعلومات والخدمات المقدمة إلى المواطنين
واألعمال التجارية ومنظمات المجتمع المدني والوكاالت الحكومية بطرق متنوعة ذات
ك فاءة وفعالية ومريحة وسهلة  ،وجعل العمليات الحكومية أكثر شفافية ومساءلة ،
وتعزيز المشاركة والديمقراطية  ،وتحقق تنظيم واعادة هندسة الحكومة والعمليات في

33

 .عبد الحميد بسيوني،الحكومة اإللكترونية،الطبعة األولى،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،جمهورية مصر

العربية2118،م،ص38-36

اإلدارة والقواعد والقوانين وأطر وبيئة العمل  ،وتحقق تنسيق اتصال وتكامل عملياتها
وأعمالها بمستوى ٍ
عال من األمن  ،وتوفير المصداقية والخصوصية.34
 .2هي قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير وتنفيذ الخدمات الحكومية للمواطنين
من خالل موقع واحد على شبكة اإلنترنت بسرعة وفي دقة وبتكاليف أقل وبمجهود أقل
ومن خالل موقع واحد على شبكة اإلنترنت.35
 .3الحكومة االلكترونية تعني التبادل غير المادي للبيانات الرقمية في مابين المرافق
الحكومية والعامة وكذلك التبادل الجاري بين الموظفين  ،وهذا التبادل ال يجب أن
يقتصر على مجرد وضع نماذج على المعامالت اإلدارية عبر شبكة اإلنترنت بل يجب
أن يتيح أيضاً إمكانية القيام بجميع المراحل التي تتطلبها المعامالت اإلدارية من خالل
أنظمة معلوماتية تفاعلية تسمح بتعبئة البيانات الواردة في نموذج المعاملة.36
ُ .4عِّرفت الحكومة اإللكترونية من ِقبل البنك الدولي بأنها تكنلوجيا المعلومات التي تمتلك

قدرة تحويل العالقات من المواطنين واألعمال وغيرها من أجنحة الحكومة  ،ويمكنها
خدمة تنوعات من النهايات المختلفة  :بالتوصيل األجود للخدمات الحكومية إلى
المواطنين  ،والتفاعالت المحسنة مع األعمال التجارية والصناعة ودعم المواطن من
خالل الوصول إلى المعلومات أو اإلدارة الحكومية األكثر كفاءة  ،ويمكن أن تعود

بالفائدة التالية :تقليل الفساد ،زيادة الشفافية  ،اإلقتناع األكبر  ،نمو الدخل الحكومي
وتخفيض التكاليف.37
عرف اليونسكو الحكومة اإللكترونية على أنها تمثل التطبيق اإللكتروني في الخدمات
َّ .5
الذي يؤدي إلى :التفاعل والتواصل بين الحكومة والمواطنين  ،وبين الحكومة واألعمال ،
 . 34عبد الحميد بسيونني  ،المرجع السابق  ،ص41
 . 35أبوبكر محمود الهوش  ،الحكومة اإللكترونية الواقع واآلفاق  ،الطبعة األولى  ،مجموعة النيل العربية  ،جمهورية مصر العربية  ، 1001 ،ص13
 . 36صالح بن محمد القحطاني  ،تطبيق الحكومة اإللكترونية ودورها في التطوير اإلداري بالمديرية العامة للدفاع المدني  ،رسالة ماجستير منشورة ،
المملكة العربية السعودية 1020 ،م  ،ص17
 . 37عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق  ،ص()44،41

والقيام بالعمليات الحكومية الداخلية بين المصالح الحكومية بعضها ببعض إلكترونياً بنية
تبسيط وتحسين أوجه الحكومة الديمقراطية المرتبطة بالمواطنين واألعمال على حد
سواء.38
وبناءاً على ماسبق يرى الباحث أنه يمكن تعريف الحكومة اإللكترونية بأنها :استخدام
تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت في توفير أفضل الخدمات للمواطنين وقطاعات األعمال من
قبل المؤسسات الحكومية والخاصة  ،ليصبح المواطن والمؤسسات الحكومة والخاصة في
إتصال دائم عبر موقع إلكتروني واحد يقدم كافة الخدمات.

3 .2 .2فوائد ومزايا الحكومة اإللكترونية:
إن فوائد ومزايا الحكومة اإللكترونية تتمثل في تحقيق اآلتي:39
 .1تطور البنى التحتية.
 .2موقع واحد للمعلومات والخدمات الحكومية.
 .3نقل الخدمات والمعلومات واإلجراءات والمعامالت والتعامالت الحكومية على الخط
المباشر.
 .4إنشاء قنوات اتصال إضافية بين المواطنين ومنشآت األعمال ومنظمات المجتمع
المختلفة من جهة واألجهزة والمصالح الحكومية من جهة أخرى.
 .5توفر المعلومات والخدمات للمواطنين في الداخل والخارج.
 .6تخفيض تكلفة الخدمات واألعمال الحكومية.

 . 38عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق  ،ص41
 . 39عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق  ،ص()17-11

 .7توفير الوقت والجهد والمال لكل األطراف المعنية من الحكومة والمواطنين وقطاع
األعمال.
 .8تيسير وتبسيط إجراءات الخدمات واألعمال والمعلومات الحكومية.
 .9سرعة وارتفاع معدالت األداء.
 .11رفع إمكانات وكفاءة تقديم الخدمات واألعمال.
 .11التخلص من الروتين والبروقراطية.
 .12التخلص من الفساد والرشوة والمحاباة.
 .13مكافحة الفجوة الرقمية.
 .14التأهيل والتنمية والتدريب والتعلم المستمر ،وتطوير مهارات عصر اإلقتصاد الجديد.
 .15تسويق المنتجات والخدمات عالمياً.
 .16جزب اإلستثمارات من خالل عرض واستكشاف الفرص اإلستثمارية.
 .17تعزيز التعاون والشراكة بين أطراف متعددة بتوفير الخدمات العامة واتاحتها طوال
الوقت.
 .18كسر الحواجز الجغرافية  ،وتلك المتعلقة بالسكان والمهارة والمعرفة الفردية.40
 .19فتح الباب أمام مجاالت وخدمات جديدة ومتنوعة.
 .21إيجاد حلول إلكترونية تتالءم مع البيئة المحلية من خالل تحفيز العاملين في مجال
المعلومات واالتصاالت.

 . 40صالح بن محمد القحطاني  ،رسالة سابقة  ،ص33

 .21المساهمة في التطوير والتحديث والتنمية االقتصادية والبحث العلمي التي تتطلبها البيئة
االقتصادية.
 .22تعزيز المشاركة والتفاعل والشفافية والمساواة ودعم الديمقراطية – يعود هذا بالنفع على
الصورة التالية:
-1

إنتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين الدوائر الحكومية المختلفة يؤدي إلى تقليص

إزدواجية إدخال البيانات مما يرفع مستوى األداء.
-2

زيادة دقة البيانات لتوفرها وامكانية الحصول عليها من جهة اإلدخال األولية دون

وجود شك في دقتها وعدم وجود أخطاء اإلدخال اليدوي.
-3

توفير ُنس مستندات ورقية.

-4

االستخدام األمثل للطاقة البشرية.

-5

تميز الخدمات العامة.

-6

نمو األعمال التجارية عن طريق نشر المناقصات الحكومية وتعاقد تنفيذ

المشروعات مع القطاعات الحكومية المختلفة مما يدعم الشفافية وجذب اإلستثمارات
األجنبية .
-7

اإلرتقاء بقدرات القطاعات الحكومية المحلية للمنافسة العالمية.

4 .2 .2سلبيات الحكومة اإللكترونية:
بالرغم من المزايا والفوائد التي تم ذكرها فإن للحكومة اإللكترونية العديد من السلبيات
وأهمها:41

 . 41أبوبكر محمود الهوش  ،مرجع سابق  ،ص()41-41

 .1مشكلة البطالة :إن اإلعتماد على األجهزة اإللكترونية في القيام باألنشطة الحياتية بدالً
من اإلنسان يؤثر عل سوق العمالة والطلب عليها.
 .2شعور الموظفين بالعزلة وافتقادهم إلى العالقات اإلنسانية.
 .3مشكلة التفكك اإلجتماعي :مزيد من التفكك اإلجتماعي يتوقع أن يواجهه العاملون في
الحكومة اإللكترونية في حالة اإلعتماد الكامل على المعلوماتية وتقليل فرص االتصال
الجماهيري بين البشر.
 .4مشكلة السرية واألمن :إن ثورة المعلومات داخل نمط الحكومة اإللكترونية تقضي على
خصوصية األفراد وحقهم في الحفاظ على حرماتهم وأسرارهم الخاصة  ،فقواعد
المعلومات المرتبطة بعضها بالبعض اآلخر والتي تحتوي على أسماء األفراد وعناوينهم
ووظائفهم وحالتهم اإلجتماعية والصحية بل ونوعية مشترياتهم يهدد مستقبلهم وقد
يعرضهم لمخاطر لم تكن في حسبانهم  ،ومن المتوقع أن تزداد قدرة اآلخرين على رصد
تحركاتهم.
 .5التفاعل الجماعي :التقسيم الزائد في العمل ووضع معايير للوظائف وغيرها من التغييرات
التي أحدثتها تكلوجيا المعلومات أدت إلى جعل العالقات بين األفراد تتسم بالتجريد
والفتور ويرجع ذلك إلى الخطأ في استخدام نفس الهياكل التنظيمية للجماعة وعدم
تعديلها بما يتالءم مع الوضع الجديد.
 .6ضغوط العمل :إن تكنلوجيا المعلومات المصاحبة للحكومة اإللكترونية يؤدي إلى زيادة
عبء العمل الكمي للوظيفة والتي ينتج عنه قلق المشغل الناتج عن خوفه من عدم قدرته
على مالحقة تطورات التكنلوجيا الجديدة بما أدى في النهاية على زيادة ضغوط العمل.

 .7الرضا الوظيفي :مع التقدم المزهل لتكنلوجيا المعلومات قد يصبه الفرد أقل رضا عن
عمله  ،بسبب انخفاض أو ارتفاع عبء الدور أو غموض الدور نتيجة افتقار الفرد إلى
المعلومات التي يحتاجها في أداء دوره في المنظمة.
 .8زيادة التبعية للخارج :من المعلوم أن الدول العربية ليست دوالً رائدة في مجال التكنلوجيا
والمعلومات وهي دول مستهلكة ومستعملة لهذه التكنلوجيا على الرقم من أن هنالك أعداد
كبيرة للعلماء واالختصاصيين في مجال التكنلوجيا في العالم هم عرب أو من أصل
عربي وعلى العموم بما أن الحكومة اإللكترونية تعتمد بمعظمها إن لم نقل بأكملها على
التكنلوجيا الغربية فإن ذلك يعني أنه سيزيد من ماهر تبعية الدول المستهلة للدول الكبرى
الصناعية وهو ماله إنعكاسات سلبية كثيرة خاصة في المجال األمني للحكومة
اإللكترونية.42

5 .2 .2نموذج الحكومة اإللكترونية:
إن نموذج الحكومة اإللكترونية هو عبارة عن تفاعل بين أربعة كيانات أساسية هي
المواطن  ،قطاع األعمال  ،موظفي الحكومة  ،وهيئات الحكومة والحكومات األخرى  ،لذلك
فإن أنواع الخدمات التي تقدمها الحكومة اإللكترونية تتمثل في خدمات:43
 .1من الحكومة إلى المواطن :وهي مبادرات لتيسير التفاعل بين المواطن والحكومة  .حيث
تقدم الحكومة الخدمات الفورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة
ناجحة عن طريق:
 وضع الخدمات والمعلومات. تحديد كيفية وصول المواطن لها. 42إبراهيم عبد اللطيف الغوطي  ،متطلبات نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية من وجهة نظر اإلدارة العليا في الوزارات الفلسطينية  ،رسالة ماجستير
منشورة  ،فلسطين 1001 ،م  ،ص71
 . 43عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق  ،ص()74-71

 اإلهتمام بخصوصية وأمن المعلومات.وأن المواطن يطلب الوصول المالئم والفوري للخدمات العامة طوال الوقت وخالل كل أيام
األسبوع أينما وجد بغض النظر عن مكان تواجده ووقت ذلك.44
 .3من الحكومة لقطاع األعمال :تتعدد عالقة الحكومة وقطاع األعمال فقد يكون القطاع
مورداً للحكومة وشريكاً لها وعميالً ومنافساً مع اإللتزام بالقواعد التنظيمية والقانونية.
 .2من الحكومة إلى الموفظين :هي خدمات المواطنين والخدمات المتخصصة لموفظي
الحكومة  ،وقد تستخدم الحكومة شبكة اتصال داخلية للتفاعل مع موظفيها.
 .2من الحكومة إلى الحكومة :التفاعل مع جهات حكومية أو حكومات أخرى في المستوى
المحلي أو الدولي.

6 .2 .2مراحل تنفيذ الحكومة اإللكترونية:
هناك أربع عمليات رئيسية وجوهرية لتنفيذ الحكومة اإللكترونية هي-:45
 .1بنية تحتية تكفل إتاحة وسرعة وضمان سرية وأمن وخصوصية المعلومات بشبكة تؤمن
نقل المعلومات بسرعة وتحافظ على سالمة وسرية المعلومات.
 .2التحول الحكومي إلى الشكل الرقمي في السجالت والتسجيالت وماصاحب ذلك من
تجهيزات ومهارات لتشغيل نظام الحكومة اإللكترونية  ،وتعاون وتكامل اإلدارات
الحكومية.
 .3التعاون بين القطاع العام والخاص لدعم تطبيقات الحكومة اإللكترونية.

 . 44محمد محمد الهادي  ،الحكومة اإللكترونية كوسيلة للتنمية واإلصالح اإلداري  ، cybrarians jornal ،ع( 22ديسمبر1001م) .على الموقع:
www.jornal.cybrarians.info
 . 45عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق  ،ص()71،71

 .4توفير المعلومات والوصول إلى الخدمات بسرعة وفي سهولة مع وضوح تعليمات
وارشادات االستخدام وملء النماذج.

7 .2 .2نموذج المراحل الخمس لتطور الحكومة اإللكترونية – األمم المتحدة:
يتكون النموذج من خمس مراحل هي:46
 .1المرحلة األولى :النشأة أو التواجد :وجود الحكومة على اإلنترنت هو أساساً وجود صفحة
ويب أو موقع وقد تتواجد أو ال تتواجد روابط إلى الو ازرات أو إدارات التعليم  ،الصحة ،
الرعاية اإلجتماعية  ،العمل والمالية  ،الكثير من المعلومات الساكنة  ،وهناك القليل من
التفاعل مع المواطنين.
 .2المرحلة الثانية :التعزيز أو التحسين :تُوِفر الحكومات المزيد من المعلومات حول
السياسة العامة واإلدارة بإنشاء وصالت إلى المعلومات المحفوظة التي يمكن وصول
المواطنين إليها بسهولة مثل الوثائق واإلستمارات والتقارير والقوانين والقواعد والرسائل
اإلخبارية.
 .3المرحلة الثالثة :تفاعلية :تقدم الحكومات خدمات فورية مثل تنزيل نماذج مدفوعات
الضرائب وطلبات تجديد التراخيص  ،باإلضافة إلى ذلك بدايات بوابة تفاعلية مع الموقع
أو خدمات من أجل تعزيز راحة المواطنين تكون واضحة.
 .4المرحلة الرابعة :المعامالت :تبدأ الحكومات إلى إدخال إتجاهين للتفاعل بين المواطن
والحكومة  ،وتشمل الخيارات المتاحة لدفع الضرائب وتطبيق بطاقات الهوية وشهادات
الميالد وجوازات السفر وتجديد التراخيص  ،وغيرها من الخدمات األخرى المشابهة بين
الحكومة والمواطن لدفع التفاعالت التي تتيح للمواطن إمكان الوصول إلى هذه الخدمات

 46عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق  ،ص()84-81

على اإلنترنت على مدار ساعات اليوم  7/24في جميع المعامالت التي تجرى على
اإلنترنت أو بصورة فورية.
 .5المرحلة الخامسة :الحكومات المرتبطة :تقوم الحكومات بتحويل نفسها إلى كيان صلة
تستجيب لحاجات مواطنيها عن طريق تطوير متكامل للبنية التحتية للمكتب الخلفي ،
وتعد هذه المرحلة هي أصعب مستوى مبادرات الحكومة اإللكترونية على الخط المباشر
وتتميز باآلتي:
أ .توصيالت أفقية (بين وكاالت وادارات وو ازرات الحكومة).
ب .توصيالت رأسية (بين الحكومة المركزية ووكاالت الحكومات المحلية).
ج .توصيالت البنية التحتية (قضايا التشغيل البيئي).
د .الصالت القائمة بين الحكومات والمواطنين.
ه .الصالت بين أصحاب الشأن (حكومة  -قطاع خاص – مؤسسات أكاديمية –
منظمات غير حكومية والمجتمع المدني) باإلضافة إلى دعم وتشجيع المشاركة واشراك
المواطنين في عملية صنع القرار.

متصلة

Connecte
d

معامالت
تفاعل
تحسين
ظهور

Transactional
Interactive
Enhanced
Emerging

شكل()9 .2يوضِّح نموذج المراحل الخمس لتطور الحكومة اإللكترونية-األمم المتحدة

ولتحقيق الحكومة اللكترونية يجب معرفة اآلتي:47
 .1األهداف التي يسعى إليها تطبيق الحكومة اإللكترونية.
 .2كيفية تحويل وتكييف اإلدارات الحكومية إلى ومع الحكومة اإللكترونية.
 .3متطلبات البنية التحتية الضرورية الالزمة لتطبيق الحكومة اإللكترونية.
 .4تقنيات المعلومات واالتصاالت التي تحتاج إليها الحكومة اإللكترونية.
 .5المتطلبات التشريعية والقانونية للتحول للحكومة اإللكترونية.
 .6كيفية تحقيق النجاح عند تحقيق الحكومة اإللكترونية.
 .7ضمانات األمن والسرية عند تطبيق الحكومة اإللكترونية.
 .8خطوات واستراتيجيات التغيير التي يمكن من خاللها تحقيق تطبيق الحكومة اإللكترونية.

8 .2 .2عوامل نجاح الحكومة اإللكترونية:
من أهم عوامل نجاح الحكومة اإللكترونية اآلتي:48

 . 47عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق  ،ص203
 . 48عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق  ،ص()208-207

 .1إتاحة الوصول  :توفير سبل الوصول للمواطنين شرط أساسي لنجاح الحكومة
اإللكترونية ويرتبط هذا بإتاحة الوصول العادل لكل المواطنين في كل المناطق.
 .2الخدمة  :أن تكون الخدمة سهلة وميسرة ومميزة وبشفافية وعدالة  ،واألهم من ذلك أن
تكون معروفة عن طريق حمالت التوعية بأهمية الخدمة.
 .3التكلفة  :يجب أن تكون تكلفة الخدمة في الحكومة اإللكترونية للمستفيد أقل منها في
الحكومة التقليدية.
 .4الثقة  :الثقة هنا فقط التعني فقط مجرد الثقة في دقة وجودة الخدمة ولكنها تعني الثقة
في أن الناس ليسوا مجبرين على الخدمة وبالتالي تتحقق اإلستجابة مع الثقة في الفائدة
المرجوة منها.
 .5األمن  :من وجهة نظر المواطن فإن تحقيق األمن والسرية يجب أن يكون سياسة
الحكومة اإللكترونية كما أن معظم حكومات العالم كله تتيح ألجهزة التحقيق كشف
السرية إلى ٍ
حد ما وبدرجة ما تعتمد على نوعية المعلومات والشخص والتحقيق
والظروف.
تصرف المستفيد  :دائما ماتخضع التجارب والعمليات والمهام إلى مراجعة وتقييم
 .6دراسة ُ
 ،وعند استخدام الخدمات المتاحة على الخط المباشر التي تقدمها الحكومة اإللكترونية

تصرف المستفيد عند استخدامه للخدمات اإللكترونية.
يجب أن تقوم جهة التنفيذ بدراسة ُ
ويرى البعض أن هنالك عوامل إضافية تساعد في نجاح الحكومة اإللكترونية هي:49
 .1تطوير البنية األس اسية :ضرورة تهيئة البنية األساسية لنجاح الحكومة في أداء أعمالها
ويتم ذلك من خالل توفير نظم إتصاالت فعالة لنقل البيانات والمعلومات وتدفقها من

 . 49محمد محمد الهادي  ،الورقة السابقة.

والى المصالح والدوائر الحكومية إلى جمهور المتعاملين من المواطنين ومنشآت األعمال
ومنظمات المجتمع المدني وبالعكس.
 .2ترشيد السياسة العامة والقانون :فقد تواجه تطبيقات الحكومة اإللكترونية والخدمات التي
تقدمها معوقات قانونية أو قد تتعارض مع السياسات القانونية القائمة  ،لذلك يجب
تحديث القوانين والتشريعات إلضافة الشرعية والقبول للوثائق والمعامالت اإللكترونية.
 .3سد الفجوة الرقمية :توجد فجوه رقمية بين دول العالم المتقدم الغنية ودول العالم األخرى
التي في سبيل التقدم  ،بل وبين المناطق المختلفة الريفية أو الصحراوية والحضرية في
الدولة الواحدة  .وتمثل الفجوة الرقمية بين من يمتلكون الوصول لتكنلوجيا المعلومات
واإلتصاالت واإلنترنت وبين غير القادرين على ذلك.

9 .2 .2أهداف الحكومة اإللكترونية:
بناء
تختلف أهداف الحكومة اإللكترونية من مكان إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع ً

على العديد من العوامل المختلفة منها درجة التقدم والتطور واإلمكانات والتمويل وثقافة المجتمع
وقابلية التحول والتوجهات السياسية واإلقتصادية وغيرها  ،وهناك أهداف للحكومة اإللكترونية
يتفق عليها الجميع وتتمثل في-:50
 .1توفير الخدمات الحكومية على الخط المباشر في أي مكان وفي أي وقت.
 .2تقديم المعلومات بطريقة سهلة ومنظمة.
 . 50عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق  ،ص()223،224

 .3تحسين الخدمات والمعلومات المقدمة للمواطنين ومؤسسات األعمال باستثمار تكنولوجيا
المعلومات.
 .4تخفيض التكلفة ورفع كفاءة وانتاجية وأداء وفاعلية اإلدارات الحكومية ومؤسسات قطاع
األعمال ومنظمات المجتمع المدني.
 .5مساندة ودعم وتعزيز فرص التنمية واإلصالح اإلصالح اإلداري واإلقتصادي.
 .6تحقيق أعلى كفاءة وأكبر عائد من اإلستثمار.
 .7تشجيع وتعزيز تطبيق القانون.
 .8تشجيع ودعم اإلدارة الجيدة واإلبتكار.
 .9توسيع المشاركة والتفاعل وتعزيز التعاون.
 .11تعزيز الشفافية والمساءلة والديمقراطية .
 .11تطوير وامكانيات وقدرات ومهارات منشآت األعمال والمواطنين وتحقيق التعلُم والتدريب
المستمر.
 .12تقديم موقع واحد للمعلومات الحكومية.51

11 .2 .2معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية:
تواجه الحكومات اإللكترونية تحديات في دول العالم عند تنفيذها وفي مجتمعاتنا العربية
فالمهمة أصعب  ،إال أن ذلك يجب أن ال يكون بمثابة إجهاض للعملية فتبني األنماط
اإللكترونية قادم إلينا شئنا أم أبينا  ،ن اًر الرتباط كل دولة بالعالم الخارجي وتأثرها بما يجري في
العالم من تطور في تقنية االتصال  ،وحتى تضمن الحكومة اإللكترونية في أي مجتمع تدشين
 . 51أبوبكر محمود الهوش  ،مرجع سابق  ،ص33

سهل يتصف بمايا النجاح والتفوق ال بد من إعطلء عناية للتحديات التي تواجه مشروع
الحكومة اإللكترونية
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 .وفيما يلي أهم معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية:

 .1قضايا الثفاقة والمعرفة.
 .2المعامالت المالية.
 .3قضايا التنسيق والتعاون.
 .4التشريعات والقوانين :إن قيام الحكومة اإللكترونية يتطلب سن تشريعات وقوانين تنظيم
العالقات بين اإلدارات الحكومية من جهة وطالب الخدمة اإللكترونية من جهة أخرى ،
وهناك احتماالت من اإلبطاء والتأخير ففي سن التشريعات والقوانين التي تساهم في
ايجاد مصداقية في التعامل مع الخدمات اإللكترونية في عملية تبادل المعلومات.53
 .5إختراق البنية التحتية التي ترتكز عليها خدمات الحكومة اإللكترونية وهي كثيرة ،
وأصبحت معروفة لكن من يتعامل مع الشبكات إلكترونياً .مثل البرمجيات الخبيثة ،
القرصنة  ،الرقائق  ،األبواب الخلفية  ،والميكروبات والروبوت  ،وغيرها من المخاطر
التي ظهرت مع النمو العددي لحجم استخدام مجاالت الحكومة اإللكترونية.54
 .6عدم استعداد االدارة والتنظيم باألجهزة الحكومية لدخول عصر الحكومة اإللكترونية:
تشير كثير من البحوث والدراسات إلى معوقات إدارية وتنظيمية داخل المنمات الحكومية
اإللكترونية في الدول النامية تقف في سبيل نجاح وفاعلية مشروع الحكومة اإللكترونية ،
وتتمثل معم هذه المعوقات في عدم نضوج واستعداد األجهة الحكومية للدخول لعصر
الحكومة اإللكترونية  ،فال تزال اإلجراءات اإلدارية الحكومية تشكل عقبة كبيرة حيث
 . 52شعبان فرج  ،الحكومة اإللكترونية :إطارها النظري والمفاهيمي  ،الملتقى العلمي الدولي األول حول "متطلبات إرساء الحكومة اإللكترونية في
الجزائر :دراسة تجارب بعض الدول"  ،الجزائر 23،24مايو1023م
 . 53صالح بن محمد القحطاني  ،رسالة سابقة  ،ص48
 . 54محمد فتحي محمود  ،الحكومة اإللكترونية الشروع المبكر وال خيار  ،ورقة مقدمة بالمؤتمر السنوي السابع لإلبداع والتجديد  ،المملكة المغربية ،
 ، 1001ص33

تشير الكثير من األبحاث إلى عدم مرونة هذه اإلجراءات حتى في ظل إنتشار تقنية
المعلومات في القطاع الحكومي.55
وأن تبني مشروعات الحكومة اإللكترونية من قبل أصحاب القرار السياسي له دور كبير في
تزليل وتجاوز ا لعقبات والمعوقات  ،وأن اإلشادة بالنجاحات التي قدمتها تطبيقات الحكومة
اإللكترونية سيكون له دور كبير في نجاح باقي التطبيقات  ،وأن تبني مشروعات الحكومة
اإللكترونية من قبل أصحاب القرار هو الذي أدى بكثير من الدول العربية إلى مراحل متقدمة
ِ
كاف لنجاح الحكومة
في تطبيق الحكومة اإللكترونية  .وأن توفر اإلمكانات المادية غير
اإللكترونية بل يجب أيضاً توفر نظام سياسي مفتوح يمكن الحكومة اإللكترونية من الدخول في
مجال تطبيقات الحكومة اإللكترونية.56

5711 .2 .2الفجوة الرقمية:
الفجوة الرقمية أو الهوة الرقمية هي درجة تفاوت مستوى التقدم في مجال االتصاالت
وتكنلوجيا المعلومات سواء باإلستخدام أو اإلنتاج بين بلد وآخر  ،أو تكتل وآخر  ،أو مناطق
البلد الواحد.
وترتبط الفجوة الرقمية بالدخل فقط ولكنها أيضاً ترتبط بالمواقف الثقافية تجاه التكنلوجيا
 ،وثمة عوامل كثيرة تسهم في الفجوة الرقمية  ،بما في لك مستوى اإللتزام بالتعليم والتدريب على
تكنلوجيا المعلومات وبيئة السياسة العامة لإلستثمار في العلوم والتكنلوجيا  ،واإلطار التنظيمي
لالتصاالت .وهناك ثالثة مسائل خاصة بالنسبة للفجوة الرقمية هي :إتاحة الوصول  ،محو
األمية اإللكترونية  ،واإلنصاف.

مؤشرات الفجوة الرقمية:
 . 55محمد فتحي محمود  ،الورقة السابقة  ،ص32
 . 56صالح مصطفى قاسم  ،التحديات اإللكترونية للحكومة اإللكترونية "دراسة مسحية لتجربة دبي في دول اإلمارات العربية المتحدة"  ،المملكة العربية
السعودية  ، 1003 ،ص()18،18
 . 57عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق  ،ص()281-283

مؤشرات الفجوة الرقمية أداة تقوم بها دولة أو جهات مهتمة بقطاع تكنلوجيا االتصاالت
والمعلومات لتتمكن من قياس الفجوة الرقمية  ،ويمكن أن تتوافر مؤشرات كثيرة في دولة أو
مجموعة دول  ،وعند اإلستعانة بها قد تكون صادقة أو مضللة  .وتبنى مؤشرات قياس الفجوة
الرقمية على سبعة محاور رئيسية هي-:
 .1التوسع في الربط اإللكتروني .
 .2نشر التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد.
 .3استخدام تطبيقات الحكومة اإللكترونية.
 .4تنمية األعمال اإللكترونية.
 .5استخدام التقنية في الصحة من خالل العالج عن بعد.
 .6تنمية صادرات البرمجيات.
 .7توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

12 .2 .2البيانات اإلحصائية

والعقبات:58

إن نقص الوعي والبروقراطية هما العامالن الذان إحتال المرتبة األولى في قائمة عقبات
تطبيق مفاهيم الحكومة اإللكترونية  ،ومن إحصاءات اإلتحاد الدولي لإلتصاالت حول واقع
الخدمات اإللكترونية في العالم التي شملت  61دولة كانت النتائج كاآلتي:
النسبة اإللكترونية ألنشطة الخدمات اإللكترونية:

جدول رقم( )1 .2النسبة اإللكترونية ألنشطة الخدمات اإللكترونية

%63

بدأت تقديم خدمات األعمال اإللكترونية

%57.9

تقدم خدمات حكومية إلكترونية

%5.9

تقدم خدمات تعليم إلكتروني

%22.8

ال تقدم خدمات إلكترونية

النسبة المئوية للخدمات اإللكترونية للخدمات األكثر أهمية:

جدول رقم( )2 .2النسبة المئوية للخدمات اإللكترونية للخدمات األكثر أهمية

%57.9

الحكومة اإللكترونية

%45

األعمال اإللكترونية

%45

التعليم اإللكتروني

%21

خيارات أخرى

 . 58عبد الحميدد بسيوني مرجع سابق  ،ص()412،411

بدون إختيار محدد

%2

مشكالت التطبيق والتنفيذ ومعوقات الخدمات اإللكترونية:
جدول رقم( )3 .2مشكالت التطبيق والتنفيذ ومعوقات الخدمات اإللكترونية

%71.9

مشكالت البنية األساسية

%68

مشكالت الوعي

%56

الجوانب التنيمية والقانونية

%36

مشكالت الخبرات التقنية

%21

مشكالت أخرى

معوقات نشر وتفعيل الحكومة اإللكترونية:
جدول رقم( )4 .2معوقات نشر وتفعيل الحكومة اإللكترونية

%59

البروقراطية الحكومية ونقص الوعي

%54

توافر الوثائق في شكل رقمي

%45

أمية الحاسب

%21

مشكالت أخرى

13 .2 .2مؤشر تنمية الحكومة

اإللكترونية:59

. http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014 , 15/9/2015,11:31PM
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يعد مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية مقياساً مركبا من ثالثة أبعاد هامة للحكومة
اإللكترونية هي:
 .1توفير الخدمات اإللكترونية.
 .2توصيل اإلتصاالت السلكية والالسلكية.
 .3القدرة البشرية.
وفيما يلي جدول يوضح العشر دول األولى التي لها مؤشر تنمية مرتفع بالنسبة لحكومة
اإللكترونية كما جاء في دراسة الحكومة اإللكترونية للعام 2114م لألمم المتحدة:
جدول رقم( )5 .2يوضح العشر دول األولى في ترتيب الحكومة اإللكترونية

مؤشر تنمية

المرتبة في

المرتبة في العام

الحكومة اللكترونية

العام 3012م

3013م

جمهورية كوريا

0.9462

1

1

استراليا

0.9103

2

12

سنغافورة

0.9076

3

11

فرنسا

0.8938

4

6

هولندا

0.8897

5

2

اليابان

0.8874

6

18

الواليات المتحدة االمريكية

0.8748

7

5

المملكة المتحدة

0.8695

8

3

نيوزلندا

0.8644

9

13

الدولة

0.8449

فنلندا

9

11

يتضح لنا من الجدول أن جمهورية كوريا ظلت محافظة على المرتبة األولى وأن أغلب
الدول إنتقلت إلى مرتبة أعلى مما كانت عليه في العام 2112م ماعدا هولندا والواليات المتحدة
األمريكية تراجعا إلى الوراء قليالً.
أما بالنسبة لجمهورية السودان الديمقراطية وكما جاء في دراسة الحكومة اإللكترونية ألمم
المتحدة للعام 2112م والعام  ، 2114فنجد أن ترتبها كان على النحو التالي:
جدول رقم( )6 .2يوضح ترتيب السودان في األعوام الماضية

األعوام

مؤشر تنمية للحكومة اللكترونية

المرتبة

2111م

1.2542

154

2112م

1.2611

165

2114م

1.2616

154

يتضح من الجدول أنه على الرغم من أن مؤشر التنمية للحكومة اإللكترونية إرتفع عن
العام 2111م إال أنه ظل ترتيب السودان في المرتبة  154وهي نفس المرتبة قبل  4أعوام.

14 .2 .2عوامل فشل الحكومة اإللكترونية بالدول

النامية:60

إن هناك عدم توافق متكرر بين النظم الحالية والنظم المستقبلية نتيجة للفجوة الواسعة في
الجوانب الفيزيائية والثقافية واإلقتصادية والسياقات األخرى المتعددة بين مصممي البرمجيات
واألماكن التي سوف تعيش فيها هذه النظم ويتم تنفيذها بها وفيها .ويمكن ذكر أنواع الفجوات
فيما يلي:
 . 60عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق )418،410( ،

 .1فجوات التكنلوجيا والسياق المجتمعي :وهي الفرق بين التكنلوجيا الحالية وواقع السياق
المجتمعي (بما يعنيه ذلك من البشر والثقافة والسياسات وغيرها) والتي يعمل فيها
النظام.
 .2فجوات الخاص والعام :وهي الفرق بين القطاعات الخاصة والعامة الذي يعني أن النظام
الذي يعمل في قطاع ما عادة ماال يعمل في قطاع آخر.
 .3فجوات سياق الدولة :وهي الفجوات التي تتواجد عند الرغبة في استخدام نظم الحكومة
اإللكترونية في الدول المتقدمة من أجل الدول النامية على حد سواء.
ويوضح لنا (هيكس) الذي قام بإجراء العديد من البحوث في هذا المجال أن الغالبية
العظمى من عمليات إنجاز الحكومة اإللكترونية في الدول النامية تعرضت للفشل وبنسبة
 %35مصنفة كف شل كلي أي أن الحكومة اإللكترونية لم يتم تنفيذها ثم جرى التخلص عنها ،
ونسبة  %51صنفت كفشل جزئي لم تحقق األهداف الرئيسية.61
يتضح لنا مما ذكر أن هنالك معوقات عديدة تحول دون تطبيق الحكومة اإللكترونية
بالدول النامية  ،ويرى الباحث أنه ال بد لكل دولة تسعى لتطبيق الحكومة اإللكترونية أن تهتم
بالتشريعات والقوانين واعادة هندسة سير العمل مع وضع المعايير والمواصفات الخاصة بنظم
العمل بما يتوافق مع تطبيق الحكومة اإللكترونية واإلهتمام بثقافة المواطن وتوصيل الخدمة له
بأيسر الطرق وتوعيته بكل الوسائل بأهمية مشروع الحكومة اإللكترونية لكونه المستفيد األول
واالً سيفشل تطبيق الحكومة اإللكترونية مهما كانت إمكانياته.

15 .2 .2مكونات منظومة الحكومة اإللكترونية:

 . 61عبد الحميد بسيوني  ،مرجع سابق  ،ص411

تختل ــف طبيعـ ــة العم ــل داخـ ــل منظوم ــة الحكومـ ــة اإللكتروني ــة عـ ــن طبيع ــة العمـ ــل داخـ ــل
الحكوم ــة التقليدي ــة فبينم ــا تعتم ــد الحكوم ــة التقليدي ــة عل ــى الحض ــور المك ــاني  ،والزم ــاني تعتمـ ـد
الحكومة اإللكترونية على الحضور الال مكاني  ،والال

62
زماني .

وتتكون منظومة الحكومة اإللكترونية من تالحم ستة عناصر أساسية هي:63
أ .أجهزة وبرامج الحاسب اآللى  :وتشمل األجهزة  ،والبرامج  ،واألوعية  ،مثل وسائل
حفظ  ،تخزين واسترجاع البيانات والمعلومات.
ب .شبكة االتصال :ويتم من خالل الشبكة النسيجية الموحدة) ( WWWوالتي ترتبط بجميع
الشبكات على مستوى العالم.
ج .العنصر البشري :يعتبر العنصر البشري المغذي للمعلومات والمستقبل لها ،ورأس المال
الحقيقي ألي مشروع.
د .األنظمة والتشريعات  :وتشمل الضوابط الالزمة لتنفيذ أعمال الحكومة اإللكترونية ،
والسيطرة على التجاوزات الغير مرغوبة.
ه .أنظمة المجتمع  :وتشمل األنظمة السياسية  ،واالجتماعية  ،واالقتصادية ،وهى تلعب
دو اًر أساسياً فى تحديد نمط  ،وطبيعة الحكومة اإللكترونية  ،وكيفية عملها  ،وحجمها ،
64
ومتطلباتها .

و .ثوابت المجتمع  :وتشمل الدين  ،والقانون ،والثقافة ،والتقاليد ،حيث يمثل الدين أساس
التعامل فى كل منظومة من منظومات الحياة  ،ويعد القانون من أقوى وسائل الضبط
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 .الغزلي محمد حسن  ،ورقة بعنوان منظومة الحكومة اإللكترونية  -ندوة الحكومة االلكترونية :الواقع والتحديات  ،عمان – مسقط 1003 ،م  ،ص7

63

 .محمد حسن نوفل  ،ورقة بعنوان الحكومة االلكترونية بالمدينة العربية بين الطموحات والمحاذير  -ندوة الحكومة االلكترونية :الواقع

والتحديات  ،عمان – مسقط 1003 ،م
 . 64الغزلي محمد حسن  ،ورقة سابقة  ،ص20

اإلجتماعى  ،وتقوم الثقافة بدور حيوي فى تحديد نظم المجتمع وصياغة بنائه  ،وترتبط
التقاليد بمرجعيات تتفق مع أحكام الدين اإلسالمي.65
ونجد أن هنالك من يرى أن مكونات الحكومة اإللكترونية هي أربعة وتتمثل في:66
أ .المكون األول :األنشطة الحياتية الرقمية للحكومة اإللكترونية  ،وتنقسم إلى محورين
هما:
 -1المحور األول :العمل عن بعد  ،بمعنى أن طبيعة العمل داخل منظومة الحكومة
اإللكترونية الكاملة تختلف عن العمل داخل الحكومة التقليدية  ،فبينما تعتمد التقليدية
على الحضور المكاني والزماني تعتمد اإللكترونية على الحضور الالمكاني
والالزماني.
 -2المحور الثاني :الخدمة عن بعد  ،كما أن الموظف يؤدي عمله عن بعد فإن
المواطن يحصل على الخدمة من أي مكان يتواجد فيه وفي أي وقت يرغب  ،سواء
عن طريق الهاتف التفاعلي أو عن طريق اإلنترنت.
ب .المكون الثاني :الضوابط الحاكمة (الثوابت).
ترتبط بمنظومة الحكومة اإللكترونية مجموعة من الضوابط الفاعلة التي تعد من أهم
مهما في تشكيل نمط الحكومة اإللكترونية،
الثوابت الفكرية في المجتمع.وهى تلعب ًا
دور ً

ومن أهم هذه الضوابط:

 -1الدين :هو اإلطار العام الذي يحكم حركة منظومة الحكومة اإللكترونية وعناصرها
المختلفة في المجتمعات اإلسالمية ،ويعد الدين من الثوابت الرئيسية في األمة .كما
 . 65الغزلي محمد حسن  ،ورقة سابقة  ،ص()8،8
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يمثل القاسم المشترك للسلوك إزاء مواقف الحياة المختلفة في التربية واقامة الروابط
والعالقات داخل الفرد نفسه وبينه وبين أفراد أسرته ،حتى تمتد العالقات والروابط
نحو الجار واآلخرين من الناس في المجتمع.
 -2القانون :يعد القانون من أقوى وسائل الضبط االجتماعي ،ألنه ضرورة اجتماعية
الزمة لحياة الجماعة ،وتدعيم واستقرار النظم االجتماعية في المجتمع .فبدون قانون
ال يمكن تصور نظام يحكم سلوك األفراد ،ويحدد عالقاتهم بعضهم بالبعض اآلخر.
 -3الثقافة :تقوم الثقافة بدور حيوي فاعل في تحديد نظم المجتمع ،وصياغة بنائه،
وتأطير مظاهره ،وهذا ما قرره العديد من علماء االجتماع  .وتمثل الثقافة في
منظومة الحكومة اإللكترونية إحدى التحديات المهمة بسبب األمية التي يعاني منها
عدد كبير من المواطنين في استخدام الحاسب اآللي وكذا وسائل االتصال
اإللكترونية ،بجانب أمية القراءة والكتابة أصالً.
 -4التقاليد :تتميز التقاليد االجتماعية في مجتمعاتنا بأنها ذات مرجعية تتفق مع أحكام
الدين اإلسالمي؛ مما يجعل من التقاليد أقرب إلى العرف أو القانون  ،ومن هنا فإن
المتوقع هو أن تأخذ هذه التغييرات فترات كبيرة.
ج .المكون الثالث :العوامل الفاعلة (المتغيرات) :ومن أهمها-:
 -1كنه المجتمع :ويمثل كنه المجتمع عامل مهم في تحديد شكل وأنماط ودرجات العالقات
االجتماعية التي تربط بين مختلف األفراد .وفى عصر المعلوماتية سيتغير كنه المجتمع،
وفقًا ألطر األنشطة الحياتية التي تشمل العالقات االجتماعية في كل كيان من الكيانات
المجتمعية .فمجتمع الجماعة المهنية على سبيل المثال لن يكون بالشكل التقليدي
المتعارف عليه ،حيث العمل في مكان واحد ووقت محدد ،وبالتالي تحقيق االتصال
المكاني والزماني ،بينما في عصر المعلوماتية فهناك تغييرات كبيرة متوقعة في المجتمع

المهني – وباقي المجتمعات األخرى – تنشأ من تحقيق االتصالبشكل ال مكاني وال
زماني.
 -2عمر المجتمع :يعد عمر المجتمع من العوامل المهمة والفاعلة في التأثير على أي
منظومة تحكم التعامل بين األفراد داخل المجتمع ،المنبثقة عن النشاط الحياتي ،سواء
كان نشاط اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي أو سياسي.
 -3حجم المجتمع :الشك في أن العالقات التي تربط ما بين حجم المجتمع وحجم الحكومة
التي تخدمه هي عالقة عكسية ،بمعنى أنه كلما قل عدد أفراد المجتمع كلما صغر حجم
الحكومة وصغرت إداراتها ،وكلما ازداد حجم المجتمع كلما زاد حجم الحكومة وزادت
وتشعبت إداراتها ،ومن هنا فإن حجم الحكومة اإللكترونية الذي يخدم مجتمع قوامه
٢مليون شخص ،يختلف عن ذلك الذي يخدم مجتمع قوامه  ٢٢مليون مثالً.
 -4تكوين المجتمع :يقصد بتكوين المجتمع في منظومة الحكومة اإللكترونية ،الفئات
االجتماعية التي يتكون منها المجتمع (المجتمعات األسرية – المجتمعات المهنية - ..
ال ) .ويمكن القول بأنه كلما زادت التصنيفات التي تتكون منها أي فئة اجتماعية كلما
عمل ذلك على تعقد وتشابك منظومة الحكومة داخل هذا المجتمع.
د .المكون الرابع :األنظمة القاعدية (العوامل المساعدة) .ومن أهمها-:
 -1النظام اإلجتماعي :يعد النظام االجتماعي الذي يؤسس المجتمع في إطاره الفكري من
العوامل المهمة والفاعلة في تحديد ماهية مختلف النواحي والمتطلبات التي تتصل بحياة
اإلنسان في المجتمع .وبالتالي في طريقة عمل الحكومة اإللكترونية.
 -2النظام السياسي :يعد النظام السياسي السائد من العوامل المهمة في تحديد أنماط
وطبيعة الحكومة اإللكترونية .ففي المجتمعات الديمقراطية – على سبيل المثال  -يمكن
أن تحقق الحكومة اإللكترونية فائدة كبرى للمواطنين ،كما يمكن لها أن تزدهر وتتطور،

ربما يكون ذلك مرجعه إلى اإلحساس بالحرية واألمان النفسي والجماعي بجانب
الحضور االجتماعي.
 -3النظام النظام اإلقتصادي :النظام االقتصادي السائد في المجتمع من العوامل المهمة
التي تؤثر بشكل كبير على طبيعة الحكومة اإللكترونية وكيفية عملها وحجمهاوالكيفية
التي يتم بها التواصل مع المواطنين.

16 .2 .2أمن المعلومات في ظل الحكومة االلكترونية:
على الرغم من أن اإلنترنت ليست البيئة الوحيدة التي تحدث فيها الجرائم والمخالفات
القانونية  ،إذ أن الجريمة ظاهرة موجودة في مجتمعات عديدة  ،فإن المشكلة الرئيسية تكمن في
عدم وجود قوانين دائمة ورادعة تحمي مستخدمي اإلنترنت  .مما سبق نجد أن أمن اإلنترنت
أصبح شأناً مهماً ال بد من حل مشاكله  ،نظ اًر ألهمية هذا األمن في عمليات تبادل المعلومات
الشخصية وتبادل العمل.67
68ويتلخص هدف جميع مستخدمي اإلنترنت في الحصول على المعلومات ونقلها بشكل
آمن  ،وهناك مجموعة من التحديات التي يجب أخذها في الحسبان لضمان ٍ
نقل آمن للمعلومات
بين األطراف المتصلة  ،وتنحصر هذه التحديات في ثالثة محاور هي :الخصوصية  ،سالمة
المعلومات  ،والتحقق من هوية األطراف األخرى.

1 .16 .2 .2محاور تحديات نقل المعلومات:
-1خصوصية المعلومات:69

 .67هاللي عبد اهلل حمد ،تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتهم المعلوماتي،الطبعة األولى،النسر الذهبي،مصر2111،م،ص)67
 . 68أبوبكر محمود الهوش  ،مرجع سابق  ،ص()373 ،372
 . 69محمد محمد الهادي ،ورقة بعنوان الحكومة اإللكترونية كوسيلة للتنمية واإلصالح اإلداري ، cybrarians journal،العدد ، 11ديسمبر 2116م

يقصد بالخصوصية حماية المعلومات الشخصية التي تجمعها الحكومة حول
األفراد والمنشآت .حيث أنه من المالحظ أن المصالح واألجهزة الحكومية المختلفة تجمع
كم هائل من البيانات عن المواطنين ومنشآت األعمال من خالل المعامالت التي تحدث
معهم ،وبتنامي حجم ونطاق الخدمات اإللكترونية العامة تتزايد وتتضخم قواعد
ومستودعات البيانات .والمحافظة علي خصوصية وسرية المعلومات المخزنة في قواعد
ومستودعات البيانات التي تطورها المصالح واألجهزة الحكومية مهم جدا لبناء الثقة كما
سبق توضيحه ،حيث أن إساءة استخدام البيانات الشخصية قد يفقد ثقة الجمهور
بالحكومة اإللكترونية ويزيد الفجوة النفسية القائمة بالفعل بين المواطنين والحكومة .وعلي
ذلك يجب أن تلتزم مواقع الويب للحكومة اإللكترونية بحفظ وصيانة خصوصية وسرية
بيانات المواطنين ،من خالل:
أ .تدريب وتوعية الموظف العام حول أهمية المسائل والقضايا المتعلقة
بالخصوصية والسرية الشخصية.
ب .تصميم وتطوير التطبيقات اإلدارية التي تضمن وسائل حماية الخصوصية
والسرية.
ج .اتباع الممارسات األحسن في مجال المعلومات ،وتقليص عمليات تجميع
المعلومات الشخصية واالحتفاظ بها إال في الحاالت ذات الطبيعة القصوى.
د .الحد من الوصول إلي المعلومات الشخصية التي يسهل التعرف علي
أصحابها.
ه .عدم السماح آليا للعاملين بالتطفل علي المعلومات الشخصية التي تتسم
بدرجة عالية من الخصوصية.

البد من التحكم بعملية
وكي تتم المحافظة على خصوصية الرسالة اإللكترونية ُ

الولوج  ،وأكثر طرق التحكم إتشا اًر هي :استخدام كلمات المرور  ،الجدار الناري ،
إضافة إلى شهادات

الترخيص.70

-2سالمة المعلومات:
البد من حماية عمليتي نقل المعلومات وتخزينها  ،وذلك لمنع أي تغيير للمحتوى
ُ

متعمد  .وتكم أهمية ذلك في الحفاظ على محتوى مفيد وموثوق
متعمد أو غير
بشكل
ّ
ّ

به .وفي الغالب تكون األخطاء البشرية وعمليات العبث المقصود هي السبب في تلف
أو تشوية البيانات  .ولتالفي ذلك يمكن استخدام تكنولوجيا مثل :البصمة اإللكترونية
للرسالة والتشفير  ،ومن المفيد أيضاً استخدام برمجيات مضادة للفيروسات لحماية أجهزة
التخزين  ،ومن المهم أيضاً االحتفاظ بنس احتياطية السترداد البيانات المفقودة في حال
تعرضها للضرر  ،أو في حال تعطل الشبكة أثاء عملية النقل.

-3التحقق من هوية األطراف األخرى:
يجب التأكد من هوية األط ارف المعنية بعملية تبادل البيانات  ،إذ يجب على كال
الطرفين معرفة هوية اآلخر لتجب أي شكل من أشكال الخداع (مثل عمليات التزوير
وانتحال الشخصيات)  .وهناك بعض الحلول واإلجراءات للتحقق من هوية األطراف
المتصلة مثل :كلمات المرور ،والتواقيع الرقمية  ،والشهادات الرقمية التي يصدرها طرف
ويمكن أيضاً تعزيز األمن باالعتماد على بعض المميزات المحسوسة مثل :بصمة
ثالثُ .
اإلصبع  ،والصوت  ،إضافة إل الصورة.

 2 .16 .2 .2أمن المعلومات ووسائل حماية الحكومة اإللكترونية:

 . 70أبوبكر محمود الهوش ،مرجع سابق  ،ص371

71يتصل أمن المعلومات بحماية مواقع الحكومة اإللكترونية ضد هجمات القراصنة وسوء
االستخدام .والتجاوز في حماية أمن المعلومات يفقد ثقة المواطنين بالحكومة اإللكترونية .فالثقة
كما سبق بيانه تعتبر عنص اًر رئيسياً وجوهرياً من عناصر مشروعات وبرامج الحكومة
اإللكترونية .وبدون الثقة لن يفكر المواطنون علي التردد علي مواقع الحكومة اإللكترونية،
وخاصة في حالة الخدمات التي يتطلب الحصول عليها قيام المواطنين بتزويد الحكومة
اإللكترونية بمعلومات شخصية ذات صفة خاصة .وباستطاعة الحكومة القيام بدور مهم في
الكشف عن سياساتها وتعريف المواطنين بها أو إعالمهم بمخططاتها ومشروعاتها واألهداف
المستهدف تحقيقها من عملية جمع وتخزين البيانات عنهم ،حيث أن اطمئنان المواطن أو
المستخدم علي أن المعلومات التي يقدمها عن نفسه لن تستغل ألغراض غير مهنية وأخالقية
مما يعتبر األساس األهم في قيام الحكومة اإللكترونية ،لذلك يجب:
أ .وضع سياسة محددة عن أمن المعلومات وتعيين مسئول محدد لتنفيذ هذه السياسة
وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.
ب .التقييم المستمر والمتواصل لنظم األمن للتأكد من تنفيذها لكل ما يتعلق باإلجراءات
الوقائية األمنية بشكل سليم.
ج .عدم اإلفصاح عن المعلومات الشخصية دون الحصول علي إذن مسبق.
د .توعية وتدريب العاملين علي القضايا المتصلة بأمن المعلومات وتكنولوجياتها بشكل
منتظم ومتواصل.
ه .تقييم أداء مديري نظم المعلومات بااللتزام بممارسة عمليات ومهام األمن.

 . 71محمد محمد الهادي  ،ورقة سابقة.

72كما يوجد العديد من وسائل الحماية التي يمكن من خاللها التأكد من هوية األطراف
المعنية بعملية تبادل البيانات ومن أهم هذه الوسائل التشفير  ،البصمة اإللكترونية  ،الشهادات
الرقمية  ،بروتوكول الحركات المالية اآلمنة  ،التوقيع اإللكتروني  ،والتوثيق.
 .1التشفير:
وهو عملية تحويل المعلومات إلى شيفرات غير مفهومة (تبدو غير ذات معنى) لمنع
المرخص لهم م االطالع على المعلومات أو همها  ،ولهذا تنطوي عملية
األشخاص غير ُ
التشفير عل تحويل الصوص العادية إل نصوص مشفرة.

وتعتمد قوة وعالية التشفير على عاملين أساسيين :الخوارزمية ،وطول المفتاح مقد اًر
بالبت  ،وم ناحية أخر فإن عملية فك التشفير هو عملية إعادة تحويل البيانات إلى صيغتها
األصلية  ،وذلك باستخدام المتاح المناسب لك الشيفرة  ،وهناك نوعان من التشفير وهما:
أ .التشير المتماثل (المفتاح السري) :وفيه يستخدم كل من المرسل والمستقبل المفتاح
السري ذاته في تشفير الرسالة وفك تشفيرها.
ال لمشكلة التوزيع غير
ب .التشفير الالمتماثل (المفتاح العام) :جاء التشفير الالمتماثل ح ً
اآلمن للمفاتيح في التشفير المتماثل  ،فعوضاً عن استخدام مفتاح واحد  ،يستخدم
التشفير الالمتماثل مفتاحين اثنين تربط بينهما عالقة  .ويدع هذان المفتاحان بالمفتاح
العام  ،والمفتاح الخاص  .ويكون المفتاح الخاص معروفاً لدى جهة واحدة فقط أو
شخص واحد فقط وهو المرسل.
 .2البصمة اإللكترونية:

 . 72أبوبكر محمود الهوش ،مرجع سابق ،ص()382-371

إن البصمة اإللكترونية للرسالة هي بصمة رقمية يتم إشتقاقها وفقاً لخوارزميات معينة
تُدعى دوال أو إقترانات التمويه  ،إذ تطبق هذه الخوارزميات حسابات رياضية على الرسالة
لتوليد بصمة (سلسلة صغيرة) تمثل ملفاً كامالً أو رسالة (سلسلة كبيرة) .وتُدعى البيانات
الناتجة البصمة اإللكترونية للرسالة.
 .3التوقيع الرقمي:
يستخدم التوقيع الرقمي للتأكد من أن الرسالة قد جاءت من مصدرها دو تعرضها ألي
تغيير أثناء عملية النقل  .ويمكن للمرسل استخدام المفتاح الخاص لتوقيع الوثيقة إلكترونياً .
أما في طرف المستقبل  ،فيتم التحقق من صحة التوقيع عن طريق استخدام المفتاح العام
المناسب .
وباستخدام التوقيع الرقمي  ،يتم تأمين سالمة الرسالة والتحقق من صحتها  ،ومن فوائده
أيضاً أنه يمنع المرسل من التنكر للمعلومات التي أرسلها.
وتُعتبر التواقيع اإللكترونية في الواليات المتحدة لها نفس الصفة القانونية كالتواقيع على
الورق.73
 .4الشهادات الرقمية:
تصدر الشهادات الرقمية عن الجهات المانحة الموثوق بها التي توقع عليها  ،وتستخدم
ُ

هذه الشهادات للتحقق م موثوقية المفاتيح التي أُصدرت.
 .5الحركات المالية اآلمنة:

طورت مجموعة من الشركات العالمية الرائدة (منها مايكروسوفت  ،آي بي إم  ،في از ،
ماستر كارد بروتوكوالً لعمليات الدفع)  ،أطلقت عليه اسم بروتوكول الحركات المالية اآلمنة
 . 73عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي االسالمي  ،مؤسسة الرسالة ،لبنان  ،المجلد األول2112 ،م  ،ص113

 .والغاية من هذا البروتوكول ضمان الحفاظ على أمن البيانات وخصوصيتها وسالمتها
والتحقق من وصولها إلى الجهة المطلوبة أثناء الحركات المالية عبر شبكة مفتوحة مثل
اإلنترنت .
 .6التوقيع اإللكتروني:
تصدر من أحد الهيئات
التوقيع اإللكتروني هو ملف رقمي صغير(شهادة رقمية)
ُ
المتخصصة والمستقلة ومعترف بها من الحكومة تماماً مثل كتابة العدل وفي هذا الملف يتم
تخزين اسمك وبعض المعلومات المهمة األخرى مثل رقم التسلسل وتاري انتهاء الشهادة
ومصدرها  ،وهي تحتوي عند تسليمها لك على مفتاحين (المفتاح العام والمفتاح الخاص)
ويعتبر المفتاح الخاص هو توقيعك اإللكتروني الذي يميزك عن بقية الناس أما المفتاح العام
فيتم نشره في الدليل وهو متاح للعامة من الناس.74
 .7التوثيق:
هو عملية التحقق من هوية الشخص أو اإلجراء الذي يطلب الدخول على النظام أو
المعلومات  ،الهدف هنا تقييد عملية الدخول لغير األشخاص المصرح لهم بذلك  ،والتوثيق
يتضمن عل إجراءات التسجيل عند الرغبة في الدخول عل النظام أو الشبكة  .هذا التسجيل
يتضمن اسم مستخدم باإلضافة إلى رقم سري .
يتفاوت تنفيذ الحكومة االلكترونية بين دول العالم وتشير اإلحصاءات أن الغالبية
العظمى من الدول وحكوماتها تتعامل بدرجات متفاوتة مع وسائل الحكومة االلكترونية .وحسب
دراسة أعدتها الشبكة االلكترونية لإلدارة العامة والمالية التابعة لألمم المتحدة في عام 2112م
تملك  169دولة (  )% 89من مجموع الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ أكثر من 191
مواقع حكومية على االنترنت ،وتملك  84دولة منها مواقع وطنية لحكوماتها ،وتملك 36
 . 74حسن طاهر داؤد ،جرائم نظم المعلومات ،أكاديمية نايف للعلوم االمنية  ،المملكة العربية السعودية 1999 ،م  ،ص23

موحدا لجميع التطبيقات الحكومية ويبلغ عدد الحكومات التي لها مواقع
دولة( ) 17%مدخالً
ً

ذات قابليات للتعامل المباشر  17موقعاً .75وفيما يلي نتطرق إلى تجارب بعض الدول األجنبية
والعربية في تطبيق الحكومة اإللكترونية.

17 .2 .2نماذج تطبيقية للحكومة االلكترونية
1 .17 .2 .2أوال النماذج األجنبية:
-1نموذج تجربة الواليات المتحدة األمريكية:76

 . 75سحر قدوري الرفاعي ،الحكومة اإللكترونية وسبل تطبيقها :مدخل استراتيجي ،مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا  ،العدد السابع1008 ،م ،
ص()28،28
 . 76منال صبحي محمد الحناوي،ورقة بعنوان االستراتيجية اآلمنة للحكومة االلكترونية،المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية ،المملكة
العربية السعودية الرياض7-6،أبريل2111م ،ص11

في الواليات المتحدة األمريكية توجد الحكومة على ثالثة مستويات هي  :حكومات الواليات
 ،والحكومات المحلية  ،والحكومة الفيدرالية .
على مستوى حكومات الواليات والمحليات نجد أن تجربة والية كاليفورنيا تقوم على تقديم
إجراءات عمل الخدمة بين المستفيد والحكومة من خالل شبكة اإلنترنت  ،حيث توفر معظم
الوكاالت المحلية عبر مواقعها على اإلنترنت معلومات عن دور الوكاالت  ،كما تسمح بتقديم
الخدمات الحكومية المتاحة مثل  :تجديد رخصة القيادة ،وطلب قرض حكومي .
وعلى مستوى الحكومة الفيدرالية تمكن المواطنون بنهاية عام  2111م من استعراض
كل الموارد المعروضة  ،بواسطة الحكومة الفيدرالية على شبكة اإلنترنت في موقع واحد يسمى
( ، ) Firsgov.Govويوفر هذا الموقع خدمات متكاملة تتم إلكترونياً في حقل الرعاية الصحية
 ،والضمان االجتماعي  ،واألحوال الشخصية  ،وشئون الهجرة  ،وفي حقل الضرائب ،
واألعمال واالستثمار ...إل  ،كما يوفر الموقع وسائل الدفع إلكترونياً لدى الجهات المتعين
الوفاء لها بالرسوم أو بمبالغ معينة لقاء الخدمات  ،وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية  ،كما
تتوافر القدرة على تنزيل أي نموذج ورقي حكومي بصورة إلكترونية مباشرة وتعبئته إلكترونياَ
واعادة إرساله .

-2نموذج تجربة

بريطانيا:77

أصدرت الحكومة البريطانية كتاباً سمته " الكتاب األبيض "  ،وقد نص على تنفيذ البرنامج
البريطاني للحكومة اإللكترونية  ،ومن التوجيهات التي شملها البرنامج :تحديث الحكومة
اإللكترونية البريطانية من عام  1999م  ،لتكون قادرة على تقديم ما نسبته  % 25من خدماتها
اإللكترونية مع حلول عام  2112م  ،وزيادة هذه النسبة إلى  % 51مع حلول عام  2115م ،
 . 77منال صبحي محمد الحناوي ،ورقة سابقة  ،ص11

على أن تتطور جميع الخدمات مع حلول عام  2118م ،إضافة لذلك ألزم الكتاب األبيض
الحكومة البريطانية بمعالجة موضوع الخصوصية بطرائق قانونية تضمن الحماية وتحسين
الخدمة.
-3نموذج تجربة سنغافورة:78
بدأت رحلة سنغافورة مع الحكومة اإللكترونية منذ عام 1997م  ،وتم اإلعالن عن
إطالق المشروع في يونيو العام 2111م  ،وذلك بهدف جعل سنغافورة قوة اقتصادية كبرى في
مجال اقتصاد المعلومات بحلول عام 2111م  ،وقد وضعت الحكومة العديد من الخطط
لتسهيل إتصال المواطنين باإلنترنت  ،وتدريب ومحو أمية المواطنين تكنولوجياً في مجال
الحاسوب واإلنترنت ،وجذ ب الكفاءات في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وقد
تضمنت الخطة الموضوعة للمشروع تدريب أكثر من  %75من الموظفين ،وخاصة في قطاع
االتصاالت والمعلومات ،إذ يمثل هؤالء  %11من القوى العاملة السنغافورية ،كما وضعت
الحكومة موازنة بلغت 25مليون دوالر لدعم مشروع تثقيف المواطنين حول فكرة الحكومة
اإللكترونية خالل ثالث سنوات ،كما إبتكرت برنامجاً للمواطن اإللكتروني يقوم بتقديم الخدمات
للمواطنين الذين يسيرون على درب الحياة الرقمية عبر شاشات أجهزة الحاسوب الخاصة بهم
ويحرص فريق عمل المشروع عند تصميم المواقع على وضع احتياجات المواطنين في
الصدارة.
وتعد سنغافورة واحدة من قادة الحكومة اإللكترونية العالميين  ،وفي دراسة الحكومة
اإللكترونية التي قدمتها األمم المتحدة في العام 2114م نجد أن سنغافورة إنتقلت من المرتبة
العاشرة في 2112م إلى المرتبة الثالثة في العام 2114م والمرتبة الثانية على مستوى قارة
آسيا .79ومن أهم الدروس التي يمكن االستفادة منها في تجربة سنغافورة نخص بالذكر:80
 . 78أبوبكر محمود الهوش ،مرجع سابق  ،ص()471 ،472
 . 79األمم المتحدة  ،دراسة الحكومة اإللكترونية 1024م ص( ، )43 ،32على الموقع www.unpan.org/e-Government

 .1توفير البيئة األساسية الضرورية لنجاح تطبيقات الحكومة االلكترونية .
 .2إدراج تكنولوجيا المعلومات في جميع مناهج التعليم في الدولة.
 .3توجيه االستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
 .4إقامة مراكز تدريبية لمساعدة االسر ذات الدخل المنخفض و توفير التعليم األساسي لها
في مجاالت تكنولوجيا المعلومات.

2 .17 .2 .2ثانيا النماذج العربية:
-1نموذج تجربة المملكة العربية السعودية:81
فقد تميزت بكبر حجم اقتصادها  ،واستعدادها لالندماج في المنظومة الرقمية الدولية وفقاً
للتقارير التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية  ،إذ تم اختيار الرياض ضمن أفضل مئة مدينة
رقمية عالمية  ،بجانب تصدرها للمدن العربية في مجال االستعداد الرقمي الذي يعد مقياساً
لتقويم وضع البيئة اإللكترونية ألداء األعمال لمالئمة البني التحتية للمعلوماتية واالتصاالت ،
وبالرغم من ذلك فهي مازالت دون المستوى المأمول منها  ،على مستوى التطبيق الفعلي لتلك
البرامج بسبب البطء في إجراءات التحول نفسه  ،إضافة إلى تصنيف المملكة على رأس قائمة
المتمهلين في تطبيق الحكومة اإللكترونية.
ومن نماذج تطبيقات الحكومة اإللكترونية بالمملكة العربية السعودية برنامج "يسر" ،
حيث تولي حكومة المملكة اهتماماً كبي اًر للتحول للتعامالت الحكومية اإللكترونية  ،ويقوم برنامج
" يسر " بدور الممكن لتطبيق التعامالت الحكومية اإللكترونية  ،وهو يقلل المركزية في تطبيق
التعامالت الحكومية اإللكترونية بأكبر قدر ممكن  ،مع وضع الحد األدنى من التنسيق بين
الجهات الحكومية .

 . 80محمد عثمان الفيتوري  ،مقومات ومعوقات تطبيق الحكومة االلكترونية  ،ليبيا 2012 ،م  ،ص7
 . 81منال صبحي محمد الحناوي ،ورقة سابقة  ،ص()14 ،13

وقد بدأ برنامج " يسر " في تنفيذ بعض المشاريع األساسية،ومن أهم مشروعات البرنامج
الرائدة :
 - 1مشروع حصر الخدمات الحكومية .
 - 2مشروع البوابة الوطنية للخدمات الحكومية .
 - 3مشروع النماذج اإللكترونية .
 - 4مشروع دليل الجهات الحكومية .
 - 5مشروع األنظمة النمطية .
كما يسعى برنامج التعامالت الحكومية اإللكترونية " يسر " لتقديم الدعم للجهات
الحكومية  ،ومساندتها في تنفيذ مشروعات التعامالت الحكومية اإللكترونية  ،ومن ذلك توفير
األدلة والمنهجيات االسترشادية عن أفضل الممارسات  ،والدروس المستفادة والتي يمكن
االسترشاد بها في الجوانب ذات العالقة بتنفيذ مشروعات التعامالت الحكومية اإللكترونية.
-2نموذج تجربة األمارات العربية المتحدة:82
مارت من أوائل الدول العربية التي قامت بتطبيق نظام الحكومة اإللكترونية
تعد دولة األ ا
إبتداءاً من عام 2111م وذلك بشكل شبة متكامل  ،ويعتبر مشروع الحكومة اإللكترونية
مشروعاً ارئداً ومتقدماً خاصة في إمارة دبي التي تسعى إلى تطبيق شامل لإلدارة اإللكترونية
الحكومية  ،وقد بدأت تلك الحكومة اإلعالن ببناء شبكة المعلومات الحكومية التي تربط جميع
الدوائر الحكومية في دبي وكذلك توحيد أنظمة العمل المشتركة لجميع تلك الدوائر  ،ثم تقديم
مارت العربية المتحدة
كافة الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر اإلنترنت  ،وقد حققت دولة اإل ا

 . 82مريم خالص حسين ،ورقة بعنوان الحكومة اإللكترونية ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  ،العدد الخاص بمؤتمر الكلية1023 ،م  ،ص21

تقدماً كبي اًر في مجال الحكومة االلكترونية على مستوى العالم وذلك طبقاً لتقرير األمم المتحدة
للحكومات االلكترونية الصادر في
المؤشرت مدى التقدم الذي وصلت إليه
ا
فبرير 2112م  ،وقد عكس التقدم في تلك
شهر ا
الحكومة االلكترونية في
مارت إذ قفزت خالل فترة قصيرة حسب تصنيف األمم المتحدة في التقرير عام  2112من
اإل ا
المرتبة  49إلى المرتبة  28عالمياً حسب تقرير األمم المتحدة وهي األولى عربياً  ،وفي
اإلما ارت وصل عدد مستخدمي اإلنترنت حوالي  % 21من عدد السكان  ،وهي نسبة كبيرة
استرتيجية للشركات التي
ا
بالمقارنة مع الدول العربية األخرى  .وتوفر مدينة دبي لإلنترنت قاعدة
تستهدف أسواق منطقة كبيرة تمتد من الشرق األوسط إلى الهند وأفريقيا ومنطقة الخليج .
مارت على تعميم خدمات الحكومة االلكترونية األمثلة التالية :
ومما يشجع اإل ا
• استخدام هيئة الموانئ والجمارك بدبي لإلنترنت إذ سمحت آلالف من شركات الشحن والنقل
بخفض الوقت والتكلفة ووفرت خدمات تخليص على مدار الساعة  ،بما ال يقل عن % 51
جهداً أو ماالً .
فرد يتوقع لها ان
• الخدمات العامة االلكترونية المقدمة من الهيئات الحكومية بدبي لألعمال واأل ا
تحقق توفير في التكلفة اإلدارية بما يوازي على االقل .%11
وتتلخص عوامل نجاح تجربة الحكومة االلكترونية في دبي بما يأتي :
 - ۱االستعانة بشركات القطاع الخاص العالمية .
 - ۲التركيز عل احتياجات ومتطلبات العمالء .
 - ۳تغيير العقليات وتدريب العمالء والموظفين .

الشركة مع القطاع الخاص .
االجرءات و ا
ا
 - ٤تطوير وتبسيط
 - ٥بنية تحتية مالئمة يعتمد عليها في انجاح المشروع .

-3نموذج تجربة قطر:83
أُطلقت الحكومة اإللكترونية ألول مرة في قطر عام 2113م و بعد ذلك تم وضع خطة
استرتيجية لبرنامج الحكومة اإللكترونية المتكاملة  .وقد تم افتتاح البوابة الحكومية في 2118م
ا
وأطلقت نسختها الجديدة في 2111م  ،لتوفر إمكانية الوصول على مدار الساعة إلى جميع
الخدمات والمعلومات الحكومية التي يحتاجها كل من يعيش أو يعمل في دولة قطر ،ويعتبر
المهارت
ا
القدرت و
ا
التحدي األكبر الذي واجه تنفيذ برنامج الحكومة اإللكترونية هو توفير
المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات  ،على الرغم من أن دولة قطر حاولت التغلب على
المهارت المحلية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات  ،وهو ما قلل من
ا
القدرت و
ا
نقص
بالخبرء واالستشاريين
ا
المشروعات الطموحة التي ترغب الدولة في تنفيذها عن طريق االستعانة
القدرت المحلية تعتبر أم اًر أساسياً لتحقيق
ا
الدوليين في هذا المجال  ،إال أن إمكانية تطوير
برمج تكنولوجيا
الستمررية ا
ا
األهداف االجتماعية واالقتصادية التنموية لدولة قطر وضماناً
المعلومات واالتصاالت في الدولة .ولعالج هذه المشكلة  ،قام المجلس األعلى لالتصاالت
بتأسيس شركة معلوماتية .
ويعد برنامج الحكومة اإللكترونية المتكاملة ( )i-Govمشروعاً حكومياً لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت يهدف إلي تحقيق تكامل كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية
في دولة قطر ضمن نظام موحد ،بحيث يتم توفير جميع الخدمات والمعلومات والمعامالت
 . 83مريم خالص حسين ،ورقة سابقة ص21

الحكومية إلكترونياً عن طريق نقطة دخول واحدة لكافة المستخدمين من مواطنين ومقيمين
وازئرين ورجال أعمال  .وبرنامج الحكومة اإللكترونية المتكاملة هو برنامج طموح وواعد ،إال أنه
إنجازت كبيرة حيث نجح المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ا
قد حقق بالفعل
(آي سي تي قطر) في تحقيق تكامل بين خدمات الحكومة اإللكترونية له نتائج إيجابية من
شأنها أن تزيد من توافر وانتاجية وفعالية الخدمات اإللكترونية المقدمة للمستخدمين  ،كما
سيؤدي برنامج الحكومة اإللكترونية المتكاملة إلى توثيق أواصر التعاون بين مختلف الجهات
الحكومية وزيادة مشاركة المستخدمين في تقديم الخدمات من خالل زيادة كفاءة أداء المؤسسات
إجرءات النظم
الحكومية عبر االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتبسيط ا
الحكومية.
واألهداف األساسية لبرنامج الحكومة اإللكترونية المتكاملة هي:
• تطوير الخدمات الحكومية للمستخدمين من خالل توفير الخدمات الحكومية األكثر كفاءة
وفاعلية واألسهل وصوالً للجميع.
اإلجرءات الحكومية والتنسيق
ا
• زيادة الكفاءة الداخلية للمؤسسات الحكومية من خالل تبسيط
بين تلك الهيئات.

18 .2 .2حكومة السودان االلكترونية:
1 .18 .2 .2مقدمة:
إتجه العالم في األلفية الثالثة إلى الرقمنة والتعامالت اإللكترونية والزكية  ،وكان البد
لحكومة السودان أن تخطو خطوات تجاه التحول والتطور التقني لمواكبة التطور .وقد إهتمت
رئاسة الجمهورية بالتحول نحو التعامالت اإللكترونية الحكومية وذلك من خالل تبني الجهات
الحكومية األنظمة المعلوماتية وبناء قواعد البيانات التي تساعد في تطوير أساليب إدارة المرافق
الحكومية  ،وتبادل المعلومات الو ازرات واداراتها المختلفة إلكترونياً  ،وكذلك التوجيه بتطبيق
الحكومة اإللكترونية والذي بدأ فعلياً بتدشين بوابة حكومة السودان اإللكترونية في شهر يناير
من العام 2115م والتي تمثل الواجهة الرئيسية لحكومة السودان والمعبر األساسي لجميع
الخدمات اإللكترونية التي تقدمها المؤسسات الحكومية  ،وتتوفر فيها المعلومات األساسية عن
السودان وكل مايحتاجه المواطنين والزوار وقطاع األعمال من معلومات وخدمات مصنفة
حسب احتياجات زائر البوابة.

2 .18 .2 .2األهداف األساسية لحكومة السودان

اإللكترونية:84

 .1تطوير الخدمات الحكومية للمستخدمين من خالل توفير الخدمات الحكومية األكثر كفاءة
وفاعلية واألسهل وصوالً للجميع.
 .2زيادة الكفاءة الداخلية للمؤسسات الحكومية من خالل تبسيط اإلجراءات الحكومية
والتنسيق بين تلك الهيئات.
 .3تعزيز الحوكمة والشفافية عن طريق توضيح مختلف اإلجراءات ومساهمة المستخدمين
في اتخاذ الق اررات.
.سؤدد محمود حسين  ،الحكومة اإللكترونية ودور الشركاء  ،ورقة منشورة بملتقى المعلومات الثاني عشر  ،األبيض  1-2 ،سبتمبر، 1024ص3

84

3 .18 .2 .2مراحل بناء حكومة السودان اإللكترونية:
لقد بدأت فكرة الحكومة اإللكترونية في السودان عام 1992م وذلك من خالل تصور
الشبكة القومية للمعلومات الذي تم تقديمه من خالل ورقة مبدئية في مؤتمر الشبكة القومية
للمعلومات في يوليو 1992م وتم نشره في مجلة الدراسات اإلستراتيجية  .ولقد بذل جهد كبير
منذ ذلك الوقت من إدارة المعلومات في مجلس الوزراء لتصميم إستمارة المعلوماتية المبدئية
للحكومة اإللكترونية وتعريف المستخدمين على مستوى الواليات والمركز بهذه اإلستمارات  ،كما
قامد أحد شركات البرمجة السودانية ببرمجة هذه التصاميم وأخي ار توج هذا الجهد بإنشاء المركز
القومي للمعلومات ليشرف على الشبكة القومية للمعلومات ومشروع الحكومة اإللكترونية.85
وقد تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تخص الحكومة اإللكترونية على مستوى
التخطيط الكلي وعلى المستوى المركزي  ،ولقد كان من ضمنها وضع اإلستراتيجية المعلوماتية
للخطة الخمسية 2117م2111-م ومن ثم تم تحديد مرحلتين لبناء الحكومة اإللكترونية وكان
ذلك ضمن بنود الخطة العامة الموجهة للحكومة اإللكترونية والتي أصدرها المركز القومي
للمعلومات  ،وهما على النحو التالي:

86المرحلة األولى 2119م2111-م:
تم تحديد المرحلة األولى من الخطة العامة الموجهة بثالث سنوات لكي تنتهي بنهاية
الخطة الخمسية (2111م)  ،والتي يتم من خاللها:
 وضع الخطة العامة الموجهة للحكومة اإللكترونية.
 وضع المعايير القومية.
 إنشاء وحدة أمن المعلومات القومي.نشاء مركز البيانات القومي.
 . 85عوض حاج علي و أبوبكر أبو جوخ  ،التجربة السودانية في التوجه نحو الحكومة اإللكترونية  ،ورقة منشورة
 . 86المركز القومي للم علومات  ،الخطة العامة الموجهة للحكومة اإللكترونية  ،وزارة العلوم واالتصاالت  ،جمهورية السودان.

 إنشاء مركز نظم المعلومات الجغرافية.
 إنشاء وحدة البحوث والتطوير.
 استكمال مسيرة التشريعات القانونية بإصدار قانون المعلومات ومراجعة القوانين األخرى
والتأكد من مالئمتها ألهداف التطوير والحوسبة.
 تطوير البوابة الموحدة للخدمات الحكومية.
 تطوير البوابة الموحدة للمعلومات الحكومية.
 تطبيق نظام إدارة موارد المؤسسة الموحد في الحكومة.
 تطبيق نظام البريد اإللكتروني وحوسبة األعمال المكتبية.
 تطبيق نظام إدارة الوثائق الحكومية.
 الشبكة القومية (الجزء الثاني – ربط جميع الو ازرات المركزية والواليات).
 تطوير قاعدة البيانات القومية.
 مشاريع تابعة لمؤسسة واحدة لكنها تمثل لبنة أساس لمشاريع أخرى.
 السجل المدني.
 الرقم الموحد (للشركات).
 التوقيع اإللكتروني.
 الدفع اإللكتروني.
 شبكة الجامعات.

 إكمال إنشاء الشبكات المحلية بالوحدات التابعة للو ازرات االتحادية والوالئية.
 استصدار ق اررات تلزم المؤسسات الحكومية بالتعامل اإللكتروني داخلياً والبدء في حوسبة
خدمات المواطنين.
 مشاريع أخرى خاصصة بمؤسسات حكومية محددة.
 وضع اإلستراتيجية المعلوماتية للخطة الخمسية 2112م2116-م

المرحلة الثانية 2112م2116-م:
 إنشاء مركزي بيانات قوميين إضافيين.
 خطة استم اررية الحكومة اإللكترونية.
 إكمال شبكة الجامعات.
 ربط خدمات المواطنين عبر رقم السجل المدني.
 ربط خدمات الشركات عبر الرقم الموحد.
 مشاريع أخرى خاصة بمؤسسات حكومية محددة.

4 .18 .2 .2الشركاء في تنفيذ الحكومة

اإللكترونية:87

إن الشركاء في تنفيذ حكومة السودان اإللكترونية هم:
 .1القطاع العام.
أ) بنك السوودان.
ب) الواليات والمحليات.
 . 87المركز القومي للمعلومات  ،موقف تنفيذ الحكومة اإللكترونية للعام 1024م  ،ملحق مجلة السودان الرقمية  ،يناير 1021م  ،ص1

ج) الو ازرات والوحدات الحكومية.
 .2مؤسسات المجتمع المدني.
 .3المصارف.
 .4شركات االتصاالت وتقنية المعلومات.

5 .18 .2 .2المجاالت والمشروعات:
وحتى اآلن فقد تم إنجاز العديد من المشروعات التي تخص حكومة السودان
اإللكترونية ،وفيما يلي يتم توضيح المجاالت وماتم إنجازه بها:88

مجال التشريعات:
 قانون المركز القومي للمعلومات لسنة2111م
 قانون الهيئة القومية لإلتصاالت لسنة 2111م ومقترح تعديله مقدم اآلن.
 قانون المعامالت اإللكترونية لسنة 2117م.
 قانون الجرائم اإللكترونية لسنة 2117م.
 قانون مهن نظم الحاسوب لسنة 2113م
 مقترح قانون الرقم الموحد.
 مقترح قانون المصادقة اإللكترونية.
 مقترح قانون حق الحصول على المعلومات.

مجال المعايير:
 . 88المركز القومي للمعلومات  ،الملحق السابق  ،ص(.)23-8

بالتنسيق بين المركز القومي للمعلومات والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تم
تكوين فريق عمل لتوطين المعايير العالمية في مجال تقانة المعلومات من أجل بناء حكومة
إلكترونية فاعلة وقوية  .وقد كان من إنجازاته:
 عدد  19معيار للبرمجيات.
 عدد  7معايير للشبكات.
 عدد  8معايير لألجهزة والمعدات.
 عدد  13معيار ألمن المعلومات.

مجال البنية التحتية:
 بناء شبكة قومية ذات سعات عريضة بتقنية األلياف الضوئية – تجاوزت  23ألف
كيلومتر حيث تم ربط كل الو ازرات االتحادية ورئاسات الواليات باإلضافة إلى عدد مقدر
من الوحدات الحكومية األخرى تقدم من خاللها خدمات البريد اإللكتروني والمؤتمرات
المتلفزة والهاتف عبر الشبكة القومية.
 توفير مركز بيانات قومي بمستوى مقبول ذو سعات تخزينية عالية لحفظ وتأمين البيانات
يهدف الستضافة المواقع الحكومية إضافة إلى مراكز بيانات خاصة لجهات حكومية
تستضيف أعمالها الخاصة مثل القطاع المصرفي والسجل المدني وكذلك شركات
االتصاالت.
 يوجد في السودان أربعة شركات اتصاالت تقدم خدمات اإلنترنت.

 بناء أربعة منظومات للدفع اإللكتروني عبر مصارف السودان المختلفة.
 توفير ربط شبكي للجامعات الحكومية و 47مجمع جامعي وتنفيذ المكتبة اإلفتراضية
لشبكة الجامعات السودانية.
 تنفيذ  1211معمل حاسوب بالمدارس الثانوية وامدادها بالحواسيب وامداد عدد 921
مرسة باإلنترنت.

مشروع توسعة الشبكة القومية (المرحلة الثالثة):
 في نوفمبر 2114م تم توقيع عقد اإلتفاق اإلطاري بين المركز القومي للمعلومات
والشركة السودانية لالتصاالت – سوداتل للمرحلة الثالثة من مشروع توسعة الشبكة
القومية لتشمل كل واليات السودان وربط مؤسسات الدولة في شبكة قومية واحدة  .حيث
تستهدف المرحلة الثالثة ربط  711موقع باأللياف الضوئية حسب المسح الميداني
ليصبح عدد المواقع المربوطة باأللياف الضوئية بالشبكة القومية  829موقعاً.

مجال النشر والبرمجيات:
 جميع الو ازرات اإلتحادية والوالئية وعدد كبير من الوحدات التابعة لها لديها صفحات
على اإلنترنت.
 جميع المصارف السودانية أنشطتها محوسبة.
 الجمارك السودانية تقدم خماتها عبر اإلنترنت.
 نظام معلومات الواليات يوفر مؤشرات تساعد على التخطيط للحكم الراشد  .وقد نال هذا
النظام جائزة الكفاءة من منظمة الحكومة اإللكترونية العالمية والمتمثلة في الشفافية
ومحاربة الفساد واإلصالح اإلداري واتاحة المعلومة والعدالة في توزيع الموارد والخدمات

وقد تم اختيار النظام ضمن أفضل خمسة أنظمة من جملة المشاريع المقدمة من 42
دولة.89
 التقديم اإللكتروني والتسجيل لطلبة الجامعات واعالن الشهادة السودانية وشهادة األساس
باإلنترنت.
 إنجاز مشروع السجل المدني بتسجيل  15مليون مواطن حتى اآلن.
 و ازرة المالية تقوم ببناء نظام مالي واداري بتمويل من البنك اإلفريقي.
 جاري اإلعداد لتطبيق نظام إداري ومالي موحد في جميع الوحدات الحكومية.

مجال أمن

المعلومات:90

إن موضوع أمن المعلومات يمس أمن البالد بشكل عام  ،وقد تمت بعض المجهودات
في التخطيط وعمل إجراءات وقائية تتناسب مع أهمية الموضوع  ،فقد تم إنشاء تشكيالت
خاصة باألمن اإللكتروني منها فريق االستجابة لحوادث الحاسوب كجزء من اإلتفاقيات والتعاون
الدولي واإلقليمي  ،ومنها معمل جرائم المعلوماتية  ،وتم إصدار النسخة األولى من سياسات
أمن المعلومات لتطبيقها على مستوى الوحدات الحكومية المختلفة كما تم تنفيذ حوالي %51
من مركز عمليات أمن المعلومات والذي يقوم بمراقبة حركة البيانات  .كما تم تكوين فريق سد
الثغرات األمنية للمواقع الحكومية على اإلنترنت لمساعدة الجهات الحكومية في المرحلة األولى
 ،وتم كذلك القيام بعدد من ورش العمل لنشر الوعي األمني المعلوماتي  .وفي مجال إعتماد
مفاتيح التشفير تم البدء في مشروع البنية التحتية للمفاتيح العامة .كما أنه يتم وبصورة يومية
حجب للمواقع الفاضحة والتي تؤثر على أخالقيات وسلوكيات المواطنين.

مجال الخدمات المصرفية:
 . 89عوض حاج علي  ،عارف عبد القادر تاج الدين  ،تقويم أهداف األلفية والتنمية البشرية بالسودان ،ورقة منشورة  ،سبتمبر1024م  ،ص22
 . 90سؤدد محمود حسين  ،الورقة السابقة  ،ص1

 نشر مايزيد على  911ماكينة صراف آلي في السودان.
 جميع المصارف لها صفحات على اإلنترنت.
 المقاصة تتم آلياً بين المصارف.
 ربط الخدمات المصرفية بالسجل المدني للتأكد من سالمة المعامالت المالية.
 إكمال إجراءات البنية التحتية للمصارف عبر بنك السودان وفروعه والمركز القومي
للمعلومات.
 عدد من المصارف تقدم خدمات الرسائل اإللكترونية.
 عدد من المصارف توفر خدمات دفع إلكترونية لشراء الكهرباء.

التقديم للجامعات والمعاهد العليا:
التقديم اإللكتروني للجامعات والمعاهد العليا نظام إلكتروني للتقديم في االلتحاق بالكليات
في الجامعات السودانية  ،وقد تم تطبيقه في العام 2114م وكانت نتائجه توفير الوقت والجهد
للمقدم وساعد في تسهيل عملية التقديم من كل أنحاء السودان من تقديم ودفع.

6 .18 .2 .2الخدمات اإللكترونية:
فيما يلي وعلى سبيل المثال ال الحصر نذكر بعض الخدمات اإللكترونية التي يتم
تقديمها عبر بوابة السودان اإللكترونية:91
 .1خدمة التخليص الجمركي اإللكترونية.
 .2إعالن نتيجة المدارس الثانوية والتقديم للجامعات.
 .3التسجيل إلكتروني في عدد من الجامعات.
 . 91المركز القومي للمعلومات  ،ملحق السابق  ،ص21

 .4ملء استمارة السجل المدني.
 .5نتيجة األساس لعدد من الواليات.
 .6خدمات و ازرة الخارجية بالسفا ارت.
 .7خدمات تحويل المال عبر الموبايل (هسا  ،قروشي  MTN ،كاش  ...إل ).

7 .18 .2 .2واليات

السودان:92

إهتمت و ازرة العلوم واالتصاالت بالواليات لكونها رأس الرمح في تطبيقات الحكومة
اإللكترونية فقد ساهمت الو ازرة باآلتي:
 دعم جميع الواليات بعدد من أجهزة الحاسوب موزعة على الو ازرات الوالئية والمحليات
والمدارس.
 إقامة دورات مختلفة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت.
 إشراك التنفيذيين والستوريين في الفعاليات الخاصة بالحكومة اإللكترونية.
 إستهداف  711موقع بالواليات لربطها بتقنية األلياف الضوئية في المرحلة الثالثة من
توسعة الشبكة القومية.
 إستضافة  511موقع بمركز البيانات الوطني.
 تواصال لبرنامج التواصل بالواليات وبناءًا على خطة المركز القومي للمعلومات الساعية
نحو بناء الحكومة اإللكترونية عبر التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من قطاعات
حكومية وخاصة درج المرك القومي للمعلومات وبالتنسيق مع مجلس تنسيق الواليات
على إقامة ملتقيات للمعلومات بالواليات تشارك فيها جميع واليات السودان  .وقد كان
 . 92المركز القومي للمعلومات  ،ملحق السابق  ،ص()28 ،27

الملتقى األول في العام 2116م بوالية الخرطوم  ،والملتقى الثاني عشر في
سبتمبر2114م بوالية شمال كردفان – األبيض  ،وسوف يقام الملتقى القادم في
نوفمبر2115م بوالية كسال.

8 .18 .2 .2عوامل نجاح الحكومة اإللكترونية في

السودان:93

هنالك عدد من عوامل النجاح التي تساعد في تطبيق الحكومة اإللكترونية بجمهورية
السودان اليمقراطية والتي تتمثل في:
 .1توفر اإلرادة السياسية.
 .2توفر قدر كبير من البنيات التحتية األساسية والكوادر البشرية المؤهلة.
 .3إجازة عدد من القوانين واللوائح المساعدة.
 .4تنامي النشر اإللكتروني وانتشار التعامل مع اإلنترنت في معظم مؤسسات الدولة.
 .5توفر عدد من المؤسسات الخاصة التي تقدم الخدمات.
 .6قدرة المواطنين في التعامل مع الهاتف الجوال وامكانية تقديم الخدمات من خالله.
 .7إنفجار المعلومات حيث أصبحت المؤسسات تواجه تدفقاً هائالً في مصار المعلومات.
 .8زيادة أهمية المعلومات واالتصاالت بوصفها مورداً حيوياً واستراتيجياً.
 .9إزدياد عدد مستخدمي اإلنترنت في السودان  ،حيث أن إحصائية الهيئة القومية
لالتصاالت تشير إلى إحصائية بوجود  27مليون مشترك في خدمة اإلتصاالت وأن
أكثر من  %51منهم يستخدمون اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي.94

 . 93سؤدد محمودد حسين  ،ورقة سابقة  ،ص1
 . 94السودان الرقمية  ،مجلة فصلية تعنى بمجتمع المعلومات واالتصاالت  ،العدد الخامس  ،سبتمبر1024م  ،ص28

9 .18 .2 .2عوامل الةعف للحكومة اإللكترونية بالسودان:
هنالك عدد من نقاط الضعف التي تحول دون التنفيذ الناجح للحكومة اإللكترونية
بالسودان وهي:
95 .1المساحة الواسعة للسودان وانتشار السكان.
 .2الخلل اإلداري والتنظيمي في مؤسسات الدولة المختلفة.
 .3اإلعتماد على وعي المسئول األول بالوحدة الحكومية ومدى إنفعاله واهتمامه ومتابعته.
 .4ضعف التنسيق وغياب آليات المتابعة والرقابة المستمرة.
 .5التغيير في السياسات اإلقتصادية وضعف التمويل الحكومي وعدم استقرار سعر
الصرف.
 .6هجرة الكوادر المؤهلة وعدم عدالة العائد المادي للعاملين في المجال.
 .7اعتماد الوحدات الحكومية ذات اإليرادات العالية على إيراداتها في جلب التقنيات
والكوادر المؤهلة إلنجاز أعمالها مما يحرم الوحدات األخرى غير اإليرادية.
 .8عدم استغالل اإلمكانيات المتاحة المتوفرة بالو ازرات والواليات والمدارس والوحدات
الحكومية المختلفة مثل:
أ .الشبكة القومية وانعدام التراسل البيني بين الو ازرات والواليات مع بعضها البعض.
ب .شبكة المؤتمرات المتلفزة وعدم استخدامها في التواصل بين الواليات واستخدامها
فقط في مجلس الوزراء.

 . 95سؤدد محمود حسين  ،ورقة سابقة  ،ص7

ج .البريد اإللكتروني للموفين والعاملين (أكثر من  4111بريد إلكتروني) واستخدامه
بنسبة أقل من .%2
د .تجديد الصفحات اإللكترونية الحكومية وتغذيتها ومواكبتها مادون الـ، %21وهي
تعني نسبة الوجود الحكومي داخل اإلنترنت.96
ه .حواسيب ومعامل المدارس ( 1211معمل حاسوب وحوالي  23ألف جهاز
حاسوب) واستغاللها بنسبة أقل من .%3
و .مركز البايانات الوطني بالمركز القومي للمعلومات وتقديم خدماته مجانية للدولة
ورغم ذلك لجوء كثير من الوحدات الحكومية على استضافة أعمالها خارج
السودان وفي بعض المراكز الخاصة بالرسوم.
97 .9عدم ثقة المواطن في استخدام تقنية المعلومات.
 .11الحظر االقتصادي.

 3 .2وزارة اإلعالم اإلتحادية:
هذا هو آخر مسمى أطلق على هذه الو ازرة العريقة  ،التي تقلبت بين العديد من
المسميات  ،وقد ط أر العديد من التغيير والتعديل في بيئة هذه الو ازرة حتى وصلت إلى تكوينها
الحالي مما ألقى على عاتقها الكثير من األعباء.
 . 96السودان الرقمية  ،مجلة سابقة  ،ص21
 . 97المركز القومي للمعلومات  ،خطة سابقة  ،ص37

1 .3 .2النشأة:
مع صدور أول قانون للصحافة والمطبوعات في عام 1931م بدأ العمل اإلعالمي في
السودان حيث تمركز في مكتب اإلتصال العام التابع للسكرتير اإلداري لحكومة السودان وفي
أعقاب ذلك أدخلت السينما المتجولة  ،وفي أبريل من العام 1941م أنشئت إذاعة هنا أمدرمان
وفي نفس العام أنشئ قسم التصوير الفوتوغرافي في إطار مكتب اإلتصال العام  .وفي
إبريل1954م خالل الحكم الذاتي للفترة اإلنتقالية – قبل اإلستقالل – نشأت و ازرة الشؤون
اإلجتماعية على أنقاض مكتب اإلتصال  .لقد أنشئت هذه الو ازرة بعد أشهر من التكوين الوزاري
في 11يناير 1954م ألول حكومة وطنية في البالد حيث تولى السيد /يحيى الفضلي (من
الحزب الوطني اإلتحادي ) منصب وزير لهذه الو ازرة كأول سوداني يتقلد هذا المنصب .98ومنذ
ذلك الوقت وحتى اآلن مرت الو ازرة بعدة مسميات عبر الحقب التاريخية حيث جاء التعديل
األخير لمسمى الو ازرة فأصبحت تسمى و ازرة اإلعالم اإلتحادية وتتكون من األمانة العامة للو ازرة
والتي تتكون من مكتب الوزير ووزير الدولة واألمين العام إضافة لإلدارات الرئيسية المعنية
بالتنسيق بين مختلف هيئات الو ازرة وهي-:
 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية. اإلدارة العامة لإلعالم والنشر. اإلدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة. اإلدارة العامة للمعلومات. اإلدارة العامة لشئون مكتب الناطق الرسمي. -إدارات تابعة للوكيل.

. http://mininfo.gov.sd/?p=5429 , 19/4/2015, 1:39AM
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أما الهيئات فهي:
 هيئة اإلذاعة والتلفزيون. وكالة السودان لألنباء. أكاديمية السودان لعلوم اإلتصال والتدريب اإلعالمي. مجلس اإلعالم الخارجي. -المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.

 2 .3 .2الهيكل التنظيمي للوزارة:
الواير
واير الدولة
الوكيل
مدير الدار العامة للشئون الدارية
والمالية
مدير الدار العامة لإلعالم
والنشر

إدار التدريب

إدار العالم البيئي

مدير الدار العامة للتخطيط والبحوث
والمتابعة

إدار االعالم المخصص

مدير الدار العامة للمعلومات

إدار الخدمات االجتماعية

مدير الدار العامة لشئون مكتب الناطق
الرسمي

إدار العالقات العامة

الهيئة القومية لالذاعة والتلفايون

الدار القانونية

وكالة السودان لألنباء

إدار التأمين

أكاديمية السودان لعلوم التصال والتدريب العالمي

المكتب الفني

مجلس العالم الخارجي

المجلس القومي للصحافة والمطبوعات

3 .3 .2الهدف اإلستراتيجي:

شكل رقم( )11 .2يوضح الهيكل التنظيمي للو ازرة

استكمال وبناء وادارة أقوى إعالم في اإلقليم بإتباع منهجية علمية في التخطيط
وتوفير منظومة األجهزة والمعدات واتقان وادخال إصالحات تشريعية وهيكلية وادارية
لإلرتقاء بأداء هيئات الو ازرة ومؤسساتها المختلفة والتمسك بإسلوب المنجزات التراكمية
سعياً إللهام المجتمع وتفجير طاقته وقدراته اإلبداعية.

4 .3 .2أهداف الوزارة:
تتمثل أهداف الو ازرة في اآلتي:
 .1تطوير بنية إعالمية قوية.

 .2تكوين شراكة بين الدولة والقطاع الخاص فيما يختص بأجهزة اإلعالم.
 .3تغطية األجواء السودانية إعالمياً والعمل على تمليك األجهزة اإلعالمية لكل
المواطنين.
 .4التعبير عن قيم المجتمع ومعتقداته بكل شرائحه وتعزيز قيم الوحدة الوطنية.
 .5الدعوة للسالم وتعزيز خيار الوحدة الوطنية.
99 .6توفير مصدر معلومات دقيقة وصحيحة وحديثة.
 .7تقديم صورة السودان إلى الرأي المحلي والعالمي ونقل وتوضيح الحقائق في مختلف
المجاالت.
 .8التثقيف السياسي تجاه القضايا الوطنية والتوعية اإلجتماعية وشرح السياسات
الداخلية والخارجية للمواطنين.
 .9توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة للمجتمع الدولي تجاه القضايا ذات الطابع
السياسي التي تمس الوطن.
 .11توفير المعلومات للباحثين والمهتمين بالشأن السوداني وخاصة في المجال
اإلعالمي.

5 .3 .2السياسات العامة للوزارة:
 .1وضع الهيكل والنظم وسياسات تشجيع االستثمار في مجال اإلعالم وسن القوانين
وتمليك أجهزة اإلعالم لقطاعات المجتمع.
 .2كفالة التنافس الحر في مجال اإلعالم والمعلوماتية.
 .3اعتماد المسئولية اإلجتماعية كموجه للسياسة اإلعالمية  ،والتسامي على العصبيات
وتقوية اإلنتماء القومي  ،واحترام األعراف والتقاليد الحسنة.

 . 99الموقع اإللكتروني السابق.

 .4تعبئة الرأي العام في إتجاه التنمية التقنية والمعلوماتية  ،رفعاً للوعي القومي بأهمية
استخدام المنتجات التقانية وتطبيقات صناعة المعلوماتية وتبصير المجتمع باألخطار
السالبة الناتجة عن هذه االستخدامات والتطبيقات.
 .5انتهاج سياسة اإلنفتاح الرشيد وااليجابي في التعامل مع الثقافات المغايرة دون إفراط
أو تفريط.
 .6حث الشعب على المشاركة االيجابية في عملية التنمية وعلى البذل واإلنتاج واعالء
قيمة العمل.

6 .3 .2مهام الوزارة:
 .1اقتراح سياسات خطط اإلعالم ووسائلها ومتابعة ترجمتها إلى برامج ومشروعات
واإلشراف على تنفيذها وتقويمها.
 .2إعالم المواطنين داخل البالد وخارجها بمختلف القضايا القومية وكافة األحداث
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية محلي ًا واقليمياً ودولي ًا.
 .3توظيف أجهزة اإلعالم لبناء الوحدة الوطنية وترسي مفهوم الهوية واإلنتماء وتعميق
القيم الدينية.
 .4إبراز اإلمكانات السودانية والفرص المتاحة في ميادين االقتصاد والمال والسياسة
وعكس التنوع الثقافي والطبيعي بالسودان.
 .5خدمة السياسة الخارجية والتبشير بها.
 .6استنهاض همة المواطنين لخدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية واعالء
قيمة اإلبداع.

 .7متابعة إتجاهات الرأي العام وقياسه واتاحة فرص التعبير وابداء اآلراء وتوسع دائرة
المستفيدين من خدمات اإلعالم.
 .8تحديث وسائل اإلعالم وتطويرها.

7 .3 .2إختصاصات الوزارة:
تختص الو ازرة بـ ــ-:
 .1وضع اإلستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج في مجال اإلعالم لتحقيق أهداف
الدولة من حيث أمن المواطن ومعاشه ووحدة أقاليم الدولة وسالمة أراضيها.
 .2رفع الوعي الوطني الرسمي والشعبي بمعاني صناعة المعلوماتية وبناء مجتمع
المعلومات.
 .3التعريف بالسودان ومكوناته وتوجهاته الحضارية وموروثاته الثقافية والتبشير بدوره
الحضاري في المنطقة والعالم وتمليك الحقائق للجماهير.

1 .1 .3مقدمة:
يتناول هذا المبحث توضيحاً لمنهج البحث الذي إتبعه الباحث ،وحدود البحث (المكانية،
الزمانية ،الموضوعية ،والبشرية) ،وكذلك مجتمع الدراسة ،وعينة الدراسة باإلضافة إلي
الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة ،وأداة الدراسة(االستبيان) ،والتأكد من صدق وثبات
أداة الدراسة ،وأساليب المعالجة اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات اإلحصائية.

2 .1 .3منهج البحث:
نظ اًر إلى أن البحث ي ستهدف التعرف على أثر استخدام نظم المعلومات في تطبيق
الحكومة االلكترونية بالمؤسسات الحكومية السودانية بالتطبيق على و ازرة االعالم االتحادية من
خالل معرفة مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم المعلومات
في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية  ،أهم معوقات نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية  ،أهم العوامل المساعدة على
استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية  ،أثر
استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة االعالم االتحادية ،
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والعلمي التطبيقي والذي يحاول أن يوصف ويقيم
ويفسر به واقع و ازرة االعالم االتحادية  ،والوصول إلى نتائج ذات معنى لتعمم وتشمل جميع
المؤسسات الحكومية السودانية.

3 .1 .3حدود البحث:

الحدود المكانية :تقتصر الدراسة علي و ازرة اإلعالم اإلتحادية  -الخرطوم.
الحدود البشرية :اقتصر البحث على مدراء اإلدارات  ،مدراء االدارات الفرعية  ،والموظفين.
الحدود الموضوعية :اقتصر البحث على تناول اربعة محاور رئيسية هي-:
 .1ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم المعلومات
في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية.
 .2ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم
اإلتحادية.
 .3ماهي أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية.
 .4ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة االعالم
االتحادية.
الحدود الامانية :يتم إجراء الدراسة خالل العام 2112م – 2115م

4 .1 .3الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة:
اقتصر البحث على المتغيرات الديموغرافية التالية :العمر،النوع  ،المستوى التعليمي ،
المستوى الوظيفي  ،الخبرة العملية  ،الدورات التدريبية في مجال الحاسوب ،مصادر المعرفة
بالحكومة اإللكترونية  ،الدورات التدريبية في مجال الحكومة اإللكترونية  .والتي توقع الباحث
أن يكون لها أثر واضح في اختالف إدراك عينة الدراسة.

5 .1 .3مجتمع الدراسة:
مجتمع الدراس ة يعني جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث  ،وبذلك فإن مجتمع
الدراسة هو جميع األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة.100
إن عدد الموظفين والعمال بو ازرة االعالم االتحادية عددهم 181شخص .ويتمثل
مجتمع هذا البحث في مدراء اإلدارات  ،مدراء اإلدارات الفرعية  ،والموظفين بالو ازرة والبالغ
عددهم  128شخص  ،وقد استبعد الباحث العمال والبالغ عددهم  53عامالً  ،والجدول التالي
يوضح أفراد مجتمع الدراسة حسب وظائفهم .
جدول رقم( )1 .3يوضح أفراد مجتمع الدراسة حسب وظائفهم.

الوظيفة

مدير إدار

مدير إدار فرعية

موظف

المجموع

العدد

6

24

98

128

6 .1 .3عينة الدراسة:
قام الباحث بإختيار جميع مدراء االدارات وذلك لقلة عددهم والمتمثل في  6مديرين ،
وتم اختيار نسبة  %31لكل من مدراء االدارات الفرعية والموظفين على التوالى وذلك من اجل
زيادة الدقة في النتائج  ،وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية  ،كما أنه استخدم الباحث برنامج
الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلكونه برنامج من اقوى برامج التحليل
اإلحصائي .والجدول التالي يوضح عينة الدراسة.
جدول رقم( )2 .3يوضح عينة الدراسة.

 .100ذوقان عبيدات  ،وآخرون  ،البحث العلمي:مفهومه،أدواته،أساليبه  ،الطبعة الساسة  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،المملكة األردنية الهاشمية
2111 ،م،ص131

الوظيفة

العدد

حجم العينة

االستبيانات المواعة

مدير إدار

6

6

6

مدير إدار فرعية

24

7.2

8

موظف

98

29.4

31

مجموع االستبيانات

22

ويتضح من الجدول السابق أن مجموع االستبيانات التي تم توزيعها هي ( )44استبيان
(أنظر الملحق رقم())3

وقد تسلم الباحث منها ( )42استبيان  ،منها ( )4استبيانات غير صالحة

للتحليل اإلحصائي ،وبذلك يصبح عدد االستبيانات الصالحة للتحليل االحصائي ( )38استبيان
بنسبة ( )%86.4من جملة االستبيانات التي تم توزيعها على مفردات عينة الدراسة.

7 .1 .3أداة الدراسة:
استخدم الباحث االستبيان كأداة للدراسة  ،وقد قام بتصميمه وتطويره لجمع البيانات في
هذا البحث معتمداً على اآلتي:
 -1الدراسات التي تناولت تطبيقات الحكومة اإللكترونية.
 -2الدراسات التي تناولت تطبيقات اإلارة اإللكترونية.
 -3خبرة الباحث البسيطة.
وتكون االستبيان من اآلتي:
إحتوى الجزء األول من االستبيان على ثمانية متغيرات ديموغرافية ألفراد عينة الدراسة
وهي :العمر،النوع  ،المستوى التعليمي  ،المستوى الوظيفي  ،الخبرة العملية  ،الدورات التدريبية

في مجال الحاسوب ،مصادر المعرفة بالحكومة اإللكترونية  ،الدورات التدريبية في مجال
الحكومة اإللكترونية.
أما الجزء الثاني من االستبيان فهو يحتوي على ( )46عبارة مقسمة على أربعة محاور ،
وهي على النحو التالي:
 -1المحور األول :ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام
نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية؟  ،وبه ()8
عبارات.
 -2المحور الثاني :ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية؟  ،وبه عدد ( )11عبارة.
 -3المحور الثالث :ماهي أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم
تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية؟  ،ويشتمل على ( )17عبارة.
 -4المحور الرابع :ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية
بو ازرة االعالم االتحادية؟  ،ويحتوي على ( )11عبارات.
ويقابل كل عبارة من عبارات المحاور األربعة قائمة خيارات تحمل الخيارات التالية:
(أوافق بشدة  ،أوافق  ،محايد  ،ال أوافق  ،ال أوافق إطالقاً) وهي وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي،
عرف بأنه أسلوب لقياس السلوكيات مستعمل في االختبارات النفسية استنبطه عالم النفس
والذي ُي ّ
رينسيس ليكرت .يستعمل في االستبيانات وبخاصة في مجال اإلحصاءات .ويعتمد المقياس

على ردود تدل على درجة الموافقة أو االعتراض على صيغة ما .وهو مجموع اإلجابات

المحصلة حول "فقرات ليكرت" .أما "فقرات ليكرت" فتتألف من قسمين :الجذع (وهي جملة تحدد
سلوكية ما ،و"السلم" وهو مقياس يستعمل لتحديد درجة الموافقة واالختالف مع جملة الجذع.101
وقد تم اعطاء الخيارات السابقة الذكر درجات تبدأ بالرقم ( )5وتنتهي بالرقم ( )1على التوالي
وذلك لمعالجتها إحصائياً.
وحسب مقياس ليكرت يتم حساب المتوسط الحسابي حسب طول الفترة أوالً وهي عبارة
عن حاصل قسمة ( )5 ÷ 4حيث ( )4هي عدد المسافات (من  2-1مسافة أولى ،من ، 3-2
من  ، 4-3من  5-4مسافة رابعة وأخيرة) أما الرقم ( )5فهو يمثل عدد الخيارات ،ومن هنا فإن
طول الفترة هو ( )0..0 = 5 ÷ 4ويصبح توزيع المتوسط الحسابي حسب الجدول التالي.
جدول رقم( )3 .3يوضح توزيع المتوسط الحسابي حسب مقياس ليكرت

المتوسط الحسابي

المستوى

من 1..1 – 1

ال أوافق إطالقاً

من 2.51 – 1..0

ال أوافق

من 3.31 – 2..0

محايد

من 4.11 – 3.40

أوافق

من 5 – 4.20

أوافق بشدة

8 .1 .3صدق أداة الدراسة:

101

http://e2020.wikispaces.com/file/view/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3+%D9%84%D9%8A%D
9%83%D8%B1%D8%AA.doc ,20/10/2014,12:17pm

لقد تم عرض االستبيان في صورته األولى
المختصين

(أنظر ملحق رقم())2

(أنظر ملحق رقم())1

على عدد من المحكمين

وقد طلب منهم إبداء رأيهم السديد ومقترحاتهم بشأن عبارات

صالحا أو غير صالح ،ومدى انتماء كل عبارة للمحور المحدد لها،
االستبيان فيما إذا كان
ً
وبنائها اللغوي ،وكذلك اقتراحاتهم أو التعديالت التي يرونها مناسبة لتحقيق هدف الدراسة .وقد
تم األخذ برأي المحكمين وتم تعديل االستبيان في صورته النهائية

(أنظر ملحق رقم())3

التي تم

توزيعها على عينة الدراسة  .وبذلك يكون قد تحقق صدق المحتوى لالستبيان.

9 .1 .3ثبات أداة الدراسة:
قام الباحث بالتأكد من ثبات أداة الدراسة باختبار معامل الثبات باستخدام طريقة االتساق
الذاتي  ،وهي طريقة ألفا كرونباخ  .والجدول التالي يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة
ومحاورها:

جدول رقم ( )4 .3يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور أداة الدراسة

الرقم

المحور

عدد

معامل ألفا

العبارات

كرونباخ

1

ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام

8

1.737

نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية
2

ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة

11

1.545

اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية
3

ماهي أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم

17

1.752

تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية
4

ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة

11

1.828

االلكترونية بو ازرة االعالم االتحادية
5

معامل الثبات لجميع العبارات

46

1.731

يتضح من الجدول أعاله أن معامل الثبات جيد لكل عبارات االستبيان حيث بلغ
( ) 1.731وهذا يدلل على أن االستبيان يتمتع بدرجة جيدة من الثبات ويمكن االعتماد عليه في
تحليل النتائج.

11 .1 .3أساليب المعالجة االحصائية:
لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم جمعها  ،فقد تم ترميز إجابات أفراد عينة
الدراسة وادخالها إلى جهاز الحاسوب ومعالجتها  .وقد تم استخدام العديد من االساليب
االحصائية باستخدام برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية  ،ومن أساليب المعالجة
االحصائية التي تم استخامها:
 .1التك اررات والنسب المئوية وذلك لوصف خصائص عينة الدراسة.
 .2اختبار معامل ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات عبارات االستبيان.

 .3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.
 .4معامل إرتباط سبيرمان لقياس درجة إرتباط المحاور.
 .5المتوسط الحسابي المرجح.
 .6تحليل التباين اآلحادي لمعرفة داللة الفروق بين استجابة أفراد عينة الدراسة نحو محاور
الدراسة باختالف المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة.
 .7اختبار شيفيه لتوضيح مقارنة الفروق ذات الداللة االحصائية للمتغيرات الديموغرافية.

1 .2 .3مقدمة:
يهدف هذا البحث إلي التعرف علي استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة
اإللكترونية بالمؤسسات الحكومية عامةً وعلى و ازرة اإلعالم اإلتحادية التي تتم عليها هذه
الدراسة بصورة خاصة  ،ويهدف إلى التعرف على مدى إدراك مدراء اإلدارات المختلفة على
استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية  ،والتعرف
علي أبرز المعوقات التي تحول دون استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية  ،وكذلك هدف إلى التعرف علي أهم العوامل المساعدة علي إمكانية استخدام نظم

المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،وأيضاً يهدف إلى التعرف علي إستخدام
نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،كما أنه يهدف إلى التعرف على وجهات نظر
الموظفين نحو إستخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم االتحادية
تبعاً إلختالف :العم ر،النوع  ،المستوى التعليمي  ،المستوى الوظيفي  ،الخبرة العملية  ،الدورات
التدريبية في مجال الحاسوب ،مصادر المعرفة بالحكومة اإللكترونية  ،الدورات التدريبية في
مجال الحكومة اإللكترونية.
ومن أجل تحقيق أهداف البحث تم إعداد وتصميم استبيان والتأكد من صدقه  ،وتوزيعه
على أفراد عينة الدراسة ومن ثم جمع البيانات وترميزها ومعالجتها باستخدام برنامج الحزمة
االحصائية للعلوم االجتماعية  .وفيما يلي يتم عرض تفصيلي للنتائج التي توصلت إليها
الدراسة:

2 .2 .3النتائج المتعلقة بخصائص أفراد عينة الدراسة:
 .1العمر:
يوضح الجدول رقم ( )5 .3توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للعمر.
جدول رقم ( )5 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للعمر
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

21.1

21.1

21.1

8

63.2

42.1

42.1

16

أقل من  25سنة
بين  25-34سنة

84.2

21.1

21.1

8

بين  35-44سنة

100.0

15.8

15.8

6

من  45سنة فأكثر

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن أعلى نسبة من مفردات عينة الدراسة ( )%42.1تتراوح
متوسطات أعمارهم مابين ( )34-25سنة  ،والذين أعمارهم أقل من ( )25سنة ومابين (-35
 )44سنة نجد أن النسبة لكل فئة ( ، )%21.1أما الذين أعمارهم من ( )45سنة فأكثر نجد أن
نسبتهم ( )%15..وهي النسبة األقل .وتدل هذه النتيجة علي أن الغالبية العظمى من الموظفين
هم من الشباب.

20

15

16
42.11%

5
8
21.05%

8
21.05%
6
15.79%

0
من  54س نة ف أك ثر

ب ين  43-52س نة

ب ين  44-53س نة

ال عمر

أق ل من  52س نة

Frequency

10

شكل رقم ( )1 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للعمر

 .3النوع:
يوضح الجدول رقم ( )6 .3توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للنوع.
جدول رقم ( )6 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للنوع
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

31.6
100.0

31.6
68.4

31.6
68.4

12
26

ذكر
أنثى

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الذكور ( )%31..ونسبة اإلناث ( )%...4وهذا يدل
على أن غالبية موظفي و ازرة االعالم اإلتحادية إناث.
ال نوع
ذك ر
أن ثى

12
31.58%

26
68.42%

شكل رقم ( )2 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للنوع

 .3المستوى التعليمي:
يوضح الجدول رقم ( )7 .3توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للتعليم.
جدول رقم ( )7 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً لمستوى التعليم
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6
57.9

2.6
55.3

2.6
55.3

1
21

ثانوي
جامعي

100.0

42.1

42.1

16

فوق الجامعي

100.0

100.0

38

Total

Valid

من الجدول أعاله نجد أن ( )%55.3من أفراد عينة الدراسة هم جامعيين و()%42.1
تعليمهم فوق الجامعي .أما الذين تعليمهم ثانوي ( )%2..وهي نسبة ضئيلة جداً  .وهذه النتيجة

تدل على أن آراء أفراد عينة الدراسة في أهداف هذه الدراسة ستتأثر بخلفيتهم العلمية إلي ٍ
حد ما

ولن تكون عشوائية  .نظ اًر ألن العلم يكسب المعرفة والخبرة ويساهم في تكوين رأي إيجابي أو
سلبي نحو موضوع معين.
ال م س توى ال ت ع ل يمي
ث ان وي
جامعي
ف وق ال جامعي

1
2.
63
%

16
42.11%

21
55.26%

شكل رقم ( )3 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي

 .4المستوى الوظيفي:
يوضح الجدول رقم ( )8 .3تك اررات عينة الدراسة وفقاً للوظيفة.
جدول رقم( )8 .3يوضح التكرارات وفقا ً للمستوى الوظيفي
Frequency
5

مدير إدارة

7

مدير إدارة فرعية

26

موظف

38

Total

يتضح من الجدول السابق أن عدد مديري االدارات ( )5وأن مديري اإلدارات الفرعية
( ).وأن الموظفين ( ، )2.واذا ماقورن هذا الجدول بالجدول رقم( )2 .5والذي يوضح عينة
الدراسة نجد أن نسبة مديري اإلدارات ( )%.3.3وأن نسبة مديري اإلدارات الفرعية ()%...5
وأن نسبة الموظفين هي( )%....وجميعها نسب عالية نتوقع أن تساهم في تشكيل رأي حول
أهداف الدراسة من جانب المدراء ومدراء اإلدارات والموظفين بالو ازرة.
ال م س توى ال وظ ي في
مدي ر إدارة
مدي ر إدارة ف رع ية
موظف
5
13.16%

7
18.42%

26
68.42%

شكل رقم ( )4 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمستوى الوظيفي

 .5الخبرة العملية:
يوضح الجدول رقم ( )9 .3توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للخبرة العملية.
جدول رقم()9 .3يوضح توزيع أفراد العينة وفقا ً للخبرة العملية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

34.2

34.2

34.2

13

أقل من  5سنين

60.5
100.0

26.3
39.5

26.3
39.5

10
15

بين  5-9سنين
10سنين فأكثر

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن أفراد العينة الذين خبرتهم  10سنين فأكثر هم الذين يحققون
أعلى نسبة وهي ( )%31.5وتليها ( )%342وهي نسبة الذين خبرتهم تقل عن ()5سنين أما
النسبة ( )%2..3فهي األقل وتمثل نسبة الذين خبرتهم بين ( )1-5سنين .وهذا اإلختالف في
عدد سنوات الخبرة بالنسبة ألفراد العينة يبين بأن آرائهم ستختلف بإختالف سنوات خبراتهم.
15

10

Frequency

15
39.47%
13
34.21%
10
26.32%

5

شكل رقم ( )5 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للخبرة العملية

 ..الدورات التدريبية في مجال الحاسوب:
يوضح الجدول رقم ( )11 .3توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للدورات التدريبية في مجال
الحاسب اآللي.
جدول رقم( )11 .3توزيع أفراد العينة وفقا ً لدورات الحاسب اآللي
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

26.3

26.3

26.3

10

دورة تدريبية واحدة

81.6

55.3

55.3

21

دورتان تدريبيتان فأكثر

100.0

18.4

18.4

7

لم أتلقى دورة تدريبية

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن الذين تلقوا دورتان تدريبيتان فأكثر ( )%55.3من افراد
عينة الدراسة  ،وأن ( )%2..3هم الذين تلقوا دورة تدريبية واحدة أما الـ ( )%1..4هم الذين لم
يتلقوا دورة تدريبية .وهذا يعني أن يعني أن ( )%.1..من أفراد عينة الدراسة تدربوا على
استخدام الحاسب اآللي ،كما أنه ستساعد في نتيجة أهداف هذه الدراسة.

25

20

21
55.26%

Frequency

15

10

10
26.32%

5

7
18.42%

0
ل م أت ل قى دورة ت دري ب ية

دورة ت دري ب ية واحدة

دورت ان ت دري ب ي تان ف أك ثر

دورات ال حا سب اآلل ي

شكل رقم ( )6 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للدورات التدريبية في الحاسب اآللي

 ..مصادر المعرفة بالحكومة اإللكترونية:
يوضح الجدول رقم

(. 3

 )11توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمصادر المعرفة بالحكومة

اإللكترونية.
جدول رقم()11 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً لمصادر المعرفة بالحكومة اإللكترونية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

28.9

28.9

28.9

11

اإلنترنت

42.1
76.3

13.2
34.2

13.2
34.2

5
13

دورات تريبية
حضور ندوات ومؤتمرات

100.0

23.7

23.7

9

ال علم لي بها

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%34.2من أفراد عينة الدراسة مصادر معرفتهم بالحكومة
اإللكترونية هي من حضور الندوات والمؤتمرات و( )%2..1من األفراد معرفتهم بالحكومة
اإللكترونية هي من اإلنترنت (تعلم ذاتي)  ،وأن الذين مصادرهم لمعرفة الحكومة اإللكترونية

ناتج من تلقيهم للدورات التدريبية فقط هم ( )%13.2أما الذين ال يعلمون شيئاً عن الحكومة
اإللكترونية يمثلون ( )%23..من جملة أفراد العينة .ونتيجة الجدول السابق تدلل على أن
هنالك وععي بمفهوم الحكومة اإللكترونية بنسبة ( )%...3من عينة الدراسة وسيساهم في
التعرف علي التطبيقات الحالية والعوامل المساعدة والمعوقات الستخدام الحكومة اإللكترونية
بوارة اإلعالم اإلتحادية.

12.5

10.0

13
34.21%
11
28.95%
9
23.68%

5
13.16%

Frequency

7.5

5.0

2.5

0.0
ال ع لم ل ي ب ها

ح ضور ن دوات ومؤت مرات

دورات ت ري ب ية

اإلن ترن ت

م صدر ال م عرف ة ب ال ح كومة االل ك ترون ية

شكل رقم ( )7 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمصادر المعرفة بالحكومة االلكترونية

 ..الدورات التدريبية في مجال الحكومة اإللكترونية:
يوضح الجدول رقم ( )12 .3توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للدورات التدريبية في مجال
الحكومة اإللكترونية.

جدول رقم( )12 .3يوضح توزيع أفراد العينة وفقا ً لدورات الحكومة اإللكترونية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

21.1

21.1

21.1

8

دورة تدريبية واحدة

36.8
100.0

15.8
63.2

15.8
63.2

6
24

دورتان تدريبيتان فأكثر
لم أتلقى دورة تدريبية

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ()%.3.2من أفراد العينة لم يتلقوا أي دورة تدريبية في
مجال الحكومة اإللكترونية  ،وأن الذين تلقوا دورة تدريبية واحدة ( )%21.1وأن ( )%15..فقط
هم الذين تلقوا دورتان تدريبيتان فأكثر  .وهذا يدل على أن اإلهتمام بالحكومة اإللكترونية من
قبل و ازرة اإلعالم اإلتحادية ضعيف ومازال في مراحله النظرية  ،ويدل على ذلك الجدول
رقم( ). ..والذي إتضح فيه أن أعلى نسبة في مصادر معرفة الحكومة اإللكترونية تعود إلى
حضور الندوات والمؤتمرات.

25

20

24
63.16%

10

Frequency

15

شكل رقم ( )8 .3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للدورات التدريبية في مجال الحكومة االلكترونية

3 .2 .3النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة:
فيما يلي سوف يتم عرض نتائج محاور الدراسة األربعة التي ذكرها الباحث في اإلستبيان:
( )1المحور األول :ماهو مدى إدراك الدار العليا ومدراء الدارات المختلفة على استخدام
نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اللكترونية بواار العالم التحادية؟.
وضع الباحث في هذا المحور أسئلة عن مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات
المختلفة على استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية.
والجداول التالية توضح نتائج الدراسة عن هذا المحور.
 .1لدى اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة بالو ازرة والهيئات التابعة لها إلمام بأهمية

استخدام نظم المعلومات وتطبيق الحكومة اإللكترونية.
جدول رقم( )13 .3يوضح إلمام اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة
بأهمية استخدام نظم المعلومات وتطبيق الحكومة اإللكترونية.
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

13.2

13.2

13.2

5

2.00

28.9
78.9

15.8
50.0

15.8
50.0

6
19

3.00
4.00

100.0

21.1

21.1

8

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%.1.1وافقوا على أن لإلدارة العليا مدراء اإلدارات
المختلفة بالو ازرة والهيئات التابعة لها إلمام بأهمية استخدام نظم المعلومات وتطبيق الحكومة
اإللكترونية.

ل دى اإلدارة ال ع ل يا ومدراء اإلدارات ال مخ ت ل فة ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها إل مام ب أهم ية ا س تخدام ن ظم ال م ع لومات
وت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية
20

15

19
50.00%

5
8
21.05%

6
15.79%

5
13.16%

0
5.00

4.00

3.00

2.00

ل دى اإلدارة ال ع ل يا ومدراء اإلدارات ال مخ ت ل فة ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها إل مام ب أهم ية ا س تخدام ن ظم ال م ع لومات
العليا يةومدراء اإلدارات المختلفة
اإلدارةترون
إلمام اإلل ك
يوضحح كومة
شكل رقم(وت.3ط9ب) يق ال

بأهمية استخدام نظم المعلومات وتطبيق الحكومة اإللكترونية.

Frequency

10

 .2إن اإلدارة العليا وجميع مدراء اإلدارات يستخدمون الحاسب اآللي.
جدول رقم()14 .3يوضح استخدام الحاسب اآللي من ِق َبل اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

21.1

21.1

21.1

8

2.00

28.9
68.4

7.9
39.5

7.9
39.5

3
15

3.00
4.00

100.0

31.6

31.6

12

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%.1.1وافقوا على أن اإلدارة العليا وجميع مدراء
اإلدارات يستخدمون الحاسب اآللي.

إن اإلدارة ال ع ل يا وجم يع مدراء اإلدارات ي س تخدمون ال حا سب اآلل ي

15

10

Frequency

15
39.47%
12
31.58%

5
8
21.05%

3
7.89%

0
5.00

4.00

3.00

2.00

إن اإلدارة ال ع ل يا وجم يع مدراء اإلدارات ي س تخدمون ال حا سب اآلل ي

شكل رقم( )81 .3يوضح استخدام الحاسب اآللي من ِق َبل اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات

 .3إن اإلدارة العليا وجميع مدراء اإلدارات يستخدمون البريد اإللكتروني.
جدول رقم()15 .3يوضح استخدام البريد اإللكتروني من ِق َبل اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

26.3

26.3

26.3

10

2.00

44.7
78.9

18.4
34.2

18.4
34.2

7
13

3.00
4.00

100.0

21.1

21.1

8

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%55.3وافقوا على أن اإلدارة العليا وجميع مدراء
اإلدارات يستخدمون البريد اإللكتروني.
إن اإلدارة ال ع ل يا وجم يع مدراء اإلدارات ي س تخدمون ال بري د اإلل ك ترون ي

12.5

10.0

13
34.21%
10
26.32%
8
21.05%

5.0

7
18.42%

2.5

0.0
5.00

4.00

3.00

2.00

إن اإلدارة ال ع ل يا وجم يع مدراء اإلدارات ي س تخدمون ال بري د اإلل ك ترون ي

شكل رقم( )88 .3يوضح استخدام البريد اإللكتروني من ِق َبل اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات

 .4إن اإلدارة العليا وجميع مدراء اإلدارات قادرون على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
جدول رقم( )16 .3يوضح المقدرة على مواكبة التطورات التقنية

Frequency

7.5

من ِق َبل اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

26.3

23.7

23.7

9

2.00

55.3
86.8

28.9
31.6

28.9
31.6

11
12

3.00
4.00

100.0

13.2

13.2

5

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول السابق أن ( )%44..وافقوا على أن اإلدارة العليا وجميع مدراء
اإلدارات قادرون على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
إن اإلدارة ال ع ل يا وجم يع مدراء اإلدارات ق ادرون ع لى مواك بة ال تطورات ال ت ق ن ية ال م ت سارعة

12

10

8

11
28.95%
9
23.68%

4

5
13.16%

2
1
2.63%

5.00

Frequency

12
31.58%

6

4.00

3.00

2.00

0

1.00

إن اإلدارة ال ع ل يا وجم يع مدراء اإلدارات ق ادرون ع لى مواك بة ال تطورات ال ت ق ن ية ال م ت سارعة

شكل رقم( )81 .3يوضح المقدرة على مواكبة التطورات التقنية
من ِق َبل اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات

 .5تضع اإلدارة العليا خطط تدريبية للمدراء والموظفين في مجال الحكومة اإللكترونية من أجل
التعامل مع مشروع الحكومة اإللكترونية.

جدول رقم()17 .3يوضح وضع اإلدارة العليا للخطط التدريبية
للمدراء والموظفين في مجال الحكومة اإللكترونية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

1.00

15.8

10.5

10.5

4

2.00

47.4
86.8

31.6
39.5

31.6
39.5

12
15

3.00
4.00

100.0

13.2

13.2

5

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%52..وافقوا على أن اإلدارة العليا تضع خطط تدريبية
للمدراء والموظفين في مجال الحكومة اإللكترونية من أجل التعامل مع مشروع الحكومة
اإللكترونية.

ضع اإلدارة ال ع ل يا خطط ت دري ب ية ل لمدراء وال موظ ف ين ف ي مجال ال ح كومة اإلل ك ترون ية من أجل ال ت عامل مع م شروع
ال ح كومة اإلل ك ترون ية
15

10

Frequency

15
39.47%
12
31.58%

5

5
13.16%

4
10.53%
2
5.26%

0
5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

ت ضع اإلدارة ال ع ل يا خطط ت دري ب ية ل لمدراء وال موظ ف ين ف ي مجال ال ح كومة اإلل ك ترون ية من أجل ال ت عامل مع م شروع
ال ح كومة اإلل ك ترون ية

شكل رقم( )83 .3يوضح وضع اإلدارة العليا للخطط التدريبية
للمدراء والموظفين في مجال الحكومة اإللكترونية

 ..تسعى اإلدارة العليا إلى تطبيق الحكومة اإللكترونية بالو ازرة والهيئات التابعة لها عبر خطة
واضحة.
جدول رقم( )18 .3يوضح سعي اإلدارة العليا
إلى تطبيق الحكومة اإللكترونية عبر خطة واضحة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

18.4

15.8

15.8

6

2.00

44.7
86.8

26.3
42.1

26.3
42.1

10
16

3.00
4.00

100.0

13.2

13.2

5

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول السابق أن ( )%55.3وافقوا على أن اإلدارة العليا تسعى إلى تطبيق الحكومة

ت س عى اإلدارة ال ع ل يا إل ى ت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها ع بر خطة وا ضحة

اإللكترونية بالو ازرة والهيئات التابعة لها عبر خطة واضحة.

20

15

16
42.11%

10
26.32%

5
6
15.79%

5
13.16%

…1

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

ت س عى اإلدارة ال ع ل يا إل ى ت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها ع بر خطة وا ضحة

شكل رقم( )81 .3يوضح سعي اإلدارة العليا

0

Frequency

10

إلى تطبيق الحكومة اإللكترونية عبر خطة واضحة

 ..يوجد تنسيق وتشاور مع جميع األقسام بالو ازرة والهيئات التابعة لها من أجل تطبيق الحكومة
اإللكترونية.

جدول رقم( )19 .3يوضح التنسيق والتشاور بين األقسام
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

18.4
68.4

15.8
50.0

15.8
50.0

6
19

2.00
3.00

97.4

28.9

28.9

11

4.00

100.0

2.6

2.6

1

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%50من أفراد عينة الدراسة محايدون  ،وأن الذين وافقوا
على أن هنالك تنسيق وتشاور مع جميع األقسام بالو ازرة والهيئات التابعة لها من أجل تطبيق

وجد ت ن س يق وت شاور مع جم يع األق سام ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها من أجل ت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية

الحكومة اإللكترونية يمثلون (.)%31.5

20

15

19
50.00%

11
28.95%

5
6
15.79%

…1

5.00

…1

4.00

3.00

2.00

1.00

ي وجد ت ن س يق وت شاور مع جم يع األق سام ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها من أجل ت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية

شكل رقم( )81 .3يوضح التنسيق والتشاور بين األقسام

0

Frequency

10

 ..تقوم اإلدارة العليا والجهات ذات الصلة بتطوير اللوائح والتشريعات بما يتوافق مع متطلبات
العمل اإللكتروني.
جدول رقم( )21 .3يوضح تطوير اللوائح والتشريعات بالوزارة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

13.2

10.5

10.5

4

2.00

52.6
89.5

39.5
36.8

39.5
36.8

15
14

3.00
4.00

100.0

10.5

10.5

4

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%4..3وافقوا على أنه تقوم اإلدارة العليا والجهات ذات

اإلدارة ال ع ل يا وال جهات ذات ال ص لة ب تطوي ر ال لوائ ح وال ت شري عات ب ما ي تواف ق مع م تط ل بات ال عمل اإلل ك ترون ي

الصلة بتطوير اللوائح والتشريعات بما يتوافق مع متطلبات العمل اإللكتروني.

15

10

Frequency

14
36.84%

15
39.47%

5

4
10.53%

4
10.53%

…1

5.00

4.00

3.00

2.00

0

1.00

قوم اإلدارة ال ع ل يا وال جهات ذات ال ص لة ب تطوي ر ال لوائ ح وال ت شري عات ب ما ي تواف ق مع م تط ل بات ال عمل اإلل ك ترون ي

شكل رقم( )81 .3يوضح تطوير اللوائح والتشريعات بالوزارة

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارات
بالمحور األول:

جدول رقم()21 .3يوضح متوسطات المحور األول للدراسة

إن اإلدارة
العليا
وجميع
مدراء
اإلدارات
يستخدمون
الحاسب
اآللي

لدى اإلدارة
العليا
ومدراء
اإلدارات
المختلفة
بالوزارة
والهيئات
التابعة لها
إلمام
بأهمية
استخدام
نظم
المعلومات
وتطبيق
الحكومة
اإللكترونية
38

تضع
اإلدارة
العليا خطط
تدريبية
للمدراء
والموظفين
في مجال
الحكومة
اإللكترونية
من أجل
التعامل مع
مشروع
الحكومة
اإللكترونية

إن اإلدارة
العليا
وجميع
مدراء
اإلدارات
قادرون
على
مواكبة
التطورات
التقنية
المتسارعة

إن اإلدارة
العليا
وجميع
مدراء
اإلدارات
يستخدمون
البريد
اإللكتروني

38

38

38

تقوم
اإلدارة
العليا
والجهات
ذات الصلة
بتطوير
اللوائح
والتشريعا
ت بما
يتوافق مع
متطلبات
العمل
اإللكتروني

يوجد
تنسيق
وتشاور مع
جميع
األقسام
بالوزارة
والهيئات
التابعة لها
من أجل
تطبيق
الحكومة
اإللكترونية

تسعى
اإلدارة
العليا إلى
تطبيق
الحكومة
اإللكترونية
بالوزارة
والهيئات
التابعة لها
عبر خطة
واضحة

38

38

38

38

Valid

N

Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4211

3.1316

3.4737

3.4474

3.2895

3.5000

3.8158

3.7895

Mean

.91921

.81111

1.00638

1.03185

1.06309

1.10893

1.11149

.93456

Std. Deviation

يتضح من الجدول أعاله أن متوسط جميع العبارات يقع في الفئة ( )4.11-3.40وهي
الفئة "أوافق" حسب مقياس لكرت الخماسي (أنظر الجدول رقم( ، ))3 ،5ماعدا العبارة قبل األخيرة
والعبارة الرابعة فإن متوسطهما ( 3.13و  )3.21على التوالي وهو يندرج تحت الفئة "محايد" ،
على الرغم من أن ( )%44..وافقوا على العبارة الرابعة "إن اإلدارة العليا وجميع مدراء اإلدارات
قادرون على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة" (أنظر الجدول رقم( . ))12 ،.وهذا يعني أن جميع
العبارات التي تندرج تحت الفئة "أوافق" توضح لنا مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات
المختلفة على استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم االتحادية.

( )2المحور الثاني :ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اللكترونية بواار العالم التحادية؟
وضع الباحث في هذا المحور أسئلة عن أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق نظم
المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية  ،وفيما يلي
نستعرض الجداول التي توضح نتائج الدراسة عن هذا المحور.

 .1عدم وجود دعم من اإلدارة العليا للتحول نحو الحكومة اإللكترونية.
جدول رقم()22 .3يوضح عدم دعم اإلدارة العليا للتحول نحو الحكومة اإللكترونية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

7.9

7.9

7.9

3

1.00

31.6

23.7

23.7

9

2.00

55.3
71.1

23.7
15.8

23.7
15.8

9
6

3.00
4.00

100.0

28.9

28.9

11

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%44..وافقوا على عدم وجود دعم من اإلدارة العليا
للتحول نحو الحكومة اإللكترونية  ،وأن ( )%31.6هم من يرون أن هنالك دعم من اإلدارة
العليا.

عدم وجود دعم من اإلدارة ال ع ل يا ل ل تحول ن حو ال ح كومة اإلل ك ترون ية

12

10

8

11
28.95%
9
23.68%

9
23.68%

4

6
15.79%
3

2

Frequency

6

شكل رقم( )87 .3يوضح عدم دعم اإلدارة العليا للتحول نحو الحكومة اإللكترونية

 .2الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي داخل الو ازرة والهيئات التابعة لها غير واضح بصورة
دقيقة.
جدول رقم()23 .3يوضح عدم وضوح الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي بالوزارة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

26.3

26.3

26.3

10

2.00

44.7
73.7

18.4
28.9

18.4
28.9

7
11

3.00
4.00

100.0

26.3

26.3

10

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول السابق أن الذين وافقوا على عدم وضوح الوصف الوظيفي والهيكل
التنظيمي داخل الو ازرة والهيئات التابعة لها يمثلون نسبة ( )%55.2من أفراد عينة الدراسة.
ال و صف ال وظ ي في واله ي كل ال ت نظ يمي داخل ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها غ ير وا ضح ب صورة دق ي قة

12

10

8

11
28.95%

10
26.32%
7
18.42%

4

2

0

Frequency

10
26.32%

6

شكل رقم( )81 .3يوضح عدم وضوح الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي بالوزارة

 .3نقص اإلمكانات المادية الالزمة لتطبيق نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية.
جدول رقم( )24 .3يوضح نقص اإلمكانات المادية الالزمة
لتطبيق نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

15.8

15.8

15.8

6

2.00

23.7
68.4

7.9
44.7

7.9
44.7

3
17

3.00
4.00

100.0

31.6

31.6

12

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول السابق أن الذين وافقوا على أن هنالك نقص لإلمكانات المادية الالزمة
لتطبيق نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية يمثلون نسبة ( )%...3من أفراد
ن قص اإلم كان ات ال مادي ة ال الزمة ل تط ب يق ن ظم ال م ع لومات ال تي ت دعم ت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية

عينة الدراسة.

20

15

17
44.74%
12
31.58%

5
6
15.79%
3
7.89%

0
5.00

4.00

3.00

2.00

ن قص اإلم كان ات ال مادي ة ال الزمة ل تط ب يق ن ظم ال م ع لومات ال تي ت دعم ت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية

Frequency

10

شكل رقم( )89 .3يوضح نقص اإلمكانات المادية الالزمة
لتطبيق نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية

 .4يوجد تخوف من استخدام التقنية من قبل القيادات.
جدول رقم( )25 .3يوضح وجود تخوف من استخدام التقنية من ِق َبل القيادات
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

1.00

36.8

31.6

31.6

12

2.00

65.8

28.9

28.9

11

3.00

81.6

15.8

15.8

6

4.00

100.0

18.4

18.4

7

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يبين لنا الجدول السابق أن ( )%36.9لم يوافقوا على وجد تخوف من استخدام التقنية من
قبل القيادات  ،وأن الذين يوافقون على وجود التخوف ( )%34.2وأن المحايدون هم ()%2..1
وهي نسب متقاربة وهذا يدل على أن هنالك إحتمالين إما أنه تمت اإلجابة عن هذا السؤال
ي وجد ت خوف من ا س تخدام ال ت ق ن ية من ق بل ال ق يادات

بصورة عشوائية أو أن جميع المدراء ومدراء اإلدارات هم الذين لم يوافقوا على ذلك.
12

10

8

7
18.42%

4
6
15.79%

2
2
5.26%

0
5.00

4.00

3.00

2.00

ي وجد ت خوف من ا س تخدام ال ت ق ن ية من ق بل ال ق يادات

1.00

Frequency

11
28.95%

12
31.58%

6

شكل رقم( )11 .3يوضح وجود تخوف من استخدام التقنية من ِق َبل القيادات

 .5هنالك نقص للموظفين ذوي الخبرة في مجال نظم المعلومات.
جدول رقم( )26 .3يوضح نقص الموظفين ذوي الخبرة في مجال نظم المعلومات
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

18.4

15.8

15.8

6

2.00

28.9
68.4

10.5
39.5

10.5
39.5

4
15

3.00
4.00

100.0

31.6

31.6

12

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يبين لنا الجدول أعاله أن الذين وافقوا على وجود نقص للموظفين ذوي الخبرة في مجال
ه نال ك ن قص ل لموظ ف ين ذوي ال خ برة ف ي مجال ن ظم ال م ع لومات

نظم المعلومات بالو ازرة هم ( )%71.1من أفراد عينة الدراسة.

15

10

Frequency

15
39.47%
12
31.58%

5

6
15.79%
4
10.53%
…1

شكل رقم( )18 .3يوضح نقص الموظفين ذوي الخبرة في مجال نظم المعلومات

 .6عدم اإلهتمام بتدريب الموظفين بالو ازرة والهيئات التابعة لها على تطبيقات الحكومة
اإللكترونية.
جدول رقم( )27 .3يوضح عدم اإلهتمام بالتدريب على تطبيقات الحكومة اإللكترونية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

26.3

26.3

26.3

10

2.00

42.1
89.5

15.8
47.4

15.8
47.4

6
18

3.00
4.00

100.0

10.5

10.5

4

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح لنا من الجدول أعاله أن( )%57.9وافقوا على عدم اإلهتمام بتدريب الموظفين
على تطبيقات الحكومة اإللكترونية  ،على الرغم من أن الجدول رقم ( )13 ،6بالمحور األول
وضح لنا أن ( )%52..وافقوا على أن اإلدارة العليا تضع خطط تدريبية للمدراء والموظفين في
مجال الحكومة اإللكترونية من أجل التعامل مع مشروع الحكومة اإللكترونية .وأن الجدول أعاله
يوضح أن( )%2..3يرون أن هنالك إهتمام بتدريب الموظفين على تطبيقات الحكومة
اإللكترونية .وهي نسبة ضعيفة إذا ماقورنت بالـ ( . )%57.9وهذا يدلل على أن خطط التدريب
موجوة ولكن التنفيذ على أرض الواقع ضعيف.

عدم اإله تمام ب تدري ب ال موظ ف ين ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها ع لى ت ط ب ي قات ال ح كومة اإلل ك ترون ية

20

15

18
47.37%

10
26.32%

Frequency

10

5

6
15.79%

4
10.53%

0
5.00

4.00

3.00

2.00

عدم اإله تمام ب تدري ب ال موظ ف ين ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها ع لى ت ط ب ي قات ال ح كومة اإلل ك ترون ية

شكل رقم( )11 .3يوضح عدم اإلهتمام بالتدريب على تطبيقات الحكومة اإللكترونية

 .7مقاومة بعض الموظفين للتغيير والخوف من تهديد مواقعهم الوظيفية.
جدول رقم( )28 .3يوضح مقاومة بعض الموظفين للتغيير
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

7.9

7.9

7.9

3

1.00

21.1

13.2

13.2

5

2.00

34.2
76.3

13.2
42.1

13.2
42.1

5
16

3.00
4.00

100.0

23.7

23.7

9

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح لنا من الجدول أعاله أن ( )%65.8وافقوا على أنه يوجد بالو ازرة مقاومة من
بعض الموظفين للتغيير والخوف من تهديد مواقعهم الوظيفية.

م قاومة ب عض ال موظ ف ين ل ل ت غ ي ير وال خوف من ت هدي د مواق عهم ال وظ ي ف ية

20

15

16
42.11%

Frequency

10

5

9
23.68%
5
13.16%

5
13.16%

3.00

2.00

3
7.89%

0
5.00

4.00

1.00

م قاومة ب عض ال موظ ف ين ل ل ت غ ي ير وال خوف من ت هدي د مواق عهم ال وظ ي ف ية

شكل رقم( )13 .3يوضح مقاومة بعض الموظفين للتغيير

 .8نقص الحوافز المادية الالزمة لتشجيع تطبيقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية.
جدول رقم( )29 .3يوضح نقص الحوافز المادية الالزمة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

15.8

13.2

13.2

5

2.00

34.2
76.3

18.4
42.1

18.4
42.1

7
16

3.00
4.00

100.0

23.7

23.7

9

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يبين لنا الجدول أعاله أن الذين وافقوا على أن هنالك نقص للحوافز المادية الالزمة
لتشجيع تطبيقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية ( )%65.8وهي نفس
نسبة الذين وافقوا على أنه يوجد بالو ازرة مقاومة من بعض الموظفين للتغيير والخوف من تهديد
مواقعهم الوظيفية .وهذا يوحي بأن هنالك عالقة مابين الحوافز المادية ومقاومة التغيير.

ن قص ال حواف ز ال مادي ة ال الزمة ل ت شج يع ت ط ب ي قات ن ظم ال م ع لومات ال تي ت دعم ت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية

20

15

16
42.11%

Frequency

10

5

9
23.68%

7
18.42%

5
13.16%
…1

4.00

5.00

3.00

2.00

0

1.00

ن قص ال حواف ز ال مادي ة ال الزمة ل ت شج يع ت ط ب ي قات ن ظم ال م ع لومات ال تي ت دعم ت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية

شكل رقم( )11 .3يوضح نقص الحوافز المادية الالزمة

 .9نقص اإلمكانيات الفنية الالزمة التي تساعد في استخدام أنظمة المعلومات التي تدعم
تطبيق الحكومة اإللكترونية.
جدول رقم( )31 .3يوضح نقص اإلمكانيات الفنية الالزمة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

18.4

15.8

15.8

6

2.00

34.2
73.7

15.8
39.5

15.8
39.5

6
15

3.00
4.00

100.0

26.3

26.3

10

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

من الجدول أعاله نجد أن ( )%65.8وافقوا على أن بالو ازرة نقص لإلمكانيات الفنية
الالزمة التي تساعد في استخدام أنظمة المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية .وهي
اإلم كان يات ال ف ن ية ال الزمة ال تي ت ساعد ف ي ا س تخدام أن ظمة ال م ع لومات ال تي ت دعم ت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية

نفس النسبة التي تحصل عليها الباحث في الجدولين السابقين.

15

10

Frequency

15
39.47%

10
26.32%

5

6
15.79%

6
15.79%

3.00

2.00

…1

4.00

5.00

1.00

قص اإلم كان يات ال ف ن ية ال الزمة ال تي ت ساعد ف ي ا س تخدام أن ظمة ال م ع لومات ال تي ت دعم ت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية

شكل رقم( )11 .3يوضح نقص اإلمكانيات الفنية الالزمة

 .11أجهزة الحاسوب بالو ازرة والهيئات التابعة لها غير كافية.
جدول رقم( )31 .3يوضح عدم كفاية أجهزة الحاسوب بالوزارة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

1.00

34.2

28.9

28.9

11

2.00

47.4
78.9

13.2
31.6

13.2
31.6

5
12

3.00
4.00

100.0

21.1

21.1

8

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

0

يتضح من الجدول أعاله أن الذين وافقوا على عدم كفاية أجهزة الحاسوب بالو ازرة والهيئات
التابعة لها

اسة .عة ل ها غ ير ك اف ية
الدالر تاب
عينةئات
رادواله ي
وزارة
سوب) ب ال
أجهزة ال حا
من أف
%52.7
يمثلون (
12

10

8

11
28.95%

8
21.05%

Frequency

12
31.58%

6

4
5
13.16%

2
2
5.26%

0
5.00

3.00

4.00

1.00

2.00

أجهزة ال حا سوب ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها غ ير ك اف ية

شكل رقم( )11 .3يوضح عدم كفاية أجهزة الحاسوب بالوزارة

 .11الشبكة المحلية وشبكة اإلنترنت غير متوفرتين في جميع إدارات الو ازرة والهيئات التابعة
لها.
جدول رقم( )32 .3يوضح عدم توفر الشبكة المحلية وشبكة اإلنترنت بجميع اإلداراة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

7.9

7.9

7.9

3

1.00

36.8

28.9

28.9

11

2.00

52.6
81.6

15.8
28.9

15.8
28.9

6
11

3.00
4.00

100.0

18.4

18.4

7

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%47.3وافقوا على عدم توفر الشبكة المحلية وشبكة

اإلنترنت في جميع إدارات الو ازرة والهيئات التابعة لها  ،وأن الذين لم يوافقوا ( .)%36.8وبناءًا
على أدوات البحث األخرى (المقابلة  ،المالحظة) يرى الباحث أن الذين لم يوافقوا أجابوا على
هذا السؤال بناءاً على مكاتبهم أو إداراتهم فقط .

شكل رقم( )17 .3يوضح عدم توفر الشبكة المحلية وشبكة اإلنترنت بجميع اإلداراة

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارات
بالمحور الثاني:
جدول رقم( )33 .3يوضح متوسطات المحور الثاني للدراسة

العبار

الرقم

المتوسط

النحراف
المعياري

1

عدم وجود دعم من اإلدارة العليا للتحول نحو الحكومة اإللكترونية.

3.34

1.34

2

الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي داخل الو ازرة والهيئات التابعة لها غير

3.55

1.16

واضح بصورة دقيقة.
3

نقص اإلمكانات المادية الالزمة لتطبيق نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية.

3.92

1.12

4

يوجد تخوف من استخدام التقنية من قبل القيادات.

3.11

1.21

5

هنالك نقص للموظفين ذوي الخبرة في مجال نظم المعلومات.

3.82

1.14

6

عدم اإلهتمام بتدريب الموظفين بالو ازرة والهيئات التابعة لها على تطبيقات

3.42

1.11

الحكومة اإللكترونية.
7

مقاومة بعض الموظفين للتغيير والخوف من تهديد مواقعهم الوظيفية.

3.61

1.22

8

نقص الحوافز المادية الالزمة لتشجيع تطبيقات نظم المعلومات التي تدعم

3.71

1.16

تطبيق الحكومة اإللكترونية.
9

نقص اإلمكانيات الفنية الالزمة التي تساعد في استخدام أنظمة المعلومات

3.71

1.11

التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية.
11

أجهزة الحاسوب بالو ازرة والهيئات التابعة لها غير كافية.

3.34

1.26

11

الشبكة المحلية وشبكة اإلنترنت غير متوفرتين في جميع إدارات الو ازرة

3.21

1.28

والهيئات التابعة لها.

يتضح من الجدول أعاله أن متوسط العبارات رقم ( )1 ،. ،. ،. ،5 ،3 ،2يقع في الفئة
( )4.11-3.40وهي الفئة "أوافق"  ،أما العبارات ( )11 ،10 ،4 ،1تقع متوسطاتها في الفئة
( )3.31-2..0وهي الفئة "محايد" حسب مقياس لكرت الخماسي (أنظر الجدول رقم( .))3 ،5وهذا
يعني أن العبارات التي متوسطاتها تندرج تحت الفئة "أوافق" هي أهم المعوقات التي تحول دون
تطبيق نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية.

( )3المحور الثالث :ماهي أهم العوامل المساعد على استخدام نظم المعلومات التي تدعم
تطبيق الحكومة اللكترونية بواار العالم التحادية؟
 .1تفهم اإلدارة العليا بأهمية تطبيق الحكومة اإللكترونية بالو ازرة.
جدول رقم( )34 .3يوضح تفهم اإلدارة العليا بأهمية تطبيق الحكومة اإللكترونية بالوزارة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

2.00

15.8
57.9

10.5
42.1

10.5
42.1

4
16

3.00
4.00

100.0

42.1

42.1

16

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%84.2وافقوا بأن هنالك تفهم من اإلدارة العليا بأهمية
تطبيق الحكومة اإللكترونية بالو ازرة  .وهي نسبة جيدة جداً وتساعد في تطبيق الحكومة
ت فهم اإلدارة ال ع ل يا ب أهم ية ت ط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية ب ال وزارة

اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية.

20

شكل رقم( )11 .3يوضح تفهم اإلدارة العليا بأهمية تطبيق الحكومة اإللكترونية بالوزارة

 .2وجود دعم من اإلدارة العليا للتحول نحو الحكومة اإللكترونية.
جدول رقم( )35 .3يوضح دعم اإلدارة العليا للتحول نحو الحكومة اإللكترونية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

2.00

28.9
63.2

23.7
34.2

23.7
34.2

9
13

3.00
4.00

100.0

36.8

36.8

14

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يبين لنا الجدول أعاله أن ( )%71وافقوا على وجود دعم من اإلدارة العليا للتحول نحو
الحكومة اإللكترونية  ،وأن الذين لم يوافقوا ( . )%5.3ونجد أن هنالك تناقض كبير ما بين هذه
النسب ونسب الجدول رقم ( )17 .6والتي بينت أن ( )%44..وافقوا على عدم وجود دعم من
اإلدارة العليا للتحول نحو الحكومة اإللكترونية  ،وأن ( )%31.6لم يوافقوا .أما نسبة المحايدون
في الجدولين ظلت ثابتة وهي ( )%23.7وهذا يدل على أن عدد من أفراد عينة الدراسة أجابوا
وجود دعم من اإلدارة ال ع ل يا ل ل تحول ن حو ال ح كومة اإلل ك ترون ية

على هذين السؤالين بصورة عشوائية.

12.5

10.0

شكل رقم( )19 .3يوضح دعم اإلدارة العليا للتحول نحو الحكومة اإللكترونية

 .3لدى الموظفين بالو ازرة والهيئات التابعة لها إلمام بمفهوم الحكومة اإللكترونية.
جدول رقم()36 .3يوضح إلمام الموظفين بمفهوم الحكومة اإللكترونية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

10.5

10.5

10.5

4

2.00

50.0
86.8

39.5
36.8

39.5
36.8

15
14

3.00
4.00

100.0

13.2

13.2

5

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%51وافقوا على أن لدى الموظفين بالو ازرة والهيئات
التابعة لها إلمام بمفهوم الحكومة اإللكترونية .ويرجع ذالك إلى الندوات والمؤتمرات  ،الدورات
التدريبية التي تقدمها و ازرة اإلعالم اإلتحاية وكذلك إلى اإلنترنت (أي تعلم ذاتي لدى
الموظفين) ،كما موضح بالجدول رقم( )7 .6الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمصادر
ل دى ال موظ ف ين ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها إل مام ب م فهوم ال ح كومة اإلل ك ترون ية

المعرفة بالحكومة اإللكترونية.

15

10

Frequency

14
36.84%

15
39.47%

5

شكل رقم( )31 .3يوضح إلمام الموظفين بمفهوم الحكومة اإللكترونية

 .4إن مركز المعلومات بالو ازرة به موظفين مؤهلين وذوي خبرة.
جدول رقم( )37 .3يوضح وجود الموظفين ذوي الخبرة بمركز المعلومات
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

1.00

18.4

13.2

13.2

5

2.00

36.8
65.8

18.4
28.9

18.4
28.9

7
11

3.00
4.00

100.0

34.2

34.2

13

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%63.1وافقوا على وجود موظفين مؤهلين وذوي خبرة
بمركز المعلومات.

إن مرك ز ال م ع لومات ب ال وزارة ب ه موظ ف ين مؤهل ين وذوي خ برة

12.5

10.0

13
34.21%
11
28.95%

5.0
7
18.42%
5
13.16%

2.5
2
5.26%

0.0
5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

Frequency

7.5

شكل رقم( )38 .3يوضح وجود الموظفين ذوي الخبرة بمركز المعلومات

 .5إن الحواسيب المستخدمة حالياً متطورة وجيدة.
جدول رقم( )31 .3يوضح استخدام حواسيب متطورة وجيدة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

21.1

18.4

18.4

7

2.00

34.2
73.7

13.2
39.5

13.2
39.5

5
15

3.00
4.00

100.0

26.3

26.3

10

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

من الجدول أعاله يتضح لنا أن ( )%65.8وافقوا على أن الحواسيب المستخدمة حالياً متطورة
وجيدة.

إن ال حوا س يب ال م س تخدمة حال ي ا ً م تطورة وج يدة

15

10

Frequency

15
39.47%

10
26.32%

5
7
18.42%
5
13.16%

…1

5.00

4.00

3.00

2.00

إن ال حوا س يب ال م س تخدمة حال ي ا ً م تطورة وج يدة

شكل رقم( )31 .3يوضح استخدام حواسيب متطورة وجيدة

1.00

0

 .6إن الموظفين بالو ازرة والهيئات التابعة لها لديهم دراية باستخدام الحاسب اآللي.
جدول رقم( )39 .3يوضح دراية الموظفين باستخدام الحاسب اآللي
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

7.9

7.9

7.9

3

2.00

23.7
78.9

15.8
55.3

15.8
55.3

6
21

3.00
4.00

100.0

21.1

21.1

8

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن الذين وافقوا على أن الموظفين بالو ازرة والهيئات التابعة لها
دراي ة ب ا س تخدام ال حا سب اآلل ي
اآلليتابهمعة ل( ها ل دي
الحاسبئات ال
وزارة واله ي
اية ين ب ال
رف
موظ
إن ال
76.4هم.)%
باستخدام
لديهم د
25

20

21
55.26%

10

5

8
21.05%

6
15.79%
3
7.89%

0
5.00

4.00

3.00

2.00

إن ال موظ ف ين ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها ل دي هم دراي ة ب ا س تخدام ال حا سب اآلل ي

شكل رقم( )33 .3يوضح دراية الموظفين باستخدام الحاسب اآللي

Frequency

15

 .7شبكة الحواسيب واإلنترنت تربط جميع أقسام الو ازرة.
جدول رقم( )11 .3يوضح وجود شبكة حواسيب وإنترنت
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

1.00

26.3

21.1

21.1

8

2.00

39.5
76.3

13.2
36.8

13.2
36.8

5
14

3.00
4.00

100.0

23.7

23.7

9

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%61.5وافقوا على أن شبكة الحواسيب واإلنترنت تربط
جميع أقسام الو ازرة  .وهنا يرى الباحث أن هذا السؤال تمت اإلجابة عليه بصورة عشوائية

(أنظر

الجدول رقم())2. ..
ش .ب كة ال حوا س يب واإلن ترن ت ت رب ط جم يع أق سام ال وزارة

12.5

10.0

14
36.84%

5.0

9
23.68%

8
21.05%
5
13.16%

2.5
2
5.26%

0.0
5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

ش ب كة ال حوا س يب واإلن ترن ت ت رب ط جم يع أق سام ال وزارة

شكل رقم( )31 .3يوضح وجود شبكة حواسيب وإنترنت

 .8شبكة الحواسيب واإلنترنت تربط الو ازرة بجميع الهيئات التابعة لها.
جدول رقم( )18 .3يوضح ربط الوزارة والهيئات التابعة لها بشبكة حواسيب وإنترنت

Frequency

7.5

Cumulative
Percent

Percent

Valid Percent

Frequency

7.9

7.9

7.9

3

1.00

47.4

39.5

39.5

15

2.00

71.1

23.7

23.7

9

3.00

89.5

18.4

18.4

7

4.00

100.0

10.5

10.5

4

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

من الجدول أعاله ( )%47.4من أفراد عينة الدراسة لم يوافقوا على أن شبكة الحواسيب
واإلنترنت تربط الو ازرة بجميع الهيئات التابعة لها .وهذا يعنى أنه ال يوجد ربط إلكتروني مابين
و ازرة اإلعالم اإلتحادية والهيئات التابعة لها.
ش ب كة ال حوا س يب واإلن ترن ت ت رب ط ال وزارة ب جم يع اله ي ئات ال تاب عة ل ها

15

10

Frequency

15
39.47%

5

9
23.68%
7
18.42%
4
10.53%

3
7.89%

0
5.00

3.00

4.00

1.00

2.00

ش ب كة ال حوا س يب واإلن ترن ت ت رب ط ال وزارة ب جم يع اله ي ئات ال تاب عة ل ها

شكل رقم( )31 .3يوضح ربط الوزارة والهيئات التابعة لها بشبكة حواسيب وإنترنت

 .9شبكة اإلنترنت والمعلومات الحالية لها القدرة على نقل المعلومات بسرعة كبيرة.
جدول رقم( )11 .3يوضح إمكانية نقل المعلومات بسرعة كبيرة
عبر شبكة اإلنترنت والمعلومات الحالية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

7.9

7.9

7.9

3

1.00

Valid

21.1

13.2

13.2

5

2.00

36.8
78.9

15.8
42.1

15.8
42.1

6
16

3.00
4.00

100.0

21.1

21.1

8

5.00

100.0

100.0

38

Total

من الجدول أعاله نجد أن الذين وافقوا على أن الشبكة الحالية للمعلومات واإلنترنت لها
اسة.
القدرة على نقل المعلومات بسرعة كبيرة يمثلون ( )%63.2من أفراد عينة الدر
ش ب كة اإلن ترن ت وال م ع لومات ال حال ية ل ها ال قدرة ع لى ن قل ال م ع لومات ب سرعة ك ب يرة
20

15

16
42.11%

5
8
21.05%

6
15.79%

5
13.16%

3
7.89%

0
5.00

3.00

4.00

1.00

2.00

ش ب كة اإلن ترن ت وال م ع لومات ال حال ية ل ها ال قدرة ع لى ن قل ال م ع لومات ب سرعة ك ب يرة

شكل رقم( )31 .3يوضح إمكانية نقل المعلومات بسرعة كبيرة
عبر شبكة اإلنترنت والمعلومات الحالية

 .11توجد برمجيات على شكل نظم معلومات يتم استخدامها بالو ازرة والهيئات التابعة لها.
جدول رقم( )13 .3يوضح وجود برمجيات على شكل نظم معلومات مستخدمة بالوزارة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

7.9

7.9

7.9

3

1.00

26.3

18.4

18.4

7

2.00

55.3
89.5

28.9
34.2

28.9
34.2

11
13

3.00
4.00

100.0

10.5

10.5

4

5.00

Valid

Frequency

10

100.0

100.0

38

Total

يتضح لنا من الجدول أعاله أن ( )%44.7هم الذين وافقوا على أن بالو ازرة والهيئات التابعة لها
توجود برمجيات على شكل نظم معلومات.

ت وجد ب رمج يات ع لى ش كل ن ظم م ع لومات ي تم ا س تخدامها ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها

12.5

10.0

13
34.21%
11
28.95%

Frequency

7.5

5.0
7
18.42%

2.5

4
10.53%

3
7.89%

0.0
5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

ت وجد ب رمج يات ع لى ش كل ن ظم م ع لومات ي تم ا س تخدامها ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها

شكل رقم( )37 .3يوضح وجود برمجيات على شكل نظم معلومات مستخدمة بالوزارة

 .11يمكن تطوير نظم المعلومات المستخدمة حالياً لتتوافق مع تطبيقات الحكومة اإللكترونية.
جدول رقم( )11 .3يوضح إمكانية يمكن تطوير نظم المعلومات المستخدمة حاليا
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

5.3

2.6

2.6

1

2.00

21.1
81.6

15.8
60.5

15.8
60.5

6
23

3.00
4.00

100.0

18.4

18.4

7

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%78.9وافقوا على إمكانية تطوير نظم المعلومات
المستخدمة حاليا لتتوافق مع تطبيقات الحكومة اإللكترونية.

ي م كن ت طوي ر ن ظم ال م ع ًلومات ال م س تخدمة حال ي ا ً ل ت تواف ق مع ت ط ب ي قات ال ح كومة اإلل ك ترون ية

25

20

23
60.53%

Frequency

15

10

5
7
18.42%

6
15.79%

5.00

3.00

4.00

…1

…1

2.00

1.00

0

ي م كن ت طوي ر ن ظم ال م ع لومات ال م س تخدمة حال ي ا ً ل ت تواف ق مع ت ط ب ي قات ال ح كومة اإلل ك ترون ية

شكل رقم( )31 .3يوضح إمكانية يمكن تطوير نظم المعلومات المستخدمة حاليا

 .12يتم استخدام البريد اإللكتروني للمراسالت مابين الهيئات وأقسام الو ازرة.
جدول رقم( )11 .3يوضح استخدام البريد اإللكتروني للمراسالت مابين الهيئات و الوزارة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

26.3

23.7

23.7

9

2.00

47.4
81.6

21.1
34.2

21.1
34.2

8
13

3.00
4.00

100.0

18.4

18.4

7

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%52.6وافقوا على أن المراسالت مابين الو ازرة والهيئات
التابعة لها تتم عبر البريد اإللكتروني.

ي تم ا س تخدام ال بري د اإلل ك ترون ي ل لمرا س الت ماب ين اله ي ئات وأق سام ال وزارة

شكل رقم( )39 .3يوضح استخدام البريد اإللكتروني للمراسالت مابين الهيئات و الوزارة

 .13يتوفر للو ازرة موقع إلكتروني متطور ومحدث بصورة دورية.
جدول رقم( )11 .3يوضح وجود موقع إلكتروني للوزارة متطور ومحدث بصورة دورية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

2.00

28.9
73.7

23.7
44.7

23.7
44.7

9
17

3.00
4.00

100.0

26.3

26.3

10

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن الذين وافقوا على وجود موقع إلكتروني للو ازرة متطور
ومحدث

دورريةل (71
) .ع إل ك ترون ي م تطور ومحدث ب صورة دوري ة
لوزارة%موق
بصويرة توف
20

15

شكل رقم( )11 .3يوضح وجود موقع إلكتروني للوزارة متطور ومحدث بصورة دورية

 .14توجد خدمات لبعض المعامالت عبر موقع الو ازرة اإللكتروني خاصة بالموظفين
واإلعالميين والشركات.
جدول رقم( )17 .3يوضح وجود خدمات لبعض المعامالت عبر موقع الوزارة اإللكتروني
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

28.9

23.7

23.7

9

2.00

55.3
81.6

26.3
26.3

26.3
26.3

10
10

3.00
4.00

100.0

18.4

18.4

7

5.00

100.0

100.0

38

Total

1.00

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%44.7وافقوا على وجود خدمات لبعض المعامالت عبر
موقع اإللكتروني للو ازرة خاصة بالموظفين واإلعالميين والشركات وعددهم ( )17من جملة
( ،)38وأن الذين لم يوافقوا ( )%29وعددهم ( ، )11أما المحايدون يمثلون نسبة ()%26.3
(أنظراتالملحق رقم
إلكترونيتاني ينفقط
الو از
عامالت وعأنبر من
. ) 11
وعددهم
وال شرك
خدمتان ين واإلع الم
رة ب ال موظ ف
صة
بموقعي خا
المالحظ اإللأن ك ترون
موق ع ال وزارة
عض (ال م
ت وجد خدمات ل ب
(.))6(،)5
10

8

شكل رقم( )18 .3يوضح وجود خدمات لبعض المعامالت عبر موقع الوزارة اإللكتروني

 .15يوجد استخدام للخدمات اإللكترونية من قبل الموظفين واإلعالميين والشركات بموقع
الو ازرة.
جدول رقم( )11 .3يوضح استخدام الخدمات اإللكترونية المتوفرة بالموقع اإللكتروني
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

23.7

21.1

21.1

8

2.00

47.4
86.8

23.7
39.5

23.7
39.5

9
15

3.00
4.00

100.0

13.2

13.2

5

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%52.7وافقوا على أنه يتم استخدام الخدمات اإللكترونية
لخدماتالواإللا
تخدام لبموقع
الموجوة
اإللكتروني .بل ال موظ ف ين واإلع الم ي ين وال شرك ات ب موق ع ال وزارة
زرةك ترون ية من ق
ي وجد ا س
15

10

Frequency

15
39.47%

شكل رقم( )11 .3يوضح استخدام الخدمات اإللكترونية المتوفرة بالموقع اإللكتروني

 .16يتم استيعاب الموظفين في دورات تدريبية خاصة باستخدام الحاسوب ونظم المعلومات.
جدول رقم( )19 .3يوضح استيعاب الموظفين في دورات تدريبية
خاصة باستخدام الحاسوب ونظم المعلومات
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

2.00

26.3
73.7

21.1
47.4

21.1
47.4

8
18

3.00
4.00

100.0

26.3

26.3

10

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%73.7وافقوا على أنه يتم استيعاب الموظفين
في دورات تدريبية خاصة باستخدام الحاسوب ونظم المعلومات  .ومقارنة بالجدول رقم( )6.6الذي
يوضح توزيع أفراد العينة وفقاً لدورات الحاسب اآللي نجد أن ( )%81.6هم الذين تلقوا ددورات
تدريبية في الحاسب اآللي وعدهم ( )31من مجموع أفراد العينة  ،وهي نسبة عالية تساعد في

ي تم ا س ت ي عاب ال موظ ف ين ف ي دورات ت دري ب ية خا صة ب ا س تخدام ال حا سوب ون ظم ال م ع لومات

تطبيق الحكومة اإللكترونية بالو ازرة.

20

15

18
47.37%

Frequency

10

شكل رقم( )13 .3يوضح استيعاب الموظفين في دورات تدريبية
خاصة باستخدام الحاسوب ونظم المعلومات

 .17توجد دورات تدريبية خاصة بتطبيق الحكومة اإللكترونية.
جدول رقم( )11 .3يوضح وجود دورات تدريبية خاصة بتطبيق الحكومة اإللكترونية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

1.00

42.1

36.8

36.8

14

2.00

68.4

26.3

26.3

10

3.00

81.6

13.2

13.2

5

4.00

100.0

18.4

18.4

7

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%42.1لم يوافقوا على وجود دورات تدريبية خاصة
بتطبيق الحكومة اإللكترونية  ،وأن ( )%31.6هم الذين وافقوا على وجود الدورات  ،ونجد أن
الذين تلقوا دورات تدريبية في مجال الحكومة اإللكترونية (( )%36.9أنظر الجدول رقم( ، ))8 .6أما
نسبة المحايدون فهي ( )%26.3وهي نفس النسبة بالجدول رقم ( )41 .6المتعلق بالعبارة توجد
خدمات لبعض المعامالت عبر موقع الو ازرة اإللكتروني خاصة بالموظفين واإلعالميين
والشركات .وأن ( )%23.7ال يعلمون شيئاً عن الحكومة اإللكترونية

(أنظر الجدول رقم())7 .6

وهي

نفس النسبة في الجدول رقم ( )42 .6المتعلق بالعبارة يوجد استخدام للخدمات اإللكترونية من قبل
الموظفين واإلعالميين والشركات بموقع الو ازرة  .وهذا يعني أن الذين لم يتلقوا دورات تدريبية في
مجال الحكومة اإللكترونية أجابوا على األسئلة المتعلقة بالحكومة اإللكترونية بالحياد.

ت وجد دورات ت دري ب ية خا صة ب تط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية

12.5

10.0

14
36.84%

10
26.32%

5.0

7
18.42%
5
13.16%

2.5
2
5.26%

0.0
5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

ت وجد دورات ت دري ب ية خا صة ب تط ب يق ال ح كومة اإلل ك ترون ية

شكل رقم( )11 .3يوضح وجود دورات تدريبية خاصة بتطبيق الحكومة اإللكترونية

Frequency

7.5

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارات
بالمحور الثالث:
جدول رقم( )18 .3يوضح متوسطات المحور الثالث للدراسة

العبار

الرقم

المتوسط

النحراف
المعياري

1

تفهم اإلدارة العليا بأهمية تطبيق الحكومة اإللكترونية بالو ازرة.

4.21

1.84

2

وجود دعم من اإلدارة العليا للتحول نحو الحكومة اإللكترونية.

4.13

1.91

3.53

1.86

3

لدى الموظفين بالو ازرة

والهيئات التابعة لها إلمام بمفهوم الحكومة

اإللكترونية.
4

إن مركز المعلومات بالو ازرة به موظفين مؤهلين وذوي خبرة.

3.74

1.22

5

إن الحواسيب المستخدمة حالياً متطورة وجيدة.

3.68

1.14

6

إن الموظفين بالو ازرة والهيئات التابعة لها لديهم دراية باستخدام الحاسب

3.89

1.83

اآللي.
7

شبكة الحواسيب واإلنترنت تربط جميع أقسام الو ازرة.

3.53

1.22

8

شبكة الحواسيب واإلنترنت تربط الو ازرة بجميع الهيئات التابعة لها.

2.84

1.15

9

شبكة اإلنترنت والمعلومات الحالية لها القدرة على نقل المعلومات

3.55

1.21

بسرعة كبيرة.
11

توجد برمجيات على شكل نظم معلومات يتم استخدامها بالو ازرة والهيئات

3.21

1.12

التابعة لها.
11

يمكن تطوير نظم المعلومات المستخدمة حالياً لتتوافق مع تطبيقات

3.89

1.831

الحكومة اإللكترونية.
12

يتم استخدام البريد اإللكتروني للمراسالت مابين الهيئات وأقسام الو ازرة.

3.42

1.13

13

يتوفر للو ازرة موقع إلكتروني متطور ومحدث بصورة دورية.

3.92

1.85

14

توجد خدمات لبعض المعامالت عبر موقع الو ازرة اإللكتروني خاصة

3.29

1.18

بالموظفين واإلعالميين والشركات.
15

يوجد استخدام للخدمات اإللكترونية من قبل الموظفين واإلعالميين

3.39

1.15

والشركات بموقع الو ازرة.
16

يتم استيعاب الموظفين في دورات تدريبية خاصة باستخدام الحاسوب

3.95

1.84

ونظم المعلومات.
17

توجد دورات تدريبية خاصة بتطبيق الحكومة اإللكترونية.

3.13

1.22

يتضح من الجدول أعاله أن متوسط العبارة األولى يقع في الفئة ( )5-4.20وهي الفئة
"أوافق بشدة"  ،وأن متوسط العبارات رقم ( )13،1. ،12، 11، 1 ،.، .، 5، 4، 3 ، 2يقع
في الفئة ( )4.11-3.40وهي الفئة "أوافق"  ،أما العبارات ( )1. ،15 ،14 ،10 ،.نجد أن
متوسطها يقع في الفئة ( )3.31-2..0وهي الفئة "محايد" حسب مقياس لكرت الخماسي

(أنظر

الجدول رقم( .))3 ،5وهذا يعني أن العبارات التي تندرج تحت الفئة "أوافق" هي من أهم العوامل
المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بوازرة اإلعالم
اإلتحادية والهيئات التابعة لها  .وكون أن العبارة األولى :تفهم اإلدارة العليا بأهمية تطبيق الحكومة

اإللكترونية بالو ازرة تندرج تحت الفئة "أوافق بشدة" فهي تعتبر األولى واألهم والتي تساعد في استخدام نظم
المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية.

( )4المحور الرابع :ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
االلكترونية بواار االعالم االتحادية؟
 .1توفير الوقت والجهد والتكلفة في إنجاز المعامالت.

جدول رقم( )11 .3يوضح توفير الوقت والجهد والتكلفة في إنجاز المعامالت
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

2.00

10.5
42.1

7.9
31.6

7.9
31.6

3
12

3.00
4.00

100.0

57.9

57.9

22

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%89.5وافقوا على أن استخدام نظم المعلومات التي
ت وف ير ال وق ت وال جهد وال ت ك ل فة ف ي إن جاز ال م عامالت

تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية توفر الوقت والجهد والتكلفة في إنجاز المعامالت.
25

20

22
57.89%

10

12
31.58%

5

3
7.89%

4.00

5.00

…1

2.00

3.00

ت وف ير ال وق ت وال جهد وال ت ك ل فة ف ي إن جاز ال م عامالت

شكل رقم( )11 .3يوضح توفير الوقت والجهد والتكلفة في إنجاز المعامالت

 .2تقليل استخدام األوراق في األعمال بالو ازرة والهيئات التابعة لها.
جدول رقم( )13 .3يوضح تقليل استخدام األوراق في األعمال
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

10.5

7.9

7.9

3

2.00

15.8
44.7

5.3
28.9

5.3
28.9

2
11

3.00
4.00

100.0

55.3

55.3

21

5.00

Valid

0

Frequency

15

100.0

100.0

Total

38

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%84.2وافقوا على أن استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية تقلل من استخدام األوراق في األعمال بالو ازرة والهيئات التابعة
لها.

ت ق ل يل ا س تخدام األوراق ف ي األع مال ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها

25

20

21
55.26%

10

11
28.95%

5

3
7.89%

2
5.26%

5.00

3.00

4.00

…1

1.00

2.00

ت ق ل يل ا س تخدام األوراق ف ي األع مال ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها

شكل رقم( )11 .3يوضح تقليل استخدام األوراق في األعمال

 .3توفير الخدمات العامة في أي زمان ومكان.
جدول رقم( )11 .3يوضح توفير الخدمات العامة في أي زمان ومكان
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

7.9

5.3

5.3

2

2.00

10.5
50.0

2.6
39.5

2.6
39.5

1
15

3.00
4.00

100.0

50.0

50.0

19

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

0

Frequency

15

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%89.5وافقوا على أن استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية توفر الخدمات العامة في أي زمان ومكان .وهي نفس النسبة
في الجدول رقم ( )46 .6المتعلق بالعبارة توفير الوقت والجهد والتكلفة في إنجاز المعامالت .وهذا
زمانكانومكان وتوفير الوقت والجهد
الخدمةف يفيايأي
مابين التوفير
يعني أن هنالك عالقة
زمان وم
خدمات ال عامة
طردية وف ير
ت
والتكلفة في إنجاز المعامالت.
20

15

19
50.00%

Frequency

10
15
39.47%

5

4.00

5.00

…1

2
5.26%

…1

3.00

2.00

1.00

0

ت وف ير ال خدمات ال عامة ف ي اي زمان وم كان

شكل رقم( )17 .3يوضح توفير الخدمات العامة في أي زمان ومكان

 .4ضمان أمن وسرية المعلومات.
جدول رقم( )11 .3يوضح ضمان أمن وسرية المعلومات
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

13.2

10.5

10.5

4

2.00

15.8
55.3

2.6
39.5

2.6
39.5

1
15

3.00
4.00

100.0

44.7

44.7

17

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%84.2وافقوا على أن استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية تساعد في ضمان أمن وسرية المعلومات .وهي نفس النسبة

في الجدول رقم ( )47 .6المتعلق بالعبارة تقليل استخدام األوراق في األعمال بالو ازرة والهيئات
التابعة لها ،وهذا يع ني أن تطبيقات الحكومة اإللكترونية تقلل من استخدام الورق بنفس النسبة
التي تضمن لنا بها أمن وسرية المعلومات.

شكل رقم( )11 .3يوضح ضمان أمن وسرية المعلومات

 .5سرعة البحث عن البيانات والمعلومات.
جدول رقم( )17 .3يوضح سرعة البحث عن البيانات والمعلومات
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

7.9
39.5

7.9
31.6

7.9
31.6

3
12

3.00
4.00

100.0

60.5

60.5

23

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%92.1وافقوا على أن استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية تساعد في سرعة البحث عن البيانات والمعلومات.
سرعة ال بحث عن ال ب يان ات وال م ع لومات

25

شكل رقم( )19 .3يوضح سرعة البحث عن البيانات والمعلومات

 .6تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الو ازرة والهيئات التابعة لها.
جدول رقم( )11 .3تحسين مستوى الخدمات المقدمة
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3
57.9

5.3
52.6

5.3
52.6

2
20

3.00
4.00

100.0

42.1

42.1

16

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%94.7وافقوا على أن استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الو ازرة
والهيئات التابعة لها.
ت ح س ين م س توى ال خدمات ال م قدمة من ق بل ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها

20

15

شكل رقم( )11 .3تحسين مستوى الخدمات المقدمة

 .7تساعد نظم المعلومات التي تدعم الحكومة اإللكترونية اإلدارة العليا في اتخاذ الق اررات
المناسبة في الوقت المناسب.
جدول رقم( )19 .3يوضح مساعدة نظم المعلومات التي تدعم الحكومة اإللكترونية
لإلدارة العليا في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.3

5.3

5.3

2

2.00

13.2
60.5

7.9
47.4

7.9
47.4

3
18

3.00
4.00

100.0

39.5

39.5

15

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%86.9وافقوا على أن استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية تساعد اإلدارة العليا في اتخاذ الق اررات المناسبة في الوقت

عد ن ظم ال م ع لومات ال تي ت دعم ال ح كومة اإلل ك ترون ية اإلدارة ال ع ل يا ف ي ات خاذ ال قرارات ال م نا س بة ف ي ال وق ت ال م نا سب

المناسب.

20

15

18

equency

10

شكل رقم( )18 .3يوضح مساعدة نظم المعلومات التي تدعم الحكومة اإللكترونية
لإلدارة العليا في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

 .8تساعد نظم المعلومات في زيادة الرضا واالستقرار الوظيفي.
جدول رقم( )11 .3يوضح مساعدة نظم المعلومات في زيادة الرضا واالستقرار الوظيفي
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

1.00

13.2

10.5

10.5

4

2.00

26.3
63.2

13.2
36.8

13.2
36.8

5
14

3.00
4.00

100.0

36.8

36.8

14

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%73.6وافقوا على أن استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية تساعد في زيادة الرضا واالستقرار الوظيفي  ،وأن ()%13.1
لم يوافقوا على على ذلك  .وهنا يرى الباحث أن الذين لم يوافقوا هم جزء من أؤالئك الموظفين
ت ساعد ن ظم ال م ع لومات ف ي زي ادة ال ر ضا واال س ت قرار ال وظ ي في

الذين يقاومون للتغيير ويخافون من تهديد مواقعهم الوظيفية كما وضح لنا الجدول

رقم (.)23 .6

12.5

10.0

14
36.84%

5.0

5

2.5

Frequency

14
36.84%

7.5

شكل رقم( )11 .3يوضح مساعدة نظم المعلومات في زيادة الرضا واالستقرار الوظيفي

 .9يسهم تطبيق الحكومة االلكترونية في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري والمالي.
جدول رقم( )18 .3يوضح إسهام تطبيق الحكومة االلكترونية
في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري والمالي
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

2.00

23.7
63.2

21.1
39.5

21.1
39.5

8
15

3.00
4.00

100.0

36.8

36.8

14

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%76.3وافقوا على أن استخدام نظم المعلومات التي
المالي.
ساد اإلدار
الفساد
الحد حدمنمنظاه
تدعم يتطبيق
و مال ي
اإلدارييوال
رة ال ف
ظاهرة
فيف ي ال
تسهم ية
االلكترونية ك ترون
الحكومةال ح كومة االل
سهم ت ط ب يق
15

10

Frequency

14
36.84%

15
39.47%

5
8
21.05%

…1

5.00

4.00

3.00

2.00

ي سهم ت ط ب يق ال ح كومة االل ك ترون ية ف ي ال حد من ظاهرة ال ف ساد اإلداري وال مال ي

0

شكل رقم( )13 .3يوضح إسهام تطبيق الحكومة االلكترونية
في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري والمالي

 .11يسهم تطبيق الحكومة االلكترونية في الحد من استخدام العالقات الشخصية في االعمال
بالو ازرة والهيئات التابعة لها.
جدول رقم( )11 .3إسهام تطبيق الحكومة االلكترونية
في الحد من استخدام العالقات الشخصية في االعمال
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.6

2.6

2.6

1

2.00

15.8
60.5

13.2
44.7

13.2
44.7

5
17

3.00
4.00

100.0

39.5

39.5

15

5.00

100.0

100.0

38

Total

Valid

يتضح من الجدول أعاله أن ( )%84.2وافقوا على أن استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية تسهم في الحد من استخدام العالقات الشخصية في االعمال
بالو ازرة والهيئات التابعة لها  ،ونجد أن هذه العبارة أخذت نسبة مساوية للعبارتين ضمان أمن
وسرية المعلومات وتقليل استخدام األوراق في األعمال  .وهذا يعني أنه كل ما قل استخدام
األوراق في األعمال كلما قل استخدام العالقات الشخصية وكلما كان هنالك ضمان في أمن
وسرية المعلومات وبنسب متساوية.

ط ب يق ال ح كومة االل ك ترون ية ف ي ال حد من ا س تخدام ال ع الق ات ال شخ ص ية ف ي االع مال ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة ل ها

20

15

15
39.47%

17
44.74%

5
5
13.16%
…1

5.00

4.00

3.00

2.00

سهم ت ط ب يق ال ح كومة االل ك ترون ية ف ي ال حد من ا س تخدام ال ع الق ات ال شخ ص ية ف ي االع مال ب ال وزارة واله ي ئات ال تاب عة
ل ها

شكل رقم( )11 .3إسهام تطبيق الحكومة االلكترونية
في الحد من استخدام العالقات الشخصية في االعمال

0

Frequency

10

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارات
بالمحور الرابع:
جدول رقم( )13 .3يوضح متوسطات المحور الرابع للدراسة
يسهم تطبيق
الحكومة
االلكترونية
في الحد من
استخدام
العالقات
الشخصية في
االعمال
بالوزارة
والهيئات
التابعة لها

يسهم
تطبيق
الحكومة
االلكترونية
في الحد
من ظاهرة
الفساد
اإلداري
والمالي

تساعد نظم
المعلومات
في زيادة
الرضا
واالستقرار
الوظيفي

تساعد نظم
المعلومات
التي تدعم
الحكومة
اإللكترونية
اإلدارة العليا
في اتخاذ
القرارات
المناسبة في
الوقت
المناسب

تحسين
مستوى
الخدمات
المقدمة من
قبل الوزارة
والهيئات
التابعة لها

سرعة البحث
عن البيانات
والمعلومات

ضمان أمن
وسرية
المعلومات

توفير
الخدمات
العامة في اي
زمان ومكان

تقليل
استخدام
األوراق في
األعمال
بالوزارة
والهيئات
التابعة لها

توفير
الوقت
والجهد
والتكلفة في
إنجاز
المعامالت

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

Valid
Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2105

4.1053

3.9474

4.2105

4.3684

4.5263

4.1316

4.2895

4.2632

4.4474

Mean

.77661

.83146

1.08919

.81067

.58914

.64669

1.06976

.95600

1.05739

.76042

Std.
Deviation

يتضح من الجدول أعاله أن متوسط جميع العبارات يقع في الفئة ( )5-4.20وهي الفئة
أوافق بشدة حسب مقياس لكرت الخماسي (أنظر الجدول رقم( ، ))3 ،5ماعدا العبارات (ضمان أمن
وسرية المعلومات ،زيادة الرضا واالستقرار الوظيفي،الحد من ظاهرة الفساد اإلداري والمالي)
يندرج متوسطهم تحت الفئة ( )4.11-3.40وهي الفئة أوافق .وبما أن متوسط جميع العبارات
يقع بين الفئتين "أوافق و أوافق بشدة" فهذا يعني أن جميع العبارات بهذا المحور تعتبر أثر
الستخدام نظم المعلومات التي تدعم الحكومة اإللكترونية.
 فيما يلي نتائج السؤال الخامس من تساؤالت البحث:
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية لدى مفردات عينة الدراسة نحو استخدام نظم المعلومات
في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية تعزى للمتغيرات الديموغرافية
التالية (:العمر،النوع  ،المستوى التعليمي  ،المستوى الوظيفي  ،الخبرة العملية  ،الدورات
التدريبية في مجال الحاسوب ،مصادر المعرفة بالحكومة اإللكترونية  ،الدورات التدريبية في
مجال الحكومة اإللكترونية)؟

N

قام الباحث بتحليل استجابات أفراد عينة الدراسة بو ازرة اإلعالم اإلتحادية لتحديد الداللة
اإلحصائية للفروق بين رؤيتهم في استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية
بو ازرة اإلعالم اإلتحادية بإختالف متغيراتهم الديموغرافية سابقة ِ
الذكر ،وذلك باستخدام إختبار
تحليل التباين اآلحادي

) . Analysis of Variance (ANOVAوكذلك إختبار()T

للعينات المستقلة  ،لتوضيح داللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى إختالف
متغير النوع (الجنس).

( )1الفروق باختالف العمر:
يوضح الجدول رقم ( )11 .3نتائج تحليل التباين لداللة الفروق وفقاً الختالف
العمر.

جدول رقم( )11 .3يوضح نتائج تحليل التباين لداللة الفروق وفقا الختالف العمر.
Sig.

Mean
Square

F

Sum of
Squares

Df

Between Groups
.409

.990

.129

2.022

.977

.067

.713

.459

.351

3

1.052

.354

34

12.047

Within Groups

37

13.099

Total

1.758

3

5.273

.869

34

29.556

Within Groups

37

34.829

Total

.016

3

.048

.240

34

8.151

37

8.199

.144

3

.432

.314

34

10.683

Within Groups

37

11.115

Total

Between Groups

Between Groups

ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على
استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بوزارة
اإلعالم اإلتحادية

ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية بوزارة اإلعالم اإلتحادية

ماهي أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بوزارة اإلعالم اإلتحادية

Within Groups
Total

Between Groups

ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
االلكترونية بوزارة االعالم االتحادية

تشير نتائج الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )0.05بين أفراد عينة الدراسة حول محاور الدراسة األربعة  .وهذا يعني أن لدى أفراد العينة
رؤى متشابهة حول (مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم
المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية  ،أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية  ،وأثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة
االعالم االتحادية) على الرغم من إختالف أعمارهم.

()2الفروق باختالف النوع:
يوضح الجدول رقم

(. 3

 )11نتائج اختبار( )Tللعينات المستقلة لداللة الفروق وفقاً

الختالف النوع:
جدول رقم( )11 .3يوضح نتائج اختبار( )Tللعينات المستقلة لداللة الفروق وفقا الختالف النوع

T

Std. Deviation

Mean

N

)Sig. (2-tailed
.715

-1.366

.60381

3.2917

12

.58113

3.5721

26

.680

-.996

.75775

3.3864

12

1.05030

3.7238

26

.736

-1.615

.48146

3.4167

12

.45145

3.6765

26

.188

1.285

.39734

4.4167

12

.59636

4.1731

26

النوع
1.00

ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء
اإلدارات المختلفة على استخدام نظم
المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية
بوزارة اإلعالم اإلتحادية

2.00
1.00

ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بوزارة
اإلعالم اإلتحادية

2.00

1.00

ماهي أهم العوامل المساعدة على استخدام
نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية بوزارة اإلعالم اإلتحادية

2.00
1.00

ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بوزارة
االعالم االتحادية

2.00

من نتائج الجدول أعاله يتضح لنا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )0.05بين أفراد عينة الدراسة حول جميع المحاور .وهذا يعني أن لدى أفراد العينة
رؤى متشابهة حول (مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم
المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية  ،أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية  ،وأثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة
االعالم االتحادية) على الرغم من إختالف النوع.

()3الفروق باختالف المستوى التعليمي:
يوضح الجدول رقم ( )11 .3نتائج تحليل التباين لداللة الفروق وفقاً الختالف المستوى
التعليمي.
جدول رقم( )11 .3يوضح نتائج تحليل التباين لداللة الفروق وفقا الختالف المستوى التعليمي
Sig.
.007

F
5.691

Mean Square
1.607

Sum of
Squares

Df
2

3.215

Between Groups

ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا

.282

.296

1.260

.199

1.689

.960

.041

35

9.884

37

13.099

Within Groups
Total
Between Groups

1.170

2

2.339

.928

35

32.490

Within Groups

37

34.829

Total

.361

2

.722

.214

35

7.477

37

8.199

Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups

.013

2

.026

.317

35

11.089

Within Groups

37

11.115

Total

ومدراء اإلدارات المختلفة على
استخدام نظم المعلومات في تطبيق
الحكومة اإللكترونية بوزارة اإلعالم
اإلتحادية.
ماهي أهم معوقات نظم المعلومات
التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية بوزارة اإلعالم اإلتحادية.
ماهي أهم العوامل المساعدة على
استخدام نظم المعلومات التي تدعم
تطبيق الحكومة اإللكترونية بوزارة
اإلعالم اإلتحادية.

ماهو أثر استخدام نظم المعلومات
التي تدعم تطبيق الحكومة
االلكترونية بوزارة االعالم االتحادية.

تشير نتائج الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )0.05بين أفراد عينة الدراسة حول المحاور ( الثاني ،الثالث  ،الرابع )  .وهذا يعني أن لدى
أفراد العينة رؤى متشابهة حول (أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية  ،أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية  ،وأثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة االعالم
االتحادية) على الرغم من إختالف مستواهم التعليمي.
بينما تشير النتائج في نفس الجدول إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )0.05بين أفراد عينة الدراسة حول المحور األول للدراسة (ماهو مدى إدراك اإلدارة
العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية
بو ازرة اإلعالم اإلتحادية ) ولتحديد الفروق بين المستويات التعليمية استخدم الباحث اختبار شيفيه
وكانت النتائج كما مبينة بالشكل التالي:

4.20

4.00

مظن مادختسا ىلع ةفلتخملا تارا
ال م ع لومات ف ي ت ط ب يق ال ح كوم

4.40

شكل رقم( )11 .3يوضح اختبار شيفيه لتحديد الفروق بين المستويات

يتضح من الشكل أعاله أن الفروق الدالة احصائياً في تحديد رؤية مدراء اإلدارات،
مدراء اإلدارات الفرعية  ،والموظفين بو ازرة االعالم االتحاية في مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء
اإلدارات المختلفة على استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم
اإلتحادية بإختالف مستواهم التعليمي  ،كانت بين الذين تعليمهم فوق الجامعي والذين تعليمهم
ثانوي وكانت الفروق دالة احصائياً لصالح الذين تعليمهم ثانوي  ،حيث بلغ متوسطهم ()4.5
مقابل ( )3.1.للذين تعليمهم فوق الجامعي  .وحدث ذلك نسبة ألن الذين تعليمهم ثانوي يمثلون
( )%2..من جملة أفراد العينة وهي نسبة ضئيلة جداً  .علما بأن الذين تعليمهم فوق الجامعي
يمثلون ( )%42.1من جملة أفراد العينة.

()4الفروق باختالف المستوى الوظيفي:
يوضح الجدول رقم ( )17 .3نتائج تحليل التباين لداللة الفروق وفقاً الختالف المستوى
الوظيفي.
جدول رقم( )17 .3يوضح نتائج تحليل التباين لداللة الفروق وفقا الختالف المستوى الوظيفي
Sig.

Mean Square

F

Sum of
Squares

Df

Between Groups
.084

2.664

.042

3.470

.638

.455

.865

2

1.731

.325

35

11.368

Within Groups

37

13.099

Total

2.881

2

5.763

.830

35

29.066

Within Groups

37

34.829

Total

.104

2

.208

.228

35

7.992

37

8.199

Between Groups

Between Groups

Within Groups
Total

Between Groups
.685

.383

.119

2

.238

.311

35

10.877

Within Groups

37

11.115

Total

ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بوزارة
االعالم االتحادية

تشير نتائج الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )0.05بين أفراد عينة الدراسة حول المحاور ( األول  ،الثالث  ،الرابع )  .وهذا يعني أن لدى
أفراد العينة رؤى متشابهة حول (مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام
نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم
المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،وأثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم
تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة االعالم االتحادية) على الرغم من إختالف مستواهم الوظيفي.
بينما تشير النتائج في نفس الجدول إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )0.05بين أفراد عينة الدراسة حول المحور الثاني للدراسة (ماهي أهم معوقات نظم
المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية) ولتحديد الفروق بين
المستويات الوظيفية استخدم الباحث اختبار شيفيه وكانت النتائج كما مبينة بالشكل التالي:

3.80

3.60

3.40

3.20

3.00

2.80

ةينورتكلإلا ةموكحلا قيبطت معدت يتلا تامولعملا مظن تاقوعم مهأ يهام Mean of
ب وزارة اإلع الم اإلت حادي ة

4.00

شكل رقم( )11 .3يوضح اختبار شيفيه لتحديد الفروق بين المستويات الوظيفية

يتضح من الشكل أعاله أن الفروق الدالة احصائياً في تحديد رؤية مدراء اإلدارات،
مدراء اإلدارات الفرعية  ،والموظفين بو ازرة االعالم االتحاية في أهم معوقات نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية بإختالف مستواهم الوظيفي  ،كانت
بين مدراء اإلدارات الفرعية والموظفين  .وكانت الفروق دالة احصائياً لصالح الموظفين  ،حيث
بلغ متوسطهم ( )3.1مقابل ( )2.1لمدراء اإلدارات الفرعية .وهذا يدل على أن الموظفين أجابوا
بكل شفافية عن المحور الثاني (ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة
اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية).

()5الفروق باختالف الخبرة العملية:
يوضح الجدول رقم

(. 3

 )11نتائج تحليل التباين لداللة الفروق وفقاً الختالف الخبرة

العملية.
جدول رقم( )11 .3يوضح نتائج تحليل التباين لداللة الفروق وفقا الختالف الخبرة العملية
Sig.

F

Mean Square

Sum of
Squares

Df

Between Groups
.062

3.010

.085

2.649

.851

.162

.961

2

1.922

.319

35

11.177

Within Groups

37

13.099

Total

2.290

2

4.579

.864

35

30.250

Within Groups

37

34.829

Total

.038

2

.075

.232

35

8.124

Between Groups

Between Groups

Within Groups

ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء
اإلدارات المختلفة على استخدام نظم
المعلومات في تطبيق الحكومة
اإللكترونية بوزارة اإلعالم اإلتحادية

ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بوزارة
اإلعالم اإلتحادية

ماهي أهم العوامل المساعدة على
استخدام نظم المعلومات التي تدعم
تطبيق الحكومة اإللكترونية بوزارة
اإلعالم اإلتحادية

Total
37

8.199

.065

2

.129

.314

35

10.986

Within Groups

37

11.115

Total

Between Groups
.815

.206

ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بوزارة
االعالم االتحادية

تشير نتائج الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )0.05بين أفراد عينة الدراسة حول المحاور األربعة  .وهذا يدلل على أن لدى أفراد العينة
رؤى متشابهة حول (مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم
المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية  ،أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية  ،وأثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة
االعالم االتحادية) على الرغم من إختالف سنوات خبرتهم العملية.

().الفروق باختالف الدورات التدريبية في مجال الحاسوب:
يوضح الجدول رقم ( )19 .3نتائج تحليل التباين لداللة الفروق وفقاً الختالف الدورات
التدريبية في مجال الحاسوب.
جدول رقم( )19 .3يوضح نتائج تحليل التباين لداللة الفروق
وفقا الختالف الدورات التدريبية في مجال الحاسوب
Sig.

F

Mean
Square

Sum of
Squares

Df

Between Groups
.263

1.390

.840

.175

.686

.381

.972

.028

.482

2

.964

.347

35

12.135

Within Groups

37

13.099

Total

.172

2

.345

.985

35

34.484

Within Groups

37

34.829

Total

.087

2

.175

.229

35

8.025

37

8.199

.009

2

.018

.317

35

11.097

Within Groups

37

11.115

Total

Between Groups

Between Groups

ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء
اإلدارات المختلفة على استخدام نظم
المعلومات في تطبيق الحكومة
اإللكترونية بوزارة اإلعالم اإلتحادية

ماهي أهم معوقات نظم المعلومات
التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية
بوزارة اإلعالم اإلتحادية

ماهي أهم العوامل المساعدة على
استخدام نظم المعلومات التي تدعم
تطبيق الحكومة اإللكترونية بوزارة
اإلعالم اإلتحادية

Within Groups
Total

Between Groups

ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي
تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية
بوزارة االعالم االتحادية

تشير نتائج الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )0.05بين أفراد عينة الدراسة حول المحاور األربعة  .وهذا يدلل على أن لدى أفراد العينة
رؤى متشابهة حول (مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم
المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق

الحكومة اإللكترونية  ،أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية  ،وأثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة
االعالم االتحادية) على الرغم من إختالف تلقيهم للدورات التدريبية في مجال الحاسوب.

().الفروق باختالف مصادر المعرفة بالحكومة اإللكترونية:
يوضح الجدول رقم ( )71 .3نتائج تحليل التباين لداللة الفروق وفقاً الختالف مصادر
المعرفة بالحكومة اإللكترونية.
جدول رقم( )71 .3يوضح نتائج تحليل التباين لداللة الفروق
وفقا الختالف مصادر المعرفة بالحكومة اإللكترونية
Sig.

F

Mean
Square

Sum of
Squares

Df

Between Groups
.693

.488

.607

.620

.533

.745

.953

.112

.180

3

.541

.369

34

12.558

Within Groups

37

13.099

Total

.603

3

1.808

.971

34

33.021

Within Groups

37

34.829

Total

.169

3

.506

.226

34

7.693

37

8.199

.036

3

.109

.324

34

11.006

Within Groups

37

11.115

Total

Between Groups

Between Groups

ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات
المختلفة على استخدام نظم المعلومات في تطبيق
الحكومة اإللكترونية بوزارة اإلعالم اإلتحادية

ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية بوزارة اإلعالم اإلتحادية

ماهي أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم
المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية
بوزارة اإلعالم اإلتحادية

Within Groups
Total

Between Groups

ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة االلكترونية بوزارة االعالم االتحادية

كذلك تشير نتائج الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )0.05بين أفراد عينة الدراسة حول المحاور األربعة  .وهذا يدل على أن لدى أفراد
العينة رؤى متشابهة حول (مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم
المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية  ،أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق

الحكومة اإللكترونية  ،وأثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة
االعالم االتحادية) على الرغم من إختالف مصادر معرفتهم بالحكومة اإللكترونية.

().الفروق باختالف الدورات التدريبية في مجال الحكومة اإللكترونية:
يوضح الجدول رقم ( )78 .3نتائج تحليل التباين لداللة الفروق وفقاً الختالف الدورات
التدريبية في مجال الحكومة اإللكترونية.
جدول رقم( )78 .3يوضح نتائج تحليل التباين لداللة الفروق
وفقا الختالف الدورات التدريبية في مجال الحكومة اإللكترونية
Sig.

F

Mean
Square

Sum of
Squares

Df

Between Groups
.734

.312

.221

1.577

.061

3.042

.192

1.731

.115

2

.229

.368

35

12.870

Within Groups

37

13.099

Total

1.439

2

2.879

.913

35

31.950

Within Groups

37

34.829

Total

.607

2

1.214

.200

35

6.985

37

8.199

.500

2

1.000

.289

35

10.115

Within Groups

37

11.115

Total

Between Groups

Between Groups

ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات
المختلفة على استخدام نظم المعلومات في تطبيق
الحكومة اإللكترونية بوزارة اإلعالم اإلتحادية

ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية بوزارة اإلعالم اإلتحادية

ماهي أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم
المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية
بوزارة اإلعالم اإلتحادية

Within Groups
Total

Between Groups

ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة االلكترونية بوزارة االعالم االتحادية

وكذلك تشير نتائج الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )0.05بين أفراد عينة الدراسة حول المحاور األربعة  .وهذا يدل على أن لدى أفراد
العينة رؤى متشابهة حول (مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم
المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية  ،أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية  ،وأثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة

االعالم االتحادية) على الرغم من إختالف الدورات التريبية التي تلقوها في مجال الحكومة
اإللكترونية.

1 .3 .3مخطط حالة االستخدام:

شكل رقم( )55 .3يوضح مخطط حالة االستخدام

1.1 .3 .3سيناريو حالة استخدام خدمات العمالء:
اسم حالة االستخدام :خدمات العمالء
المجال :الخدمات االلكترونية

رقم فريد :رقم الطلب

الفاعلون :المستخدم
الوصف :عدد من الخدمات االلكترونية والتي يمكن للمستخدم اختيار أي منها حسب رغبته
الحدث القادح :يقوم المستخدم بملء بيانات نموذج الطلب ومن ثم يقوم بالضغط على ار االرسال
نوع القادح:

X

خارجي

امني

الخطوات المنجا (المسار الرئيسي)

معلومات الامة لنجاا الخطوات

 .1دخول المستخدم الى خدمات العمالء
 .3اختيار نموذج الخدمة المحدد
 .2ملء بيانات النموذج كاملة
 .2ارسال نموذج الطلب
 .5اظهار صفحة تأكد للمستخدم
الشروط السابقة--- :
الشروط الالحقة :اتمام عملية اختيار الخدمة بنجاح
الفرضيات :أن يكون لدى المستخدم مستعرض ويب
شكل رقم( )55 .3يوضح سيناريو حالة استخدام خدمات العمالء

2 .1 .3 .3سيناريو حالة استخدام خدمات الموظفين:
اسم حالة االستخدام :خدمات الموظفين
المجال :الخدمات االلكترونية
الفاعلون :الموظف

رقم فريد :رقم الموظف

الوصف :عدد من الخدمات االلكترونية الخاصة بالموظفين بالواار
الحدث القادح :يقوم المستخدم بملء بيانات نموذج الخدمة ومن ثم يقوم بالضغط على ار االرسال
نوع القادح:

X

خارجي

امني
معلومات الامة لنجاا الخطوات

الخطوات المنجا (المسار الرئيسي)
 .1دخول الموظف الى خدمات الموظفين
 .3اختيار نموذج الخدمة المحدد
 .2ملء بيانات النموذج كاملة
 .2ارسال النموذج
 .5اظهار صفحة تأكد للموظف
الشروط السابقة :وجود رقم وظيفي أو أن يكون اعالمي
الشروط الالحقة :اتمام عملية اختيار الخدمة بنجاح
الفرضيات :أن يكون لدى المستخدم مستعرض ويب

شكل رقم( )19 .3يوضح سيناريو حالة استخدام خدمات الموظفين

3 .1 .3 .3سيناريو حالة استخدام التواصل:
اسم حالة االستخدام :التواصل

بيان فريد :بريد الكتروني

المجال :االتصال بالواار
الفاعلون :المستخدم
الوصف :نموذج لتواصل المستخدم مع واار االعالم عبر االيميل

الحدث القادح :يقوم المستخدم بملء بيانات النموذج ومن ثم يقوم بالضغط على ار االرسال
نوع القادح:

X

امني

خارجي

الخطوات المنجا (المسار الرئيسي)

معلومات الامة لنجاا الخطوات

 .1دخول المستخدم خدمة اتصل بنا
 .2ملء بيانات النموذج كاملة
 .2ارسال النموذج
 .5اظهار صفحة تأكد للمستخدم
الشروط السابقة--- :
الشروط الالحقة :اتمام العملية بنجاح
الفرضيات :أن يكون لدى المستخدم مستعرض ويب
شكل رقم ( )11 .3يوضح سيناريو حالة استخدام التواصل

4 .1 .3 .3سيناريو حالة استخدام لوحة التحكم:
اسم حالة االستخدام :لوحة التحكم

بيان فريد :اسم مستخدم وكلمة مرور

المجال :التحكم بالصفحات
الفاعلون :مدير النظام
الوصف :التحكم في ادار الصفحات باالضافة او الحذف أو التحديث باالضافة الى االطالع على التقارير
الحدث القادح :يقوم مدير النظام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم الضغط على ار دخول

نوع القادح:

X

امني

خارجي

الخطوات المنجا (المسار الرئيسي)

معلومات الامة لنجاا الخطوات

 .1فتح نافذ تسجيل الدخول للوحة التحكم
 .3كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور
 .2الدخول للوحة التحكم
 .2تحديث بيانات الصفحات أو االطالع على التقارير
 .5الخروج من لوحة التحكم
الشروط السابقة :وجود اسم مستخدم وكلمة مرور
الشروط الالحقة :اتمام جميع العمليات بنجاح
الفرضيات :أن يكون لدى المستخدم مستعرض ويب واسم مرور وكلمة مرور
شكل رقم ( )18 .3يوضح سيناريو حالة استخدام لوحة التحكم

 2 .3 .3مخطط فعاليات التصفح:

شكل رقم( )22 .3يوضح مخطط فعاليات التصفح

 3 .3 .3مخطط فعاليات العميل:

شكل رقم( )23 .3يوضح مخطط فعاليات العميل

 4 .3 .3مخطط فعاليات الموظف:

شكل رقم( )24 .3يوضح مخطط فعاليات الموظف

 5 .3 .3مخطط فعاليات مدير النظام:

شكل رقم( )25 .3يوضح مخطط فعاليات مدير النظام

 6 .3 .3مخطط تعاقب المستخدم:

شكل رقم( )22 .3يوضح مخطط تعاقب المستخدم

 7 .3 .3مخطط تعاقب الموظف:

شكل رقم( )25 .3يوضح مخطط تعاقب الموظف

 8 .3 .3مخطط تعاقب مدير النظام:

شكل رقم( )25 .3يوضح مخطط تعاقب مدير النظام

9 .3 .3مخطط الصفوف:

شكل رقم( )29 .3يوضح مخطط الصفوف

شكل رقم ( )1 .4يوضح الشاشة الرئيسية

شكل رقم ( )2 .4يوضح عن الوزارة

شكل رقم ( )3 .4يوضح خدمات العمالء

شكل رقم ( )4.4يوضح خدمة الحصول على رخصة عمل مركز صحفي

شكل رقم ( )5 .4يوضح خدمة ادخال اجهزة أومدخالت طباعة

شكل رقم ( )6 .4يوضح خدمة الحصول على رخصة وكالة
إعالن

شكل رقم ( )7 .4يوضح نماذج خدمات االعالميين

شكل رقم ( )8 .4يوضح نافذة المقترحات والشكاوى

شكل رقم ( )9 .4يوضح صفحة مطبوعات الوزارة

شكل رقم ( )11 .4يوضح الهيئات التابعة للوزارة وصفحة التشريعات والقوانين

شكل رقم ( )11 .4يوضح صفحة الوسائط

شكل رقم ( )12 .4يوضح االتصال بالوزارة

شكل رقم ( )13 .4يوضح الدخول للوحة التحكم

شكل رقم ( )14 .4يوضح لوحة التحكم

شكل رقم ( )15 .4يوضح إضافة خبر جديد

يتناول هذا الفصل خاتمة البحث والتي تتكون من عنصرين رئيسيين هما :النتائج التي توصل
إليها الباحث  ،وتوصيات الدراسة.

1 .5النتائج:
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة االعالم االتحادية

يحقق:
 توفير الوقت والجهد والتكلفة في إنجاز المعامالت وكذلك توفير الخدمات العامة في ايزمان ومكان.
 تقليل استخدام األوراق في األعمال بالو ازرة والهيئات التابعة لها. سرعة البحث عن البيانات والمعلومات مع ضمان أمن وسرية المعلومات. تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الو ازرة والهيئات التابعة لها. اتخاذ الق اررات المناسبة في الوقت المناسب. زيادة الرضا واالستقرار الوظيفي. يسهم تطبيق الحكومة االلكترونية في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري والمالي والحد مناستخدام العالقات الشخصية في االعمال بالو ازرة والهيئات التابعة لها.
 -2لدى اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة إدراك على استخدام نظم المعلومات في
بوزرة االعالم االتحادية بصفة عامة .
تطبيق الحكومة االلكترونية ا
 -3هنالك مقدرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة ولكن بنسبة قليلة  ،مما يدلل على
أنه يوجد بعض المديرين ومديري اإلدارات ال يستطيعون المواكبة.
 -4ال يوجد تنسيق وتشاور مع جميع األقسام بالو ازرة والهيئات التابعة لها من أجل تطبيق
الحكومة اإللكترونية.
 -5وجود عدد من المعوقات التي تحول دون استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية بالو ازرة والتي تتمثل في:
 عدم وضوح الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي داخل الو ازرة والهيئات التابعة بصورة دقيقة. نقص اإلمكانات المادية الالزمة لتطبيق نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية. نقص الموظفين ذوي الخبرة في مجال نظم المعلومات. عدم اإلهتمام الكافي بالتدريب على تطبيقات الحكومة اإللكترونية. -مقاومة بعض الموظفين للتغيير والخوف من تهديد مواقعهم الوظيفية.

 نقص الحوافز المادية الالزمة لتشجيع تطبيقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومةاإللكترونية.
 نقص اإلمكانيات الفنية الالزمة التي تساعد في استخدام أنظمة المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومةاإللكترونية.

 -6على الرغم من وجود معوقات إال أن بالو ازرة يوجد عدد من العوامل التي تساعد على
استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية وهي:
 تفهم اإلدارة العليا بأهمية تطبيق الحكومة اإللكترونية بالو ازرة  ،ودعمها للتحول نحوالحكومة اإللكترونية.
 -إلمام الموظفين بالو ازرة

والهيئات التابعة لها بمفهوم الحكومة اإللكترونية واستخدام

الحاسب اآللي.
 وجود موظفين ذوي خبرة بمركز المعلومات. الحواسيب المستخدمة حالياً بالو ازرة متطورة وجيدة ومتصلة بشبكة معلومات وباإلنترنت. شبكة اإلنترنت والمعلومات الحالية لها القدرة على نقل المعلومات بسرعة كبيرة. إمكانية تطوير نظم المعلومات المستخدمة حالياً لتتوافق مع تطبيقات الحكومةاإللكترونية.
 استخدام البريد اإللكتروني للمراسالت مابين الهيئات وأقسام الو ازرة. -وجود موقع إلكتروني للو ازرة متطور ومحدث بصورة دورية.

2 .5التوصيات:
بعد عرض النتائج التي توصل إليها الدراسة يتقدم الباحث بذكر التوصيات التالي:
 .1استخدام آلية لمعرفة الذين ال يستطيعون على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة من أجل
تدريبهم وتأهيلهم.
 .2اإلهتمام بالتنسيق والتشاور بين جميع اإلدارات داخل المؤسسة وبمشاركة مختلف المستويات
االدارية للتخطيط ووضع األهداف المتعلقة بتطبيق الحكومة اإللكترونية.
 .3اإلهتمام بتحديد المهام لكل وظيفة بصورة دقيقة  ،وكذلك اإلهتمام بتوضيح الهيكل التنظيمي
داخل المؤسسات الحكومية السودانية.
 .4ضرورة توفير الدعم المادي الالزم لتطبيق الحكومة اإللكترونية بالمؤسسات الحكومية
السودانية.
 .5ضرورة رفد المؤسسات الحكومة السودانية بكوادر متخصصة في مجال نظم المعلومات أو
تأهيل موظفي مراكز المعلومات بالمؤسسات مع تقديم الحوافز المعنوية والمادية لهم.
 .6وضع نظام للحوافز المادية لتشجيع الموظفين في استخدام تطبيقات الحكومة اإللكترونية.

 .7اإلهتمام بتدريب جميع الموظفين بالمؤسسات الحكومية السودانية على استخدام الحاسب
اآللي وتطبيقات الحكومة اإللكترونية وذلك عبر خطة تدريبية واضحة وفي فترة زمنية قصيرة.
 .8ضرورة توعية المجتمع السوداني بتطبيق الحكومة اإللكترونية عبر الوسائل اإلعالمية
المختلفة وخصوصاً اإلذاعة والصحف اليومية.
 .9ضرورة وضع مواد دراسية تتعلق بالحكومة اإللكترونية ليتم تدريسها بمؤسسات التعليم العالي
السودانية.
 .11البدء في الدراسة التطبيقي ة لعلوم الحاسوب بمدارس األساس والثانوي بجمهورية السودان
الديمقراطية.
 .11إجراء المزيد من الدراسات في مجال تطبيقات الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم
االتحادية والهيئات التابعة لها.

أوال :المصادر:
 القرآن الكريم.

ثانيا :المراجع العربية:
 .1تركي إبراهيم سلطان .نظم المعلومات واستخدام الحاسب اآللي،الطبعة األولى،دار
المري للنشر،المملكة العربية السعودية 1985 ،م.
 .2ذوقان عبيدات  ،وآخرون  .البحث العلمي":مفهومه،أدواته،أساليبه"  ،الطبعة الساسة ،
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،المملكة األردنية الهاشمية 2111 ،م.
 .3السودان الرقمية  ،مجلة فصلية تعنى بمجتمع المعلومات واالتصاالت  ،العدد الخامس ،
سبتمبر2114م.
 .4المركز القومي للمعلومات  ،موقف تنفيذ الحكومة اإللكترونية للعام 2114م  ،ملحق
مجلة السودان الرقمية.
 .5حسن طاهر داؤد  .جرائم نظم المعلومات ،أكاديمية نايف للعلوم االمنية  ،المملكة
العربية السعودية 1999 ،م.
 .6هاللي عبد اهلل حمد  .تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتهم المعلوماتي،الطبعة
األولى،النسر الذهبي،جمهورية مصر العربية2111،م.
 .7أبوبكر محمود الهوش  .الحكومة اإللكترونية الواقع واآلفاق  ،الطبعة األولى  ،مجموعة
النيل العربية  ،جمهورية مصر العربية 2116 ،م.

 .8عبد الحميد بسيوني  .الحكومة اإللكترونية،الطبعة األولى،دار الكتب العلمية للنشر
والتوزيع،جمهورية مصر العربية2118،م.
 .9محمد محمد الهادي  .نظم المعلومات في المنظمات المعاصرة،الطبعة األولى،دار
الشروق،جمهورية مصر العربية1989،م.
 .11فرانك درفلر جونيور .الشبكات  -الدليل العملي  ،الطبعة األولى ،مكتبة جرير ،المملكة
العربية السعودية2111 ،م.
 .11مصطفى محمد مشلح .توصيالت وتمديدات الشبكات ،الطبعة األولى ،شعاع للنشر
والعلوم ،سوريا2115 ،م.
 .12عبلة األفندي .نظم المعلومات وأثرها في التخطيط لتنمية المجتمعات المحلية،الطبعة
األولى،مكتبة النهضة المصرية،جمهورية مصر العربية.
 .13محمد السعيد خشبة .نظم المعلومات المفاهيم والتكنلوجيا،الطبعة األولى،دار اإلشعاع
للطباعة،مصر1987،م.
 .14منيب أحمد قطيشات .قواعد البيانات ،الطبعة الثالثة  ،دار وائل للنشر والتوزيع،
المملكة األردنية الهاشمية2117 ،م.
 .15شريف كامل شاهين .نظم المعلومات اإلدارية للمكتبات ومراكز المعلومات المفاهيم
والتطبيق ،الطبعة األولى ،دار المري للنشر ،المملكة العربية السعودية1994 ،م.
 .16يحيى مصطفى حلمي .أساسيات نظم المعلومات ،الطبعة األولى ،مكتبة عين شمس،
القاهرة 1998 ،م.
 .17عماد الصباغ  .نظم المعلومات – ماهيتها ومكوناتها  ،الطبعة األولى  ،مكتبة دار
الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان 2111 ،م.
 .18سحر قدوري الرفاعي .الحكومة اإللكترونية وسبل تطبيقها :مدخل استراتيجي ،مجلة
اقتصاديات شمال أفريقيا  ،العدد السابع2119 ،م.

ثالثا :الرسائل والبحوث واألوراق العلمية:
 .1دراسة أقبومان ( 1997م) بعنوان :ضمان فاعلية نظام المعلومات من خالل تكاملية
البيانات.
 .2دراسة مجلة الحكومة االلكترونية البريطانية (2111م) بعنوان" :تطبيقات الحكومة
االلكترونية".
 .3دراسة مؤسسة ديلويت األمريكية (2111م) بعنوان" :فجر الحكومة االلكترونية".
 .4دراسة 2111( Guus Pijpers& Othersم) بعنوان:استخدام الرؤساء التنفيذيين
لتكنولوجيا المعلومات:
 .5دراسة  )2112( John bournبعنوان" :تحسين الخدمات الحكومية من خالل الحكومة
االلكترونية".
 .6دراسة راشد الغافري (2112م) بعنوان :استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة العامة
والتنفيذية للتعليم العالي":دراسة مقارنة بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة"
 .7عوض حاج علي و أبوبكر أبو جوخ  ،التجربة السودانية في التوجه نحو الحكومة
اإللكترونية  ،ورقة منشورة.
 .8عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي االسالمي  ،مؤسسة الرسالة ،لبنان  ،المجلد األول،
2112م.
 .9دراسة محمد مكداشي ويوسف سالم (2113م) بعنوان " :متطلبات التطوير االداري
لتحقيق الحكومة االلكترونية".
 .11الغزلي محمد حسن  .ورقة بعنوان منظومة الحكومة اإللكترونية  -ندوة الحكومة
االلكترونية :الواقع والتحديات  ،عمان – مسقط 2113 ،م.
 .11محمد حسن نوفل  ،ورقة بعنوان الحكومة االلكترونية بالمدينة العربية بين الطموحات
والمحاذير  -ندوة الحكومة االلكترونية :الواقع والتحديات  ،عمان – مسقط 2113 ،م.

 .12نوبي محمد حسن  ،ورقة بعنوان منظومة الحكومة اإللكترونية  -ندوة الحكومة
االلكترونية :الواقع والتحديات  ،عمان – مسقط 2113 ،م.
 .13صالح مصطفى قاسم  ،التحديات اإللكترونية للحكومة اإللكترونية "دراسة مسحية
لتجربة دبي في دول اإلمارات العربية المتحدة"  ،المملكة العربية السعودية 2113 ،م..
 .14دراسة 2114( KunoSchedler& Bernhard Schmidtم) بعنوان :إدارة المنظمة
في الحكومة اإللكترونية "إستراتيجيات في اصالح اإلدارة العامة".
 .15دراسة محمد الطعامنة (2114م) بعنوان" :دور الحكومة اإللكترونية في تحديث
منظمات اإلدارة العامة في الوطن العربي" ،مجلة البحوث التجارية ،كلية التجارة ،
جامعة الزقازيق ،المجلد  ،26العدد ، 1يناير 2114م
 .16دراسة 2115( Donald Norris and Jae Moonم) بعنوان :تقدم الحكومة
اإللكترونية على المستوى الشعبي.
 .17إبراهيم عبد اللطيف الغوطي  .متطلبات نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية من وجهة
نظر اإلدارة العليا في الو ازرات الفلسطينية  ،رسالة ماجستير منشورة  ،فلسطين ،
2116م.
 .18دراسة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغماس(2116م) بعنوان " :أثر استخدام تكنولوجيا
المعلومات على جودة الخدمة في الو ازرات األردنية".
 .19دراسة إبراهيم الغوطي (2116م) بعنوان " :متطلبات نجاح مشروع الحكومة
اإللكترونية من وجهة نظر اإلدارة العليا في الو ازرات الفلسطينية" ،رسالة ماجستير
منشورة  ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .21دراسة أحمد األثري وآخرون (2116م) بعنوان" :العوامل الحاكمة في نجاح تطبيق
الحكومة اإللكترونية – نموذج مقترح لتطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية في دولة
الكويت" .

 .21محمد فتحي محمود  ،الحكومة اإللكترونية الشروع المبكر وال خيار  ،ورقة مقدمة
بالمؤتمر السنوي السابع لإلبداع والتجديد  ،المملكة المغربية 2116 ،م.
 .22محمد محمد الهادي  ،الحكومة اإللكترونية كوسيلة للتنمية واإلصالح اإلداري ،
 ، cybrariansjornalع( 11ديسمبر2116م) .على الموقع:
www.jornal.cybrarians.info
 .23دراسة  2007: SupattraBoonmakبعنوان :اثر نظم المعلومات اإلدارية ونظم
المعلومات على كفاءة العمل اإلداري.
 .24دراسة إياد عدوان (2117م) بعنوان" :مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات
من خالل الحكومة اإللكترونية  -دراسة حالة قطاع غزة " ،رسالة ماجستير منشورة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .25دراسة شوقي ناجي جواد و محمد خير سليم أبو زيد (2117م) بعنوان" :األبعاد
المستقبلية للحكومة اإللكترونية في األردن  :متطلبات النجاح" ،المجلة اإللكترونية في
إدارة األعمال ،المجلد ، 3العدد. 3
 .26دراسة كلثم محمد الكبيسي (2118م) بعنوان" :متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في
مركز نظم المعلومات التابع للحكومة اإللكترونية في دولة قطر".
 .27المركز القومي للمعلومات  ،الخطة العامة الموجهة للحكومة اإللكترونية  ،و ازرة العلوم
واالتصاالت  ،جمهورية السودان2118،م.
 .28دراسة عاصم تبة الفيل أنجلو(2119م) بعنوان" :التصويت اإللكتروني في اإلنتخابات
باستخدام مفاهيم الحكومة اإللكترونية".
 .29دراسة محمد سيد أحمد محمد مختار(2119م) بعنوان" :تطبيق مفاهيم الحكومة
اإللكترونية في نظام تخليص المركبات بالجمارك السودانية".
 .31دراسة الوليد بشير قسم السيد(2119م) بعنوان" :التقديم للخطة اإلسكانية في إطار
الحكومة اإللكترونية".

 .31دراسة مكة جمعة مختار(2119م) بعنوان" :تطبيق مفاهيم الحكومة اإللكترونية في
تسويق المنتجات الزراعية بمؤسسة الصمغ العربي".
 .32دراسة أيمن أحمد إبراهيم العمري (2119م) بعنوان :أثر نظم المعلومات اإلدارية
المحوسبة على أداء العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية،رسالة ماجستير منشورة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .33منال صبحي محمد الحناوي .ورقة بعنوان االستراتيجية اآلمنة للحكومة
االلكترونية،المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية ،المملكة العربية
السعودية الرياض7-6،أبريل2111م.
 .34صالح بن محمد القحطاني  .تطبيق الحكومة اإللكترونية ودورها في التطوير اإلداري
بالمديرية العامة للدفاع المدني  ،رسالة ماجستير منشورة  ،المملكة العربية السعودية ،
2111م.
 .35دراسة عشور عبد الكريم (2111م) بعنوان " :دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد
الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية والجزائر".
 .36دراسة صالح بن محمد القحطاني(2111م) بعنوان " :تطبيق الحكومة اإللكترونية
ودورها في التطوير اإلداري بالمديرية العامة للدفاع المدني".
 .37دراسة إبتسام أحمد أبشر(2111م) بعنوان" :الحكومة اإللكترونية في السودان –
دراسة حالة استخراج وتجديد رخصة القيادة بشرطة مرور عطبرة".
 .38دراسة محمد البدر(2111م) بعنوان" :متطلبات نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية في
سورية".
 .39تركي بن فهد بن طالب(2111م) بعنوان" :دور تنمية الموارد البشرية في تفعيل
الحكومة اإللكترونية في أمانة منطقة الرياض".
 .41دراسة علي الطيب محمد عبد الرحيم(2111م) بعنوان" :تطبيق مفاهيم الحكومة
اإللكترونية في خدمات هيئة مياه والية الخرطوم".

 .41محمد عثمان الفيتوري ،مقومات ومعوقات تطبيق الحكومة االلكترونية ،ليبيا،
2012م.
 .42دراسة مريم خالص حسين (2113م) بعنوان " :الحكومة اإللكترونية".
 .43شعبان فرج  .الحكومة اإللكترونية :إطارها النظري والمفاهيمي  ،الملتقى العلمي
الدولي األول حول "متطلبات إرساء الحكومة اإللكترونية في الجزائر :دراسة تجارب
بعض الدول"  ،الجزائر 13،14مايو2113م.
 .44مريم خالص حسين .ورقة بعنوان الحكومة اإللكترونية ،مجلة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية الجامعة  ،العدد الخاص بمؤتمر الكلية2113 ،م.
 .45دراسة شذى الفاضل حامد(2113م) بعنوان" :تطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية على
نظام تسجيل الرقم القومي الوطني إلثبات الهوية السودانية".
 .46األمم المتحدة  ،دراسة الحكومة اإللكترونية 2114م  ،على الموقع:
www.unpan.org/e-Government
 .47عوض حاج علي  ،عارف عبد القادر تاج الدين .تقويم أهداف األلفية والتنمية البشرية
بالسودان ،ورقة منشورة  ،سبتمبر2114م.
 .48سؤدد محمود حسين  ،الحكومة اإللكترونية ودور الشركاء  ،ورقة منشورة بملتقى
المعلومات الثاني عشر  ،األبيض  2-1 ،سبتمبر2114م.

رابعا :المواقع اإللكترونية:
http://www.google.com.om/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=3&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Funiv.encyeducati
on.com%2Fuploads%2F1%2F3%2F1%2F0%2F13102001%2Fse
cgsys_infodawr_nidam_ma3lomat.ppt&ei=V3xKUsShBoOd0QXS6

1.

4DYBw&usg=AFQjCNH5SzP0zwVZqD9-E8tNfhAe8OZoA&bvm=bv.53371865,d.d2k
2.

http://www.ao-academy.org/docs/index.php?fl=4BB0~1.DOC

3.

http://www.ao-academy.org/docs/index.php?fl=4BB0~1.DOC

4.

http://www.ao-academy.org/docs/index.php?fl=4BB0~1.DOC

5.

http://www.google.com.om/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=3&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Funiv.encyeducati
on.com%2Fuploads%2F1%2F3%2F1%2F0%2F13102001%2Fse
cgsys_infodawr_nidam_ma3lomat.ppt&ei=V3xKUsShBoOd0QXS6
4DYBw&usg=AFQjCNH5SzP0zwVZqD9-E8tNfhAe8OZoA&bvm=bv.53371865,d.d2k

6.

http://www.google.com.om/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=3&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Funiv.encyeducati
on.com%2Fuploads%2F1%2F3%2F1%2F0%2F13102001%2Fse
cgsys_infodawr_nidam_ma3lomat.ppt&ei=V3xKUsShBoOd0QXS6
4DYBw&usg=AFQjCNH5SzP0zwVZqD9-E8tNfhAe8OZoA&bvm=bv.53371865,d.d2k

7.

http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-GovernmentSurvey-2014

8.

http://e2020.wikispaces.com/file/view/%D9%85%D9%82%D9%8
A%D8%A7%D8%B3+%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8
%AA.doc

خامسا :المقابالت الشخصية:
ُ .1عدة مقابالت مع عثمان الحاج عثمان بخيت  ،مهندس حاسوب  ،اإلدارة العامة
للمعلومات2115( ،م 2116 ،م).

 .2مقابلتان مع سارة صالح الدين مقبول  ،موظفة إدارية  ،اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
والمالية 2115( ،م 2116 ،م).

ملحق رقم ()1
قائمة باسماء المحكمين ودرجاتهم العلمية.
الدرجة العلمية

الجامعة

االسم
مضوي مختار المشرف

بروفسير

الرباط الوطني

سيف الدين فتوح

بروفسير

كلية األمارات التقنية

اإلسيد سليمان

دكتوراة

كرري

الرشيد إسماعيل محمود

دكتوراة

المشرق

نفيسة حسن محمد عبد اهلل

دكتوراة

النيلين

عبد الرحمن الشريف كرار

دكتوراة

طيبة "السعودية"

محمد سر الختم السيد

دكتوراة

الباحة "السعودية"

بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة الرباط الوطني
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي
رسالة إلى المحكمين
األستاذ الدكتور/
المحترم

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
وبعد
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان(:أثر استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة

اللكترونية بالمؤسسات الحكومية السوانية "دراسة تحليلية على واار العالم التحادية").

وذلك من أجل الحصول على درجة الدكتوراة في تقانة المعلومات من جامعة الرباط الوطني ،
لذا أرجو من كريم سيادتكم إبداء رأيكم السديد ومقترحاتكم بشأن عبارات االستبيان فيما إذا كان
صالحا أو غير صالح ،ومدى انتماء كل عبارة للمحور المحدد لها ،وبنائها اللغوي ،وكذلك
ً
علما بأنه تتم اإلجابة على
اقتراحاتكم أو التعديالت التي ترونها مناسبة لتحقيق هدف الدراسة ً
العبارات بـ( :أوافق بشدة  ،أوافق  ،محايد  ،ال أوافق  ،ال أوافق إطالقاً).
وجزاكم هللا خيرا

 مرفق :أهداف البحث.

الباحث

ضياء الدين أحمد عوض اهلل
أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلي التعرف علي أثر إستخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة
اإللكترونية بالمؤسسات الحكومية عامةً وعلى و ازرة اإلعالم اإلتحادية التي تتم عليها هذه
الدراسة بصورة خاصة .ويمكن ذكر أهم تلك األهداف علي النحو التالي:
 .1التعرف على مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم
المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية.
 .2التعرف علي أبرز المعوقات التي تحول دون استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق
الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية.
 .3التعرف علي أهم العوامل المساعدة علي إمكانية استخدام نظم المعلومات التي تدعم
تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية.
 .4التعرف علي أثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية.
 .5التعرف على وجهات نظر الموظفين نحو استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة
اإللكترونية بو ازرة اإلعالم تبعاً إلختالف :العمر،النوع  ،المستوى التعليمي  ،المستوى
الوظيفي  ،الخبرة العملية  ،الدورات التدريبية في مجال الحاسوب ،مصادر المعرفة
بالحكومة اإللكترونية  ،الدورات التدريبية في مجال الحكومة اإللكترونية.

فضالً ضع عالمة ( √ ) أمام الخيار المناسب.
( )1العمر:

بين  34-25سنة

أقل من  25سنة

من  45سنة فأكثر

بين  44-35سنة

( )2النوع:
أنثى

ذكر

( )3المستوى التعليمي.
ثانوي

فوق الجامعي

جامعي

( )4المستوى الوظيفي:
مدير إدارة

موظف

مدير قسم

( )5الخبرة العملية:
أقل من  5سنين

 11سنين فأكثر

بين  9-5سنين

( )6كم عدد الدورات التدريبية التي حصلت عليها في مجال الحاسب اآللي؟
دورة تدريبية واحدة

دورتان تدريبيتان فأكثر

لم أتلقى دورة تدريبية

( )7ماهو مصدر معرفتك بالحكومة اإللكترونية؟
اإلنترنت

دورات تدريبية

ال علم لي بها

حضور ندوات ومؤتمرات

( )8كم عدد الدورات التدريبية التي حصلت عليها في مجال الحكومة اإللكترونية؟
دورة تدريبية واحدة

دورتان تدريبيتان فأكثر

لم أتلقى دورة تدريبية

المحور األول :ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة
اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية؟

أوافق بشد

الرقم

العبار

1

لدى اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة بالو ازرة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق إطالقا

والهيئات التابعة لها إلمام بأهمية استخدام نظم
المعلومات وتطبيق الحكومة اإللكترونية.
2

إن اإلدارة العليا وجميع مدراء اإلدارات يستخدمون
الحاسب اآللي.

3

إن اإلدارة العليا وجميع مدراء اإلدارات يستخدمون
البريد اإللكتروني.

4

إن اإلدارة العليا وجميع مدراء اإلدارات قادرون على
مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

5

تضع اإلدارة العليا خطط تدريبية للمدراء والموظفين
في مجال الحكومة اإللكترونية من أجل التعامل مع
مشروع الحكومة اإللكترونية.

6

تسعى اإلدارة العليا إلى تطبيق الحكومة اإللكترونية
بالو ازرة والهيئات التابعة لها عبر خطة واضحة.

7

يوجد تنسيق وتشاور مع جميع األقسام

بالو ازرة

والهيئات التابعة لها من أجل تطبيق الحكومة
اإللكترونية.
8

تقوم اإلدارة العليا والجهات ذات الصلة بتطوير
اللوائح والتشريعات بما يتوافق مع متطلبات العمل
اإللكتروني.

المحور الثاني :ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية؟
الرقم

العبار

1

عدم وجود دعم سياسي من القادة للتحول نحو

الحكومة اإللكترونية.

أوافق بشد

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق إطالقا

2

الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي داخل الو ازرة
والهيئات التابعة لها غير واضح بصورة دقيقة.

3

نقص اإلمكانات المادية الالزمة لتطبيق نظم
المعلومات التي تددعم تطبيق الحكومة اإللكترونية.

4

يوجد تخوف من استخدام التقنية من قبل القيادات.

5

هنالك نقص للموظفين ذوي الخبرة في مجال نظم

6

عدم اإلهتمام بتدريب الموظفين بالو ازرة والهيئات

7

مقاومة بعض الموظفين للتغيير والخوف من تهديد

8

نقص الحوافز المادية الالزمة لتشجيع تطبيقات نظم

9

نقص اإلمكانيات الفنية الالزمة التي تساعد في

المعلومات.

التابعة لها على تطبيقات الحكومة اإللكترونية.
مواقعهم الوظيفية.

المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية.

اسخدام أنظمة المعلومات التي تدعم تطبيق

الحكومة اإللكترونية.
11

أجهزة الحاسوب بالو ازرة والهيئات التابعة لها غير

11

الشبكة المحلية وشبكة اإلنترنت غير متوفرتين في

كافية.

جميع إدارات الو ازرة والهيئات التابعة لها.

المحور الثالث :ماهي أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة
اإلعالم اإلتحادية؟
الرقم

العبار

1

لدى الموظفين بالو ازرة والهيئات التابعة لها إلمام بمفهوم

2

إن مركز المعلومات الو ازرة به موظفين مؤهلين وذوي

الحكومة اإللكترونية.

أوافق بشد

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق إطالقا

خبرة.
3

إن الحواسيب المستخدمة حالياً متطورة وجيدة.

4

إن الموظفين بالو ازرة والهيئات التابعة لها لديهم دراية
باستخدام الحاسب اآللي.

5

شبكة الحواسيب واإلنترنت تربط جميع أقسام الو ازرة.

6

شبكة الحواسيب واإلنترنت تربط الو ازرة بجميع الهيئات

7

شبكة اإلنترنت والمعلومات الحالية لها القدرة على نقل

8

توجد برمجيات على شكل نظم معلومات يتم استخدامها

9

يمكن تطوير نظم المعلومات المستخمة حالياً لتتوافق مع

11

يتم استخدام البريد اإللكتروني للمراسالت مابين الهيئات

11

يتوفر للو ازرة موقع إلكتروني متطور ومحدث بصورة

12

توجد خدمات لبعض المعامالت عبر موقع الو ازرة

13

يوجد استخدام للخدمات اإللكترونية من قبل الموظفين

14

يتم استيعاب الموظفين في دورات تدريبية خاصة

15

توجد دورات تدريبية خاصة بتطبيق الحكومة اإللكترونية.

التابعة لها.

المعلومات بسرعة كبيرة.

بالو ازرة والهيئات التابعة لها.

تطبيقات الحكومة اإللكترونية.

وأقسام الو ازرة.
دورية.

اإللكتروني خاصة بالموظفين واإلعالميين والشركات.
واإلعالميين والشركات بموقع الو ازرة.

باستخدام الحاسوب ونظم المعلومات.

المحور الرابع :ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة االعالم االتحادية؟
العبار

الرقم
1

توفير الوقت والجهد والتكلفة في إنجاز المعامالت.

2

تقليل استخدام األوراق في األعمال بالو ازرة والهيئات
التابعة لها.

3

توفير الخدمات العامة في اي زمان ومكان.

4

ضمان أمن وسرية المعلومات.

5

سرعة البحث عن البيانات والمعلومات.

6

تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الو ازرة
والهيئات التابعة لها.

أوافق بشد

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق إطالقا

7

تساعد نظم المعلومات التي تدعم الحكومة
القررات المناسبة
اإللكترونية اإلدارة العليا في اتخاذ ا
في الوقت المناسب.

8

تساعد نظم المعلومات في زيادة الرضا واالستقرار
الوظيفي.

9

يسهم تطبيق الحكومة االلكترونية في الحد من ظاهرة
الفساد اإلداري والمالي.

11

يسهم تطبيق الحكومة االلكترونية في الحد من
استخدام العالقات الشخصية في االعمال بالو ازرة
والهيئات التابعة لها.

التعليق والمقترحات:
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........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
................................................................................... .....................
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........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
............................................................................................ ............
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
..................................................................................................... ...
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة الرباط الوطني
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي
األخ الكريم  /األخت الكريمة
المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
وبعــد

بين يديكم استمارة جمع المعلومات (استبيان) لرسالة الدكتوراة التي أقوم بإعدادها تحت عنوان:

أثر استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية بالمؤسسات
الحكومية السودانية
(دراسة تحليلية على وزارة اإلعالم اإلتحادية)

وذلك من أجل نيل درجة الدكتوراة في تقنية المعلومات من جامعة الرباط الوطني.
ونظ اًر ألهمية آرائكم الشخصية فإن الباحث يأمل في التكرم باإلجابة علي جميع أسئلة
االستبيان بدقة وعناية فائقتين للمساندة في إنجاح هذه الرسالة  ،كما أن تعاونكم في إعادة االستبيان
في مدة ثالثة أيام يعد كرماً منكم.
علماً بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط.
وتقبلوا مني فائق الشكر والتقدير

الباحث
ضياء الدين أحمد عوض اهلل
فضالً ضع عالمة ( √ ) أمام الخيار المناسب.
( )1العمر:

أقل من  25سنة

بين  44-35سنة

بين  34-25سنة

من  45سنة فأكثر

( )2النوع:
أنثى

ذكر

( )3المستوى التعليمي.
ثانوي

جامعي

فوق الجامعي

( )4المستوى الوظيفي:
مدير إدارة

مدير إدارة فرعية

موظف

( )5الخبرة العملية:
أقل من  5سنين

بين  9-5سنين

( )6كم عدد الدورات التدريبية التي حصلت عليها في مجال الحاسب اآللي؟

 11سنين فأكثر

دورة تدريبية واحدة

لم أتلقى دورة تدريبية

دورتان تدريبيتان فأكثر

( )7ماهو مصدر معرفتك بالحكومة اإللكترونية؟
دورات تدريبية

اإلنترنت

ال علم لي بها

حضور ندوات ومؤتمرات

( )8كم عدد الدورات التدريبية التي حصلت عليها في مجال الحكومة اإللكترونية؟
دورة تدريبية واحدة

لم أتلقى دورة تدريبية

دورتان تدريبيتان فأكثر

المحور األول :ماهو مدى إدراك اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة على استخدام نظم المعلومات في تطبيق الحكومة
اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية؟
أوافق بشد

الرقم

العبار

1

لدى اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات المختلفة بالو ازرة
والهيئات التابعة لها إلمام بأهمية استخدام نظم
المعلومات وتطبيق الحكومة اإللكترونية.

2

إن اإلدارة العليا وجميع مدراء اإلدارات يستخدمون
الحاسب اآللي.

3

إن اإلدارة العليا وجميع مدراء اإلدارات يستخدمون
البريد اإللكتروني.

4

إن اإلدارة العليا وجميع مدراء اإلدارات قادرون على
مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

5

تضع اإلدارة العليا خطط تدريبية للمدراء والموظفين
في مجال الحكومة اإللكترونية من أجل التعامل مع
مشروع الحكومة اإللكترونية.

6

تسعى اإلدارة العليا إلى تطبيق الحكومة اإللكترونية
بالو ازرة والهيئات التابعة لها عبر خطة واضحة.

7

يوجد تنسيق وتشاور مع جميع األقسام

بالو ازرة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق إطالقا

والهيئات التابعة لها من أجل تطبيق الحكومة
اإللكترونية.
8

تقوم اإلدارة العليا والجهات ذات الصلة بتطوير
اللوائح والتشريعات بما يتوافق مع متطلبات العمل
اإللكتروني.

المحور الثاني :ماهي أهم معوقات نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة اإلعالم اإلتحادية؟
الرقم

العبار

1

عدم وجود دعم من اإلدارة العليا للتحول نحو
الحكومة اإللكترونية.

2

الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي داخل الو ازرة
والهيئات التابعة لها غير واضح بصورة دقيقة.

3

نقص اإلمكانات المادية الالزمة لتطبيق نظم
المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية.

4

يوجد تخوف من استخدام التقنية من قبل القيادات.

5

هنالك نقص للموظفين ذوي الخبرة في مجال نظم

6

عدم اإلهتمام بتدريب الموظفين بالو ازرة والهيئات

7

مقاومة بعض الموظفين للتغيير والخوف من تهديد

8

نقص الحوافز المادية الالزمة لتشجيع تطبيقات نظم

9

نقص اإلمكانيات الفنية الالزمة التي تساعد في

المعلومات.

التابعة لها على تطبيقات الحكومة اإللكترونية.
مواقعهم الوظيفية.

المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية.

استخدام أنظمة المعلومات التي تدعم تطبيق

الحكومة اإللكترونية.
11

أجهزة الحاسوب بالو ازرة والهيئات التابعة لها غير

كافية.

أوافق بشد

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق إطالقا

11

الشبكة المحلية وشبكة اإلنترنت غير متوفرتين في
جميع إدارات الو ازرة والهيئات التابعة لها.

المحور الثالث :ماهي أهم العوامل المساعدة على استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية بو ازرة
اإلعالم اإلتحادية؟
أوافق بشد

الرقم

العبار

1

تفهم اإلدارة العليا بأهمية تطبيق الحكومة اإللكترونية
بالو ازرة.

2

وجود دعم من اإلدارة العليا للتحول نحو الحكومة
اإللكترونية.

3

لدى الموظفين بالو ازرة

والهيئات التابعة لها إلمام

بمفهوم الحكومة اإللكترونية.
4

إن مركز المعلومات بالو ازرة

به موظفين مؤهلين

وذوي خبرة.
5

إن الحواسيب المستخدمة حالياً متطورة وجيدة.

6

إن الموظفين بالو ازرة والهيئات التابعة لها لديهم دراية
باستخدام الحاسب اآللي.

7

شبكة الحواسيب واإلنترنت تربط جميع أقسام الو ازرة.

8

شبكة الحواسيب واإلنترنت تربط الو ازرة بجميع
الهيئات التابعة لها.

9

شبكة اإلنترنت والمعلومات الحالية لها القدرة على
نقل المعلومات بسرعة كبيرة.

11

توجد برمجيات على شكل نظم معلومات يتم
استخدامها بالو ازرة والهيئات التابعة لها.

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق إطالقا

11

يمكن تطوير نظم المعلومات المستخدمة حالياً
لتتوافق مع تطبيقات الحكومة اإللكترونية.

12

يتم استخدام البريد اإللكتروني للمراسالت مابين
الهيئات وأقسام الو ازرة.

13

يتوفر للو ازرة موقع إلكتروني متطور ومحدث بصورة
دورية.

14

توجد خدمات لبعض المعامالت عبر موقع الو ازرة
اإللكتروني خاصة بالموظفين واإلعالميين والشركات.

15

يوجد استخدام للخدمات اإللكترونية من قبل
الموظفين واإلعالميين والشركات بموقع الو ازرة.

16

يتم استيعاب الموظفين في دورات تدريبية خاصة
باستخدام الحاسوب ونظم المعلومات.

17

توجد دورات تدريبية خاصة بتطبيق الحكومة
اإللكترونية.

المحور الرابع :ماهو أثر استخدام نظم المعلومات التي تدعم تطبيق الحكومة االلكترونية بو ازرة االعالم االتحادية؟
العبار

الرقم
1

توفير الوقت والجهد والتكلفة في إنجاز المعامالت.

2

تقليل استخدام األوراق في األعمال بالو ازرة والهيئات
التابعة لها.

3

توفير الخدمات العامة في اي زمان ومكان.

4

ضمان أمن وسرية المعلومات.

5

سرعة البحث عن البيانات والمعلومات.

6

تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الو ازرة
والهيئات التابعة لها.

7

تساعد نظم المعلومات التي تدعم الحكومة
اإللكترونية اإلدارة العليا في اتخاذ الق اررات المناسبة
في الوقت المناسب.

8

تساعد نظم المعلومات في زيادة الرضا واالستقرار
الوظيفي.

9

يسهم تطبيق الحكومة االلكترونية في الحد من ظاهرة
الفساد اإلداري والمالي.

11

يسهم تطبيق الحكومة االلكترونية في الحد من
استخدام العالقات الشخصية في االعمال بالو ازرة
والهيئات التابعة لها.

أوافق بشد

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق إطالقا

