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سورة الطالق 
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ويرزقه من   ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا  
حيث الحيتسب ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه 
ان اهلل بالغ امره قد جعل اهلل لكل شيء 

 قدرا  

 صدق هللا العيل العظمي
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 االهداء

 اشرتط اهلل مرضاته مبرضاهتمااىل الذين 

 الرمحة واحلب فيهما  وأودع

 ما املك يف الوجود ، الكرميني ، اعزُ  َّيوالد

 الذين كان هلم الفضل يف تربييت وتعليمي

 

 



 ت

 
اول من يشكر ويحمد اناء الليل واطراف النهار ،هو العلي القهار، الاول والاخر والظاهر والباطن ، 

الذي اغرقنا بنعمه التي التحص ى ، واغدق علينا برزقه الذي اليفنى ، وانار دروبنا ، فله جزيل 

عليه " دمحم  املصطفى" الحمد والثناء العظيم، هو الذي انعم علينا اذ ارسل فينا حبيبه ورسوله 

، فعلمنا مالم نعلم  ةه بقرآنه املبين ، وعترته الطاهر وعلى اله ازكى الصلوات واطهر التسليم ، ارسل

 .، وحثنا على طلب العلم اينما وجد 

هلل الحمد كله والشكر كله ان وفقنا والهمنا الصبر على املشاق التي واجهتنا النجاز هذا العمل 

 .املتواضع

، كما والشكر موصول الى كل معلم افادني بعلمه ، من اولى املراحل الدراسية حتى هذه اللحظة 

على حسن قبوله الاشراف على هذا "  فراس عدنان عباس " نرفع كلمة شكر  الى الدكتور املشرف  

ساتذة العمل ، وتقديمه النصح والتوجيه طيلة فترة البحث ،  واهدي مودتي الفائقة ، وامتناني لل 

الافاضل رئيس واعضاء لجنة املناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة البحث ، وكل ما سيبدوه من 

 ....ملحظات قيمة ستغني بحثي ان شاء هللا 

كما اتقدم بالشكر لكافة اساتذتي الذين بذلوا ما بوسعهم في تقديم الكثير من العلم واملعرفة ، 

 .....جزاهم هللا خير الجزاء

 وأخص بالذكر  ،القادسيةجامعة /الجزيل إلى عمادة كلية إلادارة والاقتصاد بالشكركما أتقدم 

    .القادسيةجامعة /رئيس قسم إدارة ألاعمال في كلية إلادارة والاقتصاد

واخص مديرية اتصاالت وبريد بابل متنان العميق والصادق إلى موظفي كما يطيب لي أن أتقدم باال 

 .ملا قدموه من مساعدة واهتمام  بالغين  بالذكر  موظفي شعبة التخطيط واملتابعة 

 ...لجهوده املبذولة في تقويم بحثي املقوم اللغوي  أتقدم بالشكر والتقدير إلى ويسعدني أن



 ث

وأقدم شكري وامتناني لزملئي طلبة الدبلوم العالي في التخطيط إلاستراتيجي فقد كانت لزمالتهم 

 ...ورفقة رائعة طول العام الدراس ي ذكرى طيبة

  صديقة  خالتي العزيزة فقد كانت خير "  هيام الياسري " واظهر امتناني الكبير الى الدكتورة 
 
 خت  و أ

 .بتشجيعها ونصحها ومساندتها املستمرة  في حياتي

الذي   ((مهديحامد كلف )) زوجي الغاليرفيق حياتي و يم الشكر والثناء لعن تقد ويعجز اللسان

 .ساعدني بصبره وطول باله 

 
 
أغلى ما في  عائلتي واخص بذلك  امتناني الى جميع افراد  و اليسعني الا ان اقدم خالص شكري  وأخيرا

تحمل  تشجيعي على  كبير فيمن كل مكروه الذين كان لهم الدور الهللا حفظهما  (( َّوالدي))الكون 

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساندني بدعواته الصادقة، أو  ،خلل مدة الدراسة  الصعوبات 

 ...تمنياته املخلصة 

 وأتمنى من هللا
 
 ...حسناتهم يزان عز وجل أن يجعل ذلك في مأشكرهم جميعا

 ......والحمد هلل رب العاملين

 






 نيــــــــــرانالياسري



 ج



المستخلص

المعلوماتفييحاولالبحثابرازاهمية الحكومةااللكترونيةوذلكمنمواجهةمعوقاتدورتكنولوجيا
ويكونمجتمعالبحثكافةالتشكيالتاالداريةفيمديرية.خاللدراسةحالةفيمديريةاتصاالتوبريدبابل

رية،حيثكانتاتصاالتوبريدبابل،اماعينةالبحثفكانتعلىالمستوياتاالداريةالعلياوالوسطىفيالمدي
وقدحددتمشكلةالبحثبعددمنالتساؤالتتمحورتحولشكلالعالقةواالثر.موظف(13)عينةالبحث

،لقياسمتغيراتالبحثابعاد(8)بينمتغيراتالبحث،وفيضوءذلكتمتصميماستمارةاستبيانتكونتمن
تهاتماداستماراتالمقابلةالتياعدعفيالمديريةوباكيالتاالداريةتالباحثةالمقابالتمعكافةالتشكمااجر

الباحثةلجمعالمعلوماتالمطلوبةلغرضدراسةواقعالحاللمكوناتتكنولوجياالمعلوماتفيالمديريةفضال
 .عنمعرفةمدىتطبيقالحكومةااللكترونيةفيالمديرية

مناساليبالتحليلاالحصائيلالجابةو عددًا استخدام البحثتم علىتساؤالتمشكلة انحصلت. وبعد
استحداثشعبةتكنولوجيا:اهمهامجموعةمنالتوصياتوالمقترحات،وضعتالتحليلالباحثةعلىنتائج

ال وتدريب تأهيل ، االلكترونية الحكومة تطبيق واستكمال لتهيئة بالمعلومات حديثةموظفين علمية اساليب
توفيراالجهزةوالمعداتلمكوناتتكنولوجياالمعلوماتبشكلكافي.ممعالعملااللكترونيبشكلمناسبتتالء

دورمنااللكترونيةلمالهاكترونيةوقواعدالبياناتوالنظمواستخداماالرشفةااللألداءكافةاالعمالاالدارية
.نيةمهمفيتطبيقالحكومةااللكترو
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 مقدمة 

شهدت االلفية الثالثة ثورة الكترونية ذات صدى واسع ، تقدمت فيها تكنولوجيا المعلومات بإحداث  
علومات من يعتمد على تكنولوجيا الم العالم في يومنا هذااصبح  رات كبيرة في جميع المجاالت ، اذتغيي

اصبحت كافة المؤسسات الكبيرة  اذ ، لكن بدرجات متفاوتة ودقة مختلفة ،دول عظمى الى دول صغرى 
من ادوات تكنولوجيا  ًًّستطيع ان تعمل بدون حاسوب او ايمنها والصغيرة ، العامة والخاصة ، ال ت

المعلومات المستمرة بالتطور ، وال يقتصر االمر على المؤسسات فقط بل اصبحت احدى المتطلبات 
 .الضرورية في الحياة االنسانية  

كانت المشكلة  وبات عديدة خالل اداء عملها ، اذتواجه صع الحكوميةنظمات في حين كانت الم    
هذا . ارد االساسية التي تعاني منها هي مشكلة ادارة وتقديم خدمات اكثر من كونها مشكلة نقص في المو 

داء تكنولوجيا المعلومات في ا ما جعل الحكومات تسعى الى االنتقال من العمل االداري التقليدي الى تطبيق
 .عملها كأمر ضروري وليس اختياري 

تحسين احدى التوجهات الحديثة في  ترونية في العالم ، التي تعدوبعد انتشار تطبيق الحكومة االلك    
من ، اصبح من السهل مواجهة هذه الصعوبات والمشاكل  االداء الحكومي ليصبح اكثر كفاءة وفاعلية
تقليص الوقت وتوفير المال مع تحقيق اهداف الكفاءة و خالل القضاء على االجراءات الروتينية ، 

االنتاجية من خالل تحويل الوظائف والملفات الورقية الى ملفات الكترونية ، واستخدام الشبكات الداخلية 
والخارجية بين الحكومة والمواطن وبين الحكومة والمؤسسات نفسها ، وتقديم الخدمات الكترونيًا عبر هذه 

التي هي جزء مهم من ادوات تكنولوجيا المعلومات  االلكترونية ع الحاسبات المختلفة والنظمانواالشبكات و 
. 

الحكومة االلكترونية ونجاح مشروع  مواجهة معوقاتسعى الى ي البحثواستنادا الى ماجاء بأعاله فأن   
 .الحكومة االلكترونية من خالل دور تكنولوجيا المعلومات

تناول الفصل االول في  .ة فصول اربع ، فقد تم تقسيم البحث علىهداف ومن اجل تحقيق هذه اال   
المشكلة واهمية و أهداف و أنموذج البحث واساليب جمع المعلومات )  منهجية البحث مبحثه االول



2 

، فيما تناول المبحث الثاني عرض دراسات سابقة عربية واجنبية ( وفرضيات ومجمتع  وعينة البحث 
لحالية معها، اما الفصل الثاني الذي احتوى االطار النظري للبحث من خالل المبحث ومقارنة الدراسة ا

تكنولوجيا المعلومات في المبحث ، في حين كان مدخل الى حول المعلومات  وضح اطار عام االول الذي 
واالهمية النشأة والمفهوم ) الثاني ، وسلط الضوء على الحكومة االلكترونية في المبحث الثالث من خالل 

مشتماًل على االطار  فيما كان الفصل الثالث( . واالهداف والفوائد واالبعاد وخصائص الحكومة االلكترونية 
 تناول المبحث االول دراسة وتحليل هيكيلة المديرية ومواردها البشرية اما المبحث الثاني العملي للبحث اذ

االتصال في المديرية ، في حين تناول المبحث واقع حال تكنولوجيا المعلومات وشبكات ل دراسةً  فجاء
عالقات االرتباط  والتأثير ل اً واختبار  تحليالً الثالث وصف متغيرات البحث وتشخيصها ، والمبحث الرابع كان 

 . من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات ، واخيرًا جاء في الفصل الرابع مجموعة   بحثبين متغيرات ال



 

 الفصل االول
 

 

 منهجية البحث ودراسات سابقة

 

 منهجية البحث : املبحث االول 

 دراسات سابقة: املبحث الثاني 
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 منهجية البحث: المبحث االول 

 مشكلة البحث: اوال

اتصاالت وبريد بابل ودور تطبيق الحكومة االلكترونية في مديرية معوقات يتناول هذا البحث      
حيث تتركز مشكلة البحث في دراسة واقع حال  .ذلك  مواجهة في تالاصتالاو تكنولوجيا المعلومات 

معلومات في المديرية والتشكيالت التابعة لها وكذلك الموارد البشرية المتوفرة والمؤهلة منها التكنولوجيا 
وشبكات االتصاالت والبنى التحتية الالزمة لربط مواقع المديرية المختلفة  لتطبيق الحكومة االلكترونية

المتطلبات الفنية واالدارية الالزمة لتطبيق الحكومة االلكترونية بشكلها  عن فضالا مع بعضها البعض 
فضال عن دراسة واقع حال التطبيق الحالي لها المتمثل في االنظمة  المتكامل في المديرية،

المتوفرة في المديرية والتي تم بواسطتها اتمتة بعض مفاصل العمل في  والبرمجياتااللكترونية 
 .المديرية

 :قد تبلورت مشكلة البحث في السؤال الرئيسي االتي و   

الحكومة االلكترونية لمديرية مواجهة معوقات في  تالاصتال او ما مدى دور تكنولوجيا المعلومات  )
 (  اتصاالت وبريد بابل ؟

 : تساؤالت البحث 

 : يتفرع من السؤال الرئيسي عدد من التساؤالت الفرعية االتية 

 ما واقع تطبيق تكنولوجيا المعلومات الحالية في مديرية اتصاالت وبريد بابل ؟ -1
 الحكومة االلكترونية ؟ مواجهة معوقات ما مدى اسهام تكنولوجيا المعلومات في -2
 اساسيات البنى التحتية لتطبيق الحكومة االلكترونية ؟هل تمتلك مديرية اتصاالت وبريد بابل  -3
هل هناك فروق ذات داللة احصائية في اراء المبحوثين حول ابعاد البحث تعزى الى  -4

 المتغيرات الوظيفية والشخصية لهم ؟
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 اهمية البحث -:ثانيا 

من الواقع والمستقبل المحتوم واالنتشار الواسع في تطبيق الحكومات  هذا البحثتكمن اهمية     
االلكترونية واالستفادة القصوى من ادوات تكنولوجيا المعلومات في العديد من الدول نتيجة التطور 
الهائل والسريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا واالتصاالت والمعلومات والذي فرض على الدول 

 .ر مواكبة هذا التطو 

ودخول لذا يستمد البحث اهميته من حداثة موضوع الحكومة االلكترونية خاصة في الدول العربية    
 .تكنولوجيا المعلومات في كافة المجاالت خاصة في مجال االتصاالت والشبكات 

 لعلمي التفصيلي والدقيق الذي سيقدمه عن دور تكنولوجيا لبحث في التقييم ااهذا كما تكمن اهمية    
ت وبريد بابل اتصاالالحكومة االلكترونية في مديرية  مواجهة معوقاتفي  تالاصتالاو  المعلومات

بما يخدم تطبيق  بإمكاناتهموتقييم واقع الموارد البشرية والمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لالرتقاء 
 .بقية المتطلبات الفنية واالدارية االخرى الالزمة لذلك  فضالا عنالحكومة االلكترونية 

كما تنبع اهمية البحث من االستنتاجات والتوصيات التي تقدمها الباحثة والتي تتضمن الحلول    
العلمية والمقترحات العملية لمعوقات ومشاكل العمل االلكتروني الحالي في المديرية ومتطلبات 

لكترونية فيها بما يضمن رفع مستوى الكفاءة والفاعلية في االداء التطبيق الكامل للحكومة اال
واختصار الوقت والجهد والمال وتسهيل االجراءات في المديرية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين بما 

  .   وتحقيق اهداف الحكومة عموما ووزارة االتصاالت على وجه الخصوص بهذا الصدد يتالءم

 

 اهداف البحث  -:ثالثا

 :آلتية يهدف البحث الى تحقيق االهداف ا

االمكانيات المادية والفنية والمعلوماتية والبشرية لتطبيق مفهوم الحكومة تقييم  -1
 .وبريد بابلااللكترونية وامكانية تبنيها في مديرية اتصاالت 
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 .الحكومة االلكترونية مواجهة معوقاتدراسة دور تكنولوجيا المعلومات المختلفة في  -2
على واقع حال ادوات واجهزة تكنولوجيا المعلومات المختلفة والبرامجيات الوقوف  -3

 .االلكترونية المتوفرة حاليا في المديرية واألنظمة
الوقوف على واقع حال الموارد البشرية في المديرية من حيث اعداد الموظفين  -4

الحكومة ومؤهالتهم وخبراتهم العملية والتخصصات التي يحملونها بما يخدم تطبيق 
 .االلكترونية

دراسة واقع حال البنى التحتية االتصاالتية وشبكات الربط واالجهزة ذات العالقة  -5
 . عضها البعضالمتوفرة حاليا لربط مختلف مواقع المديرية مع ب

 علومات ودور تكنولوجيا الم  استبيان اراء الموظفين في المديرية حول رؤيتهم الهمية -6
 .رونية الحكومة االلكت تاقو عم ةهجاو مفي 

الموارد البشرية التي يستلزمها تطبيق الحكومة االلكترونية من اعداد  تأهيل  -7
 .الموظفين ومؤهالتهم العلمية والدورات التدريبية الالزمة للعمل االلكتروني

مقترح لشبكات االتصاالت والبنى التحتية االتصاالتية واالجهزة التي  مخططتقديم  -8
ليكون ذلك بمثابة الوعاء االتصاالتي الناقل  ،المختلفةتتطلبها لربط مواقع المديرية 

 .للمعلومات والبيانات المتداولة عند تطبيق الحكومة االلكترونية
تقديم مقترحات وحلول علمية لمعوقات ومشاكل العمل االلكتروني في المديرية  -9

 .لحكومة االلكترونيةا لمكونات  طبيق الكاملالتي تواجه التوفروعها 
تساهم في تسريع ان ى االستنتاجات والتوصيات المناسبة التي يمكن التوصل ال -11

  .انجاز الحكومة االلكترونية وزيادة فاعليتها
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 انموذج البحث -:رابعا

غيرات التي يتناولها ووفقا لمفاهيم المتغير المستقل والمتغير بناءا على طبيعة هذا البحث والمت    
  -: ادناه العتماده في البحث (1)البحث شكل  تم بناء انموذجفقد , التابع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 

 

 فرضيات البحث -:خامسا

 :احصائيا من خالل االتي  البحثات يمكن تمثيل فرضي  

 :الفرضية االولى 

مكونات تكنولوجيا المعلومات توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  ال H0 فرضية العدم  -
 .الحكومة االلكترونية معوقاتو  تالاصتال او 

 

 المتغير التابع  المتغير المستقل

  

المكونات المادية 

 (الحاسبات وملحقاته)

قواعد  البرمجيات

 البيانات

 شبكات االتصال

مكونات تكنولوجيا 

 تالاصتالاو المعلومات

 الموارد البشرية 

 بحثال انموذج ( 1) الشكل

 اعداد الباحثة : المصدر

الحكومة  معوقات

 االلكترونية

 البعد السياسي

 االقتصاديالبعد 

 البعد االجتماعي

 التقنيالبعد 

 ارتباطعالقة             

 تأثير              
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توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مكونات تكنولوجيا المعلومات   H1الفرضية البديلة  -   
 .الحكومة االلكترونية  معوقاتو 

 : الفرضية الثانية 

 في مكونات تكنولوجيا المعلومات لذات داللة معنوية  تأثير توجد عالقة  ال H0 فرضية العدم  - 
 .الحكومة االلكترونية معوقاتمواجه 

 في مكونات تكنولوجيا المعلومات لذات داللة معنوية  تأثيرتوجد عالقة   H1الفرضية البديلة  - 
 .الحكومة االلكترونية  معوقاتمواجهة 

 

 اساليب جمع البيانات  -:سادسا 

قيامها  فضالا عنعن طريق المقابالت الشخصية والزيارات الميدانية  بياناتقامت الباحثة بجمع ال    
 :.وكاالتي مجتمع وعينة البحثانواع من االستمارات توزعت على  اربعةباعداد 

 :(1)استمارة البيانات  -1
وهي خاصة بجمع البيانات التي تخص تكنولوجيا المعلومات وتتوزع على جميع التشكيالت 

 ( .1)، و كما موضحة في الملحق االدارية نزوال الصغر تشكيل وهو الوحدات
 :(2)استمارة البيانات  -2

الت وهي خاصة بجمع البيانات التي تتعلق بالموارد البشرية وتتوزع على جميع التشكي         
 ( .2)، وكما موضحة في الملحق الدارية نزوال للوحدات ايضاا

 :(3) استمارة البيانات -3
وتتوزع على والبنى التحتية وهي خاصة بجمع البيانات التي تتعلق بشبكات االتصاالت 

 GIS وقسم التراسل ووحدة  ون االقسام المختصة فقط وهي كل من مكتب المعا
(Geographic Information System   )،  (3)وكما موضحة في الملحق. 
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  :ةاناستمارة االستب -4
في مقر المديرية ، والتي تم اعدادها خصيصا  الموظفين البيانات من خاصة بجمع وهي

 :وتتكون األستبانة من ثالثة أقسام  ،( 5)و ( 4)وكما موضحة في الملحق لموضوع البحث ،
) للمستجيبين من عينة البحث مثل  ص للتعرف على العوامل الديموغرافيةوخص: القسم االول 

 (.، الخبرة العملية  دراسيال لتحصيلاالعمر، الجنس ،
مكونات تكنولوجيا ) المستقلة  بحثعبارات التي تغطي متغيرات الوخصص لل: القسم الثاني 

 :فقرة ويتضمن اربعة ابعاد ( 16) وتحتوي على (  تالاصتالاو  المعلومات
 (.4-1)، ويتكون من الفقرات من ( الحاسبات وملحقاته  )المكونات المادية : البعد االول 
 ( .8-5)البرامجيات ، ويتكون من الفقرات من : البعد الثاني 

 (.12-9)ويتكون من الفقرات من  ،شبكات االتصال : البعد الثالث  
 ( .  16-13) ويتكون من الفقرات من  ،الموارد البشرية : البعد الرابع 
الحكومة  معوقات)  بحثلل التابع متغيرالوخصص للعبارات التي تغطي : القسم الثالث 

 :فقرة ويتضمن اربعة ابعاد (  16) وتحتوي على ( لكترونية اال
 ( . 21-17) البعد السياسي ، ويتكون من الفقرات من : البعد االول 

 (.24-21) البعد االقتصادي ، ويتكون من الفقرات من : البعد الثاني  
 (. 28 – 25) البعد االجتماعي، ويتكون من الفقرات من : البعد الثالث   
 ( .32-29)البعد التقني ، ويتكون من الفقرات من : البعد الرابع    

 

 تهمجتمع البحث وعين -:سابعا  

وهي احدى مديريات الشركة العامة لالتصاالت ,البحث في مديرية اتصاالت وبريد بابل ،  ّاجري      
مجمع اتصاالت  19) وتتكون مديرية اتصاالت وبريد بابل من والبريد التابعة لوزارة االتصاالت ، 

فضالا  ،قدم الخدمات للمواطنين في مركز المحافظة واالقضية والنواحي التابعة لمحافظة بابلت( وبريد 
، اذ كان عدد الموظفين في مقر المديرية ر المديرية الرئيسي االقسام والشعب والوحدات في مق عن

من المستويات البحث فقد تم اخذ عينة   بحثولبلوغ غايات ال،  وهو يمثل مجتمع العينة ( 197)
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 المبحث األول

 حثـــــــــــــــــــهجية البـــــــــــــــــمن

 

ومدراء االقسام والشعب  المدير معاون مدير المديرية و )وسطى والتي شملت االدارية العليا وال
استمارة ،  36 ةالباحث ت، و استرد على عينة البحثاستمارة استبيان  41، وقد تم توزيع (والوحدات 

خصائص العينة ( 1)يبين الجدول و استبانة ، 31فيما كان عدد االستمارات الصالحة للتحليل هو 
 .المبحوثة 

 

 

 النسبة المئوية تكرارال المتغير ت

 الجنس  1
 %77.4 24 ذكر 
 %22.6 7 انثى

 العمر 2

 %1 1 فأقل 31
31-41 7 22.6% 
41-51 19 61.3% 
 %16.1 5 فأكثر 51

 التحصيل الدراسي 3

 %3.2 1 ماجستير
 %71.9 22 بكالوريوس

 %19.4 6 دبلوم
 %6.5 2 اعدادية

4 
عدد سنوات الخبرة 

 العملية

 %1 1 فأقل 5
6-11 4 12.9% 
11-21 21 67.7% 
 %19.4 6 فأكثر 21

   

 

 

 عينة البحثالديموغرافية ل خصائص ال( 1)جدول 

 األستبانة  د الباحثة باالعتماد على استمارةاعدا :المصدر 
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 المبحث األول

 حثـــــــــــــــــــهجية البـــــــــــــــــمن

 

 حدود البحث -:ا  ثامن  

اما الحدود  ، 16/12/2116لغاية  1/8/2116تتمثل حدود البحث الزمانية بالفترة الممتدة     
 .المكانية للبحث فقد اقتصرت على مديرية اتصاالت وبريد بابل

 

 االساليب االحصائية المستخدمة  -:تاسعا 

تم استخدام اساليب احصائية لبلوغ غاية البحث  والحصول على النتائج االكثر دقة من اجابات عينة 
 :البحث والمتمثلة باآلتي 

 الوسط الحسابي  -

 ياري االنحراف المع -

 معامل االختالف -

 شدة االجابة  -

 و النسب المئوية التكرارات  -

 (تحليل االنحدار البسيط )   Fاختبار -

 (معامل االرتباط (  Zاختبار  -

 R  ²معامل التحديد  -
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 الثاني المبحث 
 دراسات سابقة

 

 دراسات سابقة: المبحث الثاني
 
تكنولوجيا المعلومات  هتمت بموضوعا الحصول على بعض الدراسات التي  ةثالباح تستطاعا

 :ومنهاالحكومة االلكترونية و واالتصاالت 
 

 الدراسات العربية : أولا 
 ( 5102 ،السدي )دراسة  .1
 المحتوى  الفقرة ت

 عنوان الدراسة 1
 الحكومات اداء تحسين في ونيةااللكتر  الحكومة تطبيقات استخدام فاعلية
 المحلية

 أهداف الدراسة 2

يهدف البحث الى معرفة مدى فاعلية تطبيقات الحكومة االلكترونية على 
زيادة كفاءة االداء لمؤسسات الحكومة المحلية كما يهدف الى توفير 
ادوات ووسائل للحكومات المحلية لغرض تطبيقها وبالتالي الحصول على 

 .فيها زيادة في كفاءة مؤسساتهانتائج ايجابية 
 دراسة تطبيقية نوع الدراسة 3
 ديوان محافظة بابل عينة الدراسة 4

 أدوات الدراسة 5
استخدم الباحث المقابالت الشخصية واالطالع على التقارير االدارية 
والمالية والفنية والمشاهدات داخل ديوان المحافظة من خالل المعايشة 

 .وماتواستخالص بعض المعل

6 
أبرز 

 االستنتاجات

هناك تأثير كبير الستخدام التطبيقات االلكترونية على سرعة وكفاءة -
االداء في ديوان محافظة بابل،كما ان الربط االلكتروني يؤدي الى زيادة 

 .الرقابة على االداء
قلة االنظمة االلكترونية المستخدمة في ديوان محافظة بابل واعتماد -

 .فين على العمل اليدوي النجاز االعمالالكثير من الموظ
عدم االهتمام بمشاريع الحكومة االلكترونية وعدم دعمها وتشجيعها من -

قبل االدارات العليا لديوان محافظة بابل ادى الى زيادة الروتين وتأخير 
 .الكثير من المعامالت التي كان من الممكن انجازها بوقت اقل
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 الثاني المبحث 
 دراسات سابقة

 

                                                                          (5102 ، كاوجة )دراسة  .2
 المحتوى  الفقرة ت

 عنوان الدراسة 1
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي في 

 المؤسسات االستشفائية العمومية الجزائرية

 أهداف الدراسة 2
تحليل واقع االتصال الداخلي تهدف هذه الدراسة الى محاولة تقييم و 

بالمستشفيات العمومية الجزائرية ومدى استغاللها تكنولوجيا المعلومات 
 . واالتصال لتحسين االتصال الداخلي  بها 

 دراسة تطبيقية نوع الدراسة 3

 عينة الدراسة 4
حث الدراسة التطبيقية بالمؤسسة االستشفائية دمحم بوضياف بورقلة بت

 ة لقطاع الصحة في الجزائروهي مستشفى تابع
 .تضمنت االستبيان والمقابالت والمالحظة وتحليل الوثائق أدوات الدراسة 5

 االستنتاجاتأبرز  6

 ملحة ضرورة التكنولوجية التحتية البنى تطوير و إلنشاء التخطيط -
 تحسين في للمساهمة االتصاالت نظم تدعيم و تقوية على للعمل

 .ياتللمستشف الداخلي االتصال
 استخدام في الثقة لبناء وروادها الشبكات وأمن حماية الضروري  من -

 .والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا
 وأصحاب القادة توعية للمستشفيات الداخلي االتصال تحسين يتطلب -

 .العنصر هذا بأهمية القرار
 

 
 ( 5105 ،شحادة ) دراسة  .2

 المحتوى  الفقرة ت
 وجيا المعلومات في زيادة فاعلية الحكومة االلكترونيةاثر تكنول عنوان الدراسة 1

 أهداف الدراسة 2

تسعى هذه الدراسة الى التعرف على اثر مكونات تكنولوجيا المعلومات 
على فاعلية الحكومة االلكترونية في ديوان الخدمة المدنية في االردن، 

ا على والتعرف على مدى التطابق بين واقع تكنولوجيا المعلومات، واثره
 .فاعلية الحكومة االلكترونية



 
 

31 
 

 الثاني المبحث 
 دراسات سابقة

 

 دراسة تطبيقية نوع الدراسة 3

 عينة الدراسة 4
اجريت الدراسة على عينة من الموظفين في ديوان الخدمة المدنية في 

 .االردن وكذلك المراجعين المستفيدين من خدماته
 .قامت الباحثة بجمع البيانات باستخدام االستبانة أدوات الدراسة 5

 االستنتاجاتز أبر  6

اظهرت نتائج المقارنة بين اجابات الموظفين والمراجعين في المجاالت 
التي اعتمدتها الدراسة في تطبيق تكنولوجيا المعلومات، وجود فرق ذي 

افراد الفئتين وهما )داللٍة احصائية بين المتوسطين الحسابيين لالجابات 
في مجال فئة الموظفين وفئة الموظفين في جميع المجاالت، ف

كانت الفروق لصالح المراجعين ايضا، اما في مجال ( المدخالت)
) فكانت الفروق لصالح المراجعيين وفي مجال( معالجة البيانات)

 .كانت الفروق لصالح المراجعيين( الحاسب االلي
 

 (: 5101القحطاني،)دراسة   .4

 المحتوى  الفقرة ت
 ورها في التطوير االداري تطبيق الحكومة االلكترونية ود عنوان الدراسة 1

 اهداف الدراسة  2
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على تطبيق الحكومة االلكترونية 
ودورها في التطوير االداري من وجهة نظر ضباط الدفاع المدني 

 بالمديرية العامة للدفاع المدني 
 دراسة تطبيقية  نوع الدراسة 3

 عينة الدراسة 4
ن جميع الضباط العاملين بالمديرية العامة يتكون مجتمع الدراسة م
ضابطا، وقد قام الباحث باختيار عينة ( 365)للدفاع المدني وعددهم

 عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة
 استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات أدوات الدراسة 5

 االستنتاجاتأبرز  6

تحقيق التطوير هناك اسهام لتطبيقات الحكومة االلكترونية في  -
 .االداري بالمديرية العامة للدفاع المدني 

ان هناك معوقات تواجه توظيف الحكومة االلكترونية في تحقيق  -
 .التطوير االداري بالمديرية العامة للدفاع المدني
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 الثاني المبحث 
 دراسات سابقة

 

 ( 5112,  السعيدي) دراسة .2

 المحتوى  الفقرة ت

 عنوان الدراسة 1
 من الخدمات تقديم في ولللتح تحليلية دراسة االلكترونية الحكومة
 االلكترونية الصورة الى التقليدية الصورة

 أهداف الدراسة 2

 بيئة نحو الصلدة الحضرية األنظمة من المرن  االنتقال على العمل -
 إدارة في التخطيط لمفهوم القديم النظام بين التفاعل تحفز جديدة

 تيةالمعلوما األدوات مع يتالءم بما أوسع مفهوم إلى الخدمات
 .المتطورة

 دراسة تطبيقية نوع الدراسة 3

 عينة الدراسة 4
 بخدمة وتقوم في بغداد الكرخ قطاع ضمن تقعالتي  المنصور بلدية -
 سكنية أحياء( 11)

 أدوات الدراسة 5

 : الباحثة استخدمت
 الشخصية الموقعية المالحظة واعتماد البلدية لدائرة الميداني المسح-
 .لها

 حول المعلومات استخالص هدفب البحثية العينة فرادال استبيان اجراء
 الطريقة من للمواطنين الموظف يقدمها التي الخدمة تحول قابلية

 .اإللكترونية الحكومة طريق عن اإللكترونية الطريقة إلى التقليدية

 االستنتاجاتأبرز  6

 استراتيجيا هدفا أصبح اإللكترونية الحكومة تطبيقات نحو التحول إن -
 التحول ألهمية الكثيرين لدى إدراك فهناك العالم، دول لمعظم موحاوط
 اإللكترونية الخدمة نحو

 الحكومة تأثيرات موضوع حول الدراسات في قلة هناك تزال ال -
 يظهر مما العربية األدبيات في وخصوصا المدينة على اإللكترونية

 عدةقا على نحصل كي يمكن ما وبأسرع الثغرة هذه لسد ماسة حاجة
المهم الموضوع هذاتغني  والنتائج واآلراء النظريات من  

 
 



 
 

31 
 

 الثاني المبحث 
 دراسات سابقة

 

 الدراسات الجنبية : ثانيا 
 (Ibrahim,2014) دراسة  .0

 المحتوى  الفقرة ت

 عنوان الدراسة 1
A Road Map TO A Successful Application OF E-

Government IN IRAQ 

عراقخارطة طريق التطبيق الناجح للحكومة اللكترونية في ال  

 أهداف الدراسة 2

 و اإللكترونية الحكومة مشروع هو ما تصف دراسة بانهاال هذهتهدف 
 التحديات تحديد، من خالل  العراق في هاقيتطب يكون  أن ينبغي كيف
 بعض وايجاد العراق في االلكترونية الحوكمة مشروع نجاح تواجه التي

 . هذه لتحدياتل الحلول

 تطبيقية  نوع الدراسة 3
 بعض المؤسسات في الحكومة العراقية  عينة الدراسة 4

 أدوات الدراسة 5
 خالل الناس من البياناتجمع  مع مقابالتاعتمد الباحث على ال

 .   العراق في اإللكترونية الحكومةتطبيق مشروع  في المشاركة

أبرز  6
 االستنتاجات

 قلة الوعي بين بعض المواطنين والموظفين حول مفهوم الحكومة -
 .االلكترونية واهمية تطبيقها 

 الحكومةمشروع  لتنفيذ المناسبة التشريعات تطوير إلى الحاجة -
 .تعامالت الدوائر في اإللكتروني التوقيع اعتماد فضال عن اإللكترونية

 العراق، في اإللكترونية الحكومة لمشروع ناجحة طريق خارطة لرسم -
  لحكوميةا المؤسسات مع التعاون  المواطنين على يجب

 الحكومة مشروع تطبيق تعترض التي العقبات دراسة إلى الحاجة -
 منهم األخطاء لمعرفة والنامية المتقدمة الدول تجارب في اإللكترونية
 .نجاحاتهم من واالستفادة
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 الثاني المبحث 
 دراسات سابقة

 

 ( AL-Shafi,2009) دراسة  .5
 المحتوى  الفقرة ت

 عنوان الدراسة 1

 Factors Affecting E-Government Implementation 

AND Adoption IN THE State OF QATAR 

العوامل التي تؤثر على تنفيذ واعتماد الحكومة اللكترونية في دولة 
 قطر

 أهداف الدراسة 2

تهدف الى االستكشاف والتحقق من التحديات الرئيسة التي تؤثر على 
ها في تنفيذ الحكومة االلكترونية والعوامل المؤثرة في اعتماد المواطن علي

دولة قطر، كما تهدف الى تطوير فهم افضل للفجوات القائمة بين 
 .التنفيذ والتبني 

 تطبيقية  نوع الدراسة 3
 مواطن في دولة قطر 1111كانت عينة الدراسة  عينة الدراسة 4

 أدوات الدراسة 5
( المقابالت)اعتمد الباحث على منهج متعدد ، طريقة تجمع بين النوعية 

اليب الكمية ، الستكشاف الممارسات وتجارب تنفيذ االس( مسح)و
 .   واعتماد انظمة الحكومة االلكترونية في دولة قطر 

6 
أبرز 

 االستنتاجات

 لدعم أداة باعتباره المفاهيمي نموذجاال استخدام القرار لصناع يمكن -
 أنظمة وصيانة لتطوير الحكومة قرارات اتخاذ عند والوكاالت المؤسسات

 .إللكترونيةا الحكومة
 تنفيذ على تؤثر التي العوامل بين العالقات بعض الدراسة تأنشأ -

 .واعتمادها اإللكترونية الحكومة
 واالجتماعية والتكنولوجية التنظيمية التحديات أهمية دراسةال حددت -

 المواطنين ونية اإللكترونية، الحكومة أنظمة تواجه التي والسياسية
 .اإللكترونية الحكومة خدمات الستخدام السلوكية
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 الثاني المبحث 
 دراسات سابقة

 

 (  Norris,2007)دراسة  .2
 المحتوى  الفقرة ت

 عنوان الدراسة 1
Current Issues and Trends in E -government Research 

 القضايا الحالية واتجاهات الحكومة اللكترونية 

 أهداف الدراسة 2

 السياسة في التقنيات أحدث من كاملة خالصة قدمهذه الدراسة ت
 الممارسات أفضل وكذلك والوصول، الخصوصية، واألمن، اإلعالمية،

 القضايا وكذلك أهم والقياس، اإللكترونية الحكومة تطبيقات مجال في
 والتكنولوجيا والبرمجيات األجهزة في الحالية

 نظرية نوع الدراسة 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عينة الدراسة 4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدوات الدراسة 5

6 
أبرز 

 االستنتاجات

وجود المزيد من خدمات الحكومة االلكترونية  هو مؤشر جيد لزيادة  -
ة هي كومة ، وهذا يؤكد فرضية رئيسمبادرة اتصال المواطن مع الح

عن طريق زيادة الخدمات  ان زيادة االحتياجات لحيوية االتصاالت ،
 .عبر االنترنت 

ان انفصال ميزانية الحكومة االلكترونية واعتمادها من قبل قسم  -
تكنولوجيا المعلومات هو االمر الذي يجعل الموارد المالية بشكل اقوى، 
هذا وينبغي ان نبين ان اكبر واكثر الحكومات االلكترونية تطورًا هي 

معلومات منفصلة حيث يكون التفاعل التي لديها اقسام تكنولوجيا ال
 .اكثر مع الجمهور 

تبين الدراسة ان المستوى االقتصادي واالجتماعي ليس مؤشرًا مهما  -
لزيادة االتصال، مثل معدل البطالة والدخل الشخصي ، ال يكون لها 

 . تأثير على زيادة مبادرة اتصال المواطن 
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 الثاني المبحث 
 دراسات سابقة

 

 (  Kovacic: 5112)دراسة   .4
 توى المح الفقرة ت

 عنوان الدراسة 1

The Impact of National Culture on Worldwide E-

Government Readiness 

اثر الثقافة الوطنية في جميع انحاء العالم على جاهزية الحكومة 
 اللكترونية

 أهداف الدراسة 2

الهدف منها دراسة العالقة بين الثقافة الوطنية واستعداد الحكومة 
تبار ما اذا كانت ابعاد الثقافة الوطنية لها تأثير كبير االلكترونية ، واخ

 على جاهزية الحكومة االلكترونية 

 تطبيقية  نوع الدراسة 3
 دولة  15 عينة الدراسة 4

 أدوات الدراسة 5

استخدم الباحث المسح العالمي لالمم المتحدة الخاص بالحكومة 
في تحديد مؤشرات ، كما استندت هذه الدراسة  2113االلكترونية لعام 

الثقافة الوطنية على االنموذج الثقافي هوفستيد كما يستند استعداد 
 .الحكومة االلكترونية على تعريف االمم المتحدة 

 تم تطبيق اساليب االرتباط واالنحدار لتحليل البيانات

أبرز  6
 االستنتاجات

وجود اختالفات كبيرة بين الدول من حيث مدى سرعتها واعتمادها -
 .لى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ع
ان البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية والعوامل االجتماعية -

واالقتصادية والقيم الثقافية لها اثر كبير على اعتماد تكنولوجيا 
 .المعلومات واالتصاالت بين البلدان 

ي يتيحها استعداد الحكومة االلكترونية مهم جدا النه من الفرص الت -
واالنفتاح , لكل بلد من حيث االستفادة من انشطة التجارة االلكترونية 

على العولمة وتعزيز الديمقراطية وجعل الحكومات اكثر استجابة 
 .الحتياجات المواطنين ،زيادة رفاهية المواطنين والخ 

ينبغي النظر في ثقافة الحكومة والنظام الحاكم لما لها من تأثير على  -
 .ة الحكومة االلكترونيةجاهزي
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 (  Gronlund,2002) دراسة  .2
 المحتوى  الفقرة ت

 عنوان الدراسة 1
Electronic Government : Design, Applications and 

Management  

 تصميم ، تطبيقات وادارة:الحكومة اللكترونية 

 أهداف الدراسة 2

ى والمبادرات هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على التصميم والرؤ 
ة ، وكذلك السياسية التي شكلت مفهوم وممارسات الحكومة االلكتروني

تعطي بعض االمثلة الظهار اتساع هذا  ركزت على التطبيقات اذ
مهمة  طريق اخذ بعض القضايا التي تعد المجال ، وايضا االدارة عن

وفي هذه الدراسة تم جمع بعض . الحكومة االلكترونية في مجال 
في مختلف المجاالت وذلك لتحقيق التأثير على تصميم وادارة البحوث 
 .الحكومة 

 نظرية نوع الدراسة 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عينة الدراسة 4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدوات الدراسة 5

 االستنتاجاتأبرز  6

يتعين على السلطات ان تحترم مبدأ ان المستخدم يجب ان يكون  -
من مقدمي الخدمات ، وبالتالي من بين عدد  اً حرا في اختيار واحد

 .يجب اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان ذلك 
العامة وهو احدى يمثل التصويت عبر االنترنت آمن لالنتخابات -

 .ة لبداية االلفية الجديدةالتحديات الرئيس
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 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  مقارنة بين: ثالثا 
 :آلتيا(5)نوضح مايميز الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة بالجدول    

 
 مقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ( 5)جدول 

 الدراسة الحالية الدراسات السابقة المجال

 الموضوعات

السابقة في تطبيقات بحثت الدراسات 
الحكومة االلكترونية والعوامل المؤثرة 

عليها وزيادة فاعليتها من خالل التركيز 
على زيادة كفاءة االداء لمؤسسات 

الحكومة ودورها في التطوير االداري 
بعاد كما تناولت بعض هذه الدراسات اال

الحكومة  فاعليةالمتعلقة بها والمرتبطة ب
ابة ، الدقة االستج)هي  االلكترونية

واالمانة ،جودة الخدمة ، السرعة 
 (والفاعلية، الشفافية 

ركزت على دور تكنولوجيا المعلومات في 
تطبيق الحكومة االلكترونية من خالل 

المكونات المادية ،البرمجيات ، )بعادها ا
على ( شبكات االتصال والموارد البشرية 

المتغير التابع وهو تطبيق الحكومة 
البعد ) المتمثلة بابعادها االلكترونية 

السياسي، البعد االقتصادي ، البعد 
 (االجتماعي والبعد التقني 

 الهداف

توفير ادوات ووسائل تهدف الى 
للحكومات لغرض تطبيقها وزيادة 

 لديها ،فاعلية الحكومة االلكترونية 
وتحديد العوامل التي تؤثر على تنفيذها 

وتقديم افضل الممارسات والقضايا  ،
 في تطبيق الحكومة االلكترونية

في التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات 
تطبيق الحكومة االلكترونية  مع تقييم مدى 

االلكترونية في مديرية تطبيق الحكومة 
الوقوف على واقع و  اتصاالت وبريد بابل

حال ادوات واجهزة تكنولوجيا المعلومات 
 المتوفرة حاليا في المديرية المختلفة

ة بيئ
 الدراسة

اختلفت بيئة الدراسات السابقة وتنوعت 
هو وكان مجتمع اغلب الدراسات 

 المواطنين والمراجعين فضال عن
 الموظفين

مديرية هو موظفي ان مجتمع هذه الدراسة 
وهي احدى الدوائر اتصاالت وبريد بابل 

الخدمية التي تختص بتوفير خدمات 
 .االتصال والبنية التحتية لشبكات االتصال
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 مدى الستفادة من الدراسات السابقة :  رابعاا 
 

  اثراء وتدعيم االطار النظري ، والتوجه الى بعض المصادر العلمية من خالل
 .قائمة المراجع 

  تحديد االدوات التي استخدمت في حل المشكلة. 
  التعرف على االساليب االحصائية المناسبة والمستخدمة في تلك الدراسات لمعالجة

 .اناتالبي
  من اهمية االستعانة بالدراسات السابقة اعطت الباحثة معرفة بتاريخ تطور

 .الموضوع 



 

 

 

 الجانب النظري 
 

 

 

 



 

 

 ثانيالفصل ال

تكنولوجيا المعلومات والحكومة    

 مفاهيم اساسية:االلكترونية
 

 

 تكنولوجيا املعلومات مدخل اىل :  ولاملبحث اال

 احلكومة االلكرتونية :  الثاني املبحث
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 تكنولوجيا المعلوماتمدخل الى : لو  المبحث اال

 
 اسباب التسارع نحوها  – المعلومات تكنولوجيا مفهوم: اوال
 م  عطططططططططططط ن مططططططططططططن مؤلفطططططططططططط  اغري يطططططططططططط  ك مطططططططططططط  مططططططططططططن مشطططططططططططط   ( technology) مصطططططططططططط    ان    

 ثططططططططططط  ومطططططططططططن( دراسططططططططططط ) ومعن هططططططططططط ( (logoy وك مططططططططططط  فنيططططططططططط  مهططططططططططط ر  و عنططططططططططط ( techno) وهمططططططططططط 
 والع ططططططططط  الفطططططططططن ب نهططططططططط ( االغططططططططط )عرفهططططططططط  كمططططططططط  . الفنيططططططططط  مهططططططططط ر ال  نظطططططططططي  عم يططططططططط   صططططططططط  فأنهططططططططط 

  ركططططططططز ألنهطططططططط  ع مطططططططط  ُ عططططططططد ف ل كنولوجيطططططططط  و وزيعهطططططططط  والسطططططططط   ال ططططططططدم   ان طططططططط   فطططططططط  المسطططططططط  د 
 والمهططططططططططط را   ال بطططططططططططرا الن( فنططططططططططط ) وُ عطططططططططططد الع ميططططططططططط   واالمطططططططططططور واالبحططططططططططط   االسططططططططططط ل   ع ططططططططططط 

 كطططططططططططططد  ويؤ   والمج مططططططططططططط المنظمططططططططططططط  لح جططططططططططططط   ال كنولوجيططططططططططططط   دمططططططططططططط  مطططططططططططططن ل  أك طططططططططططططد  سططططططططططططط  د 
 فططططططططططن) بمعنطططططططططط ( techno) االول م  عطططططططططط ن مططططططططططن  كططططططططططون  قططططططططططد ال كنولوجيطططططططططط  لفطططططططططط  ان( االغطططططططططط )
    ع ططططططططططططط  مططططططططططططط ه ) بمعنططططططططططططط ( logy) فهطططططططططططططو الثططططططططططططط ن  الم  ططططططططططططط  وامططططططططططططط (    نططططططططططططط    صطططططططططططططنع   

 صطططططططططنع  او فطططططططططن كططططططططط  فططططططططط  ان يالحططططططططط  واحطططططططططد  ك مططططططططط  فططططططططط  ال فظططططططططط ن اج مططططططططط  فططططططططط  ا(  نظريططططططططط 
 (.3: 4002السع دي ) مع ن  ع مي  نظري  او الع    ؤ ره  وان دال ب
ار طططططططططططبو مفهطططططططططططو   كنولوجيططططططططططط  المع ومططططططططططط   بمهمططططططططططط  جمططططططططططط  البي نططططططططططط   ومع لج هططططططططططط    زنهططططططططططط      
 حطططططططططططططد ثه   واسططططططططططططط رج عه    اال ان البططططططططططططط حث ن فططططططططططططط  هططططططططططططط ا المجططططططططططططط ل ا   فطططططططططططططوا فططططططططططططط   حد طططططططططططططد   

مفهومهطططططططط    فوصططططططططف  مططططططططن قبطططططططط  الططططططططبعي ع طططططططط  انهطططططططط  ال  نيطططططططط  االس سططططططططي  ال طططططططط   سطططططططط  د  فطططططططط  
. مبنيططططططططططططططططططط  ع ططططططططططططططططططط    بي ططططططططططططططططططط   الح سطططططططططططططططططططب   ومع ي  ططططططططططططططططططط نظططططططططططططططططططط  المع ومططططططططططططططططططط   الحد ثططططططططططططططططططط  ال

(.(O’Brien, 2004, p: 433  
 ادوا  ب نهططططططططططططططططططط  ( et.al &slack ) قبططططططططططططططططططط  مطططططططططططططططططططن المع ومططططططططططططططططططط    كنولوجيططططططططططططططططططط   عطططططططططططططططططططر  و  

 مططططططططططط الال. ) و وزيعهططططططططططط  و زنهططططططططططط  و ح   هططططططططططط  و صطططططططططططنيفه  المع ومططططططططططط   لجمططططططططططط   سططططططططططط  د  ووسططططططططططط   
                     (.01: 4000  والبي   

 عططططططططططططططن عبطططططططططططططط ر  هطططططططططططططط  المع ومطططططططططططططط    كنولوجيطططططططططططططط  بطططططططططططططط ن( 011:  4000  الشططططططططططططططوابك )و كططططططططططططططر
 البي نططططططططططط   وقواعطططططططططططد اال صططططططططططط ل وشطططططططططططبك   الح سطططططططططططو  ألجهطططططططططططز  والبرمجيططططططططططط  الم ديططططططططططط  المكونططططططططططط  

 ل مسطططططططططططط  د  واسطططططططططططط رج عه  و  زينهطططططططططططط  ومع لج هطططططططططططط  البي نطططططططططططط   اسطططططططططططط  ب ل ع طططططططططططط   عمطططططططططططط  ال طططططططططططط   
 ال ططططططططرارا   طططططططط  ا  عم يطططططططط  فطططططططط  اسطططططططط  دامه  اجطططططططط  مططططططططن المن سططططططططب ن والططططططططزمن الوقطططططططط  فطططططططط  النهطططططططط   
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 هططططططططططططططط ان ع ططططططططططططططط ( 31: 4000   بالكس سططططططططططططططط)  طططططططططططططططر   حططططططططططططططط ن فططططططططططططططط . المنظمططططططططططططططط  فططططططططططططططط  االداريططططططططططططططط  
 ل ططططططططططوف ر بثهطططططططططط   واعطططططططططط د  و ح   هطططططططططط  و صططططططططططنيفه  البي نطططططططططط   ل  طططططططططط  ا لعم يطططططططططط  الالزمطططططططططط  ال كنولوجيطططططططططط 
 بهطططططططططططططد  المال مططططططططططططط ن  والمكططططططططططططط ن الطططططططططططططزمن فططططططططططططط    النهططططططططططططط    ل مسططططططططططططط  د  قيمططططططططططططط   ا  م رجططططططططططططط  
 وادوا  نظطططططططططططططططط  كطططططططططططططططط  المع ومطططططططططططططططط   كنولوجيطططططططططططططططط   مفهططططططططططططططططو    ضططططططططططططططططمن كمطططططططططططططططط  . االداء  حسطططططططططططططططط ن
 ال ططططططططططدرا  مطططططططططط  او المعرفطططططططططط  مططططططططططن المع ططططططططططد  الرمزيطططططططططط  االنسطططططططططط   مطططططططططط    ع مطططططططططط  ال طططططططططط  الح سططططططططططو 
 المع ومطططططططططططط    كنولوجيطططططططططططط  شططططططططططططك   وبطططططططططططط ل  والطططططططططططط ك ء الطططططططططططط ع   ح ططططططططططططول فطططططططططططط  ال هنيطططططططططططط  االدراكيطططططططططططط 
 بي نطططططططططططط   مططططططططططططن) االنسطططططططططططط ن  الفكططططططططططططر بمع يطططططططططططط   ال كنولوجيطططططططططططط  العالقطططططططططططط   لكطططططططططططط  شطططططططططططط م   مظ طططططططططططط 

 ب نهططططططططططططططططططط  ) (Daft,2004:285 وعرفهططططططططططططططططططط   (44: 4004 ي سططططططططططططططططططط ن ( )ومعرفططططططططططططططططططط   مع ومططططططططططططططططططط  
 ومواجهطططططططططططط  ال ن فسططططططططططططي  اسططططططططططططب   ه  ع طططططططططططط  الحفطططططططططططط   المنظمطططططططططططط    سطططططططططططط عد ال طططططططططططط  بطططططططططططط ل و    مثطططططططططططط 

 وال يمطططططططططططط  ب لسططططططططططططرع  الزبطططططططططططط  ن وم   بطططططططططططط   اح ي جطططططططططططط   ب ططططططططططططوف ر   ططططططططططططو  ا  الع لميطططططططططططط   المن فسطططططططططططط 
  مطططططططططططططططط  بي نطططططططططططططططط   عططططططططططططططططن عبطططططططططططططططط ر  ب نهطططططططططططططططط  Truban.et.al)): 4004) )  وعرفهطططططططططططططططط .المال مطططططططططططططططط 
 ال واسططططططططططم  .) معطططططططططط ن قططططططططططرار ا  طططططططططط   الطططططططططط  ي ططططططططططود مطططططططططط   د هطططططططططط  ح  طططططططططط  اجطططططططططط  مططططططططططن مع لج هطططططططططط 
 اسططططططططططططط  دا  انهططططططططططططط  المع ومططططططططططططط    كنولوجيططططططططططططط  الططططططططططططط  (( Madura)) يشططططططططططططط ر فيمططططططططططططط (. 01: 4002

 لغططططططططططططري االن رن طططططططططططط  ب سطططططططططططط  دا  واقسطططططططططططط مه  المنظمطططططططططططط  بطططططططططططط ن المع ومطططططططططططط   ل حويطططططططططططط  ح سططططططططططططو ال
 ( .10: 4003 ض  ر  دمحم. ) ب لمع وم   الزب  ن  جه ز

ب نهطططططططططططط  وسطططططططططططط    الك رونيطططططططططططط   سطططططططططططط  د  ((  Jan)) عرفهطططططططططططط     ريفططططططططططططوفطططططططططططط  ضططططططططططططوء هطططططططططططط   ال ع   
لحفططططططططططط  و  طططططططططططزين كميططططططططططط   ه   ططططططططططط  مطططططططططططن المع ومططططططططططط   مططططططططططط  سطططططططططططرع   وزيططططططططططط  المع ومططططططططططط   عبطططططططططططر 

 ( 00:  4001, مهدي. ) شبك   اال ص ل 
  كنولوجيططططططططططططططط  مفهطططططططططططططططو  ب حد طططططططططططططططد والبططططططططططططططط حث ن الك ططططططططططططططط   اراء  بططططططططططططططط  ن نالحططططططططططططططط  هنططططططططططططططط  مطططططططططططططططن  
 الفكريططططططططططط   ه  ا ج هططططططططططط و ه   ال  ص صططططططططططط و ب ططططططططططط    نظطططططططططططره  وجهططططططططططط   حسططططططططططط  الكططططططططططط ع ومططططططططططط  الم
  سططططططططط عد وسططططططططط    بأنططططططططط  المع ومططططططططط    كنولوجيططططططططط  مفهطططططططططو  ان  طططططططططر   الب حثططططططططط  نظطططططططططر وجهططططططططط  ومطططططططططن  

 المسطططططططططط هم   طططططططططالل مططططططططططن ال ن فسططططططططط  هططططططططط مركز  ع طططططططططط  والحفططططططططط   اهطططططططططدافه   ح  طططططططططط  ع ططططططططط  المنظمططططططططط 
 .ع لي  وسرع  بكف ء  الزب  ن م   ب     بي  ف 
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 ولالمبحث اال

 تكنولوجيا المعلوماتمدخل الى  
 

  مثططططططططططط  فططططططططططط  اال ططططططططططط   المع ومططططططططططط    كنولوجيططططططططططط  نحطططططططططططو ال وجططططططططططط  فططططططططططط  ال سططططططططططط ر  اسطططططططططططب  ان    
- :(  30-30:  4003   من ر )
 المنظمطططططططططط   ظ هطططططططططط  فطططططططططط   عمطططططططططط  ال طططططططططط  الب  طططططططططط  ان:  االعمددددددددددا  بيئدددددددددد  وتقلددددددددددب تعقدددددددددد  - أ

 مطططططططططن العد طططططططططد   ططططططططط  وال كنولوجيططططططططط  اال صططططططططط ل فططططططططط  ف ل  طططططططططد  و   بططططططططط    ع  طططططططططدا اكثطططططططططر اصطططططططططبح 
 السي سططططططططططططططططي  العوامطططططططططططططططط  عططططططططططططططططن الن  جطططططططططططططططط  اال ططططططططططططططططر   غ ططططططططططططططططرا ال  عططططططططططططططططن فضططططططططططططططططال ال غ ططططططططططططططططرا 

 وحم يطططططططططط   حسطططططططططط ن الطططططططططط  اله دفطططططططططط  ب ألنشطططططططططط     ططططططططططو  المنظمطططططططططط   جعطططططططططط  ممطططططططططط  واالق صطططططططططط دي  
مططططططططططط   بنطططططططططط ء  ح لفطططططططططط   اسطططططططططط را  جي ,  حسطططططططططط ن عم يططططططططططط  ال نبططططططططططؤ الهندسطططططططططط   كأعطططططططططط د  عم ي  هطططططططططط 

 لكطططططططططط  مدعمطططططططططط  كططططططططططأدا  المع ومطططططططططط    كنولوجيطططططططططط  ع طططططططططط  ب الع مطططططططططط د و لطططططططططط  , منظمطططططططططط   ا ططططططططططر  
 وعططططططططططد  ب ل ع ططططططططططد   م ططططططططططز ب  طططططططططط  فطططططططططط  واسطططططططططط مراري ه  المنظمطططططططططط  ب طططططططططط ء لضططططططططططم ن النشطططططططططط  ا هطططططططططط  

 . االس  رار
  م رسططططططططططه  ال طططططططططط  الضططططططططططغو  الطططططططططط  اد :  العددددددددددالم  واالقتصددددددددددا  القويدددددددددد  المنافسدددددددددد  - ب

 الع لميطططططططططط   المن فسطططططططططط  حططططططططططد  الطططططططططط  الم  دمطططططططططط  ال كنولوجيطططططططططط  مططططططططططن وكطططططططططط ل  الدوليطططططططططط  المنظمطططططططططط  
   الجططططططططططود  ع طططططططططط  وانمطططططططططط  االسططططططططططع ر  طططططططططط ع ف ططططططططططو  ركططططططططططز ال اصططططططططططبح  ال طططططططططط  اال  ططططططططططر  هطططططططططط  

 هططططططططط ا وفططططططططط .  العم ططططططططط    ططططططططط  حسططططططططط  من جططططططططط   و  طططططططططدي  ال سططططططططط ي  سطططططططططرع    ال دمططططططططط  مسططططططططط و  
 ع ططططططططططططط  الحصطططططططططططططول فططططططططططططط  الع لميططططططططططططط  المنظمططططططططططططط   المع ومططططططططططططط    كنولوجيططططططططططططط   سططططططططططططط عد اال ططططططططططططط ر

 . الربحي  وزي د  ال دم  مس و   رف    االن  جي  ل حس ن م عدد  مزاي 
 ال والمج مططططططططططططط  المنظمططططططططططططط   بطططططططططططط ن ال ف عططططططططططططط  ان شططططططططططططط ال : االجتماعيددددددددددددد  المسدددددددددددد ولي  - ت

 ال ف عطططططططططططط  لهطططططططططططط ا ادراكطططططططططططط  اكثططططططططططططر اال  ططططططططططططر  اآلونطططططططططططط  فطططططططططططط  المنظمطططططططططططط   واصططططططططططططبح     ن  طططططططططططط 
 ك لرق بططططططططططططط  االج م عيططططططططططططط  ب ل ططططططططططططدم   ال يططططططططططططط   فططططططططططططط  المسطططططططططططط هم  الططططططططططططط   سطططططططططططططع  ا    واهم  طططططططططططط 

 . المس ه   ح و   ومراع   الفرص  ك فؤ   المهني  والسالم  الصح    الب  ي 
  طططططططططططالل مطططططططططططن االج م عيطططططططططط  المسطططططططططططؤولي  انشططططططططططط    ططططططططططدع  ان المع ومططططططططططط   كنولوجيططططططططططط ل  ويمكططططططططططن
 الرق بططططططططططط  ل حسططططططططططط ن ال ب طططططططططططر  والطططططططططططنظ  الفطططططططططططرص  كططططططططططط فؤ بطططططططططططرام  لمراقبططططططططططط  ال طططططططططططرار دعططططططططططط  نظططططططططططط 
 . الب  ي 
 ب لسطططططططططط   ومعرفطططططططططط  درايطططططططططط  اكثططططططططططر ال ططططططططططو  المسطططططططططط ه   اصططططططططططب  : المسددددددددددتهلكي  توقعددددددددددات - ث

 المن جططططططططططط   فضطططططططططططال  عطططططططططططن   افضططططططططططط ه ي  ططططططططططط  جع ططططططططططط  مططططططططططط م وجود هططططططططططط  الم  حططططططططططط  وال طططططططططططدم  
 اكثططططططططر مع ومطططططططط   ي  طططططططط  المسطططططططط ه   فطططططططط ن ا ططططططططر   ن حيطططططططط  ومططططططططن.    بطططططططط  حسطططططططط   نطططططططط   ال طططططططط 
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 ولالمبحث اال

 تكنولوجيا المعلوماتمدخل الى  
 

 ان الطططططططططط  ح جطططططططططط  فطططططططططط  المنظمطططططططططط   جعطططططططططط  مطططططططططط  وهطططططططططط ا  ريططططططططططده  ال طططططططططط  السطططططططططط   عططططططططططن يال فصطططططططططط 
 وح جططططططططططططططط   رغبططططططططططططططط   الشطططططططططططططططب   بسطططططططططططططططرع  المع ومططططططططططططططط    وصططططططططططططططط   ع ططططططططططططططط  قططططططططططططططط در   صطططططططططططططططب 

 مططططططططططن المنظمطططططططططط    مكطططططططططط ن  فطططططططططط المع ومطططططططططط    كنولوجيطططططططططط  دور ظهططططططططططر هنطططططططططط  ومططططططططططن المسطططططططططط ه   
 .  ل   ح   

 زيطططططططططط د  الطططططططططط   دا المع ومطططططططططط   ع مطططططططططط  ان Morris  ططططططططططر   : المددددددددددوار  هيكدددددددددد  تغييددددددددددر - ج
 هنططططططططططط   بطططططططططططأن االع  ططططططططططط د سططططططططططط د الصطططططططططططن ع  العصطططططططططططر ففططططططططططط  المع ومططططططططططط     كنولوجيططططططططططط  اهميططططططططططط 
 امططططططططط (. ال ططططططططط   المطططططططططواد الم ليططططططططط   البشطططططططططري     الم ديططططططططط )هططططططططط  ل منظمططططططططط   ر يسططططططططط مطططططططططوارد  ُ اربعططططططططط
 اهميطططططططططططط  ظهططططططططططططر  هنطططططططططططط  ومططططططططططططن   المع ومطططططططططططط   هططططططططططططو  طططططططططططط م  ر يسطططططططططططط   مطططططططططططط ع ف وجططططططططططططد االن

 فططططططططط    صططططططططط  منهططططططططط  واالسططططططططط ف د  المع ومططططططططط   هططططططططط   بمع لجططططططططط  ل  يططططططططط   المع ومططططططططط    كنولوجيططططططططط 
 . الح ل  المع وم    االنفج ر ظ 
 اهميطططططططططط  زيطططططططططط د  الطططططططططط  اد  ال طططططططططط  العوامطططططططططط  اهطططططططططط  مططططططططططن اال  ططططططططططر  هطططططططططط    عططططططططططد : العولمدددددددددد  - ح

  ططططططططططالل مططططططططططن العولمطططططططططط   جططططططططط   ل منظمطططططططططط   لمحططططططططططر ا اصطططططططططبح  ال طططططططططط  المع ومطططططططططط    كنولوجيططططططططط 
 ك  قطططططططططططططط  المع وم  يطططططططططططططط  والثططططططططططططططور  اال صطططططططططططططط ال  و كنولوجيطططططططططططططط  االليطططططططططططططط  الح سططططططططططططططب   اسطططططططططططططط  دا 

 و لططططططططط  حد ثططططططططط  واسططططططططط ل   جد طططططططططد    نيططططططططط   مطططططططططن  حمططططططططط  مططططططططط  بكططططططططط  ل عولمططططططططط  ومحركططططططططط  مولططططططططد 
 . االلك رون  وال ع ي  االلك روني  ال ج ر  عبر
 

 وماتالمعل تكنولوجيا تطور مراح : ثانيا 
 ومطططططططططططططططططر    طططططططططططططططططور   المع ومططططططططططططططططط    كنولوجيططططططططططططططططط  ان (40:  4001الصططططططططططططططططط رف  )  كطططططططططططططططططر    

 انمطططططططططط   اربعطططططططططط  مسطططططططططط  دم  العطططططططططط   االنسطططططططططط ن  ال كنولططططططططططوج  ال  ططططططططططور ع كسطططططططططط  مراحطططططططططط  بطططططططططط رب   
 :. ال كنولوجي  او الوس    من

 Manual Methods ال دوي  الوس    :االول  المرح  
 Mechaical Methods الميك نيكي  الوس    : الث ني  المرح  

 Electromechanically يطططططططططططططططططططططططططططططططط كي نيكماالليك رو  الوسطططططططططططططططططططططططططططططططط    :الث لثطططططططططططططططططططططططططططططططط  المرح طططططططططططططططططططططططططططططططط 
Methods  

   Electronic Methods االليك روني  الوس   :.  الرابع  المرح  
 



 
 

03 
 

 ولالمبحث اال

 تكنولوجيا المعلوماتمدخل الى  
 

 م   فطططططططططططط   بمراحططططططططططط  مطططططططططططر  المع ومططططططططططط    كنولوجيطططططططططططط  بططططططططططط ن( 34: 4003 طططططططططططر  من) و كطططططططططططر    
 وقططططططططططططد   الوقطططططططططططط  بمططططططططططططرور وحد ثطططططططططططط   م  ططططططططططططور  وا  راعطططططططططططط   مسطططططططططططط جدا  هنطططططططططططط   ك نطططططططططططط  ف ططططططططططططد

ف  الجططططططططططدول كمطططططططططط  المراحطططططططططط  هطططططططططط   وسطططططططططط   ص بعضططططططططططه   مطططططططططط  و شططططططططططعبه  ب ر ب  هطططططططططط   م ططططططططططز 
 . (3)اال   

 مراح  التطور التاريخ  لتكنولوجيا المعلومات (3)ج و 
 التطور التاريخي في مجال المعلومات واالتصال التاريخ

 - م.ق 0033

 م7301

مجموعة لمصادر المعلومات والمكتبة  اختراع الكتابة المسمارية، وظهور
صنع الورق والحبر، وظهور اول جريدة واول مجلة  فضالً عناالسكندرية ، 

 .واكتشاف ماكينات العد، والموجات الكهرومغناطيسية والتلغراف 

 - م7303

 م7380

اختراع االلة الطابعة  فضالً عناتساع استعمال التلغراف واختراع الفاكس، 
نسى اكتشاف االت العرض ن ف من طرف كراهام بيل ، والواكتشاف الهات

 .والالسلكية واكتشاف المذياع يةالسينمائي

 - م7833

 م7893

ن فيها اكوهنا تم االعتماد على االتصاالت البعيدة، والبث عبر الراديو، كذلك 
اول عرض للجمهور عبر التلفاز، واهم ما يميز هذه المرحلة بظهور النظرية 

اسيب، واكتشاف اول حاسوب الكتروني ميكانيكي، والذي سمي العامة للحو
 .اكتشاف الترانزستور وانشطة التسجيل الصوتي  فضالً عن، 7بمارك 

 - م7899

 م 7890

يدة وتم اجراء اول مكالمة هاتفية بع ،ظهر نظام تلفاز الكيبل رحلة،وفي هذه الم
تم تران للحاسوب، كذلك ، وابتكار لغة فور الملون لتلفازالمدى، كما تم تشغيل ا

ص بالذكر اطالق اول قمر صناعي واكتشاف اختراع المودم والفيدفون، ونخ
 .الليزر، وعرض اشرطة الكاسيت الصوتية

- م7899

 م7831

 
 
 

 فضالً عن الحاسبة اليدوية، اآلالتوظهور  عرض معالج الكلمات،تم  هنا،
ن كوسيلة ثانوية واستخدام القرص اللي انشاء شبكات المعلومات المحسوبة

يميز  وما شاشة التلفاز المسطحة، وظهور كذلك ظهور اول مصغر للتخزين،
واول عرض  هو ظهور اول عرض لتقنية االبعاد الثالثية، هذه المرحلة،

 .واول ظهور لالقراص المضغوطة والمدمجة للحواسيب المحمولة،

- م7830

 م 7889

 

كما تم  لج حاسوب متقدم،تم االعالن عن انظمة تشغيل جديدة وطرح معا
والحواسيب الشخصية المشتملة  وسائط المتعددة،للعرض الحواسيب المنضدية 

اول تراسل للبيانات الالسلكية عبر  فضالً عن على فديو كامل الحركة،
 .وظهور متصفح مورابيك ،الحواسيب المصغرة

 1337-م7880

 م
 
 
 

مل ات البحث بعواتم تطوير محرك البحث االول الذي يعمل باستراتيجي
االتصاالت الهاتفية عبر  وتم ظهور خدمة ،على شبكة االنترنت البولياني

والشمول في  كما تضمنت هذه المرحلة بداية بث التلفاز الرقمي، ت،االنترن
والتطوير المستمر في  التخزينات من االشرطة الى االقراص متعددة الوسائط،

 .المعالجات واالنظمة التشغيلية

 ور تكنولوجيددددددددددددددا المعلومددددددددددددددات فدددددددددددددد    ( 4003)من ططططططططططططططر    سطططططططططططططط يم ن    :.رالمصدددددددددددددد  
 باتندددددددد   - راسدددددددد  مي انيدددددددد  م سسدددددددد  قددددددددارورات الغددددددددا : تحقيدددددددد  الميدددددددد   التنافسددددددددي 



 
 

03 
 

 ولالمبحث اال

 تكنولوجيا المعلوماتمدخل الى  
 

رسطططططططططط ل  الم سطططططططططط ر فطططططططططط  ع ططططططططططو  ال سطططططططططط  ر  ال سطططططططططط  ر االسطططططططططط را  ج  ل منظمطططططططططط     ج معطططططططططط  دمحم  
 . 34  ص -بسكر -. ض ر
ف  قر   التاريخ  لتكنولوجيا المعلومات التطورمراح  ( O‘Brien,2001:31) ح   فيما

 :(4)االت  كما ف  الج و   العشري 
  

 ف  قر  العشري   التطور التاريخ  لتكنولوجيا المعلومات( 4)ج و  
 التطور التاريخ  لتكنولوجيا المعلومات الفتر  

   markاكتشاف او  حاسوب الكترون  ميكانيك  باسم  االربعينيات 
المرحل  الت  تشغ  فيها البيانات حيث تم تصميم نظم تشغي  البيانات الكترونيا  وه  اتيالخمسين

 .كذلك تقوم بتشغي  المعامالت وحفظ السجالت والتطبيقات المحاسبي  التقلي ي  
 هذه المرحل  قائم  على التقارير اال اري  اذ ا  تظم المعلومات اال اري  تقوم بتوفير ات يالستين

 .ات طبيع  مح    مسبقا ل عم اتخاذ القرارتقارير ا اري  ذ
-AD)ا  نظم  عم القرار وفرت ت عيم تفاعل  مح   الفرص  مرحل  ت عيم القرارات اذ اتيالسبعين

HOC )  لشرك   (كلم  سر )لخ م  عملي  اتخاذ القرار وايضا او  شفرIBM . 
ت عيم مباشر لعم  هذه المرحل  توفر مرحل  النظم االستراتيجي  ونظم المستخ م النهائ  و  اتيالثمانين

توفير احتياجاته المعلوماتي    ي  باعتما  المستخ م على نفسه لالمستخ م النهائ  وتتم
بع  ذلك ظهرت نظم  عم اال ار  العليا م  خال  ما توفره لال ار  العليا م  معلومات هام  

ائ  بع ها نظم المعلومات ثم االنظم  الخبير  وه  توفر نصيح  للخبراء و المستخ م النه
 االستراتيجي  تق م خ مات لتحقي  مي ات تنافسي     

الحكوم  االلكتروني  الت  تستن  الى االلكتروني  و مرحل  االعما  االلكتروني  والتجار   ات يالتسعين
 .االنترنت واالنترانت وغيرها م  الشبكات 

 

 
 
 
 

 

   Source : O‘Brien, James A., “ Introduction to Information System 
Essentials for The Internet Worked E-Business Enterprise “ , 10     ed, 
Mc Graw-Hill, N. Y.,2001:P:31  



 
 

06 
 

 ولالمبحث اال

 تكنولوجيا المعلوماتمدخل الى  
 

 المعلومات تكنولوجيا اهمي  -:ثالثا 
   مثطططططططططط  ال طططططططططط  الع ميطططططططططط  الح ططططططططططول احططططططططططد بكونهطططططططططط  المع ومطططططططططط    كنولوجيطططططططططط  اهميطططططططططط   بططططططططططرز     

 والمهطططططططططططططط را  ال بططططططططططططططرا  مططططططططططططططن  يططططططططططططططالمك ب والمعرفطططططططططططططط  الع ميطططططططططططططط  المعرفطططططططططططططط  ع طططططططططططططط  ب الع مطططططططططططططط د
 االجهططططططططططز )الم ديطططططططططط  المكونطططططططططط   ع طططططططططط   ع مططططططططططد ال انهطططططططططط  ا  ل مع ومطططططططططط    المال طططططططططط  واالسطططططططططط  دا 
 الم مثطططططططططططط  البشططططططططططططري  الع طططططططططططط  هططططططططططططو االس سطططططططططططط  ومحركهطططططططططططط  محورهطططططططططططط  بطططططططططططط  ف ططططططططططططو ( والمعططططططططططططدا 
  كنولوجيططططططططططططط  واهميططططططططططططط   الفكطططططططططططططري  المططططططططططططط ل بطططططططططططططر   ع يططططططططططططط  ي  ططططططططططططط  الططططططططططططط ي البشطططططططططططططري  بططططططططططططط لمورد

 ع طططططططططططططط  المع ومطططططططططططططط    كنولوجيطططططططططططططط  اهميطططططططططططططط  هططططططططططططططو االول جطططططططططططططط نب ن فطططططططططططططط    مثطططططططططططططط  المع ومطططططططططططططط  
 مططططططططططططن والف ع يطططططططططططط  الكفطططططططططططط ء  و ح  طططططططططططط  مع ومطططططططططططط    كنولوجيطططططططططططط  الد طططططططططططط ل المنظمطططططططططططط   مسطططططططططططط و  
 ع طططططططططط  فهططططططططططو الثطططططططططط ن  الج نطططططططططط  امطططططططططط  ار ال ططططططططططر  ا  طططططططططط   فطططططططططط  والسططططططططططرع  الك طططططططططط   فططططططططططي ح طططططططططط 
 لألفطططططططططراد وقطططططططططدرا  مهططططططططط را   نميططططططططط  مطططططططططن ال كنولوجيططططططططط   ؤديططططططططط  ومططططططططط  البشطططططططططري  المطططططططططوارد مسططططططططط و  
 اعبططططططططط ء مطططططططططن العططططططططط م  ن االفطططططططططراد    طططططططططيص فططططططططط  المع ومططططططططط    كنولوجيططططططططط   سطططططططططه  ا    العططططططططط م  ن
:  4002   الصططططططططططططططططططط   )ب نمططططططططططططططططططط  اشططططططططططططططططططط ر  (.21: 4002  ال ططططططططططططططططططط   ) الرو  نيططططططططططططططططططط  المهططططططططططططططططططط  

 :يأ   بم  كنولوجي  المع وم    ي اهمال   (070
 واسطططططططططط ل   مفهططططططططططو    ب طططططططططط  ان:البيئدددددددددد  متطلبددددددددددات مدددددددددد  والتكيدددددددددد  االسددددددددددتجاب  -0

 منظمطططططططططط  كطططططططططط  ع طططططططططط  يحطططططططططط   والمج معطططططططططط   المنظمطططططططططط   فطططططططططط  المع ومطططططططططط    كنولوجيطططططططططط 
 مواكبطططططططططططط  عططططططططططططن وال   طططططططططططط  العزلطططططططططططط  الح مطططططططططططط ال   جنبطططططططططططط  ال  ططططططططططططور بركطططططططططططط  ال حطططططططططططط  
 معططططططططط   ر ع ططططططططط  بنطططططططط ءا  طططططططططدم  وال السطططططططط   ي  ططططططططط   فططططططططط  وال نطططططططط ف  المع وم  يططططططططط  عصططططططططر
 .والف ع ي  الكف ء 

 مططططططططن واال صطططططططط ال  المع ومطططططططط    كنولوجيطططططططط  مكنطططططططط  ل ططططططططد :االقسددددددددام بددددددددي  التنسددددددددي  -4
 بعضطططططططططططه  مططططططططططط  المنظمططططططططططط   وبططططططططططط ن المنظمططططططططططط  اقسططططططططططط   بططططططططططط ن ال نسططططططططططط   قطططططططططططدر  زيططططططططططط د 

 قططططططططد ال طططططططط  الش صططططططططي   الم طططططططط بال  ك طططططططط      طططططططط  الطططططططط  ي ططططططططود الطططططططط ي االمططططططططر الططططططططبعي 
 المسطططططططط غر   الوقطططططططط  عططططططططن فضططططططططال ا ططططططططر   الطططططططط    طططططططط من مططططططططن االفططططططططراد ان  طططططططط ل     طططططططط 
 امك نيططططططططط  مطططططططططن والع لميططططططططط  المح يططططططططط  الشطططططططططبك    طططططططططوفر  مططططططططط   طططططططططالل مطططططططططن  لططططططططط  النجططططططططط ز

 .البعي بعضه  م  ل شرك   ال  بع  الحواس   ربو
 فططططططططططط  ف ع ططططططططططط  ادا  واال صططططططططططط ال  المع ومططططططططططط    كنولوجيططططططططططط   عطططططططططططد :الحجدددددددددددم تقلددددددددددديص -3

 .ال نظي  واع د   (Downsizingال رش  )المنظم   احج      يص



 
 

00 
 

 ولالمبحث اال

 تكنولوجيا المعلوماتمدخل الى  
 

 عوامططططططط  اهططططططط  احطططططططد الع م ططططططط  ال طططططططو    عطططططططد :العاملددددددد  االيددددددد   علدددددددى االعتمدددددددا  تقليددددددد  -2 
  الروا طططططططططططط جططططططططططططراء ع ليطططططططططططط   كطططططططططططط ل   المنظمطططططططططططط   دو  كبطططططططططططط منظمطططططططططططط   أليطططططططططططط  االن طططططططططططط  
 اد طططططططططططط ل ان اال لع م  هطططططططططططط   المنظمطططططططططططط    ططططططططططططدمه  ال طططططططططططط  اال ططططططططططططر   والمنطططططططططططط ف  واالجططططططططططططور
 الهيكطططططططططططط  بنيطططططططططططط  فطططططططططططط  ال ططططططططططططأث ر الطططططططططططط   ططططططططططططؤدي واال صطططططططططططط ال  المع ومطططططططططططط    كنولوجيطططططططططططط 
 المهططططططططططططط   فططططططططططططط  ال  نيططططططططططططط  هططططططططططططط   اسططططططططططططط  دا  يحطططططططططططططدثه  ال ططططططططططططط  فططططططططططططط ل غ را  ال نظيمططططططططططططط  
  غ  ططططططططططر ع طططططططططط   ططططططططططنعك  االداريطططططططططط  والوحططططططططططدا  االفططططططططططراد مسطططططططططط و   ع طططططططططط  والمسططططططططططؤولي  

 ال عطططططططططططططديال  واجطططططططططططططراء هيك طططططططططططط  اعططططططططططططط د  يسطططططططططططط  ز  ممططططططططططططط  الوظطططططططططططط     بعطططططططططططططي  بيعطططططططططططط 
 والغططططططططططط ء دمططططططططططط  عنططططططططططط   نططططططططططط   الططططططططططط ي ل منظمططططططططططط   ال نظيمططططططططططط  الهيكططططططططططط  فططططططططططط  المن سطططططططططططب 
 مططططططططن كب ططططططططر اعططططططططداد عططططططططن ال   طططططططط  ثطططططططط  ومططططططططن والوحططططططططدا   واالقسطططططططط   الوظطططططططط    بعططططططططي
 .الع م   ال و  

 قنططططططططططوا  ا جطططططططططط د ع طططططططططط  المع ومطططططططططط    كنولوجيطططططططططط   سطططططططططط عد :اتصددددددددددا  قنددددددددددوات ايجددددددددددا  -2
 ع طططططططططططط  سططططططططططططواء واال صطططططططططططط ال  الحواسطططططططططططط   شططططططططططططبك    ططططططططططططالل مططططططططططططن جد ططططططططططططد  ا صطططططططططططط ل
 مطططططططططن لططططططططط   مكطططططططططن وقطططططططططد العططططططططط لم  او الطططططططططو ن  المسططططططططط و   ع ططططططططط  او المنظمططططططططط  مسططططططططط و  
 اداريططططططططططط  اسططططططططططط ل   و  طططططططططططوير المع ومططططططططططط   و بططططططططططط دل ومع لجططططططططططط   طططططططططططدف  سطططططططططططرع  زيططططططططططط د 
 .وغ ره  بعد عن الصف    وع د وال ف وي ك الج م ع   حد ث 

 االق صطططططططططططط د فطططططططططططط  مهمطططططططططططط  دورا المع ومطططططططططططط    كنولوجيطططططططططططط    عطططططططططططط  :القيمدددددددددددد  ايجددددددددددددا  -1
  سطططططططططططططططط عد المع ومطططططططططططططططط     نيطططططططططططططططط  ف ططططططططططططططططو    والمع ومطططططططططططططططط   المعرفطططططططططططططططط  ع طططططططططططططططط  المبنطططططططططططططططط 

 ب  قططططططططططط   مثططططططططططط  ع ليططططططططططط   قيمططططططططططط   ا   طططططططططططدم     طططططططططططدي  ع ططططططططططط  ميططططططططططط ال د المنظمططططططططططط  
 ع ططططططططططط  المبنيططططططططططط  الع لميططططططططططط  الحجطططططططططططز وانظمططططططططططط  ل  طططططططططططرود الفطططططططططططوري  وال سططططططططططط ي  اال  مططططططططططط ن
 حيططططططططططططط   فططططططططططططط  المع ومططططططططططططط    كنولوجيططططططططططططط  دور  ؤكطططططططططططططد ممططططططططططططط  المع ومططططططططططططط     كنولوجيططططططططططططط 

 .ونج حه  المنظم 
 مططططططططططططن المنظمطططططططططططط   مكطططططططططططط ن ع طططططططططططط  المع ومطططططططططططط    كنولوجيطططططططططططط   عمطططططططططططط  :المخدددددددددددداطر ا ار  -7

 هططططططططططططططططط    فطططططططططططططططططي ع ططططططططططططططططط  والعمططططططططططططططططط  المح م ططططططططططططططططط   الم ططططططططططططططططط  ر مطططططططططططططططططن العد طططططططططططططططططد ا ادر 
: 4003رضططططططططططططط   دمحم) .وال نظطططططططططططططي  البحططططططططططططط   كنولوجيططططططططططططط   ريططططططططططططط  عطططططططططططططن االح مططططططططططططط ال 

14.) 



 
 

03 
 

 ولالمبحث اال

 تكنولوجيا المعلوماتمدخل الى  
 

 ك فططططططط   ألفطططططططراد  موحططططططط     بططططططط  وضططططططط    ططططططط   طططططططالل مطططططططن :القدددددددرار اتخددددددداذ تحسدددددددي  -1 
 دمحم.)الع مططططططططططط  المصططططططططططط ح  ع ططططططططططط   بنططططططططططط  د ن ميكيططططططططططط  اكثطططططططططططر عمططططططططططط  عالقططططططططططط   وا جططططططططططط د
 (.14: 4003رض  

 
 

    المعلومات تكنولوجيا خصائص: رابعا 
 ويعطططططططططططود  طططططططططططو  بعطططططططططططد  ومططططططططططط  المع ومططططططططططط    كنولوجيططططططططططط  ع ططططططططططط  المنظمططططططططططط   ع مططططططططططط دا   طططططططططططزداد     
 حططططططط  مطططططططن  مكنهططططططط   صططططططط  ص مطططططططن ال كنولوجيططططططط  هططططططط      ع يططططططط   طططططططوفر مططططططط  الططططططط  االسططططططط   هططططططط ا

:  4003 ع صططططططططططط  وابطططططططططططراهي  )اال ططططططططططط   فططططططططططط  ال صططططططططططط  ص هططططططططططط     مثططططططططططط  المشططططططططططط ك   بعطططططططططططي
432) : 
  لوجيططططططططططط  المع ومططططططططططط   فططططططططططط   ح  ططططططططططط  ال نميططططططططططط  االق صططططططططططط دي  مطططططططططططن  طططططططططططالل  سططططططططططط ه   كنو

الثطططططططططور  الرقميطططططططططط  ال طططططططططط   ططططططططططؤدي  لطططططططططط  نشططططططططططوء  شططططططططططك ل جد ططططططططططد   م مطططططططططط  مططططططططططن ال ف عطططططططططط  
 .االج م ع  واالق ص دي وقي   مج مع   جد د 

  زيططططططططط د  قطططططططططدر  االفططططططططططراد ع ططططططططط  اال صطططططططططط ل و   سططططططططط  المع ومططططططططط   والمعطططططططططط ر   رفططططططططط  مططططططططططن
وهطططططططط ا   ا .   ور طططططططط ء لجميطططططططط  سططططططططك ن فرصطططططططط   حططططططططول العطططططططط ل   لطططططططط  مكطططططططط ن  كثططططططططر سطططططططط م

مطططططططططططط  كطططططططططططط ن جميطططططططططططط  االفططططططططططططراد لهطططططططططططط   مك نيطططططططططططط   المشطططططططططططط رك  واالسطططططططططططط ف د  مططططططططططططن هطططططططططططط   
 .ال كنولوجي 

    وسططططططططططططططط    ا عطططططططططططططططال  ال    ديططططططططططططططط   فضطططططططططططططططال  عطططططططططططططططن   مكطططططططططططططططن  كنولوجيططططططططططططططط  المع ومططططططططططططططط
والحد ثططططططططط   االفطططططططططراد المهمشططططططططط ن والمعطططططططططزول ن مطططططططططن  ن  طططططططططدلوا بطططططططططدلوه  فططططططططط  المج مططططططططط  

وهططططططططط   سططططططططط عد ع ططططططططط  . ه   و مكططططططططط ن سطططططططططكنه العططططططططط لم   بغطططططططططي النظطططططططططر عطططططططططن نطططططططططوع
ال سطططططططططططططوي  بططططططططططططط ن ال طططططططططططططو  وعالقططططططططططططط   صطططططططططططططن  ال طططططططططططططرار ع ططططططططططططط  المسططططططططططططط وي ن المح ططططططططططططط  

وبوسطططططططططططططعه   مكططططططططططططط ن األفطططططططططططططراد  والمج معططططططططططططط    والب طططططططططططططدان مطططططططططططططن  حسططططططططططططط ن . والطططططططططططططدول 
ويمكنهطططططططططط   يضطططططططططط  . مسطططططططططط و  حيطططططططططط  ه  ع طططططططططط  نحططططططططططو لطططططططططط  يكططططططططططن ممكنطططططططططط  فطططططططططط  السطططططططططط ب 

 صططططططططططططط د مططططططططططططن  طططططططططططططالل المسطططططططططططط عد  ع طططططططططططط   حسططططططططططططط ن كفطططططططططططط ء  األدوا  األس سططططططططططططي  لالق
 .الوصول  ل  المع وم   والشف في 



 
 

03 
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مطططططططططط  سططططططططططب  ان اهطططططططططط   صطططططططططط  ص  كنولوجيطططططططططط  المع ومطططططططططط   هطططططططططط  السططططططططططرع  فطططططططططط  و الصطططططططططط      
مع لجطططططططططط  البي نطططططططططط   الك رونيطططططططططط  وامك نيطططططططططط   وصطططططططططط  ه  الطططططططططط  جميطططططططططط  المسطططططططططط  دم ن فطططططططططط  جميطططططططططط  

 .انح ء الع ل  ب لوق  المن س  ال     ال رارا 
فططططططططططط  الوقططططططططططط  الح ضطططططططططططر بعطططططططططططدد مطططططططططططن السطططططططططططم   كمططططططططططط   م طططططططططططز   كنولوجيططططططططططط  المع ومططططططططططط     

:  4003ك وجطططططططططططط    ) وال صطططططططططططط  ص عططططططططططططن غ رهطططططططططططط  مططططططططططططن ال كنولوجيطططططططططططط     مططططططططططططن  برزهطططططططططططط  
41-47  : ) 
   وهططططططططططط  امك نيططططططططططط   بططططططططططط دل االدوار بططططططططططط ن المرسططططططططططط  والمسططططططططططط  ب  اي هنططططططططططط   : الفاعليددددددددددد

ادوار مشطططططططططططط رك  ب نهمطططططططططططط  فطططططططططططط  العم يطططططططططططط  اال صطططططططططططط لي  م يسططططططططططططم  ب  طططططططططططط  نططططططططططططو  مطططططططططططططن 
 ؛( Interactive communication) ال ف ع  

  عنططططططط  انططططططط  سططططططط    عم يططططططط   بططططططط دل المع ومططططططط   بدرجططططططط  كب طططططططر  مطططططططن :  تح يددددددد  المسدددددددتفي 
مع نططططططططططط  دون غ رهططططططططططط     الططططططططططط حك  فططططططططططط  معرفططططططططططط  المسططططططططططط ف د الح ي ططططططططططط  مطططططططططططن مع ومططططططططططط  

وعطططططططط د  يسطططططططط  د  فطططططططط  هطططططططط   الح لطططططططط  شطططططططط ص  ططططططططدع  المنسطططططططط  الطططططططط ي ي ططططططططو  ب ر  طططططططط  
مططططططططططططططن هطططططططططططططط   العم يطططططططططططططط  عططططططططططططططن  ريطططططططططططططط  معرفطططططططططططططط  رغبطططططططططططططط   المسطططططططططططططط ف د ن وح جطططططططططططططط  ه  

 المع وم   و جه زه  به  ل  ء م  ب  ل دم    ؛ 
   عنططططططططططططططط  امك نيططططططططططططططط   راسططططططططططططططط  المع ومططططططططططططططط   بططططططططططططططط ن ا طططططططططططططططرا  العم يططططططططططططططط  : الالت امنيددددددددددددددد 

اال صطططططططط لي  مطططططططططن دون شطططططططططر   واجططططططططده  فططططططططط  وقططططططططط  ارسطططططططط له   بمعنططططططططط  اسططططططططط  ب له  فططططططططط  
 الجه ز و فحصه  واس عم له  ف  وق  الح ج  ؛

   واسطططططططط  ب له  فطططططططط  اي المع ومطططططططط   بمعنطططططططط  امك نيطططططططط  بطططططططط  : قابليدددددددد  التحددددددددرك والحركدددددددد
 مك ن ال  ا ر اثن ء حرك  المرس  والمس  ب  ؛ 

  ال ططططططططططططر ( وسططططططططططططيو)امك نيطططططططططططط  ن طططططططططططط  المع ومطططططططططططط   مططططططططططططن وعطططططططططططط ء :  قابليدددددددددددد  التحويدددددددددددد
ب سططططططططططططط عم ل   نيططططططططططططط    سطططططططططططططم  ب ل حويططططططططططططط  بططططططططططططط ن االوعيططططططططططططط   مثططططططططططططط   حويططططططططططططط  رسططططططططططططط ل  

 مسموع  ال  رس ل  م بوع  او م روء  ؛
  ل اجهطططططططططططز  مصطططططططططططنع  مطططططططططططن  طططططططططططر  شطططططططططططرك   امك نيططططططططططط  اسططططططططططط عم :  قابليددددددددددد  التوصدددددددددددي

م   فطططططططط  وال وصططططططططط   فيمططططططططط  ب نهططططططططط  بغطططططططططي النظطططططططططر عطططططططططن الشطططططططططرك  او الب طططططططططد الططططططططط ي  ططططططططط  
 في  ال صني  ؛ 



 
 

02 
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  ق ب يططططططططططط  ال وسططططططططططط  اكثطططططططططططر فطططططططططططأكثر لوسططططططططططط    اال صططططططططططط ل حطططططططططططول :  الشددددددددددديوع واالنتشدددددددددددار
 الع ل   وف  ال ب    الم   ف  ل مج م  ؛

  المسططططططططط ف د ن مطططططططططن م   ططططططططط  امك نيططططططططط   ن قططططططططط  المع ومططططططططط   بططططططططط ن :  العالميددددددددد  والكونيددددددددد
 دول الع ل  ودون ع    المك ن واالن   ل عبر الحدود الدولي  ؛

 ال حظططططططططط  ل مع ومطططططططط   والمع يططططططططط    كمططططططططط    طططططططططي   ب لن ططططططططط السططططططططم   :  تقلددددددددديص الوقدددددددددت
قواعططططططططططد البي نطططططططططط   الضطططططططططط م  الوصططططططططططول الطططططططططط  المع ومطططططططططط   الم زنطططططططططط  بيسططططططططططر وسططططططططططهول  

 وف  اق  وق  ؛
  ا يع بطططططططططر كن  جططططططططط  لحطططططططططدو  بططططططططط ن وهططططططططط:  اقتسدددددددددام المهدددددددددام الفكريددددددددد  مددددددددد  ا لددددددددد 

 المس  د  والنظ   ؛
   امك نيطططططططططططط  الطططططططططططط حك  فطططططططططططط  ايصطططططططططططط ل الرسطططططططططططط ل  سططططططططططططواء مططططططططططططن شطططططططططططط ص : الالجماهريدددددددددددد

  .لش ص او من جه  واحد  ال  مجموع   او من الك  ال  الك  
 

 مكونات تكنولوجيا المعلومات : خامسا  
 انططططططططططططططططططط  يمكطططططططططططططططططططن قيططططططططططططططططططط  (  401-407:  4002  العطططططططططططططططططططزاوي وال فططططططططططططططططططط ج  )  طططططططططططططططططططر        

ي دولطططططططططط  مططططططططططن دول العطططططططططط ل  مسطططططططططط و    ططططططططططور البنيطططططططططط  ال ح يطططططططططط  ل كنولوجيطططططططططط  المع ومطططططططططط   فطططططططططط  ا
االولطططططططططططط   سططططططططططططم  قيطططططططططططط   الوسطططططططططططط    ال طططططططططططط   ططططططططططططر بو    ططططططططططططري   ن اس سطططططططططططط   ن اع مطططططططططططط دا ع طططططططططططط 

ب لدراسطططططططططط  المب شططططططططططر  لصططططططططططف   او مالمطططططططططط  محططططططططططدد  ل بنيطططططططططط  ال ح يطططططططططط  مثطططططططططط  ن طططططططططط   اال صطططططططططط ل 
الث نيطططططططططط  ف عططططططططططر  ب يطططططططططط   الن  جطططططططططط   امطططططططططط  ال ري طططططططططط . الطططططططططط  ....او نططططططططططو  الشططططططططططبك  وامك ن  هطططططططططط  

وهنطططططططططط   . وال  صطططططططططط  ب يطططططططططط   ف ع يطططططططططط  او ان شطططططططططط ر ال ططططططططططدم   ال طططططططططط    يحهطططططططططط  البنيطططططططططط  ال ح يطططططططططط  
البططططططططد مططططططططن ال ططططططططول ا ا ك نطططططططط  وسطططططططط    ال يطططططططط   الث نيطططططططط  مال مطططططططط  لططططططططدول العطططططططط ل  الم  ططططططططد  ال طططططططط  
.  م  طططططططططط  فطططططططططط  واقطططططططططط  حطططططططططط ل البنيطططططططططط  ال ح يطططططططططط  م  دمطططططططططط  فطططططططططط  مجطططططططططط ل  كنولوجيطططططططططط  المع ومطططططططططط   

االولططططططططط  هططططططططط  االنسططططططططط  ل يططططططططط   مسططططططططط و    طططططططططور البنيططططططططط  ال ح يططططططططط  ل كنولوجيططططططططط   سططططططططط   الو   فطططططططططأ
غ ططططططططططططر انهطططططططططططط   عططططططططططططد    ح طططططططططططط  منفططططططططططططرد  ال  ططططططططططططد  والر طططططططططططط ء ل مج معطططططططططططط   الفإنهطططططططططططط  المع ومططططططططططط   

ا  ان البنيطططططططططططط  ال ح يطططططططططططط    رك ططططططططططططز  اس سططططططططططططي  لبنطططططططططططط ء ال ططططططططططططدرا  والمهطططططططططططط را  وانمطططططططططططط   المعرفطططططططططططط  
لهططططططططططط  ال طططططططططططدر  ع ططططططططططط  ال طططططططططططأث ر  ويمكطططططططططططن ان يكطططططططططططون   الج طططططططططططد  يمكطططططططططططن ان  طططططططططططوفر ادوا  ف ع ططططططططططط 

فضطططططططططال عطططططططططن امك نيططططططططط  ا جططططططططط د انمططططططططط   جد طططططططططد  ل  بي ططططططططط     وال غ  طططططططططر فططططططططط  مسططططططططط و  ال نميططططططططط 



 
 

02 
 

 ولالمبحث اال

 تكنولوجيا المعلوماتمدخل الى  
 

مثطططططططططططططط  ال ع ططططططططططططططي     كنولوجيطططططططططططططط  المع ومطططططططططططططط   ب الع مطططططططططططططط د ع طططططططططططططط  البنيطططططططططططططط  ال ح يطططططططططططططط  االوليطططططططططططططط  
االلك رونطططططططططططط  وال جطططططططططططط ر  االلك رونيطططططططططططط  و الحكومطططططططططططط  االلك رونيطططططططططططط  والمك بطططططططططططط   الرقميطططططططططططط  ونظطططططططططططط  

 .ي  المع وم   الو ن
ان عن صططططططططططططططططططططر  كنولوجيطططططططططططططططططططط  المع ومطططططططططططططططططططط   هطططططططططططططططططططط   (  Kennth&Jane:2000:55) طططططططططططططططططططط كر 

والمطططططططططططططططوارد وقواعطططططططططططططططد البي نططططططططططططططط   والبرمجيططططططططططططططط   ( االجهطططططططططططططططز  والمعطططططططططططططططدا  )المكونططططططططططططططط   الم ديططططططططططططططط  
مكونططططططططططط    كنولوجيططططططططططط  المع ومططططططططططط   كمططططططططططط  ويمكطططططططططططن  وضطططططططططططي  ,وشطططططططططططبك   اال صططططططططططط ل   البشطططططططططططري  
 . (4)ف  الشك  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 مكونات تكنولوجيا المعلومات(  2)شك  

 باالعتما  على ا بيات الموضوعاع ا  الباحث  : المص ر 

 

مكونات 

تكنولوجيا 

 المعلومات

 المكونات

المادية 

اجهزة )

ومعدات 

 (واالالت

المكونات غير 

 المادية

 

 شبكات االتصال

 

 العنصر البشري

 الحاسوب وملحقاته

 الطابعة

 الفاكس

 الماسح الضوئي

 برمجيات وتطبيقات

 قواعد بيانات

 االنترنت

 االنترانت

 االكسترانت

 

 الموارد البشرية
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 المسططططططططططططططط  دم  المعطططططططططططططططدا   شطططططططططططططططم  الم ديططططططططططططططط  المكونططططططططططططططط   ان : الما يددددددددددددددد  المكوندددددددددددددددات -0 
 وبثهطططططططططططططططط  واسطططططططططططططططط  ب له  واسطططططططططططططططط رج عه  له او و ططططططططططططططططد ون  هطططططططططططططططط  و زنهطططططططططططططططط  المع ومطططططططططططططططط   الد طططططططططططططططط ل
 عططططططططدد)  ضطططططططط  ال طططططططط  اجهططططططططز  مططططططططن  رب هطططططططط  ومطططططططط  الح سططططططططب  ن  ضططططططططم انهطططططططط   كمطططططططط  ل مسطططططططط ف د ن

 والش شططططططططططططططط  االس سطططططططططططططططي  وال وحططططططططططططططط ( cpu) المركزيططططططططططططططط  المع لجططططططططططططططط  وحطططططططططططططططد ( االشطططططططططططططططي ء مطططططططططططططططن
 ل   ططططططططططططططورا  واسططططططططططططططع  مجطططططططططططططط ال سططططططططططططططرع ه  و عططططططططططططططد الم ديطططططططططططططط   ب لمكونطططططططططططططط   و سططططططططططططططم  وغ رهطططططططططططططط 

 الح سطططططططططططططططططب   شطططططططططططططططططرك   فططططططططططططططططط  والمهندسطططططططططططططططططون  الع مططططططططططططططططط ء ويعطططططططططططططططططد الحد ثططططططططططططططططط   ال كنولوجيططططططططططططططططط 
(. 13: 4003رضططططططططططططططط   دمحم) اله   ططططططططططططططط  ال  طططططططططططططططورا  لهططططططططططططططط   س سطططططططططططططططي ا مصطططططططططططططططدرا واال صططططططططططططططط ال 

و ر ال ططططططططططططططططو  لططططططططططططططططد ه  ان اجهططططططططططططططططز  الكمب طططططططططططططططط( Turban and at. al.   2001:91)و كططططططططططططططططر 
Central Processing)وحطططططططططططططد  المع لجططططططططططططط  المركزيططططططططططططط  :   سططططططططططططط   مكونططططططططططططط   ر يسططططططططططططط  Unit )

  وحطططططططططططططططد  ( Primary Storage)  وحطططططططططططططططد  ال طططططططططططططططزن االس سططططططططططططططط  (  CPU) ويرمطططططططططططططططز لططططططططططططططط  
 Input)    نيططططططططططططططططططططططططططططططط   االد ططططططططططططططططططططططططططططططط ل (Secondary Storage) نوي ال ططططططططططططططططططططططططططططططزن الثططططططططططططططططططططططططططططططط

Technologies )  نيطططططططططططططططططططططططططططططط   اال ططططططططططططططططططططططططططططططرا    (Output Technologies )   و  نيطططططططططططططططططططططططططططططط
 .(Communications Technologies)اال ص ل 

 عططططططططططططن عبطططططططططططط ر  " ب نطططططططططططط   computer الح سططططططططططططو  ل    ططططططططططططي  لميطططططططططططط  الع المنظمطططططططططططط  عرفطططططططططططط     
 حسطططططططططططط بي  عم يطططططططططططط   بضططططططططططططمنه   م ضطططططططططططط م طططططططططططط د ر حوسططططططططططططب  اداء ب مك نطططططططططططط  بي نطططططططططططط   معطططططططططططط ل 

ويطططططططططط كر . ال نف طططططططططط  عم يطططططططططط   ططططططططططالل ب شططططططططططغ    ال طططططططططط    االنسطططططططططط ن  ططططططططططد   دون  كث ططططططططططر  ومن  يطططططططططط 
(O’Brien,2004:70  )  ان هنططططططططططططط   عطططططططططططططد  انطططططططططططططوا  مطططططططططططططن هططططططططططططط   االجهطططططططططططططز  نططططططططططططط كر منهططططططططططططط :

الح سططططططططططططططططب   الش صططططططططططططططططي    الح سططططططططططططططططب   الم وسطططططططططططططططط    الح سططططططططططططططططب   الكب ططططططططططططططططر   الح سططططططططططططططططب   
: 4000الشطططططططططططططططططوابك  ) فيمططططططططططططططططط   طططططططططططططططططر  .  رفيططططططططططططططططط   العمالقططططططططططططططططط  و وشطططططططططططططططططبك   الح سطططططططططططططططططب   وال

 مطططططططططن لططططططططط  لمططططططططط  المع ومططططططططط    كنولوجيططططططططط  عن صطططططططططر اهططططططططط  مطططططططططن وم ح   ططططططططط  الح سطططططططططو  ان (070
  . و  رجه  المنظم  دا   الم   ف  االلك روني  العم ي   اداء ف  اهمي 
 : الما ي  غير المكونات -2

 :وتتمث  باالت  
 انهططططططططططططططططط  ع ططططططططططططططططط ( 14-12  4000  الكس سططططططططططططططططب )يشططططططططططططططططط ر : Software البرمجيطططططططططططططططط    -  

 االنسطططططططططططططط ن قبطططططططططططططط  مططططططططططططططن المعططططططططططططططد  واالوامططططططططططططططر ال ع يمطططططططططططططط   مططططططططططططططن مفصطططططططططططططط   مجموعطططططططططططططط 
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 ل عمطططططططططططط  ل ح سططططططططططططو  الم ديطططططططططططط  المكونطططططططططططط    وجيطططططططططططط  ع طططططططططططط   عمطططططططططططط  وال طططططططططططط ( المبططططططططططططرم ) 
 :.محدد  ن     ع   الحصول بغري مع ن  ب ري  

   الططططططططططططططططنظ  برمجيطططططططططططططططط software system : ال طططططططططططططططط  البططططططططططططططططرام  مجموعطططططططططططططططط  هطططططططططططططططط 
 االد ططططططططط ال  اجهطططططططططز   لططططططططط  فططططططططط  بمططططططططط     الح سطططططططططو  جهططططططططط ز فططططططططط  العم يططططططططط    طططططططططد ر
 :. و شم . الث نوي  ال  زين واجهز  الم رج   واجهز 

 Operating Systems ال شغ   نظ - 
  Language Translation Programsال غ    رجم  برام - 
 Utility Programs المنفع  برام - 
 .Database Management System البي ن   قواعد ادرا  نظ - 

 الداء الح سطططططططططططو  نظططططططططططط    وجططططططططططط  ال ططططططططططط  ال ع يمططططططططططط   وهططططططططططط  : ال  ب ططططططططططط  يططططططططططط  برمج 
 و شططططططططططططططططم . ل مسطططططططططططططططط  د  ف  ططططططططططططططططد   ا  مع ومطططططططططططططططط   لمع لجطططططططططططططططط  محططططططططططططططططدد  انشطططططططططططططططط  

 البي نطططططططططططططططططط   ادار   برمجيططططططططططططططططط   االلك رونيطططططططططططططططططط   الجطططططططططططططططططداول ال  ب طططططططططططططططططط  برمجيططططططططططططططططط  
 وبرمجيطططططططططططط     العططططططططططططري رسططططططططططططوم   وبرمجيطططططططططططط   المك بطططططططططططط   النشططططططططططططر وبرمجيطططططططططططط  

 .اال ص ال   وبرمجي   الم عدد  الوس  و
-17: 4000  الكس سططططططططططططططططططب )  كرهطططططططططططططططططط  كمطططططططططططططططططط :. databases البي نطططططططططططططططططط   قواعططططططططططططططططططد –  
 فيمطططططططططط   راب طططططططططط مال الم فطططططططططط   مططططططططططن لمجموعطططططططططط   من  طططططططططط   نظططططططططططي  عططططططططططن عبطططططططططط ر  هطططططططططط ( 12

 يصططططططططططب  مع نطططططططططط   بعالقطططططططططط   وم راب طططططططططط  م ك م طططططططططط  ف هطططططططططط  البي نطططططططططط    كططططططططططون  ح طططططططططط  ب نهطططططططططط  
.  لم  وبططططططططططططط ا االهطططططططططططططدا  ل ح  ططططططططططططط  المع ومططططططططططططط   ا جططططططططططططط د بمكططططططططططططط ن السطططططططططططططهول  مطططططططططططططن معهططططططططططططط 
  كطططططططططرار  ح شططططططططط  ف هططططططططط   ططططططططط   نمو جيططططططططط  ب ري ططططططططط  وم زنططططططططط  مر بططططططططط  ف هططططططططط  البي نططططططططط   و كطططططططططون 
 :. يأ   كم  البي ن   قواعد من انوا  س   اوبرين او وحدد.  البي ن  

 . Operational Database: ال شغ  ي  البي ن   قواعد- 
 . Analytical Database: ال ح   ي  البي ن   قواعد- 
 .Data warehouses:  بي ن  ال م  زن - 
 Distributed Databases: . الموزع  البي ن   قواعد- 
 Enduser Databases: . النه    المس  د  بي ن   قواعد- 
 . External Databases: ال  رجي  البي ن   قواعد- 
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 هطططططططططططط  اال صطططططططططططط ل بطططططططططططط ن( 42: 4002ال واسططططططططططططم  ) كططططططططططططر :  االتصددددددددددددا  شددددددددددددبكات   -3 
 مططططططططططن   ططططططططططأل  ا  و    هطططططططططط   والمع ومطططططططططط   البي نطططططططططط   الرسطططططططططط ل دام اسطططططططططط   االكثططططططططططر الوسطططططططططط   
 بوسططططططططططط  و بعضطططططططططططه  مططططططططططط  مر ب ططططططططططط  م   فططططططططططط  مواقططططططططططط   فططططططططططط م واجطططططططططططد  مح ططططططططططط   مجموعططططططططططط 

 اسطططططططططططط  دا  الشططططططططططططرك   وع طططططططططططط . وال   طططططططططططط  االرسطططططططططططط ل اجططططططططططططراء كعم يطططططططططططط  ل مسطططططططططططط ف د ن   ططططططططططططي 
 موظف هطططططططططططط  ألك سطططططططططططط  (    ناالكسطططططططططططط را  االن رنطططططططططططط  ) لعم هطططططططططططط  االنسطططططططططططط  الشططططططططططططبك  انططططططططططططوا 
 . لد ه  االداء و حس ن ب س مرار المع وم      ن  ف  مه را 
 :(11: 4003رض   دمحم) من اال ص ل شبك  و  كون 

  االن رنططططططططططط Internet : و سطططططططططططم  الم   فططططططططططط   ب لطططططططططططدول الح سططططططططططط  اجهطططططططططططز  بططططططططططط ن  طططططططططططربو شطططططططططططبك 
 شططططططططططططططبك  ب نهطططططططططططططط Thorson))  وعرفهطططططططططططططط . الشططططططططططططططبك  مسطططططططططططططط  دم  بطططططططططططططط ن المع ومطططططططططططططط   ب بطططططططططططططط دل
 النططططططططط   مكطططططططططن ُ  ال ططططططططط    ال  نيططططططططط  البرو وكطططططططططوال  مطططططططططن مجموعططططططططط  ع ططططططططط   عمططططططططط  ال ططططططططط  الشطططططططططبك  

  ن ولهطططططططططططط و  المع ومطططططططططططط   الطططططططططططط   اللهطططططططططططط  مططططططططططططن الوصططططططططططططول مططططططططططططن العطططططططططططط ل  انحطططططططططططط ء جميطططططططططططط  فطططططططططططط 
 . E-mail االلك رون  والبريد الع لمي  web شبك  ب س  دا 

  األن رانطططططططططط Entrant  : م  طططططططططططور    نيطططططططططط  وهطططططططططط  المنظمطططططططططط   دا طططططططططط   سطططططططططط  د  دا  يطططططططططط  شططططططططططبك 
 عططططططططططططدد مطططططططططططط    صطططططططططططط  كمب ططططططططططططو ر شططططططططططططبك  اسطططططططططططط   ع طططططططططططط  مطططططططططططط  المع و   كنولوجيطططططططططططط   سطططططططططططط  د 
 . ف و المنظم  افراد وه  المس  دم ن  من محدود

  ا كسطططططططططططططططط ران Extranet  : اال صطططططططططططططططط ال  ونظطططططططططططططططط    االن رنطططططططططططططططط  سطططططططططططططططط  د    صطططططططططططططططط  شططططططططططططططططبك 
 المططططططططططططططورد ن مطططططططططططططط    العم يطططططططططططططط   او المع ومطططططططططططططط   ل بطططططططططططططط دل والع مطططططططططططططط    والالسطططططططططططططط كي  السطططططططططططططط كي 

   صططططططططططططط  شطططططططططططططبك  اي.  لألن رنططططططططططططط ام طططططططططططططدادا يعطططططططططططططد وهطططططططططططططو والبنطططططططططططططو    والشطططططططططططططرك ء المع مطططططططططططططد ن
 .المنظم    ر  من ل مس  دم ن المنظم  دا   موجود 

Turban) ويوضططططططططططططططططططططططططط     etal,2000:441  )  صططططططططططططططططططططططططط  ص االن رنططططططططططططططططططططططططط    االن رانططططططططططططططططططططططططط 
 (:2)واالكس ران  ف  الجدول 

 
 سططططططططططططي ومون  الطططططططططططط  ن االفططططططططططططراد و ضطططططططططططط  :Resource Human البشددددددددددددري  المددددددددددددوار -2

ا   م  صصطططططططططط ن او اداريطططططططططط ن هطططططططططط  مططططططططططن سططططططططططواء ومطططططططططط  المع   كنولوجيطططططططططط  و شططططططططططغ   بطططططططططط دار 
  فطططططططططططو   المع ومططططططططططط    كنولوجيططططططططططط  ب سططططططططططط  دا   طططططططططططو ي الططططططططططط ي البشطططططططططططري  العنصطططططططططططر اهميططططططططططط  ان



 
 

33 
 

 ولالمبحث اال

 تكنولوجيا المعلوماتمدخل الى  
 

   ب ططططططططططط  فططططططططططط  النجططططططططططط   او الفشططططططططططط  حططططططططططط ال  اغ ططططططططططط  ا ان الم ديططططططططططط  المسططططططططططط  زم  اهميططططططططططط   
 (. 31 :4003 من ر  ) البشري  ل عنصر يعز   المع وم    كنولوجي 

 
 

 نوع المعلومات الوصو  اليه  مي نموذج المستخ نوع الشبك 
اي شططططططططط ص  لديططططططططط  هططططططططط     انترنت

 LANم ص  او 
عططططططططططططططططططططططططططط     غ طططططططططططططططططططططططططططر 
محطططططططططططططططططططدود   بطططططططططططططططططططدون 

 ق ود 

ع مططططططططططططططط    شططططططططططططططط  ع    
 عالني  

  محطططططططططططططدد   ل شطططططططططططططرك     ص وم  د الموظ  الم ول ف و  انترانت 
 مم وك  

مجموعططططططططططططططط  م ولططططططططططططططط  مطططططططططططططططن  اكسترانت
 الشرك   الم ع م   

 ططططططططططططططط ص ومططططططططططططططططر ص 
 ب 

مشطططططططططططططططططططططططططط رك  فطططططططططططططططططططططططططط  
موعططططططططططط  الم ولططططططططططط  المج

 والمش رك  
 
 

 
 

     العنصطططططططططططططططططر هططططططططططططططططط  االفطططططططططططططططططراد ان( 401: 4002 وال فططططططططططططططططط ج   العطططططططططططططططططزاوي ) ويططططططططططططططططط كر     
 :نوع ن ع   وهؤالء المع وم   انظم  ل شغ   المه 

  النهطططططططططططططططططططططططططط   ون  المسطططططططططططططططططططططططططط  دمون Enduser:- انظمطططططططططططططططططططططططططط  يسطططططططططططططططططططططططططط  دمون  الطططططططططططططططططططططططططط  ن 
 بيططططططططططط  ال رجططططططططططط ل ك لمح سطططططططططططب ن  النظططططططططططط    ن جهططططططططططط  ال ططططططططططط  المع ومططططططططططط   او المع ومططططططططططط  
 .نه   ون  مس  دمون  واغ بن  المدراء الزب  ن  المهندسون 

 المع ومططططططططططططططططط   نظططططططططططططططططط   ا  ص صططططططططططططططططط و Isspecialists:-  ي طططططططططططططططططورون  الططططططططططططططططط  ن وهططططططططططططططططط 
 الح سطططططططططططو  ومشطططططططططططغ   والمبطططططططططططرمج ن الطططططططططططنظ  كمح  ططططططططططط  المع ومططططططططططط   نظططططططططططط   ويشطططططططططططغ ون 

 .المضم ر ه ا ف  اال  ص ص ن من وغ ره 
 

 خصائص االنترنت ، االنترانت  ، واالكسترانت( 3)جدول 

Source: Turban,Efraim &Lee,Jae  & Kink,David & Chung,H.Michael,(2000), 

”Electronic Commerce  a Managerial Perspective” , pp 441 
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 الحكومة االلكترونية: انيالمبحث الث

 
 نشأة الحكومة االلكترونية : اوال
 الم اطنوووووووووو    يالحظهوووووووووو  التوووووووووو  الصووووووووووع     الوووووووووو  االلكت  نيوووووووووو  الحك موووووووووو  جوووووووووو    تعوووووووووو        

  غ ووووووووووووو  فضوووووووووووووال  عووووووووووووو  الحك ميووووووووووووو   الجهووووووووووووو   مووووووووووووو  التع مووووووووووووو  فووووووووووووو  االعمووووووووووووو    اصوووووووووووووح  
 اآل نوووووووووووووو  فوووووووووووووو   االتصوووووووووووووو ال   المعل موووووووووووووو    االنت نوووووووووووووو ثوووووووووووووو    اسووووووووووووووت ال  فوووووووووووووو  الحك موووووووووووووو  

 اغلوووووووووو  بهوووووووووو   اخوووووووووو   االلكت  نيوووووووووو   الحك موووووووووو  فكوووووووووو   نشوووووووووو   المنطلوووووووووو  هوووووووووو ا موووووووووو  .االخيوووووووووو  
 (.260:  2102ك ف  ) متق م  مست ي   ال  تنفي ه  ف    صل  الع لم    
 هوووووووووو ا  طوووووووووو     وووووووووو    موووووووووو  ا   المتحوووووووووو   ال اليوووووووووو   حك موووووووووو  ك نوووووووووو   0991 عوووووووووو م فوووووووووو      

 الحك مووووووووووووووو ) المجووووووووووووووو   هووووووووووووووو اب الخ صووووووووووووووو  البووووووووووووووو ام  اعووووووووووووووو ا  توووووووووووووووم  عووووووووووووووو   فيمووووووووووووووو  المجووووووووووووووو   
 ببوووووووووووو ام   ه لنوووووووووووو ا   كنوووووووووووو ا   النمسوووووووووووو   المتحوووووووووووو   ك لمملكوووووووووووو  اخوووووووووووو    ب اسووووووووووووط (االلكت  نيوووووووووووو 
  المجلووووووووووووو  الثم نيووووووووووووو  مجم عووووووووووووو ( 8g)مثووووووووووووو  ال  ليووووووووووووو  المنظمووووووووووووو   تن  لووووووووووووو   قووووووووووووو  مم ثلووووووووووووو  
 التوووووووووووو  الم وووووووووووو     بوووووووووووو طال  اال  بوووووووووووو  المجلوووووووووووو  فقوووووووووووو م   الم ضوووووووووووو   هوووووووووووو ا ايضوووووووووووو  اال  بوووووووووووو 
 مفهوووووووووو م علوووووووووو  اخوووووووووو    اشووووووووووي   ضووووووووووم   كوووووووووو   التوووووووووو    نيوووووووووو  االلكت ا  بوووووووووو  م وووووووووو     اسووووووووووم ه 

 المت حووووووووووووووووو  االلكت  نيووووووووووووووووو  الحك مووووووووووووووووو  اي(  Direct Government ) الم  شووووووووووووووووو   الحك مووووووووووووووووو 
 ات حووووووووووو  هووووووووووو  االس سووووووووووو  اال  بووووووووووو  المجلووووووووووو   هووووووووووو    لألنت نووووووووووو  الع لميووووووووووو  الشووووووووووو ك  علووووووووووو 
 صووووووووووون   اجووووووووووو ا ا   الخووووووووووو م   للمعل مووووووووووو     المووووووووووو اطني  لكووووووووووو  السوووووووووووه   ال صووووووووووو   فووووووووووو  

: 2101ال قوووووووووووو  ) (االنت نوووووووووووو ) للمعل موووووووووووو   الع لميوووووووووووو  الشوووووووووووو ك  علوووووووووووو  حك ميوووووووووووو ال القوووووووووووو ا ا 
 االم  كوووووووووووووو  الوووووووووووووو ئي  ن ئوووووووووووووو  بهوووووووووووووو  نوووووووووووووو    االلكت  نيوووووووووووووو  الحك موووووووووووووو  فكوووووووووووووو   ا   .( 02-01

 الحك مووووووووووو  اجهوووووووووو    مختلوووووووووو  الموووووووووو اط  لوووووووووو ب  ل يوووووووووو  تصوووووووووو   ضووووووووووم   (جوووووووووو   ا ) االسووووووووووب 
 انجوووووووووو   فضوووووووووال  عووووووووو  االلكت  نوووووووووو    شوووووووووك    ن اعهووووووووو  الحك ميوووووووووو  الخووووووووو م   علووووووووو  للحصووووووووو  
 لخفوووووووووووو   المعل موووووووووووو   االتصوووووووووووو   شوووووووووووو ك     عتموووووووووووو   انشووووووووووووطته  مختلوووووووووووو   اتهوووووووووووو  الحك موووووووووووو 
 عوووووووووو م موووووووووو  سووووووووووبتمب  ففوووووووووو . التنفيوووووووووو   فع ليوووووووووو  االنجوووووووووو    سوووووووووو ع  اال ا   تحسووووووووووي  التكوووووووووو لي 
 عنوووووووووووو ا   تق  وووووووووووو ا( Algore   جوووووووووووو ا ) االسووووووووووووب  االم  كوووووووووووو  الوووووووووووو ئي  ن ئوووووووووووو  اصوووووووووووو   0991

 موووووووووووو  عوووووووووووو   علوووووووووووو  ق  وووووووووووو الت  يحتوووووووووووو ي (( اقوووووووووووو   تكلوووووووووووو  اكثوووووووووووو  تعموووووووووووو  حك موووووووووووو  نحوووووووووووو ))
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 ا  ين  ووووووووووو  التووووووووووو  المنووووووووووو ط  فووووووووووو  لخووووووووووو م ته  الحك مووووووووووو  ا ا  لتحسوووووووووووي  الال مووووووووووو  الت صوووووووووووي   
 الت صووووووووووووي      كوووووووووووو   السي سوووووووووووو  صوووووووووووون   نظوووووووووووو   جهوووووووووووو  موووووووووووو  فيهوووووووووووو     ا الحك موووووووووووو  تلعوووووووووووو 
 تؤ يووووووووو  ا  ين  ووووووووو  مووووووووو  علووووووووو   لوووووووووي  ألعم لهووووووووو  الحك مووووووووو  ا ا  كيفيووووووووو  علووووووووو    ئيسووووووووو  صوووووووووف 

 . (163-161:  2112  اب اهيم)
 الكثيوووووووووو  بوووووووووو    ا  االلكت  نيوووووووووو  الحك موووووووووو  اق موووووووووو  فوووووووووو  العوووووووووو لم     تسوووووووووو  ق   لوووووووووو   عوووووووووو      

  اجووووووووووو ا ا    اضووووووووووح    قيقووووووووووو  خطوووووووووو   ضووووووووووو  فوووووووووو  تمثلووووووووووو  سي سوووووووووو   تبنووووووووووو  الوووووووووو    موووووووووو 
 فوووووووووووو  االنت نووووووووووو   اسووووووووووووتخ ام المعل مووووووووووو   تكن ل جيوووووووووووو  مووووووووووو  االسووووووووووووتف    كيفيووووووووووو  حوووووووووووو   عمووووووووووو 
 تقووووووووو يم خاللهووووووووو   مووووووووو تسوووووووووتطي  التووووووووو  المالئمووووووووو  الم اقووووووووو   انشووووووووو   الحك ميووووووووو  االعمووووووووو   تنفيووووووووو 

 .  م  ن    ق  يس   ك  الال م  الخ م  
 االلكت  نيووووووووووو  الحك موووووووووو  مفهوووووووووو م فوووووووووو   االمووووووووووو  كوووووووووو   ايوووووووووو ( 163 2112 ابوووووووووو اهيم)  وووووووووو        
 الب  ووووووووو  هيئووووووووو  بووووووووو    ا   0993 سووووووووون  ا اخووووووووو  العووووووووو لم  المسوووووووووت    علووووووووو الظهووووووووو    فووووووووو  بووووووووو  

 ال سوووووووووم  لمووووووووويال ا لكووووووووو    ا ا تهووووووووو  علووووووووو  تطبيقووووووووو   يووووووووواالم  ك فل   ووووووووو ا  اليووووووووو  فووووووووو  الم كووووووووو ي 
 سوووووووون  مووووووو  مووووووو    شوووووووه  فووووووو  ب يط ليووووووو  نوووووووو ب ل  موووووووؤتم  فووووووو  كووووووو   المفهووووووو م لهووووووو ا  السي سووووووو 

2110. 
 

 االلكترونية الحكومة مفهوم -:ثانيا
  الت ييوووووووووووووو  السووووووووووووو ع  طووووووووووووو     خووووووووووووو ت متت ليووووووووووووو  لمت يووووووووووووو ا  المع صووووووووووووو   بيئووووووووووووو ال تتعووووووووووووو      

 من سوووووووووووووو   غيوووووووووووووو  الم ضوووووووووووووو  اسوووووووووووووول   تت وووووووووووووو  التوووووووووووووو  اال ا   ف صوووووووووووووو ح  بوووووووووووووو ل  الملموووووووووووووو   
 اغووووووووو ا  لتلبيووووووووو  اس سوووووووووي  مطل ووووووووو  الحك ميووووووووو  الخووووووووو م   جووووووووو    تعووووووووو  ا  الح ضووووووووو   لتحووووووووو ي  
 عنوووووووووو  للموووووووووو اطني    لنسوووووووووو   المهوووووووووو     الجهوووووووووو  ال قوووووووووو  موووووووووو   التخفيوووووووووو  الحك ميوووووووووو  ال حوووووووووو ا 
  سووووووووووووي ق  موووووووووووو  ا  للموووووووووووو طني  افضوووووووووووو  خوووووووووووو م   مسووووووووووووت    تحقيوووووووووووو  فوووووووووووو     الخ موووووووووووو  طلوووووووووووو 
 الموووووووووووو اطني  هووووووووووووؤال   متطل وووووووووووو   ح جوووووووووووو   ك نوووووووووووو  ا  حتوووووووووووو    لوووووووووووو  ا   االسووووووووووووم  الهوووووووووووو  
 ي جوووووووووووو  ا  البوووووووووووو  لوووووووووووو  المخطوووووووووووو   التطوووووووووووو    الت يوووووووووووو  فوووووووووووو       سووووووووووووتم ا   متجوووووووووووو    متعوووووووووووو   
 موووووووووو  عنوووووووووو  انبثوووووووووو  موووووووووو   هوووووووووو    لوووووووووو  ا   الج يوووووووووو   البيئوووووووووو  مت يوووووووووو ا  موووووووووو  التكيوووووووووو  ألحوووووووووو ا 
 االلكت  نيوووووووووووووو  اال ا   موووووووووووووو  يتجوووووووووووووو   ال ا  جوووووووووووووو   تعوووووووووووووو  التوووووووووووووو  االلكت  نيوووووووووووووو  الحك موووووووووووووو  يسوووووووووووووم 
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 االلكت  نيووووووووووو  االعمووووووووووو   مووووووووووو  كووووووووووو  يشوووووووووووم   قميووووووووووو      فضووووووووووو  متك ملووووووووووو  منظ مووووووووووو    عت   هووووووووووو  
 .(22:  2103  س س  الك)  ل عم   االلكت  ني  اال ا   عل  لل الل 

  اخوووووووووو     الشوووووووووو   ) يوووووووووو    ا  االلكت  نيوووووووووو  الحك موووووووووو  تع  وووووووووو  حوووووووووو   اآل ا  اختلفوووووووووو   قوووووووووو   
 الشووووووووووووووووووؤ    ا ا   هوووووووووووووووووو  E-Government االلكت  نيوووووووووووووووووو  الحك موووووووووووووووووو   وووووووووووووووووو  ( 66:  2101 

  سي سوووووووووووي   اقتصووووووووووو  ي  اجتم عيووووووووووو  اهووووووووووو ا  لتحقيووووووووووو  االلكت  نيووووووووووو  سووووووووووو ئ    ب اسوووووووووووط  الع مووووووووووو 
 الحك ميووووووووووو   الخووووووووووو م   االعمووووووووووو    انجووووووووووو    الم ك  ووووووووووو  ال  تينيووووووووووو  االعمووووووووووو   مووووووووووو   الوووووووووووتخل 

 بوووووووووووووي  العالقووووووووووووو     الحك مووووووووووووو  الحك مووووووووووووو  بوووووووووووووي  العالقووووووووووووو  مثووووووووووووو  المختلفووووووووووووو  الجهووووووووووووو   بوووووووووووووي 
 الحك مووووووووووووو  بووووووووووووي   العالقوووووووووووو     الشوووووووووووو ك   الحك موووووووووووو  بووووووووووووي   العالقوووووووووووو     االفوووووووووووو ا  الحك موووووووووووو 

 المتعلقووووووووووووووووو  التع  فووووووووووووووووو   اهوووووووووووووووووم مووووووووووووووووو  ا ( 3:  2103   حسووووووووووووووووو )   كووووووووووووووووو   .  الم ظووووووووووووووووو 
 شووووووووو مال مفه مووووووووو  يقووووووووو م ا  يكووووووووو    يالووووووووو الووووووووو  ل  البنووووووووو  تع  ووووووووو  هووووووووو  االلكت  نيووووووووو    لحك مووووووووو 
 اسووووووووووووتخ ام عمليوووووووووووو  هوووووووووووو  االلكت  نيوووووووووووو  الحك مووووووووووو  ا  علوووووووووووو    وووووووووووون  االلكت  نيوووووووووووو  للحك مووووووووووو 

   الع  ضووووووووووووو  المعل مووووووووووووو   شووووووووووووو ك  مثووووووووووووو ) المعل مووووووووووووو   لتكن ل جيووووووووووووو  الحك ميووووووووووووو  المؤسسووووووووووووو  
 القوووووووووو    لوووووووووو يه   التوووووووووو (  المحموووووووووو   الهوووووووووو ت  عبوووووووووو  االتصوووووووووو     سوووووووووو لي    االنت نوووووووووو  شوووووووووو ك 
  مختلوووووووووووووووو  االعموووووووووووووووو     جوووووووووووووووو    اطني مووووووووووووووووال  موووووووووووووووو العالقوووووووووووووووو    تح  وووووووووووووووو  يوووووووووووووووو يت  علوووووووووووووووو 

 عوووووووووووو  ع وووووووووووو      نهوووووووووووو  االلكت  نيوووووووووووو  الحك موووووووووووو ( Gilder) عوووووووووووو  ي  .  الحك ميوووووووووووو  المؤسسوووووووووووو  
 علوووووووووو  المتك ملوووووووووو  االلكت  نيوووووووووو  الع موووووووووو  الخوووووووووو م   ت صووووووووووي  مهوووووووووو م يتوووووووووو ل  اقتصوووووووووو  ي نشووووووووو  
 المنتفعووووووووووو    هوووووووووووؤال  بهووووووووووو  يشوووووووووووع  حقيقيووووووووووو  قيمووووووووووو   اضووووووووووو ف   المنظمووووووووووو   للمووووووووووو اطني  الخووووووووووو 

 مووووووووو  مؤسسووووووووو   ا  كووووووووو ن ا افووووووووو ا    المووووووووو اطني  مووووووووو  تف عليووووووووو  عالقووووووووو   تكووووووووو    فضوووووووووال عووووووووو 
 ح جووووووووووو تهم  فووووووووووو ا   خص صوووووووووووي  مووووووووووو  تتن سووووووووووو  نمطيووووووووووو  غيووووووووووو  بخووووووووووو م   ت   ووووووووووو هم خوووووووووووال 

 التعووووووووووووووووووو     منظمووووووووووووووووووو   ع فتهووووووووووووووووووو . (  31: 2100 المبيضوووووووووووووووووووي )   تطلعووووووووووووووووووو تهم   غ ووووووووووووووووووو تهم
 اسووووووووووووووتخ ام"    نوووووووووووووو  2111 عوووووووووووووو م فوووووووووووووو ( OECD) االقتصوووووووووووووو  ي مجوووووووووووووو  ال فوووووووووووووو   التنميوووووووووووووو 
 حك مووووووووووووو   الووووووووووووو  لل صووووووووووووو   االنت نووووووووووووو   خص صووووووووووووو     االتصووووووووووووو ال  المعل مووووووووووووو   تكن ل جيووووووووووووو 
 المتحوووووووووووووووو   االموووووووووووووووم ا ضووووووووووووووووح  2112 عووووووووووووووو م  فوووووووووووووووو  ( .261:  2102 كووووووووووووووو ف ) " افضووووووووووووووو 
 لتقوووووووووووو يم  اسووووووووووووع ال الع لميوووووووووووو   الشوووووووووووو ك  االنت نوووووووووووو  اسووووووووووووتخ ام"    نهوووووووووووو  لكت  نيوووووووووووو اال الحك موووووووووووو 
  كووووووووووووووو  كمووووووووووووووو   ( . 262: 2119 كت نووووووووووووووو ) " للمووووووووووووووو اطني  الحك مووووووووووووووو   خووووووووووووووو م   معل مووووووووووووووو  

 ICT تطبيقوووووووووووووووووووووو   انهوووووووووووووووووووووو  علوووووووووووووووووووووو  االلكت  نيوووووووووووووووووووووو  الحك موووووووووووووووووووووو (  12:  2112  النجوووووووووووووووووووووو  )
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  اعووووووووووووووو    معنووووووووووووووو  الحك مووووووووووووووو  عمليووووووووووووووو   لتحسوووووووووووووووي  تكن ل جيووووووووووووووو  المعل مووووووووووووووو    االتصووووووووووووووو ال  
)  ع فهووووووووووووووووووووووو   . االنت نووووووووووووووووووووووو  عبووووووووووووووووووووووو  التكن ل جيووووووووووووووووووووووو    سوووووووووووووووووووووووتخ ام الخووووووووووووووووووووووو م   هن سووووووووووووووووووووووو 

33:Norris,2007  )  نهوووووووووووووووو  االبتكوووووووووووووووو   المسووووووووووووووووتم  فوووووووووووووووو  تقوووووووووووووووو يم الخوووووووووووووووو م     مشوووووووووووووووو  ك  
الموووووووووو اطني     الحكووووووووووم موووووووووو  خووووووووووال  التحوووووووووو   موووووووووو  العالقوووووووووو   الخ  جيوووووووووو   ال اخليوووووووووو  ب اسووووووووووط  

( Ibrahim,2014:8) يشووووووووووووووووي   .ل جيوووووووووووووووو  المعل موووووووووووووووو    خ صوووووووووووووووو  االنت نوووووووووووووووو اسووووووووووووووووتخ ام تكن  
اسووووووووووتخ ام تكن ل جيوووووووووو  االتصوووووووووو ال   المعل موووووووووو    الوووووووووو  تع  وووووووووو  الحك موووووووووو  االلكت  نيوووووووووو    نوووووووووو 

فووووووووو  اال ا   الع مووووووووو   مووووووووو  الجمووووووووو  بوووووووووي  الت يووووووووو  التنظيمووووووووو   المهووووووووو  ا  الج يووووووووو   مووووووووو  اجووووووووو  
:  2112   السوووووووووووووووو لم )      ووووووووووووووو  . تحسوووووووووووووووي  خووووووووووووووو م   الجموووووووووووووووو هي   العمليووووووووووووووو  ال يمق اطيوووووووووووووووو  

 :يتضم    االلكت  ني الحك م  محت    ا  ( 92
محتوووووووووو   معل موووووووووو ت  ي طوووووووووو  ك فوووووووووو  االسووووووووووتعالم   تجوووووووووو   الجمهوووووووووو   ا  فيموووووووووو  بووووووووووي   -0

 . مؤسس   ال  ل  ا  فيم  بينه   بي  مؤسس   االعم  
محتوووووووو   خووووووووو م  يتوووووووويا تقووووووووو يم ك فووووووووو  الخوووووووو م   الحي تيووووووووو   خوووووووو م   االعمووووووووو   علووووووووو   -2

 .الخ  
يتووووووووويا انسووووووووو   ال  لووووووووو  (  هووووووووو  مووووووووو  يسوووووووووم  خلووووووووو  المجتمعووووووووو   ) محتووووووووو   اتصووووووووو ل   -1

 . اجه   ال  ل  مع  ف  ك   ق   ب سيل  تف ع  يسي   
 تشووووووووووك     ئيسوووووووووو تفوووووووووو عال  عوووووووووو   تحقيوووووووووو  الوووووووووو  االلكت  نيوووووووووو  الحك موووووووووو  تطبيوووووووووو     موووووووووو     

 ا ل يوووووووووو   حسوووووووووو  انتق ليوووووووووو  م احوووووووووو  تت  عهوووووووووو  مثوووووووووو في   االلكت  نيوووووووووو  الحك موووووووووو  عموووووووووو  نطوووووووووو  
 الووووووووووو / مووووووووووو  الخ مووووووووووو  اسووووووووووو   علووووووووووو  التعووووووووووو مال  تصوووووووووووني   يمكووووووووووو    التطبيووووووووووو   امك نيووووووووووو 
 نوووووووووو    ت االلكت  نيوووووووووو  الحك موووووووووو  عموووووووووو  نطوووووووووو   فوووووووووو  الخ موووووووووو  اطوووووووووو ا  علوووووووووو  يعتموووووووووو  الوووووووووو ي
   هووووووووووووو  علووووووووووووو  النحووووووووووووو  االتووووووووووووو   (061-032: 2103السووووووووووووو لم ) تعووووووووووووو مال  ا بعووووووووووووو  تحتووووووووووووو 
  االلكت  ني ي ضا ان ا  ه   التف عال  ف  الحك م  ( 1) الشك  
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 حجم ي ج :  G2G) )Government to Government  الحكومة الى الحكومة -0
   ك ال   هيئ   مؤسس   عب  تنتق  الت   االم ا   ال ث ئ   المعل م   البي ن   م  كبي 

  ال ث ئ  اال  ا  استخ ام تقلي  ال  الح يث  التطبيق   تتج   ل ل   ي م ك  ف  الحك م 

 

G2G 

 الحكومة المركزية

G2G 

 الحكومة المحلية

G2G 

G2B G2C 

G2E 

اعمال 

المجتمع 

 المدني

 الموظف

 المواطن

  االلكت  ني  م  ان ا  التف عال  ف  الحك( 1)شك  
  

Sorce: Ibrahim,Thaer,E.,(2014) , “A road Map TO A Sussessful Application 

OF E-Government IN IRAQ” , , Thesis Submitted for the Degree of master 

in the Department of Computer Engineering , Çankaya University, P 10 . 
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 ثانيالمبحث ال

 الحكومة االلكترونية
 

  ق   تس    ال اح    المع مل  ي فنت تكلف   تخفي  اال ا ي  ال  تي  لتقلي  ال سمي  
 (.232: 2101ي سي  )الع م  اال ا ا  ا ا  كف          ثم  م  االنج   

 الحك م  ا  government to business :(G2B)االعمال قطاع الى الحكومة -2
 ت ثي   مس ح      ا ه  ت ت   متع      س ئ  ط    خال  م  االعم   قط   م  تتف ع 
 المش    الم      المنظم  المخط   ا  ا  تلع  ف لحك م .  التنفي ي   اال ا   اجه ته 
  االنشط   االعم   التج    صعي  عل  المجتم  اف ا  لم    ا  المحف  الح م  

 ه   معظم   ستيع   االلكت  ني  الحك م  تق م ا  الب   له ا. المختلف   الثق في  االجتم عي 
 الخ   القط   ش ك   يس ع   م   االعم   الحك م  بي  الش اك  تع     بخ ص  اال  ا 
: 2119احم  )االنت   عل  ق  اته   تط     تنمي  النج ح مست ي   افض  تحقي  عل 
22)  . 

 ال ف هي  تحقي  ا  G2C) ):Government to Citizen المواطن الى الحكومة -1
 الحك م  مح   الم اط  يمث  ا  االلكت  ني  الحك م  اه ا  م  ه ف  يع  للم اطني 

 م  تك    ا  يج  للم اطني  المتمي   الحك مي  الخ م   تق يم ف    ل ل  االلكت  ني  
 االهتم م م  لهم  االفض  ال سيل  خال   م  احتي ج تهم   حس  منظ  هم  منطل 
 االلكت  ني  التع مال  م  االستف     ف . االنت جي         المت ع  االج ا ا  بتحسي 
 عل  الحص   م  تمك  انه  ال طن   المست    عل  الكبي   المك س  خالله  م    لتحق

 ش ك   عب  اليه  ي ه  ا  م  ب ال الم اط  ال  الخ م    ه   خال  م  الخ م  
 بت     الم اط   قي م. عمل  م ق  ا  من ل  م  الم اط  انتق     ا  ب    المختلف   االتص  
 الشك  ي   تق يم االتص    ت     االلكت  ني  الحك م  تق مه  الت  الخ م   ع  المعل م  
 (  .039: 2103الس لم )المش   المعل م   لم ك   االقت اح  

 الحك م  ت ظ  G2E) ):Government to Employee الموظفين الى الحكومة -3
 ظفيه م   لت     الع م القط    منظم   فق  تهتم الحك م   ا  االف ا   م  كبي ا ع  ا

 يعمل    الحك ميي  الم ظفي  ك     سب  الحقيق   ف .  االلكت  ني   المعل م     لخ م  
السيم   ف ئ    ا  تك    الم ظفي  ال  الحك م  تطبيق    ا  مختلف   ج  افي  م اق  ف 
  كف    ف علي  لتط      أل  ا    لت     تق م الم    ا   ه  .  كفؤ  اتص ال  تفعي  ف 
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 ثانيالمبحث ال

 الحكومة االلكترونية
 

 ف  تطب   الت  االعم   تطبيق   بي  تك    اس س   شك   ه  الحك مي    العملي 
 الع ن  ) ك الت   ه ( 3)   لشك  م ضح  ه  كم  التطبيق    ه   الحك م   ح ا 
 ( 220-221: 2103   ج ا 

    االلكت  ن  ال  ات  ج (E-payroll. ) 
   االلكت  ن  السج  ا ا (E-record –Management. ) 
     االلكت  ن  الت (E-training. ) 
   المؤسس  ا ا(Enterprise management. ) 
   المتك م  االكس (Integrated acquisition. ) 
  ال ش    الم ا   تك م (Integrated human resources. ) 
  الت ظي (Recruitment. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

طبيقات الحكومة ت

 الى الموظفين

السجل 

 االلكتروني

جدول 

 الرواتب

 االلكتروني

 

 التوظيف

الموارد 

 البشرية

االكساب 

 متكاملال

ادارة 

 المؤسسة

التدريب 

 االلكتروني

 تطبيقات الحكومة الى الموظفين( 2)شكل 

  يةاالدارة االلكترون  (2103)الع ن   م ه  شع     ج ا   ش ق  ن ج    :المصدر 
 . 220   اال    – ا  الثق ف  للنش   الت      الط ع  اال ل    عم   

 



 
 

24 
 

 ثانيالمبحث ال

 الحكومة االلكترونية
 

 االلكترونية الحكومة خصائص -:ثالثا   

 ف   ت غ  االقتص  ي  التن ف  ال   ائم  تسع  الحك م   ا ( 2101:333  حسي )ت        
 ال اتي    المص  ف   التك لي  ك ا م  الب   ل   لتحقي  الع لم   التج  ي  العم   ج        
 الحك م  استخ ام انتش   كلم  افض   خ م   مست    بتق يم   ل   الم اطني   للحك م     ل 

- : منه   خص ئ  م اي  حقق ت االلكت  ني 

 ال سم  الحك م  م ق  ه   اح  م ض   ف  المعل م تي   الخ م   االنشط  ك ف  تجمي  -0
 . االنت ن  عل 

  ائ    لك   اته  الحك م    ائ  بي   االنج    اال ا   التنسي  ال ب   فع لي  س ع  تحقي  -2
 .ح   عل  حك مي 

 ( .السن  ف  ي م 163 االسب   ف  اي م 7  مالي ف  س ع  23)  لم اطني   ائم اتص   -1

 . للم اط   الخ مي  االستعالمي  االحتي ج   ك ف  ت مي  عل  الق    -3

 الحك مي  االنشط  م  افض  ع ائ  تحقي   م  العن ص  ك ف  ف  االنف   ف   ف   تحقي  -3
 . التج  ي  الع ئ   ا 

 . ال  ق  العم  عل  االعتم    تقلي  -6

 .  م التع ف  الشف في  -7

 عل   الق    الف  ي   المع ف   المه      لسك   المتعلق   تل  الج  افي   الح اج  كس  -2
 .ال ف 

 التعليم الم ني   االح ا  اعم   ف  متمثل   ه  القط ع   ل ع  ا لي    ثم  هن   -9
  السالم  االجتم عي    الخ م   االعم     خ م    ع   ع   التعليم األك  يمي   الخ م  
   س ئ  الم لي    الخ م   النق    شؤ    الصحي    ال ع ي   الض ائ      االم  الع م  
 . ال ف 
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 ثانيالمبحث ال

 الحكومة االلكترونية
 

 االلكترونية الحكومة اهمية: رابعا 

 نفسه   الحك م  مست    عل  ا  الم اط  عل  س ا  خ ص  اهمي  االلكت  ني  للحك م  ا      
 : (11-29: 2101 ال ق  )ي ت   فيم  حص ه  يمك   الت 

 : خال  م  الحك مي  المنظم   ا ا  تحسي  عل  الق    : اوال  

 الخ م   تكلف  خف  يمك  ا  الم  ش     التك لي  الحك م  االنف   تخفي  -0
  عملي    االعال   الط  ع   الب    الع ملي  تكلف   خ ص  فع ل    ص    الحك مي 
 . حك م ال االنف   م  ه ئال حجم  تمث  الت  الحك م  الش ا 

 االنت ن  خال  فم  ال ع    عضه  م  الحك مي  المنظم   بي  التنسي  تحقي  -2
 مم   الس     الت مي  م  اط   ف  الحك مي  الجه   بي  المعل م   ت     اج ا  يمك 
 . االج ا ا  س ع  عل  يس ع 

  م  الخ تق يم ف  الح يث  التكن ل جي  عل   التع   الخ  ج  الع لم عل  االنفت ح -1
 .ممك   ق  اق  ف  الحك مي  االج ا ا   ت سي 

 .الف     لطبيعته    ل  الخ م    ت صي  ب نت   الم ت ط  ال ق       خف  -3

 خ ص   مه    كف     ا  اال ا    العم ل  م  مح    ع   خال  م  الخ م   تق يم -3
 . المعل م   تكن ل جي  استخ ام ف 

  تق يم الق ا  اتخ   ف  الس ع  عل  يس ع  م م متع    ا ا    مست ي    ج   ع م -6
 . الخ م  

 اهم عل  للتع   االلكت  ن    لب    ال ا    التق     خال  م  الخ م   تحسي  -7
  الث    ال ق  م  ا  مق ا   يحق   م   تط   ه  م اجهته   كيفي  الخ م   مع ق  
 . للمنتفعي 

 خال  م    االلكت  ن  التعليم مث    ني االلكت الخ م   م  ج ي   نم    تق يم : ثانيا  
 م    تعلم  ه  االنت ن  ش ك  ا  م لق  ش ك   عل  س ا  المختلف   ب مجته  الح اسي 

 . مفت ح

 االنت ن  خال  م  الخ م   تق يم يتم ا    ل   ط     ا  الكت  ني  خ م   تق يم : ثالثا  
 . الج  افي  ا  المك ني  الح    تع   ال  الت 
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   ف  الخ م  نم    م   يتم ا  االلكت  ني   للخ م   ال  قي  المستن ا  غي   :بعا  را 
 .   قي  مستن ا  ت          الم افق    استالم ال س م

 الت  الخ م    ع  ف  منهم التيق  ا  المتع ملي  ه ي  ع  لكش ا      التع م  :خامسا  
 . ط لبه  ا  الخ م  ص ح  عل  التع   تتطل  ال

 

 االلكترونية الحكومة اهداف: امساخ

 الحك مي    لخ م   االنطال  ه  لتحقيق  االلكت  ني  الحك م  تسع  ال ي ال ئيس  اله   إ      
 ت اج هم ام ك  ف  للمستفي ي    ت صيله  المح     ال ش     امك ن ته  الج  اف  نط قه ب  الخ   

 (261: 2119كت ن  ) لس ع ا م ا   عل  قي س    ق  ف   اال     الم   ف 

 الحك م  خال  م  تحقيقه  يمك  الت  االه ا  م  (31-17: 2101الخم سي  ) ي ك  كم  
 :ه  االلكت  ني 

 :الحكومية االعمال على والمرتكزة للمتعاملين ظاهرةال غير الداخلية االهداف -  

  مي الحك   المؤسس   لم ظف  الم كل  االعم   انج   ف   الس ع  التسهي. 

  اي بتنفي  ق م شخ  ك  مع ف  يتم ا  المح س     امك ني  الحك مي   االعم   ف  الشف في 
 .مع مل 

    الحك مي  اال ا   انشط  ا ا   اج ا ا  عملي    فع لي   ال ق   الكف. 

  حض     ج ه     ط  ق  الخ م    تق يم االعم    تكلف  ت في . 

  الفس   ف   تقليcorruption  الظ اه  م  غي ه  ا  ل ش   ل مج   هن   يك     ل  ا 
 م  الم  ش  االحتك   ع م ال  يع   ال ئيس   السب  السلبي   االجتم عي 
 .الحك مي  المع مال   طل  ف  التكن ل جي  عل   االعتم     الم ظفي 

 :مرضية بطريقة وتوقعاته المجتمع حاجات تحقيق نحو والموجهة الخارجية االهداف-  ب

 الخ  عل  المت ح  الع ي   الخ م   م   التع م  التف ع   سي ت on line  الخ م   اي 
 websites الحك مي  ال سمي   الم اق   portalsااللكت  ني  الب ا    عل  المت ف  
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 الحكومة االلكترونية
 

   ال اخلي  الحك م  عملي   اج ا ا  ف   االتص ال  المعل م   تكن ل جي  استخ ام سه ل. 

  االجه    االعم    الم اطني   الجمه    م  الت اص  ف  الخ ص  لي  الع  الكف    الس ع  
 .االخ    الحك مي 

 لس ع  المن سبي    االسل     لشك   ج  هم مك   ف  المتع ملي  ال  الخ م   تق يم    
 . المطل    الم ضي   الكف   

 

 االلكترونية  الحكومة تطبيق فوائد: سادسا  

 ق ف  ل  م  م اطنيه   ال  الخ م   تق يم ف  ج ه    تسع  ط ق ته  ك  تك   الحك م  ا       
 ت ط  ا  يج  ألنه  الخ م    م   المختلف  الكثي   الم اطني  ح ج   يس  ال التق يم ه ا يك   

 لك  .ن ئي  ام ك  ف  ك  ا   حت  الم اط   ج  م   اي   ع ضه   ال ال  ط   عل  كبي   مس ف  
 ع  ب  عضهم الم اطني    ب  الحك مي  العملي   تحس  ف  يس ع    ني االلكت الحك م   ج  
 السك ني  الكث ف  فيه  تق  الت  المن ط  ا   عي   من ط  ف  يقطن    ال ي    لئ  خ ص 

 .(030: 2103الس لم )

 :ف  الحك م  االلكت  ني  الم ج    الف ائ   ع ( 271-269: 2102ك ف  )  يستع     

 .  نسي بي  االعم         ط    ع  الفع لي        -0

 لتنفي  المطل   ال  تي  ف  الخط ا  ع   يقل  المعل م   تقني  نظم استخ ام ا   
 ال     استخ ام م  يقل  ان  كم  تلق ئي   ال  ي  ي  ك ن  الت  ال ظ ئ   يح   االعم   
 .الم ظفي  بي  المع مال   تنقال 

 .ال اخلي  االتص ال  تحسي  -2

 ال قيق  المعل م   نق  السه  م  يجع  الحك م   اخ  لالتص   التكن ل جي  ستخ اما ا   
 م  االلكت  ن  الب     يع  . يس  سه ل   ك  المن س  للشخ  المن س  ال ق  ف 

   لط     ت   عه  ط  عته  م  ب ال  ت   عه   ال ث ئ  المعل م   نق  ف  الممي   ال س ئ 
 .االعتي  ي 

 .لمستفي ي ل افض  تق يم -1
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 الحكومة االلكترونية
 

 ال ص   ت في  ط    ع    ل  الم اطني  خ م  ط  ق  تحس  ا  للتكن ل جي  يمك      
 اله ت  انظم  خال  م  ا  االنت ني  خال  م  ال اتي  الخ م   ط  ق  المعل م   ال 
 .ال سمي  ال  ام ا ق   خ    حت  اآللي 

 ا  الت اخي  عل  الحص      طل عل  ال     امك ني م   االلكت  ني  الحك م  يمك  كم 
 الم اجعي  أل لئ  افض  خ م   لتق يم الم ظفي   ط ق   ق  ت في  فيتم ب ل  المعل م   

 .االستثن ئي  االعم    ع  إلنج     نفسهم يحض     ا  م  ش   يتصل    ال ي 

 .ل نج  ا   الت     االعالم-3

  المستثم    الم اطني  ج   ف  ع يس  ا  يمك  الكت  ني   خ م   معل م   تق يم ا    
 م  ش   اعالمي   سيل  االلكت  ني  الحك م   تق يم .المن س   للف   يتطلع    ال ي  الج  
 .الحك م  ألعم   للت      التلف       اال اع  الصح  م  جن  ال  جن  

 

 الحكومة االلكترونية   معوقات: سابعا  

 ن   شك  ع م ع   ا ع   اس سي      جل  ك   ع  مجم ع  للحك م  االلكت  ني   الع لم االلكت   
يمك   ك  مجم ع  م   ا   م  القي    م اط  الضع  الت  تح  م  تحقي  الحك م  االلكت  ني  

م   جه  نظ  الع ي  م  الكت     الت  تتضم  مع ق   الحك م  االلكت  ني    ع  ه   اال
 : (6) م  ف  الج    االت ك ال  حثيي  
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 اال ع   المص    

0 
ج ا    اب       
2117:272 

تحسي  
ج    
 الخ م  

 ض  
 الع ملي  

خف  
 التكلف  

 ووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووو

2 
Friedland&   

Muylkens 2119 :3  
 الحكم الت عي  السي س 

البني  
 التحتي  

 وووووووووووووووووووووو

 ووووووووووووووووووووووو التقن   االقتص  ي االجتم ع   السي س   170: 2101الط ئ   1

3 
ال ا ي  ال ا ي  

2100:112-119  
 وووووووووووووووووووووووووو التقن   االقتص  ي  االجتم ع   السي س  

ال ق   االستج    2102:شح     3
  االم ن 

ج    
 الخ م 

الس ع  
 ي   الف عل

 الشف في 

6 
-2101:31الخم يس    

 ووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووو االعم    الم اط   الحك م  30

 اع ا  ال  حث    العتم   عل  ا بي   الم ض   :  المصدر

 

( 3) الشك   ( 2101الط ئ  )  (  2100ال ا ي  ال ا ي  ) ام  ال  اس  الح لي  فق  تبن  انم    
 :. الحك م  االلكت  ني  لل ح  الح ل مع ق   ي ضا ا ع   

 البعد السياسي : اوال  

ع      تط    ه  السي س  ه  خط  عم  م   س  لت جي  الق ا ا   تحقي  نت ئ  منطقي      
الحك م    تنفي  السي س   لمع لج  القض ي  االجتم عي   االقتص  ي  االس سي  الت  يتم التعبي  

الق انيي   االج ا ا  المتعلق    لمي اني   االتف قي   ال  لي   االعالن    العق    عنه  ف 

 حسب اراء الباحثين لما ورد في االدبيات  الحكومة االلكترونية معوقات( 6)جدول 
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 (Friedland&   Muylkens 2119 :6).         (   119-112: 2100ال ا ي  ال ا ي  )  ا
 :ه ا ال ع  يتضم  

   مح   ي  المي اني  المخصص 

   غي   ق ن   المع مال  االلكت  ني. 

 ا ا      عملي  اتخ   الق . 

    عملي   االصالح  االن م 

   البي  ق اطي 

    قص  فت   المسئ لي  المخت     شعبي 

 

 

 

 

 

 

 

 الحك م  االلكت  ني   مع ق  ا ع   ( 3) الشك   

   العتم   عل  ا بي   الم ض   اع ا  ال  حث  :  المصدر

 

 

 

  

الحكومة معوقات ابعاد 

 االلكترونية

 البعد السياسي

ي
البعد التقن

 

ي
صاد

القت
البعد ا

 

 البعد االجتماعي



 
 

44 
 

 ثانيالمبحث ال

 الحكومة االلكترونية
 

 البعد االجتماعي : ثانيا   

 :ا  ه ا ال ع  يتضم  (  119-112: 2100ال ا ي  ال ا ي   ) يرى 

   ضع  المست   التعليم   الثق ف. 

   ت اض  الثق ف  المعل م تي   التف ع  االلكت  ن. 

   النق  ف  المه  ا  الض      لتقني  المعل م    االتص ال 

   ضع  القط   الخ    االهل. 

   ( .ل اتي  الخ م  ا) م   قب   الم اطني  لنم    الحص   عل  الخ م   شك   ات 

    الخص صي   س    المعل م. 

 

 البعد االقتصادي : ثالثا  

إ  ت سي  ق ع   المستخ مي  لش ك   المعل م    الخ م   ق  يس ع  ف  خف  كلفته  الث بت  عل  
الم   ال عي    تحت   ل عم م  ال يملك   المه  ا   التعليم  الثق ف   الم   الال م لش ا  الخ م   

   ب ل  تك   التكلف  ع لي  عل  الم   القصي    إلض ف  لش ا  التكن ل جي    م  اإللكت  ني 
المعل م    استكم   البني  التحتي     لت ل  ف   المسؤ لي  االجتم عي  لل  ل  تتطل  المس ع   ف  

 :ا  ه ا ال ع  يتضم  (170: 2101الط ئ   )       (.  331:  2101حسي    ). س  ه   الث   

 مي اني  شا ال 

    ت اض  البني  التحتي  لالستثم. 

  الفس   اال ا ي. 
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 البعد التقني : رابعا   

 بم  ال ع  االكث   ض ح   ملم   للحك م  االلكت  ني    حي  تمي   الحك م االلكت  ني    تخ   
  ال ع  االج ا ا   خ م  تج ي بي  اال ا   م  جه   الم اطنيي  ا  الش ك   م  جه  اخ   

   &Friedland)لتقن  ه  الح ج  ال  البني  التحتي  لنق  المعل م    الخ م   ا
Muylkens 2119 :3) 

 :ا  ه ا ال ع  يتضم  (  119-112: 2100ال ا ي  ال ا ي   )  ي   

   النق  ف  المه  ا  المتخصص  ف  مج   التقني   االتص ال. 

  ال  لي  للمعل م    ا تف   تكلف  استخ ام الش ك. 

 ي   المع يي  الخ ص    التص ال   استخ ام المعل م   غ. 

   الب مجي   الح س بي   االعتم   عل  التقني. 



 

 

 

 

 الجانب العملي 

 
 



 

 لثثاالفصل ال

وصف وتحليل هيكلية المديرية 

 البحث  تومتغيرا

 

دراسة وحتليل هيكلية املديرية : املبحث االول 

 ومواردها البشرية 

تكنوجيا املعلومات وشبكات واقع حال : املبحث الثاني 

 االتصال يف املديرية

  وصف متغريات البحث وتشخيصها  :املبحث الثالث 

حتليل واختبار عالقات االرتباط  : املبحث الرابع 

 بحثوالتأثري بني متغريات ال



 
 

   06 
 

 المبحث األول
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 دراسة وتحليل هيكلية المديرية ومواردها البشرية: المبحث االول 

 :تمهيد

 في هذا المبحث سنتناول الهيكلية التنظيمية لمديرية اتصاالت وبريد بابل بشيء من التفصيل ،     
من اجل التعرف على  التشكيالت االدارية التي تتكون منها وطبيعة كل تشكيل فيها وتوزيع الموظفين 
والخبرات التي حصلوا عليها ، وكذلك سنتطرق الى انتاجية المديرية من صادرة وواردة الوقت 

 . اللكترونية تطبيق الحكومة ا متطلبات المطلوب النجاز العمل االداري الورقي ، ومعرفة تأثيرها على

 

 الهيكل التنظيمي للمديرية : اوال

 -: شرح موجز لعمل كل منها  مع تناول البحث واقع حال المديرية بالتشكيالت المبينة ادناه  

 . موظف (  3) ويتكون من : مكتب المدير  -1
 .موظف ( 2)ويتكون من : مكتب المعاون  -2
ومهام عمله انجاز كافة االعمال الفنية التي  موظف ،( 18)ويتكون من : القسم الفني  -3

تخص صيانة وتشغيل البداالت واجهزة التراسل والقدرة ومتابعة اصالح الخطوط الهاتفية 
 . وشبكاتها االرضية وتنفيذ اعمال الشبكات وكل ما يتعلق بالجانب الفني 

ارية ومن مهام شعب اد( 4)موزعين في موظف ، (  22) ويتكون من : قسم البريد والتوفير  -4
عملها متابعة اعمال المكاتب البريدية ، واستالم البريد من مختلف الجهات وتفريقه وتوزيعه 

 .المختصة ، واستالم اموال التوفير واكمال كافة االجراءات التابعة لها على الجهات 
رية ، ومهام عملها اصدار االوامر االداموظف  (11) ويتكون  من : شعبة الموارد البشرية  -5

بكافة الحركات ، وتنظيم ومنح العالوات والترفيعات ، وحفظ وتنظيم االضابير والملفات 
 . الخاصة بمنتسبي المديرية 

، متابعة وتنظيم كافة موظف ، ومهام عملها( 11)ويتكون من :  شؤون الماليةشعبة ال -1
الموازنة المالية للمديرية شهريًا وسنويًا واعداد الحسابات  االمور الحسابية في المديرية واعداد

 .الختامية والمخزنية وصرف الرواتب وغيرها من االمور الحسابية 
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، ومهام عملها ادامة وتنظيف موظف ( 55)وتتكون من : شعبة الخدمات االدارية والنقليات  -2
هربائية والتنسيق مع البنايات واالشراف على الخدمات االدارية من تأسيسات صحية وك

وباقي متابعة السير والنقل من سيارات واليات في المديرية  و الجهات ذات العالقة ، وتنظيم
 .المجمعات التابعة للمديرية

، ومهام عملها ترويج معامالت بيع خطوط موظف ( 25)وتتكون من : شعبة خدمة الزبائن  -1
، واعداد مواقف خاصة بالحركة ونقل وايقاف الخطوط عن طريق وحدة التسويق الهاتف 

الهاتفية وادخالها في االنظمة الخاصة بها ، ومتابعة قوائم الجباية ، واستالم شكاوي 
 .المشتركين ومتابعة اعطال الهواتف 

، ومهام عملها ، اعداد الخطط السنوية  موظف(11)وتتكون من : شعبة التخطيط والمتابعة  -9
التخمينية واعداد دراسات الجدوى للمشاريع ، ومتابعة المشاريع  للمشاريع ومتابعة الكشوفات

الموظفين في نظام القوى العاملة ، قيد التنفيذ واعداد التقارير الخاصة بها ، وتحديث حركات 
 . وتقديم موقف شهري باحصائيات المديرية 

المدنية )اوي ، ومهامها ، تمثل المديرية في الدعموظف ( 13)وتتكون من : شعبة القانونية  -15
، ومتابعة استمالك التي تقيمها المديرية او التي تقام عليها من قبل الغير ( ، الجزائية

 .االراضي لصالح المديرية ، والمشاركة في اللجان التحقيقية المشكلة داخل المديرية
ومهام عملها تدقيق الحسابات كافة ، والمساهمة موظف ( 4)وتتكون من : شعبة التدقيق  -11

واالشراف على كافة عمليات الجرد للموجودات ، ومتابعة اجراءات تصفية االرصدة الموقوفة 
 .في السجالت ، وتدقيق البيانات الختامية للمديرية 

، ومهامها هي التفتيش الميداني والموقعي على موظف ( 3)وتتكون من : شعبة التفتيش  -12
ولة معالجتها باالتفاق مع الجهات كافة تشكيالت المديرية وتسجيل االمور السلبية ومحا

 . المعنية 
ومهام عملها االشراف ومتابعة كافة ، موظف ( 5)وتتكون من : شعبة الدفاع المدني  -13

اجراءات السالمة المهنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في الشركة والوزارة ، وتنظيم 
تطبيق اجراءات الوقاية ومتابعة خفارات الدفاع المدني، ونشر الوعي المهني بخصوص 

 .والسالمة المهنية بين الموظفين والحفاظ على المال العام 
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، ومهامها تنظيم شؤون العالقات الخارجية موظف ( 2)وتتكون من : شعبة االعالم  -14
والداخلية وقضايا االعالم المتعلقة بنشاطات المديرية واستالم ومتابعة شكاوي المواطنين ، 

 .لية والخارجية واقامة المعارض الداخ

 .يبين الهيكل التنظيمي المعمول به حاليا لمديرية اتصاالت وبريد بابل (  2)والملحق   

، نالحظ ان الهيكل التنظيمي للمديرية يفتقر الى وجود تشكيل اداري يختص مماتقدم آنفاً     
وترى الباحثة .  الحكومة االلكترونية على وجه الخصوصتطبيقات بتكنولوجيا المعلومات عموما او ب

يق المتكامل للحكومة ان وجود هذا التشكيل امر هام في المرحلة الحالية حتى في غياب التطب
 .، النه سيساعد في تهيئة االرضية الالزمة لتطبيق الحكومة االلكترونية في المديرية االلكترونية

يختص بتدريب تشكيل اداري  كذلك الحظت الباحثة ان الهيكل التنظيمي للمديرية يفتقر الى وجود    
وترى الباحثة ضرورة وجود مثل هذا التشكيل لالرتقاء بالمستوى الفني  .وتأهيل الموظفين في المديرية 

كل حسب اختصاصه وطبيعة  ةواالداري لجميع العاملين في المديرية بمختلف مستوياتهم الوظيفي
ية واالدارية والثقافية لتقبل مفهوم عمله مع وضع هدف اساس هو تأهيلهم جميعا من الناحية الفن

 .الحكومة االلكترونية وتهيئتهم للعمل بها جزئيا او كليا عند استكمال تطبيقها في المديرية 

 

 مؤهالت وخبرات الموارد البشرية في المديرية  : ثانيا  

تنظيم المعلومات التي تم جمعها من استمارة المعلومات الخاصة بالموارد  تبين للباحثة من خالل  
 ،( 2)والموضحة في الملحق  تشكيالت االدارية داخل المديرية ،الالتي تم توزيعها على كافة البشرية 

 :ي مايأت

وان  % 54ان نسبة الموظفين الذكور في المديرية هي  : توزيع الموظفين من حيث الجنس -1
 .يوضح ذلك ( 1)والشكل ( 2)، وكما مبين في الجدول %  41 نسبة االناث منهم هي

ان يعكس انتاجية اعلى في المديرية باعتبار ان الموظفات من  وترى الباحثة ان ذلك يمكن
 لناتجة عن االلتزامات االجتماعيةاالناث اكثر حاجة لالجازات ا
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يبينان احصائية لتوزيع ( 2)والشكل ( 1)الجدول  :توزيع الموظفين من حيث العمر  -2
 -:الموظفين في المديرية وفقا للفئات العمرية ونالحظ فيها مايأتي 

عاما وتبلغ ( 55-35)عمار الموظفين هي الفئة العمرية الواقعة بين ان النسبة الغالبية في ا  - أ
وترى الباحثة ان هذه الفئة تمثل فئة الشباب من ذوي الخبرات العملية كما يكون  ،% 21

لدى هذه الفئة العمرية عادة القدرة على االبداع بسبب سنين الخبرات المكتسبة فضاًل عن 
ميزة جيدة لصالح المديرية خاصة في  في العمل الوظيفي ، وكل ذلك يعدتوفر الميل للتنافس 
لترك بصمات ة االلكترونية فأن هذه الفئة سيكون لديها الحماس واالندفاع حال تطبيق الحكوم

 .في العمل الوظيفي في هذا المجال 

 ذكر
54% 

 انثى 
46% 

 تكرارال الجنس  ت
 152 ذكر 1
 95 انثى 2

 192 المجموع 

 نوع الجنسحسب  موظفين المديريةتوزيع ( 7)جدول 

 الخاصة بالموارد البشرية (2)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 

 نوع الجنسحسب  موظفي المديريةتوزيع ( 0) شكل

  Excelمخرجات برنامج  اعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر     
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والتي يمكن اعتبارهم من كبار السن او بعبارة ( سنة فمافوق  51من )ان نسبة الفئة العمرية  - ب
من مجموع  %( 15)اخرى ان اعمارهم تتجه باتجاه سن التقاعد الوظيفي ، وقد بلغت 

 . الموظفين في المديرية 
، وترى الباحثة ان هذه %( 9)سنة ذات نسبة مقدارها ( 35-25)ان الفئة العمرية الشبابية  - ت

الفئة الشبابية تمتاز بسرعة التعلم خاصة في مجال العمل االلكتروني ورغم ان نسبتهم صغيرة 
مكن االعتماد عليهم في تمثل شريحة البأس بها من الموظفين ممن ي ان انها يمكن اال

 . التأسيس لقاعدة الحكومة االلكترونية في المديرية 
 

 

 
 
  

 
 

 

 

 

 سنة فما فوق 51
15% 

(35-50)  
76% 

(20-35)  
9% 

 20اقل 
0% 

 تكرارال الفئة العمرية  ت
 35 سنة فمافوق ( 51) 1
 155 سنة( 35-55) 2
 12 سنة( 25-35) 3
 5 ( 25)اقل  4

 192 المجموع 

 حسب الفئة العمرية موظفي المديريةتوزيع ( 8)جدول 

 الخاصة بالموارد البشرية (2)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 

 يةالعمر الفئة حسب توزيع موظفين المديرية( 7)شكل 

 Excelمخرجات برنامج  اعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر 
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اعداد ونسب  (1)والشكل ( 9)يوضح الجدول:  توزيع الموظفين من حيث المؤهالت العلمية -3
وعند تحليل هذه . يحملونها توزيع الموظفين في المديرية من حيث المؤهالت العلمية التي 

في المديرية ، نجد ان الوضع  االلكترونيةالبيانات من زاوية مدى امكانية تطبيق الحكومة 
 الطبيعي لذلك يقع على عاتق الفئة التي تحمل شهادة البكالوريوس فما فوق بشكل اساس ،

 . ي حوالي ثلث موظفي المديرية فقطا% 33فأن مجموع نسبهم هو  بذلكو 
في حين يتوزع الثلثين االخرين تقريبا بين حملة شهادة االعدادية ودون البكالوريوس بنسبة 

 % .35وبين من هم دون االعدادية بنسبة % 32
وترى الباحثة ان هذه مؤشرات تقودنا الى حقيقة واضحة وهي الضرورة الملحة والحاجة 
الماسة لجهود كبيرة يجب ان تبذل من اجل ارتقاء بالمستوى العلمي واالداري والفني لهذين 
الثلثين االخيرين من الموظفين ، اي من هم دون حملة شهادة البكالوريوس وهذا يعني 

ومتنوعة لتعويض فرق انخفاض المؤهل العلمي لديهم صصية متعددة الحاجة الى دورات تخ
 . خاصة فيما يتعلق بالمتطلبات العلمية واالدارية والثقافية لتطبيق الحكومة االلكترونية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكرارال التحصيل الدراسي ت
 2 دكتوراه او ماجستير 1
 13 بكالوريوس 2
 22 دبلوم او اعدادية 3
 15 اقل من اعدادية 4

 192 المجموع 

 الدراسي لحسب التحصي موظفي المديريةتوزيع ( 9)جدول 

 الخاصة بالموارد البشرية (2)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 
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عند دراسة توزيع الموظفين من حيث خبراتهم : توزيع الموظفين من حيث خبراتهم العملية   -4
ك منهم يمتل %91الحظنا ان نسبة حوالي ( 9)والشكل ( 15)العملية والمبينة في الجدول 

سنوات وهذا مؤشر ايجابي جدًا من وجه نظر الباحثة النه خبرات عملية جيدة تزيد عن عشِر 
يعكس تراكم في الخبرة المكتسبة من حقل العمل وبالتالي فأن تطبيق الحكومة االلكترونية في 
اوساط مثل هذه ، اي ضمن شريحة تمتلك خبرة عملية جيدة، سيكون اكثر سهولة وُيسر 

 .  مكن ان يتم انجازه بخطوات متسارعة ضمن مدة زمنية قليلة نسبياً وي

 

 

 

 

دكتوراه او 
 ماجستير

1% 

 بكالوريوس
32% 

 دبلوم او اعدادية
37% 

اقل من 
 اعدادية

30% 

 تكرارال الخبرة العملية  ت
 129 سنوات 15اكثر من  1
 15 سنوات( 15-1) من  2
 1 سنوات( 5-2)من  3
 2 سنة 2اقل من  4

 192 المجموع 

 الخبرة العمليةحسب  موظفي المديريةتوزيع ( 66)جدول 

 بالموارد البشريةالخاصة ( 2)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 

 

 لتحصيل الدراسيحسب ا توزيع موظفين المديرية( 8)شكل 

  Excelاعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج   :المصدر 
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 العلمي واالداري في المديرية  التدريب والتطويرمستويات   :ثالثا 

للموظفين في المديرية عن طريق الدورات  تم دراسة وتحليل مستويات التأهيل العلمي واالداري     
من ن بحسب البيانات التي جمعت لهذا الغرض الموظفو  المتخصصة التي شارك فيها التدريبية

والنتائج التي تم التوصل . (2)استمارة المعلومات الخاصة بالموارد البشرية والموضحة في الملحق 
حيث نالحظ توزيع عدد الدورات . يوضح هذه البيانات  (15)والشكل ( 11)اليها مبينة في الجدول 

 التدريبيةلكل شعبة  او قسم مرسومة في كل مجال من المجاالت الثالثة وهي الدورات  التخصصية
لمديرية في والمقصود به تخصص عمل ا) في المجال الفني  التدريبيةفي المجال االداري والدورات 

المختصة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومن  يبيةالتدر الدورات  فضال عن( االتصاالت 
 :ي مايأت نالحظخالل تحليل هذه النتائج 

   ان النسبة المئوية لعدد المتدربين في المجال االداري نسبة الى العدد الكلي للموظفين هي
والنسبة المئوية  (%12.5)في المجال الفني هي والنسبة المئوية للمتدربين ( 12%)

نالحظ بشكل عام ان  %( .22.4)للمتدربين في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات هي 
الهندسي نسب التدريب هذه قليلة وغير كافية مقارنة بعمل المديرية ذات االختصاص 

 .االتصاالتي 

 10اكثر من 
 سنوات 

91% 

 سنوات (6-10)
8% 

 سنوات (2-5)
0% 

 2اقل من 
1% 

 الخبرة العمليةحسب  موظفي المديريةتوزيع ( 9) شكل

 Excelاعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
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 بمجاالت  ان نسبة المتدربين في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات هي االعلى مقارنة
النسبة واطئة من ناحية االحتياج الفعلي لتهيئة متطلبات  التدريب االخرى، لكن مع ذلك تعد

 .تطبيق الحكومة االلكترونية في المديرية 
  الدورات التدريبية من حيث التخصص ومن حيث االعداد كان من ناحية اخرى نجد توزيع

اقرب الى العشوائية منه الى المنهجية والتخطيط المنظم ، فهناك شعب او اقسام تفتقر الى 
ذا يعكس عدم التخطيط وه. في حين هو مجال تخصصها االساسيالتدريب في مجال معين 

 .الممنهج لعمليات التأهيل االداري 
على ما اوردناه انفًا من ضرورة ادارة دورات التأهيل والتدريب للموظفين بشكل  وتؤكد الباحثة

علمي عن طريق شعبة مختصة بذلك يتم اضافتها للهيكلية تتولى على عاتقها تبني خطط 
 دورية قصيرة وبعيدة المدى لتأهيل كافة الموظفين من جميع النواحي بما يتناسب

ية لتهيئة االرضية المناسبة لتطبيق موضوع الحكومة تخصصاتهم وطبيعة عملهم وبإعداد كاف
 .االلكترونية في المديرية 

 

 

 

 
 

المشاركينن في 
 التدريب االداري 

17% 

المشاركين في 
 التدريب الفني

14% 

المشاركين في 
تدريب تكنولوجيا 

 المعلومات
22% 

الغير مشاركين 
 في اي تدريب

48% 

 النسب المئوية للمشاركين في التدريب في المديرية ( 66) شكل

 Excelاعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
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وبهذا الصدد ايضًا تم دراسة وتحليل اعداد الموظفين الذين يجيدون استخدام الحاسوب بشكل    
   ( 11) والشكل ( 12)مقبول في المديرية وكانت كما مبين في الجدول 

 و الشعب االقسام ت
المشاركين 

التدريب  قي
 االداري 

 المشاركين
في التدريب 

 الفني

في  المشاركين
تكنولوجيا تدريب 

 المعلومات

عدد 
 الموظفين 

 11 2 3 1 القسم الفني  1
 27 2 5 2 قسم البريد والتوفير 2
 16 5 5 3 شعبة الموارد البشرية 3
 18 4 5 5 شؤون المالية شعبةال 4

شعبة الخدمات االدارية  5
 والنقليات

5 3 5 50 

 16 11 5 5 والمتابعةشعبة التخطيط  1
 20 4 2 3 شعبة خدمة الزبائن 2
 13 3 2 4 شعبة القانونية 1
 2 2 2 2 شعبة االعالم 9
 4 5 5 1 شعبة التدقيق 15
 3 2 2 2 شعبة التفتيش 11
 5 3 5 5 شعبة الدفاع المدني 12

 192 43 24 33 المجموع
  %22.4 %12.5 %12 النسبة المئوية

 مستويات التأهيل  العلمي واالداري في المديرية (66)جدول 

 الخاصة بالموارد البشرية  (2)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 
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عدد الموظفين الذين  الشعب و  االقسام ت
 النسبة المئوية الموظفين عدد  يجيدون استخدام الحاسوب

%45 11 1 القسم الفني 1  
%49 27 13 قسم البريد والتوفير 2  
%32 16 5 شعبة الموارد البشرية 3  
%51 18 15 شؤون الماليةال شعبة 4  
%4 50 2 شعبة الخدمات االدارية والنقليات 5  
%11 16 14 شعبة التخطيط والمتابعة 1  
%25 20 15 شعبة خدمة الزبائن 2  
%155 13 13 شعبة القانونية 1  
%155 2 2 شعبة االعالم 9  
%155 4 4 شعبة التدقيق 15  
%155 3 3 شعبة التفتيش 11  
%155 5 5 شعبة الدفاع المدني 12  

 

45% 49% 

32% 

56% 

4% 

88% 
75% 

100% 100% 100% 100% 100% 

 االعداد والنسب المئوية للموظفين الذين يجيدون استخدام الحاسوب  في المديرية( 12)جدول 

 الخاصة بالموارد البشرية( 6) د الباحثة باالعتماد على استمارةاعدا: المصدر 

 

 النسب المئوية للموظفين الذين يجيدون استخدام الحاسوب على الشعب واالقسام توزيع ( 66) شكل

  Excelبرنامج  مخرجاتعداد الباحثة باالعتماد على ا: المصدر 
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ايجابيا جيدًا وهو ان اعداد الموظفين الذين يجيدون استخدام الحاسوب بشكل  اً نالحظ وجود مؤشر     
وهذا مؤشٌر ( خمسة من اصل اثنى عشر تشكيل اداري ) من الشعب و االقسام  % 155مقبول هو 

يمثل الحد االدنى من المتطلبات الالزمة عند استخدام تطبيقات الحكومة االلكترونية من قبل  جيدٌ 
 .خدمة للزبائن من خالل عملهم الوظيفي المعين  كمستخدمين او كمقدمي ين سواءاً الموظف

الرغم من وجود هذا المؤشر االيجابي اال انه من ناحية اخرى نالحظ وجود مؤشرًا سلبيًا وعلى     
الواضح غير المقبول في اعداد الموظفين الذين يجيدون استخدام الحاسوب نسبة  وهو وجود التفاوت
فعلى سبيل المثال ال الحصر ان هذه النسبة . لشعب واالقسام التي يعملون فيهاالى تخصصات ا

باعتبارهم الشعبة التي تتعامل مع بيانات كبيرة لشعبة الموارد البشرية وهي نسبة قليلة %( 32)بلغت 
 .اقصى واجادة استخدام الحاسوب فيها من الضروريات الملحة  ذات طبيعة

نجد انه وفي ( 12)اجمالية وكما مبين في الشكل حللنا هذا الموضوع من زاوية اخرى بصيغة  واذا
في استمارة المعلومات  معرض االجابة عن سؤال عام طلبته الباحثة من الوحدات االدارية المختلفة

طبيق هل تتوفر كوادر بشرية بمؤهالت مناسبة لت)) وهو  (2في الملحق ) الخاصة بالموارد البشرية 
بنسبة ( ال)وكانت ( %25)بنسبة ( نعم ) ان االجابة كانت  نجد(( العمل االلكتروني في الوحدة ؟ 

ويقصد به هنا االنظمة االلكترونية ) الن العمل االلكتروني وهي نسبة جيدة بشكل عام  ( .25%)
بيق الحكومة هو بداية ال بأس بها يمكن ان تعد اساسًا وخطوة قابلة لالستكمال لتط( المتفرقة 

االلكترونية فضاًل عن نشر الثقافة االلكترونية بأعتماد  بعض انظمة العمل االلكتروني في الوحدات 
 . المختلفة
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 تحليل انتاجية الموارد البشرية في المديرية  :رابعا

 التقريبي بالعددالموارد البشرية في المديرية وتتمثل  إلنتاجيةستعرض االحصائية التفصيلية ن    
المعامالت الواردة اسبوعيا للشعب  والعدد التقريبي للكتب او المعامالت الصادرة وكذلك  واللكتب 

مراحل العمل  عدد الموظفين او فضاًل عنالكتاب او المعاملة  مقدار الوقت التقريبي الالزم النجاز
، الكلي للموظفين في الشعبة او القسم بالعددذلك  ومقارنةبها الكتاب او المعاملة  التي يمر

تي تم وقد تم استحصال هذه االحصائية من خالل المعلومات ال ،  (13)والموضحة في الجدول 
االدارية في المديرية الموارد البشرية الموزعة لجميع الوحدات الخاصة ب جمعها من استمارة البيانات

 (.2)والمبينة في الملحق رقم 

ان تحليل هذه االحصائيات الخاصة بمعدالت انتاجية الموارد البشرية في المديرية يفيد الباحثة     
المتوفر منها  ل واقع حالها في المديرية وهل انفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات من حيث تحلي

تقديم الحد االدنى او الواقع الحالي المتوفر من  فيه يتم شكلالمديرية ب سيكون كافيا لتلبية احتياجات
 .وهذا ماسيتم بحثه تفصيال في المبحث الثاني من هذا الفصل انتاجية الموارد البشرية ام غير كافي،

                                                           
 
 .تم حذف شعبة التدقيق من جداول انتاجية الموارد البشرية كونها تعمل على تدقيق الحسابات في المديرية: مالحظة  

 نعم
75% 

 ال
25% 

النسب المئوية الجابات التشكيالت االدارية  حول توفر الكوادر البشرية ( 66)شكل 

 لتطبيق الحكومة االلكترونية المؤهلة

  Excelاعداد الباحثة  باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر
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 العدد الكلي التقريبي للكتب او المعامالت الصادرة و الواردة معا وقد الى( 14)الجدول  يشيرو   
وعند احتساب االسبوع كخمسة ايام عمل فان العدد  او معاملة اسبوعياً  كتاباً  (121)مامقداره بلغت 

 .للوحدات االدارية في المديرية ( 124)حوالي  كتب او المعامالت كانالكلي التقريبي اليومي من ال
قت الكلي الو  مقدار فان( 13)لتفصيلية الواردة في الجدولومن ناحية اخرى ومن خالل االحصائية ا

ساعة ( 1111)هويه التقريبي النجاز العمل في جميع الوحدات االدارية في المديرية المذكورة ف
 (.41)ساعة كمعدل يومي لالنجاز وكما مبين في الجدول ( 324)ما يعادل حوالي  اسبوعيا وهو

فقد تم احتساب  والجل قياس معدل انتاجية الموظفين بشكل عام في كل شعبة او قسم في المديرية،
المعدل اليومي النجاز الموظف الواحد من الكتب او المعامالت عن طريق قسمة العدد الكلي لها 

وكذلك (. 15)على مجموع اعداد الموظفين في الشعبة او القسم وكانت النتائج كما مبين في الجدول 
وقت االنجاز الكلي طريق قسمة  نتقريبي النجازية الموظف الواحد عتم احتساب معدل الوقت ال

 (.15)التقريبي على عدد الموظفين كما في الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   76 
 

 المبحث األول

 دراسة وتحليل هيكلية المديرية ومواردها  البشرية 

 

   

 االقسام و الشعب ت

عدد الكتب 
او 

المعامالت 
 الواردة 

الكتب عدد 
او 

المعامالت 
 الصادرة 

الوقت  مقدار
التقريبي 

النجاز الكتاب 
او المعاملة 

 (ساعة)

المراحل 
التي يمر 
بها الكتاب 
 اوالمعاملة

 عدد
 الموظفين 

 18 3  5.0 100 100 القسم الفني 1

 27 1  5.20 15 11 قسم البريد والتوفير 2

 16 8  5.0 05 14 شعبة الموارد البشرية 3

 18 1  2 11 11 شعبة الشؤون المالية 1

0 
شعبة الخدمات االدارية 

 والنقليات
25 15 5.0  3 50 

4 
شعبة 
 التخطيط
 والمتابعة

 3  18 1 0 التخطيط

16 
 3  18 1 0 المتابعة

القوى 
 العاملة

25 15 5.20  1 

 3  18 1 4 االحصاء

7 
شعبة 
خدمة 
 الزبائن

 0  5.147 10 0 المشتركين

20 
 3  5.20 3 15 التسويق

 3  5.147 0 0 الجباية

 3  21 0 0 الشكاوي

 13 2  5.0 20 25 شعبة القانونية 8

 2 2  5.0 5 25 شعبة االعالم 9

 3 2  5.0 15 20 شعبة التفتيش 15

 5 2  5.147 25 20 شعبة الدفاع المدني 11

 

 

 

 

 

                                                           
  
الى  21/31)تم تحديد معلوماته من خالل المشاهدة اليومية للعمل ومليء االستمارات والتي تم اعتمادها من الفترة ( 31)ان الجدول  

 .يوم (  11/31

 االحصائية التفصيلية النتاجية الموارد البشرية في المديرية( 66) جدول 

 الخاصة بالموارد البشرية (2)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 
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 االقسام والشعب ت

عدد الكتب او 
المعامالت 

صادر )الكلية 
( ووارد 

 (اسبوعيا)

مقدار الوقت 
الكلي لالنجاز 

 (اسبوعيا)
 ساعة

عدد الكتب او 
المعامالت 

 الكلية 
 (معدل يومي)

مقدار الوقت 
الكلي لالنجاز 

 (يوميمعدل )
 ساعة 

 25 45.5 155 255 القسم الفني 1
 1.2 4.1 1 24 قسم البريد والتوفير 2
 9.1 19.25 41 91 شعبة الموارد البشرية 3
 1.1 4.4 44 22 شؤون الماليةال شعبة 4

5 
شعبة الخدمات االدارية 

 والنقليات
35 15 1 3 

1 
شعبة 

التخطيط 
 والمتابعة

 9 التخطيط 

51
 

432 1351.5
 5.9 

9.1
 

11.45 

225.2
 

 11.45 5.9 432 9 المتابعة 
 1.45 1.5 2.5 35 القوى العاملة 
 91.5 2 415 15 االحصاء 

2 
شعبة 
خدمة 
 الزبائن

 25 المشتركين 

53
 

3.45 

241.3
 4 

15.1
 

5.11 

49.11
 

 1.35 2.1 1.5 13 التسويق
 5.11 2 5.9 15 الجباية 
 41.5 2 245 15 الشكاوي 

 4.5 9 22.5 45 شعبة القانونية 1
 2 4 15 25 شعبة االعالم 9
 3.55 2 12.5 25 شعبة التفتيش 15
 1.53 9 5 45 شعبة الدفاع المدني 11

 324 123.1 1112.1 121 المجموع
 

 

 احصائية اعداد الكتب الصادرة والورادة ومعدالت انجازها( 66)جدول 

 الخاصة بالموارد البشرية (2)الباحثة باالعتماد على استمارة  اعداد: المصدر 
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 :نالحظ ماياتي ( 15)و ( 14)لجداول ومن دراسة وتحليل النتائج التي تم الحصول عليها في ا

 جميع الموظفين في الشعبة او القسم عند احتساب معدل  لقد تم االخذ بنظر االعتبار
جميع الموظفين على وجه االطالق في  االنجازية التقريبي رغم انه في بعض الشعب اليساهم

اعمال  وانما يقومون باعمال ووظائف ساندة تساهم في انجاز الكتاب بشكل مباشر، انجاز
كمعدل )وكانه الهدف من وراء ذلك قياس االنتاجية العامة  المديرية بصورة غير مباشرة،

 .ادر االداري فيها فقطللقسم او الشعبة ولم يكن الهدف معرفة انتاجية الك( وبصورة تقريبية
 تشكيالت ادارية ( 5)ماالحظنا ان ذيدة نسبيا اجعالية و  دنتاجية العامة في المديرية تعان اال

من التشكيالت ذات % 45اي مانسبته  ((15)المبينة في الجدول )تشكيال( 11)من اصل
ثالث )من التشكيالت االدارية %22وان نسبة . معدل انجاز يومي للموظف يزيد عن الواحد
يزيد فيها معدل االنجاز اليومي للموظف عند ( تشكيالت من اصل احدى عشر تشكيال

 .النصف
  لو حللنا نتائج معدالت الوقت التقريبي النجازية الموظف الواحد في الشعب ، من ناحية اخرى

انها المتابعة نجد باستثناء شعبة التخطيط و  ،(15)المبين في الجدول،قسام المختلفة واال
يزيد بعضها عن الساعة ويصل  اذفي االنجاز  اً ن هناك تأخير أبو معدالت زمنية كبيرة نسبيا 

الرغم من كون عملهم على ي شعبة خدمة الزبائن البعض منها الى الساعتين والنصف كما ف
بمستوى يتعلق بخدمة الزبائن والمراجعين بشكل مباشر وهذا بالطبع غير مقبول او ليس هو 

بشكل واضح الحاجة  بيناالمر الذي ي، نفتاح التكنولوجيالطموح في عصر السرعة واال
العمل االلكتروني الذي  التوجه نحوو حكومة االلكترونية وأتمتة العمل الماسة لتطبيق ال

 .سيؤدي حتما الى تخفيض زمن االنجاز بشكل كبير وملموس وتقديم خدمات سريعة للزبائن
ساعة تقريبا ( 11)عبة التخطيط والمتابعة فان النتيجة المحسوبة والبالغةاما مايتعلق بش

التتمثل المعنى التي تبتغيه الباحثة في هذا القياس على وجه الدقة وذلك النه الوقت التقريبي 
ساعة يتضمن في جزء كبير منه وقت المتابعة للكتاب ( 41)النجاز الكتاب الواحد والبالغ
وقت المتابعة والمراسالت  أنورغم ذلك ف .اخرى في المديريةعن طريق مراسلة جهات 

 .المتبادلة يمكن تخفيضه بشكل كبير عند استخدام الحكومة االلكترونية في العمل
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عدد الموظفين  الشعب و  االقسام ت
 الكلي

المعدل اليومي من انجاز 
الواحد من الموظف 

 الكتب والمعامالت

معدل الوقت التقريبي 
النجازية الموظف 

 الواحد

 1.1 2.22 18 القسم الفني 1
 5.541 5.121 27 قسم البريد والتوفير 2
 5.1 1.2 16 شعبة الموارد البشرية 3
 5.41 5.244 18 شؤون الماليةال شعبة 4
 5.2 5.4 50 شعبة الخدمات االدارية والنقليات 5
 11.19 5.112 16 شعبة التخطيط والمتابعة 1
 2.51 5.53 20 شعبة خدمة الزبائن 2
 5.42 5.15 13 شعبة القانونية 1
 1 2 2 شعبة االعالم 9
 1.112 2.33 1 شعبة التفتيش 15
 5.351 1.1 5 شعبة الدفاع المدني 11
 

 

 والذي يمثل مخطط احصائي العداد الكتب او المعامالت الصادرة ( 13)الشكل  اعتمادا على
نها في الشعبة  او والواردة في اقسام وشعب المديرية نالحظ بشكل عام تقارب اعداد كل م

فمثال ، في االعداد فيما بين االقسام او الشعب اً واضح اً ولكن هناك تباين، القسم والواحد
تصدر الشكل القسم الفني ثم شعبة الموارد البشرية وهكذا ومن خالل هذا الشكل يتبين  لنا 
حجم االحتياج المتوقع لكل قسم او شعبة من اجهزة ومعدات وبرامج تكنولوجيا المعلومات 

 .الداء مهام عملهم

 

 

 الخاصة بالموارد البشرية (2)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 

 

 انجازية الموظف الواحد  في الشعب واالقسام ( 66)جدول 
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 يقدم مقارنة بين معدل الوقت التقريبي النجاز ( 14) المخطط االحصائي المبين في الشكل
الكتاب او  الكتاب او المعاملة ويبين عدد الموظفين او عدد المراحل التي يمر بها

االرقام فيهما بشكل  لتباينوقد تم استثناء شعبتي التخطيط والمتابعة وخدمة الزبائن )المعاملة
نالحظ من هذا  (.كبير مما يسبب عدم وضوح المقارنة رقميا عند ادخالهما في المخطط

ربة الشكل ان عدد المراحل التي يمر بها انجاز الكتاب او المعاملة بشكل عام ثابتة او متقا
وهذا المؤشر قد افاد الباحثة  .ماعدا شعبة الموارد البشرية فكانت هي االعلى من بينهم

بالتوصل الى ان تطبيق الحكومة االلكترونية في المديرية يمكن ان يتم على مراحل يتم 
التركيز في مراحلها االولى على هؤالء الموظفين  الذين يتمحور عندهم انجاز العمل الكتاب 

في حين ان باقي  ،ملة لتسريع االستفادة من عوائد تطبيق الحكومة االلكترونية المفيدةاو المعا
الموظفين الذين يقومون بمهام ساندة يتم التوجه اليهم في مراحل الحقة من عملية تطبيق 

 .الحكومة االلكترونية في المديرية
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 مقارنة بين الصادرة والواردة  ( 66) شكل

 Excelخرجات برنامج م عداد الباحثة باالعتماد علىا:المصدر 
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  تطبيق الحكومة االلكترونية سيعمل  نرى ان ،(14)ومن ناحية اخرى فمن مالحظة الشكل
بال شك على تقليل عدد المراحل التي يمربها انجاز الكتاب او اعداد الموظفين التي تساهم 

 .في انجازه وبالتالي يمكن انه ينخفض الوقت الالزم لالنجاز نسبة كبيرة
متة واحد عن طريق االت نآحد باكثر من عملية لالنجاز في يمكن انه يقوم موظف وا اذ

مما يغني عنه مهام عمل زمالء له يقومون بهذه العمليات يدويا  وانظمة البرامج االلكترونية،
 .الحاضر  في الوقت
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معدل وقت االنجاز للكتاب  
 (ساعة )

 المراحل التي يمر بها الكتاب 

 مقارنة معدل وقت االنجاز للكتاب مع المراحل التي يمر بها الكتاب( 66) شكل

 Excelبرنامج  خرجاتمعداد الباحثة باالعتماد على ا: المصدر 
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 تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصالدراسة واقع حال : المبحث الثاني
 

 :تمهيد 
 يتناول هذا المبحث دراسة وتحليل واقع حال المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات     

في مديرية اتصاالت وبريد بابل من ناحية عددها وتوزيعها على التشكيالت االدارية  واالتصاالت
ومدى فائدتها ، كما يتناول التشكيالت االدارية المرتبطة بشبكات  مع البرامجيات المستخدمة

، ومعرفة مدى مربوطة الغير لمواقع لربط ا وضع مخطط مقترحا االتصال  و االتصاالت ونوع هذ
  .تأثير هذه المكونات على تطبيق الحكومة االلكترونية 

 
 المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات في المديرية : اوال

الخاصة ببيانات تكنولوجيا ( 1)تم دراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها من استمارة البيانات      
من خالل االسئلة الواردة في هذه االستمارة المتعلقة  (.1)المعلومات والمرفقة في الملحق 

المتعلقة بالمكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات المتوفرة في المديرية تم اعداد االحصائيات 
وكذلك االجهزة الساندة للحاسبات ( Laptop)والمحمولة ( Desktop)بالحاسبات بنوعيها المنضدية 

واجهزة الماسح الضوئي ( Printers)مثل اجهزة الطابعات ( Accessories)المسماة 
(Scanner ) واجهزة الفاكس(Fax . ) يبين االعداد التفصيلية للمكونات المادية ( 16)والجدول
 .كنولوجيا المعلومات المتوفرة في المديرية لت
ول اعاله ، فقد تم اعداد الجدول وألجل دراسة وتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها في الجد 

الذي يتضمن المجموع الكلي للحاسبات المتوفرة بنوعيها المنضدية والمحمولة وكذلك المجموع ( (17
 بأعدادالماسحات الضوئية واجهزة الفاكس ومقارنة ذلك الساندة وهي الطابعات و  لألجهزةالكلي 

يبين مخطط احصائي لتوزيع الحاسبات ( 15)والشكل  .الموظفين الكلية في كل شعبة او قسم 
فقد تم مقارنة اعداد الموظفين ( 16)اما الشكل  .الساندة على اقسام وشعب المديرية  واألجهزة
االجهزة  بأعدادتم مقارنة اعداد الموظفين ( 17)لشكل وفي ا. الحاسبات المتوفرة لديهم  بأعداد

 .الساندة المتوفرة في االقسام والشعب 
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 والشعب االقسام ت

عدد الحاسبات 

المنضدية 

Desktop 

عدد 

الحاسبات 

المحمولة 

Laptop 

عدد 

 الطابعات

عدد اجهزة 

الماسح  

 الضوئي

عدد 

اجهزة 

 الفاكس

 1 0 4 2 2 القسم الفني 1

 0 0 1 0 1 م البريد والتوفيرقس 2

 1 4 7 3 6 شعبة الموارد البشرية 3

 0 0 3 2 4 شؤون الماليةال شعبة 4

5 
شعبة الخدمات االدارية 

 والنقليات
1 0 1 0 0 

6 
شعبة التخطيط 

 والمتابعة
3 2 4 2 0 

 0 0 7 2 12 شعبة خدمة الزبائن 7

 0 1 2 0 1 شعبة القانونية 8

 0 1 1 0 1 شعبة االعالم 9

 0 0 0 0 0 شعبة التدقيق 10

 0 0 2 1 0 شعبة التفتيش 11

 0 1 1 2 0 شعبة الدفاع المدني 12

 2 9 33 14 31 المجموع

 
 

 
 

 
 
 

 لمتوفرة في المديريةاالمكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات (  86) جدول 

 الخاصة بتكنولوجيا المعلومات( 1)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 
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 االقسام و الشعب  ت

عدد 

الموظفين 

 الكلي

مجموع 

اجهزة 

الحاسبات 

 المتوفرة

نسبة 

الحاسبات 

الى 

 الموظفين

مجموع 

االجهزة 

الساندة 

 المتوفرة

ة نسب

االجهزة 

الساندة الى 

 الحاسبات

%22 4 18 القسم الفني 1  5 125%  

%3 1 27 قسم البريد والتوفير 2  1 100%  

3 
شعبة الموارد 

 البشرية
16 9 56%  12 133%  

%33 6 18 شعبة الشؤون المالية 4  3 50%  

5 
شعبة الخدمات 

 االدارية والنقليات
50 1 2%  1 100%  

6 
شعبة التخطيط 

 والمتابعة
16 5 31%  6 120%  

%7 14 20 شعبة خدمة الزبائن 7  7 50%  

%8 1 13 شعبة القانونية 8  3 300%  

%50 1 2 شعبة االعالم 9  2 200%  

%0 0 4 شعبة التدقيق 10  0 0%  

%33 1 3 شعبة التفتيش 11  2 200%  

%40 2 5 شعبة الدفاع المدني 12  2 100%  

%23 45 192 المجموع  44 98%  

 مجموع اعداد اجهزة الحاسبات واالجهزة الساندة المتوفرة في المديرية( 87) جدول 

 الخاصة بتكنولوجيا المعلومات (1)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 
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 واالجهزة الساندة في المديرية توزيع الحاسباتمخطط احصائي ل ( 85)شكل 

   Excelمخرجات نظام اعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر 

 الحاسبات المتوفرة  بأعداداعداد الموظفين  مخطط لمقارنة (86) شكل 

  Excelمخرجات نظام اعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر 
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المشار اليها انفًا  والمقارانات ( 17، 16، 15 ) والمخططات( 16،17) التمعن في الجداول عند 
 :وجدنا مايأتي 

  يها المنضدي والمحمول على عأن توزيع الحاسبات بنو  الى (16)الجدول يتضح من
التوزيع اقرب  االقسام والشعب اليتم على طريقة ممنهجة او توزيع مخطط له وانما جاء

نالحظ ان هناك اقسام او شعب قد خلت تماما من الحاسبات المحمولة او  اذ للعشوائية
ان االساس هو وجود الحاسبات الثابتة أي المنضدية  في جميع من الرغم على المنضدية 

وبالمقابل .االقسام والشعب فقد خلت منها شعبة التدقيق والتفتيش وشعبة الدفاع المدني 
العداد الحاسبات ( اقل او مساوية ) ن اعداد الحاسبات المحمولة كانت قليلة ا فنجد

الفنية الخدمية أي التي تؤدي خدماتها بشكل يلزم المنضدية في االقسام ذات الطبيعة 
 .التحرك على مواقع العمل مثل القسم الفني وشعبة التخطيط والمتابعة

  وعدم التوزيع الممنهج نفسها ائية و شالع( 16)من ناحية اخرى نالحظ ايضا من الجدول
فعلى سبيل المثال نجد ان اعداد الطابعات في القسم . للطابعات والماسحات الضوئية 

الفني مساوي العداد الحاسبات وهذا هدر في االجهزة الساندة الن الطابعة الواحدة يمكن 
 .لومات ان تخدم عدة حاسبات في حال وجود توزيع نظامي الجهزة تكنولوجيا المع

 ان اجهزة الماسح الضوئي قليلة العدد بشكل عام واالهم (  16)ايضا من الجدول  ويتضح
، فيما يوجد عدد البأس به منها من ذلك ان العديد من االقسام والشعب تخلو منها نهائيًا 

مقارنة بطبيعة عمل الشعبة التي تكون مسؤولة عن ( 4) عدد في شعبة الموارد البشرية
ومن ناحية اخرى ، ان تطبيق الحكومة االلكترونية . وظفين وحركات الموظفين اضابير الم

  المتوفرةجهزة الساندة اال بأعداداعداد الموظفين  مخطط لمقارنة (87)شكل 

  Excelمخرجات نظام  اعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر 

 



 
 

05 
 

 الثاني المبحث 
 تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال دراسة واقع حال 

 

يستلزم تحويل جميع االصول الورقية الى محتوى رقمي وهذا يتطلب وجود مااليقل عن 
 .جهاز ماسح ضوئي واحد في كل تشكيل اداري 

  ت الذي يبين توزيع الحاسبا( 15)بشكل عام نالحظ من المخطط االحصائي في الشكل
متقاربة جدًا وفي عدة احيان تزيد اعداد االجهزة  واالجهزة الساندة في المديرية ان اعدادها

الساندة عن الحاسبات كما يتضح ذلك ايضًا من حقل النسب المئوية المبينة في الجدول 
نالحظ ان اغلب النسب كانت  اذالخاص بنسبة االجهزة الساندة الى الحاسبات ( 17)

 .نسبة الى اعداد الحاسبات % 89نت النسبة الكلية لالجهزة الساندة او اكثر وكا% 111
  عند التمعن في اعداد الحاسبات المتوفرة واعداد الموظفين في الشعب واالقسام المختلفة

وكذلك مقارنة هذه االعداد ( 16)والنسب المئوية المحسوبة لها ،كما مبين في الجدول 
، نالحظ التباين والعشوائية في ( 19)في الشكل المبينة في المخطط االحصائي المبين 

التوزيع التي بيناها انفًا من ناحية ، ومن ناحية اخرى نالحظ انخفاض هذه النسب بشكل 
عام أي انخفاض اعداد الحاسبات نسبة العداد الموظفين ، حتى بلغت كنسبة كلية 

 .من مجموع اعداد الموظفين في المديرية %( 32)
هذا يؤشر الحاجة الحقيقية لتوفير المزيد من الحاسبات في شعب واقسام وترى الباحثة ان 

علمية وبطريقة ممنهجة تناسب  ضرورة اعادة توزيعها بشكل اكثر فضاًل عنالمديرية 
تخصص كل تشكيل اداري وطبيعة عمله وتخصصات وخبرات الموظفين فيه ، بما يخدم 

 .مية الصحيحة لتكنولوجيا المعلومات تطبيق الحكومة االلكترونية وفقًا للمفاهيم العل
  الذي يتضمن مقارنة اعداد الموظفين ( 17)من المخطط االحصائي المبين في الشكل

%( 32) بلغت نسبة االجهزة الساندة الى الموظفين حوالي  اذباعداد االجهزة الساندة ، و 
يرية لتطبيق الحكومة عند الحاجة لتهيئة المد( كما بينا انفاً ) ه نسبة قليلة كنسبة كلية وهذ

االلكترونية بشكل تام ، فتوجد في اغلب الشعب كمية كبيرة جدا من االصول الورقية 
المستندات الحسابية ، )المهمة التي بحاجة الى تهيئتها عن طريق االرشفة االلكترونية مثل 

 العمل فضال عن(  االضابير الخاصة بالموظفين ،االضابير الخاصة بالزبائن ، وغيرها
 . اليومي المستمر 
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 البرامجيات والعمل االلكتروني في المديرية : ثانيا
دراسة واقع حال المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات وتحليل النتائج التي تم الحصول بعد     

جية عليها، انتقلنا الى الجزء االخر والمهم من تكنولوجيا المعلومات وهو البرامجيات واالنظمة البرم
 :العاملة في المديرية 

م شكيالت االدارية في المديرية لنظتم دراسة مدى استخدام الت :م االرشفة االلكترونية نظ -1
لتحويل الكتب واالوليات من المحتوى الورقي الى ستخدم تي تاالرشفة االلكترونية ال

فيه تصنيفها  يتم شكلالمحتوى الرقمي او االلكتروني وخزنها الكترونيًا بتسميات معينة ب
او الجهات المعنون اليها او الوارد منها او تواريخها او غير ذلك من  وفقا للمواضعات

الكلمات المفتاحية التي تسهل الرجوع الى الكتب او االوليات عند البحث عنها الحقا في 
 . حالة الحاجة اليها 

ين أي في آن واحد ، وهو يستلزم العمل بمرحلتين متوازيتم االرشفة االلكترونية واستخدام نظ
ان يتم ارشفة الكتب واالوليات السابقة التي سبقت استخدام نظام االرشفة في سنوات سابقة 

( 19)الجدول و .ارشفة اية كتب او معامالت جديدة الكترونيًا اول بأول  نفسه الوقتفي و 
. تخدمه م االرشفة االلكترونية واالخرى التي ال تسيبين التشكيالت التي تستخدم نظ

ونالحظ من هذا الجدول ان عدد التشكيالت االدارية التي تستخدم نظام االرشفة محدودة 
وحدتين شعبة الدفاع المدني و ويقتصر على شعبة الموارد البشرية و شعبة التفتيش و  جدًا 

االرشفة من شعبة خدمة الزبائن هما وحدة الشكاوي ووحدة التسويق ، بينما التستخدم 
في  محمود وعند مقابلة السيدة عبير .جميع التشكيالت االدارية في المديرية  االلكترونية

اعلمتنا بأنه تم العمل بأرشفة ( مسؤولة شعبة الموارد البشرية ) 19/11/3116تاريخ 
نسبة انجاز ارشفتها االكترونيًا حوالي  االضأبير الخاصة بالموظفين الكترونيًا ووصلت

ان االضابير تحتوي على كميات كبيرة جدا من االوراق  ، وهذه تعد بداية جيدة اذ71%
يبين تفصيال للوحدات ( 18)والجدول  .لكافة موظفي المديرية والمجمعات التابعة لها 

والشعب التي تخطط لتحويل االصول الورقية الى محتوى رقمي والتي تلك لم تخطط لذلك 
عبة الدفاع المدني التي قامت ولم تقم بالتحويل ، كما نالحظ ان شعبة واحدة فقط هي ش

 .بتحويل االصول الورقية الى محتوى رقمي 
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الشعب او الوحدات التي تستخدم  ت
 االرشفة االلكترونية 

الشعب او الوحدات التي ال تستخدم االرشفة 
 االلكترونية 

 القسم الفني شعبة الموارد البشرية 1

 البريد والتوفير قسم شعبة خدمة الزبائن –وحدة الشكاوي  2

 شعبة  الشؤون المالية شعبة خدمة الزبائن –وحدة التسويق  3

 شعبة الخدمات االدارية والنقليات شعبة التفتيش 4

 شعبة التخطيط والمتابعة  شعبة الدفاع المدني  5

 شعبة خدمة الزبائن –وحدة المشتركين   6

 شعبة خدمة الزبائن –وحدة الجباية   7

 قانونية شعبة ال  8

 شعبة التدقيق  9

 شعبة االعالم  10

 
 
 
 
 
 

 ت
الشعب او الوحدات التي لم تحول الى محتوى 

 رقمي 
الشعب او الوحدات التي تخطط للتحويل 

 الى محتوى رقمي 

 القسم الفني قسم البريد والتوفير/شعبة التوفير  1

 قسم البريد والتوفير/شعبة الحركة البريدية  2
قسم البريد  /اف البريدي شعبة االشر

 والتوفير

 شعبة الموارد البشرية قسم البريد والتوفير /شعبة المكاتب البريدية  3

 شعبة الشؤون المالية شعبة الخدمات االدارية والنقليات 4

 شعبة التخطيط والمتابعة /وحدة التخطيط  شعبة التخطيط والمتابعة /وحدة المتابعة  5

 بة التخطيط والمتابعةشع /وحدة االحصاء  6
شعبة التخطيط / وحدة االقوى العاملة

 والمتابعة

 شعبة خدمة الزبائن /وحدة الشكاوي  شعبة خدمة الزبائن /وحدة الجباية  7

 شعبة خدمة الزبائن /وحدة المشتركين  شعبة القانونية 8

 شعبة خدمة الزبائن /وحدة التسويق  شعبة التدقيق 9

 ة التفتيششعب شعبة االعالم 10

 (شعبة الدفاع المدني )شعبة واحدة فقط التي حولت االصول الى المحتوى الرقمي هي :مالحظة 

 
 

 

 م االرشفة االلكترونية في المديريةاستخدام نظ( 80)جدول 

 الخاصة بتكنولوجيا المعلومات (1)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 

 صول الورقية الى محتوى رقميتحويل اال( 89)جدول 

 الخاصة بتكنولوجيا المعلومات (1)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 
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في ( e mail)ان استخدام البريد االلكتروني  : تخدام البريد االلكتروني في العملاس -2
ا التعامل اليومي يساهم في تسريع انجاز بعض المعامالت والكتب خاصة المستعجلة منه

تتأخر او يترتب على تأخيرها ضررًا في حال  التي تتطلب وقت انجاز سريع بشكل
ولكن بالمقابل فأن ارسال بريد الكتروني  .استخدمت المراسالت البريدية العادية في انجازها 

معتمدًا به من الناحية الرسمية الن ذلك يستلزم ان  شعار ما او انجاز عمل ما اليعدال
وني المرسل مصحوبًا بتوقيع الكتروني معترف به رسميًا وفق اصول يكون البريد االلكتر 

 (79)تصديق التواقيع االلكترونية وحسب ما تم تشريعه في قانون التوقيع االلكتروني رقم 
والن قانون التوقيع االلكتروني لم يتم تفعيله في الدولة العراقية ولم يتم العمل  3113لسنة 

علق بالجهات المسؤولة عن ادخاله حيز التنفيذ ، لذلك فأن به لحد االن السباب معينة تت
البريد االلكتروني الذي يتم التعامل به يخلو من التوقيع االلكتروني المعترف به قانونًا ، 

الرسمية لكنه مفيد مجزيًا في المراسالت  نوع من البريد االلكتروني اليعدولذلك فأن هذا ال
الحكومة  عن كونه بمثابة مرحلة تجريبية تسبق تطبيق جدًا في تسريع انجاز العمل فضالً 

ساهم في اشاعة ثقافة العمل االلكتروني كلما كان استخدام البريد االلكترونية المتكامل ي
 . االلكتروني على نطاق واسع 

نالحظ ان التشكيالت االدارية في المديرية التي تستخدم البريد ( 31)ل من الجدو 
الرغم من ان هذه الجهات جميعًا على ليلة ومحدودة ، ا اليومية قااللكتروني في مراسالته

قليلة النجاز وتقليل الوقت، االانها تعد من الجهات التي تتطلب طبيعة عملها السرعة في ا
جهة  المديرية خاصة وان المديرية تعدالكلي في جدًا نسبة الى عدد التشكيالت االدارية 

ان يكون منتشرًا ومعمواًل به من قبل معظم  ذات تخصص فني علمي وبالتالي يفترض
وترى الباحثة ان هذا يؤشر غياب دور االدارة المركزية العليا في التخطيط  .الموظفين فيها 

وتوجيه الموظفين باتجاه اشاعة ثقافة العمل االلكتروني ودعمها وتشجيعها للموظفين في 
استخدام البريد االلكتروني في التعامل وهو ما يمكن ان يتم باستخدام اسلوب االقناع 

 .وامر الوظيفية الواجبة التنفيذ والتوجيه او حتى االلزام واال
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التي تستخدم البريد  التشكيالت االدارية ت
 االلكتروني 

التي ال تستخدم البريد  التشكيالت االدارية
 االلكتروني

 قسم البريد والتوفير –شعبة االشراف البريدي  القسم الفني 1

 قسم البريد والتوفير –البريدية  شعبة الحركة قسم البريد والتوفير –شعبة التوفير  2

 قسم البريد والتوفير –شعبة المكاتب البريدية  شعبة التخطيط والمتابعة –وحدة المتابعة  3

 شعبة الموارد البشرية شعبة خدمة الزبائن –وحدة الشكاوي  4

 شعبة  الشؤون المالية شعبة خدمة الزبائن –وحدة المشتركين  5

 رية والنقلياتشعبة الخدمات االدا  6

 شعبة التخطيط والمتابعة –وحدة التخطيط   7

 شعبة التخطيط والمتابعة –وحدة االقوى العاملة   8

 شعبة التخطيط والمتابعة –وحدة االحصاء   9

 شعبة خدمة الزبائن –وحدة التسويق   10

 شعبة خدمة الزبائن –وحدة الجباية   11

 شعبة القانونية  12

 فتيششعبة الت  13

 شعبة التدقيق  14

 شعبة االعالم  15

 شعبة الدفاع المدني  16

 
 
 

تستخدم بعض التشكيالت االدارية في المديرية  :البرامجيات االخرى في المديرية  نظم -3
وكما مبين في ، البرامجيات المرتبطة الكترونيًا بالجهات المختصة  نظمانواع معينة من 

لتقاعد مرتبط الكترونيًا مع دائرة التقاعد العامة ونظام ، حيث ان نظام ا( 31)الجدول 
مرتبط الكترونيًا مع مقر الشركة العامة لالتصاالت والبريد في بغداد اما نظام  1اوراكل

بعض مجمعات االتصاالت والبريد في  فضاًل عنالشكاوي مرتبط الكترونيًا مع مقر الشركة 
معرفة االعطال الهاتفية د على االسراع في التي تساع النظموهو من اهم ) محافظة بابل 

وقواعد  نظم، وهكذا بقية ال(  ، واعالم الجهة المسؤولة عن الصيانةفي كافة المحافظة 
نالحظ و  ال تخلو من فائدة، تعمل فيها بعض التشكيالت االدارية في المديرية البيانات التي

جاء ممتازًا او جيدًا  النظم ذهالت االدارية من استخدام هان تقييم مدى استفادة التشكي
 .بشكل عام وكان التقييم من قبل المستخدمين انفسهم اي الموظفيين في هذه التشكيالت 

                                                           
1
 . عن كل موظف ويتم تحديثه بشكل يومي من قبل وحدة القوى العاملة نظام الكتروني يتضمن معلومات كاملة  - 

 وني في العملاستخدام البريد االلكتر(  88)جدول 

 الخاصة بتكنولوجيا المعلومات (1)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 
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البرامجيات هذه في المديرية ولو بشكل جزئي اي ليس في  نظموترى الباحثة ان استخدام 
 يدة والتي تعدالج جميع التشكيالت وبهذا التقييم الجيد انما هو من المؤشرات االيجابية

او احد اصناف الحكومة االلكترونية كما ) الحكومة االلكترونية متطلبات من  اً جزئي اً تطبيق
قاعدة لتطبيق الحكومة تأسيس  ايضاً  تعدو (  الجانب النظري  -ذكرناها في الفصل الثاني

 .االلكترونية المتكامل في المديرية 
 
 
 

 مدى االستفادة منه التشكيل االداري العامل به نوع النظام ت

 جيد جدا   الموارد البشرية  شعبة نظام التقاعد  1

 جيد  شعبة الشؤون المالية  نظام الرواتب 2

شعبة التخطيط / وحدة القوى العاملة نظام اوراكل  3
 والمتابعة 

 ممتاز

 ممتاز شعبة خدمة الزبائن / وحدة الشكاوي  (االعطال)نظام الشكاوي  4

 ممتاز شعبة خدمة الزبائن/وحدة الجباية نظام الجباية  5

 ممتاز قسم البريد والتوفير/ شعبة التوفير نظام التوفير  6

 
 

 
 

 شبكات االتصاالت في المديرية: ثالثا  
مثل الكيبل ) ان شبكات االتصاالت بنوعيها السلكية  :واقع حال ربط شبكات االتصاالت   -1

مثل ابراج المايكروويف ومنظومات واي فاي  )والالسلكية ( الضوئي واالسالك النحاسية 
WiFi  )بمثابة االوعية الناقلة للمعلومات التي تنقل المعلومات المتبادلة بين الجهات  تعد

او التشكيالت االدارية المختلفة وهي احد أجزاء او متطلبات التطبيق الفعلي العملية 
 .للحكومة االلكترونية 

ستمارة البيانات الخاصة بشبكات االتصال والبنى التحتية من خالل المعلومات المحصلة من ا
لفنية ذات العالقة وهي كل من ها من قبل الجهات اوالتي تم مأل( 2)والمبينة في الملحق 

المعلومات ذات العالقة بالربط  فضال عنمكتب معاون المدير والقسم الفني وشعبة التراسل 
تلفة المحصلة من استمارة المعلومات الخاصة السلكي والالسلكي للتشكيالت االدارية المخ

، من خالل هذه المعلومات وبعد دراستها وتحليلها ( 1)بتكنولوجيا المعلومات في الملحق 
توصلت الباحثة الى توصيف واقع حال ربط شبكات االتصاالت في المديرية وكما مبين 

 الرئيسانترانت فعال مع المقر يوضح المواقع المرتبطة فعليًا بربط  اذ( 19)الشكل تفاصيله في 

 البرامجيات المتوفرة في المديرية  نظم(  88)جدول 

 الخاصة بتكنولوجيا المعلومات (1)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر 
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لمديرية اتصاالت وبريد بابل ، ومؤشر عليه نوع الربط فيما اذا كان ربطًا سلكيا باستخدام 
 .الكيبل الضوئي او ربط السلكيًا باستخدام ابراج المايكروويف ، وهي عشرة مواقع بمجموعها 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 يريةالمد

 لمقر الرئيسيا 

 بدالة

 االسكندرية

 بدالة 

 الحلة

 بدالة

 الشوملي

 بدالة

 االبراهيمية

 بدالة

 الهاشمية

 بدالة

 المدحتية

 بدالة

 الشوملي

 بدالة

 الكفل

 بدالة

 ابي غرق

 بدالة 

 لقاسما

 للمديرية شبكات االتصاالت مع المقر الرئيسالربط المتوفر لواقع حال ( 80)الشكل 

 ل الخاصة بشبكات االتصا( 3)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة :  المصدر

 ربط ضوئي 

 ربط مايكروويف
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، يمكن  او شبكات السلكيةالتشكيالت االدارية التابعة الى المديرية المرتبطة بشبكات سلكية  اما 
  :وكما يلي( 33) توصيفها بالجدول 

 
 او السلكية  التشكيالت االدارية المرتبطة بشبكات سلكية( 22)جدول 

 او السلكيا   الجهات المرتبطة سلكيا   ت
 اتب البريد في المجمعات مك –قسم الشؤون البريدية  1
 الشركة العامة لالتصاالت والبريد  –قسم الشؤون البريدية  2
 بعض المجمعات -شعبة الموارد البشرية 3
 دائرة التقاعد العامة  –شعبة الموارد البشرية  4
 الشركة العامة لالتصاالت والبريد –شعبة الشؤون المالية  5
 الشركة العامة لالتصاالت والبريد في بغداد –ائن شعبة خدمة الزب/وحدة الشكاوي  6
 مع بعض المجمعات التابعة للمديرية  –شعبة خدمة الزبائن /وحدة الشكاوي  7
 العامة لالتصاالت والبريد الشركة –شعبة خدمة الزبائن / وحدة الجباية ووحدة التسويق  8
 العامة لالتصاالت والبريد الشركة –شعبة التخطيط والمتابعة / وحدة القوى العاملة 9

 شعبة الهواتف الالسلكية  –شعبة التراسل  11
 الخاصة بشبكات االتصال( 2)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة : المصدر

 
 : نالحظ ما يأتي (  19)والمخطط في الشكل ( 33)الجدول ب واعتمادا على ماجاء 

 قع المختلفة والمقر الرئيسي للمديرية فنالحظ انه فيما يتعلق بالربط الفعلي القائم يبين الموا
 .مجمع (  18)اليشمل جميع المواقع والبالغ عددها 

  نالحظ تنوع الربط بين الربط السلكي للشبكات باستخدام الكيبل الضوئي وبين الربط
بأستخدام ابراج المايكروويف وهذا ماالتحكمه قاعدة معينة وانما يتم تقديره من الالسلكي 

الجهات الفنية المختصة بحسب جغرافية المنطقة وبعد او قرب المسافة التي تفصل  قبل
االمكانيات الفنية  فضاًل عنبين الموقع الرئيسي وكذلك التمويل المالي المتوفر في حينها 

 .المتوفرة من اجهزة ومعدات وكوادر مختصة 
 عض او مع التشكيالت نالحظ محدودية عدد التشكيالت االدارية المرتبطه مع بعضها الب

قليلة جدًا وغير  اذ ان هذه االعداد تعدالمناظرة لعملها في مقر الشركة الرئيسي في بغداد ، 
 .كافية فهي تمثل الحد االدنى من تطبيق الحكومة االلكترونية 
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دراسة واقع حال الشبكات السلكية من خالل :  مقترحات الربط الممكنة لشبكات االتصاالت -3
لمتوفرة فعليًا والعاملة حاليًا في المديرية وكذلك من خالل دراسة انواع االجهزة والالسلكية ا

المتوفرة التي تصلح لربط الشبكات حسب مواصفات فنية معينة وكذلك اعداد هذه االجهزة ، 
اجهزة ومع االخذ بنظر االعتبار شحة التمويل وعدم توفر مبالغ كافية لالنفاق على شراء 

الوقت الحاضر ، فقد صممت الباحثة بناءأ على هذه الحيثيات لربط ومعدات اضافية في 
عدد من المواقع التابعة للمديرية مع موقع الحلة حيث يتم اعتباره بمثابة المركز الرئيسي 

 ( .18)للربط والسيطرة وكما مبين في الشكل 
قة الربط يتضمن المقترح مخططًا لربط هذه المواقع مع موقع الحلة وكذلك تم اقتراح طري

لكل موقع فبعض المواقع يتم ربطها السلكيا بواسطة ابراج المايكرويف فقط وبعضها يتم 
ربطها سلكيا فقط بواسطة الكيبل الضوئي وهناك مواقع اخرى باالمكان ربطها بالطريقتين 
معًا، حسب الموقع الجغرافي لكل موقع والمسافة التي تفصله عن موقع الحلة واعداد وانواع 

لة د تم تأشير نوع الربط لكل موقع والمسافات التي تبعد عن موقع الحوق. زة المتوفرة االجه
    ( . 18)على المخطط المقترح في الشكل 
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بدالة 

 الحلة

 مقر المديرية

 مجمع الطيارة

 مجمع ابي غرق

 مجمع النيل

 مجمع االبراهيمية

 مجمع المحاويل

 مجمع االمام

 مجمع الهاشمية

 مجمع المدحتية

 مجمع الكفل

 مجمع القاسم

 مجمع المشروع

 مجمع االسكندرية

57.2 

3 

879 

1572 

1379 

1872 

51 

5372 

5.72 

5875 

31 

337. 

25 

 ربط ضوئي  

 ربط مايكروويف

 ضوئي و مايكروويف

 المسافات المؤشرة بالكيلو متر   :مالحظة 

 لمواقع الغير مربوطة بشبكة اتصاالت وانواع الربط الممكنةل المخطط المقترح (89)الشكل 

 الخاصة بشبكات االتصال ( 3)اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة :  المصدر
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 ي المديريةف ةااللكتروني معمالمعوقات تكنولوجيا المعلومات واال :رابعا

وبعد دراستها ( 2)و(3)و(1) تم جمعها باستمارات البياناتمن خالل المعلومات التي    
وتحليلها تفصيال وكذلك من خالل الزيارات الميدانية التي قامت بها الباحثة والمقابالت 

توصلت الى ان تكنولوجيا المعلومات في المديرية تواجه ,الشخصية التي اجرتها في المديرية 
مجموعة من التحديات والمعوقات التي تؤدي بالقابل الى عرقلة العمل االلكتروني في المديرية 

وهذه المعوقات والتحديات تتركز فيما  ،بشكل متكامل  وتطبيق الحكومة االلكترونية فيها
 -:يأتي

قلة اعداد الحاسبات المتوفرة بنوعيها المنضدي والمحمول في تشكيالت المديرية المختلفة  .1
 .يلبي االحتياجات االساسية للعمل االلكتروني فيها بشكل ال

توفر بعض انواع االجهزة الساندة للحاسبات مثل الماسح الضوئي في اغلب تشكيالت  عدم .3
 .المديرية وهو من االجهزة االساسية في العمل االلكتروني

ت الضوئية بين عدم نظامية توزيع الحاسبات واالجهزة الساندة لها مثل الطابعات والماسحا .2
 .التشكيالت المختلفة وفقا للتخصص الوظيفي وحجم الحاجة الفعلية

واالجهزة الساندة المتوفرة وعدم توفر االجهزة الحديثة بالمواصفات  جيل الحواسيبقدم  .4
 .العالية التي تواكب التطور التكنولوجي في العالم

وهو من سياقات التنظيم عدم توحيد نوعيات وموديالت االجهزة والحاسبات المستخدمة  .5
 .العلمي الهامة في توفير تكنولوجيا معلومات متقدمة

البرامجيات وعدم توافرها بعدد كاف ومناسب لمختلف التشكيالت مما ساعد  محدودية نظم .6
في محدودية االعتماد على العمل االلكتروني في المديرية واالعتماد بشكل كبير على 

 .لروتينياالعمل الورقي 
 لالصداراتويندوز وعدم تحديثها وفقا  نظامالبرامج التشغيلية للحاسبات مثل  نظمقدم  .7

 .ذات االمكانيات العالية الحديثة
على الرغم وعدم توحيدها  من نظم برامج التشغيلاستخدام االصدارات المتنوعة عشوائية  .9

 .يةذات اعتمادية عال ذلك من المرتكزات الهامة لتوفير تكنولوجيا المعلومات من ان

رداءة مستوى خدمة االنترنت في حال توفرها لدى بعض المواقع المتمثل باالنقطاعات  .8
 .المتكررة بين الحين واالخر وضعف سرعة التحميل
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 وتشخيصها بحثوصف متغيرات ال : لثالثالمبحث ا

 :تمهيد

حول المتغيرات المبحوثة وتشخيصها  لبحثيهتم هذا المبحث بمناقشة إجابات أفراد عينة ا    
، واالنحنننرا   الواننا الحاننا  ) عننط ير ننت ااننتخدام باننن  احانناليا اتحصننابية المتمث ننة  نننن

 :وكاآلت  ( الماياري ، وماامل االختال  ، وشدة اتجابة 
 

 :قياس صدق وثبات فقرات االستبانة ومقياس البحث : اوال 

 :صدق االستبانة  - أ
ل تار  ع ى مدى صدق اداة البحث ف  قياس ما وضات لقيااه تم عرضها ع ى عدد مط    

ك ية االدارة واالقتصاد وب غ عدد / المحكميط مط اعضاء هيبة التدر س ف  جاماة القاداية 
 ( . 6م حت )ًا محكم( 4)المحكميط 

الم حت )اداة هذه الدرااة بصورتها النهابية ف    إعداد ةالباحث توف  ضوء اراء المحكميط قام
 .يوضح االاتبانة ف  صورتها النهابية ( 5
 

 : ثبات فقرات االستبانة  - ب
منننط اجنننل التحقنننت منننط ثبنننات فقنننرات االانننتبانة ومقيننناس البحنننث ، اانننتخدمت الباحثنننة لهنننذا      

وقنند تننم قينناس ماننتوى الثبننات والتنااننت  ،( اخ بنننماامننل ال ننا كرو ) ارتبنناآ فل ننا  مننلالغننر  ماا
 واالتصااالتتكنولوجياا الملووماات  دور)الداخ   لألبااد المكونة لمتغيرات البحث والمتمث ة  نن 

حانا عناصنر  اخبنكرون فل نا ، باانتخدام مقيناس( الحكومة االلكترونية  ملوقات ةمواجه في
 : كاالت  متغيرات البحث ، و 

 ارباةتتكوط مط و ،  (x:واالتصاالت تكنولوجيا الملوومات) المتغير المستقل   -1
 312810 : = كآالت  وكانت قيمة فل ا لكل بادفقرة ( 16)متغيرات  واقع 

  310,0= ، وتتكوط مط ارباة عناصر(الحاسوب)المكونات المادية  -أ
  31221=  ، وتتكوط مط ارباة عناصرالبرامجيات  -ب
 31280= ، وتتكوط مط ارباة عناصر  التصالشبكات ا -ج
 31248= ، وتتكوط مط ارباة عناصر  الموارد البشرية -د
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متغيننرات  ارباننة، تتكننوط مننط  (y: الحكومااة االلكترونيااة ملوقااات )  المتغياار التاااب  -8
 312408=  كاالت وكانت قيمة ال ا لكل باد  ةفقر ( 16) واقع 

  312,5= صر تكوط مط ارباة عنا و :   البلد السياسي - أ
  31262=  تكوط مط ارباة عناصر و :  البلد االجتماعي - ا
 ,3120= تكوط مط ارباة عناصر  و : البلد االقتصادي  - ج
 31250= تكوط مط ارباة عناصر      و : التقنيالبلد  -د

ويالحننم مننط اط النتيجننة الخاصننة بالتنااننت الننداخ    ننيط احبانناد المكونننة لمتغيننرات 
تانند مق ولننة إحصننابيا عننندما تكننوط    Alphaط قيمننة ماامننل فل ننامق ولننة ، وذلنن  ال بحننثال

 . ف  البحوث اتدار ة والا وكية ( 3.05) مااوية أو اك ر مط 

االتانناق الننداخ   ل قننرات ) ثبننات مقينناس البحننث  ، يوضننح نتننابت اختبننار( 80)والجنننننننننننننندول 
 .لبحث لمتا قة باحاا المتغيرات ا بحثودقة إجابات أفراد عينة ال( االاتبانة 

 

 العينةودقة إجابات أفراد  البحثاختبار ثبات مقياس  (23)جدول 

معددددددددددددددل   بحثمتغيرات ال ت
 الفقرات 

معامددددددددددددددددددددددددددل 
آلفاكروبنددددددددددددا  

معامددل القددد  )
 والثبات 

نسددددددددددددددددددبة 
القددددددددددددددد  
والثبدددددددددددددات 

 )%( 

معامدددددددددددددددددل 
ارتبددددددددددددددددا  
التجزئددددددددددددد  

 النقفي 

تكنولوجيااااااااااااااااااااااااااا   1
  المعلومااااااااااااااااااااااااا ت

  واالتص الت

16 0.8213 82.13 0.8213 

الحكومااااا  معوقااااا ت  2
    االلكتروني 

16 0.8432 84.32 0.8432 

 32 0.8322 83.22 0.8322 

   Spss.v.22ب العتم د على مخرج ت برن مج إعداد الب حث  : المقدر  

 

 : ما يأت  ( 80)يتضح مط خالل نتابت االختبار الواردة ف  الجدول 

، وكذل  كافة  بحثبااد الح( ت ماامالت الثبا)باخ اط جميع ماامالت ال ا كرون -1
ع نننننننى الترتيا تانند مق ولة بشكل ( 312408، 312810) البالغة  بحثمتغيرات ال
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كما تشير نابة الصدق والثبات  .ك ير مط الناحيتيط اتدار نننننننة واتحصابية
 .بحثالى دقة مقياس الع ى التوال  %( 24108، % 28110) البالغة 

 (312408، 312810)والبالغة  النص ية ارتباآ التجزبة ماامالت اط جميع -8
ل متغيرات المدرواة ، تاد عالية جدا وتشير هذه النتابت الى دقة إجابات أفراد 

 .بحثعينة ال

 

 واالتصاالت تكنولوجيا الملوومات( المستقل) وصف وتشخيص المتغير:  ثانيا  
 تكنولوجيااااااا الملوومااااااات) ث بحننننننيشنننننمل هننننننذا الجنننننزء وصننننننل حباننننناد المتغيننننننر المانننننتقل ل 

تم تحديد التكرارات الخاصة بكل فقرات االاتبانة والناا المبوية ، هذا فضاًل  اذ( واالتصاالت
منط جاننا . عط ااتخراج الواا الحاا   واالنحرا  الماياري لجميع فقنرات المتغينر المنذكور

لخماانن   وصنن ه وفننت مقينناس ليكننرت ا( 0)فخننر ،  ااننتخدام الواننا الحاننا   ال رضنن  البننالغ 
ع مننا أط  . مايننارا لقينناس درجننة ااننتجابة الاينننة وذلنن  ضننمط التقنندير ال  ةنن  حوزاط االاننتبانة

( 15)هننننو نتيجننننة جمننننع الناننننا مننننط المقينننناس الخماانننن  البالغننننة ( 0)الواننننا ال رضنننن  البننننالغ 
 .(5)دد الرتا البالغة مقاوما ع ى ع

 (5=3 (5+4+3+2+1عدد الرتب   النسب مجموع أوزان = الوسط الفرضي 
 100   5 /الوسط الحسابي = شدة اإلجابةوان 

 
اهتماما ال بأس به مما  واالتصاالت تكنولوجيا الملووماتإط  فراء الاينة تول  متغير 

كانت احوااآ الحاا ية المرجحة لجميع  اذاناكس بشكل ايجا   ع ى إجابات عينة البحث ، 
 . ض فقرات المتغير المذكور أع ى مط الواا ال ر 

تهتم  (عينة البحث) المدير ةإلى أط   (84)الجدول وتوضح النتابت المشار إليها ف  
مما اناكس بشكل ايجا   إلى حد ما ع ى جودة  واالتصاالت تكنولوجيا الملووماتا

تكنولوجيا  حول لبحثتوضيح آلراء عينة ا أت وفيما ي .ة ور المذك ل مدير ةالنهابية  الخدمات
- :االت واالتص الملوومات
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التوزي  التكراري والوسط الحسابي واالنحراف الملياري والوزن المئوي إلجابات ( 24)جدول 
  n=31   واالتصاالت تكنولوجيا الملووماتأفراد اللينة لمتغير 

 
 البُعد

 الفقرات

 اإلجابات تكرار

الوس  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 شدة
 اإلجابة

معامل 
 االختالف

اتفق 
 ماتما

 ال اتفق محايد اتفق
ال 

اتفق 
 تماما

ت 
نا
كو
لم
ا

ية
اد
لم
ا

 

C1 9 19 2 1 0 4.2 0.677 84% 0.162 

C2 20 11 0 0 0 4.5 0.478 90% 0.103 

C3 14 16 1 0 0 4.4 0.554 88% 0.125 

C4 0 4 4 18 5 2.2 0.869 44% 0.390 

 0.195 %76 0.645 3.8 5 19 7 50 43 المجموع 

ت
يا
ج
ام
بر
ال

 

C1 0 3 10 16 2 2.3 0.868 46% 0.364 

C2 12 17 2 0 0 4.3 0.589 86% 0.136 

C3 15 14 2 0 0 4.4 0.610 88% 0.138 

C4 0 4 5 18 4 2.3 0.849 46% 0.371 

 0.252 %66 0.729 3.3 6 34 19 38 27 المجموع

ال
ق
الت
 ا
ت
كا
شب

 

C1 4 24 2 1 0 4.0 0.567 80% 0.142 

C2 3 21 6 1 0 3.8 1.526 76% 0.397 

C3 1 14 8 7 1 3.2 0.940 64% 0.291 

C4 1 7 6 14 3 2.6 1.033 52% 0.391 

 0.305 %68 1.017 3.4 4 23 23 66 9 المجموع

ية
شر

لب
 ا
رد
وا
لم
ا

 

C1 1 8 10 7 5 2.8 1.098 56% 0.396 

C2 4 8 16 3 0 2.8 1.608 56% 0.567 

C3 5 17 7 2 0 4.7 1.037 94% 0.306 

C4 0 12 9 9 1 3.2 0.897 64% 0.296 

 0.391 %68 1.160 3.4 6 21 42 45 10 المجموع

 0.286 %70 0.888 3.5 21 97 90 199 89 المعدل العام 

 

           Spss.v.22برنامج  مخرجات  باالعتماد علىالباحثة  إعداد: لمصدر ا

 

 -:X1 المكونات المادية-1
  ك روهو أ( 3.8)  غ   ل مكونات الماديةالواا الحاا    أط  ( 84)يتضح مط نتابت الجدول 

، وبماامل ( 0.645)وبانحرا  ماياري قدره ، ( 3)البالغ مط الواا الحاا   ال رض  
 . (%76)، وكانت النابة المبوية لشدة اتجابة قد   غت (0.195)اختال    غ 

تكنولوجيا ماتوى فقرات باد  نجد أط  النتابت المتحققة ع ى( 84)وعند الرجوع إلى الجدول 
 :  كانت كاآلت    واالتصاالت الما ومات
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مط الواا ال رض  ، بانحرا   اك روهو C1(4.2 )  غ الواا الحاا   ل  قرة  - أ
وهذا (. (84%وشدة إجابة (0.162 )، وماامل اختال  ( 0.677)ماياري قدره 

  .ااتخدام الحااوا يااهم ف  تق يل الن قات المالية يان  أط  
مط الواا ال رض  ،بانحرا   اك روهو (  C2 ( 4.5  غ الواا الحاا   ل  قرة  - ب

وهذا يدل %(  90)، وشدة إجابة  (0.103)وماامل اختال  (.0.4784)ماياري 
 .  اط ااتخدام الحااوا يااهم ف  ارعة الحصول ع ى الما وماتع ى 

مط الواا ال رض  ،  اك روهو ( 4.4)لها  الحاا   فقد كاط الواا  C3أما ال قرة  - ج
%( 88)وشدة إجابة (0.125)، وماامل اختال  ( 0.554)بانحرا  ماياري قدرة 

 .مااهمة الحااوا ف  تحايط الخدمات المقدمة ل زبابط والمراجايطوهذا يؤشر 
مط الواا ال رض  ،  اقلوهو C4 (2.2 )ف  حيط   غ الواا الحاا   ل  قرة  - د

%( 44)وشدة إجابة  (0.390)ختال  ، وماامل ا( 0.869)بانحرا  ماياري 
االجهزة والمادات مط حاابات وم حقاتها المتوافرة ف  المدير ة وهذا يان  أط  .

 .التك   لتي يت الحكومة االلكترونية
 

-  :X2    البرامجيات-2
وهو أع ى ( 3.3)  غ  ال رامجيات لباد  أط  الواا الحاا  ( 84)مط نتابت الجدول  أتضح 

، وب غت (0.252)وماامل اختال  ( 0.729) رض  ، وبانحرا  ماياري قدرهمط الواا ال 
 %(.66) بحثعينة النابة شدة إجابة أفراد 

 ال رامجياتنجد إط النتابت المتحققة ع ى ماتوى فقرات باد ( 84)وعند الرجوع إلى الجدول 
 :  كانت كاآلت  

رض ،  بانحرا  مط الواا ال  قلوهو أC1 (2.3 )ل  قرة  كاط الواا الحاا   -أ 
، وقد كانت شدة اتجابة لهذه ال قرة (0.364)وماامل اختال  ( 0.868)ماياري 

ال رامجيات الماتخدمة ليات ه  افضل ال رامجيات المتوفرة وهذا يان  أط  %( 46)
 . ف  االاواق

وهو أك ر مط الواا ال رض ، بانحرا  ماياري ( C2( 4.3  غ الواا الحاا   ل  قرة -ا 
، وهذا يدل ع ى أط  %(  (86، وشدة إجابة (0.136)وماامل اختال  ، ( 0.589)

 . ااتخدام ال رامجيات ونةم الما ومات يااهم ف  دقة عالية ل ما ومات 
وهو أك ر مط الواا ال رض  ، ( 4.4)فقد   غ الواا المرجح لها   C3أما ال قرة  -ج 

ت نابة شدة وقد   غ (0.138)،وماامل اختال  (0.610)بانحرا  ماياري قدرة 
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ز ادة ك اءة الام يات االدار ة مط خالل ااتخدام وهذا يؤكد %( 88)اتجابة 
 .ال رامجيات 

مط الواا ال رض  ، بانحرا  ماياري  اقلوهو C4 (2.3 )  غ الواا الحاا   ل  قرة - د
وقد حازت هذه ال قرة ع ى شدة إجابة حفراد (0.371)، وماامل اختال  (  0.849)

وهذا يدل ع ى اط ال رامجيات المتوفرة ف  المدير ة %( . 46)ها وقدر  بحثعينة ال
 .التك   لتي يت الحكومة االلكترونية

 
 :X3 االتصال شبكات -3

 وهو (3.4)  غ شبكات االتصاللباد  يتضح أط  الواا الحاا   ( 84)مط نتابت الجدول 
ل ، وماام(1.017)، بانحرا  ماياري قدره (3)اك ر مط الواا ال رض  البالغ

 .(68%)وشدة إجابة  (0.305)اختال 
يمكط مالحةة  االتصال شبكاتباد   خصوص( 84)ومط خالل النتابت الةاهرة ف  الجدول 

 :اآلت  

وهو أع ى مط الواا ال رض  ،بانحرا  C1 (4.0 )كاط الواا الحاا   ل  قرة  -أ 
وهذا يدل %( 80)، وبشدة إجابة  (0.142)، وماامل اختال  ( 0.567)ماياري 

 .مااهمة واابل االتصال المتوفرة ف  تحقيت مرونة اك ر ف  الاملى ع 
بانحرا   اك ر مط الواا ال رض ، وهوC2 (3.8 )  غ الواا الحاا   ل  قرة  -ا 

وهذا يدل %( 76)، وشدة إجابة  (0.397)وماامل اختال  . 1.526))ماياري 
 .مااهمة واابل االتصال ف  توايع المشاركة ف  صنع القرارع ى 

وهو اك ر مط الواا ال رض ،  ( 2 .3)فقد كاط الواا الحاا   لها  C3ا ال قرة أم -ج 
،وأط  نابة شدة اتجابة ( (0.291وماامل اختال ( 0.940)بانحرا  ماياري قدره 

 ف واابل االتصال  المدير ة تاتخدم ، وهذا يان  اط%(64) بحثحفراد عينة ال
 .خدمات ل زبابط الم يتقد

 3))مط الواا ال رض  البالغ  قلوهو أC4  (2.6 ) ل  قرة   غ الواا الحاا   -د 
، وقد حص ت هذه  (0.391)، وماامل اختال  ( 1.033)بانحرا  ماياري قدره 

وهذا يان  اط واابل %( 52) لبحثال قرة ع ى نابة شدة اتجابة حفراد عينة ا
 .االتصال المتوفرة ف  المدير ة ال تك   لتي يت الحكومة االلكترونية
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 :X4 الموارد البشرية -4
وهو ( 3.4)  غ  الموارد البشر ة يتضح إط الواا الحاا   لباد ( 84)مط نتابت الجدول  

، وماامل اختال  (1.160)، بانحرا  ماياري قدره ( 3)أع ى مط الواا ال رض  البالغ 
 .%(68) بحثوأط  نابة شدة اتجابة حفراد عينة ال ،(0.391)

يمكط مالحةة   الموارد البشر ة خصوص ( 84)رة ف  الجدول ومط خالل النتابت الةاه
 : اآلت 

 ،(3)مط الواا ال رض  البالغ  قلوهو أC1 (2.8 )كاط الواا الحاا   ل  قرة  -أ 
وقد كانت نابة شدة  ، (0.396)وماامل اختال  ،(1.098)بانحرا  ماياري 

ف  مشاركة الموة يط  المدير ة التهتم، وأط  هذه النابة تان  أط  %(56)اتجابة 
 .بالدورات التدر  ية ف  مجال عمل تكنولوجيا الما ومات 

 (3)مط الواا ال رض  البالغ  اقلوهو C2 (2.8 )لقد   غ الواا الحاا   ل  قرة  -ا 
واط نابة شدة  ، (0.567)، وماامل اختال  (1.608)، بانحرا  ماياري 

عدم ااتجابة الموة يط وهذا يؤشر ع ى %( . 56)   غت لبحثاتجابة لاينة ا
 .الاتخدام اااليا حديثة ف  تقديم الخدمات ل زبابط 

وهو اع ى مط الواا ال رض  ( 4.7)فقد كاط الواا الحاا   لها  C3أٌما ال قرة  -ج 
وأط   0.306))وماامل اختال   ،( 1.037) ه  ماياري قدر  ،  بانحرا (3)البالغ 

مااهمة ااتخدام وهذا يان  ، %( 94) لبحثنابة شدة اتجابة حفراد عينة ا
 .تكنولوجيا الما ومات ف  تحقيت التواصل الماتمر  يط الموة يط

وهو أع ى مط الواا ال رض  البالغ C4 (3.2  )لقد   غ الواا الحاا   ل  قرة  -د 
، وقد  (0.391)، وماامل اختال  ( 0.897)،بانحرا  ماياري مقداره (3)

وهذا %(.68)وقدرها  بحثحفراد عينة الحص ت هذه ال قرة ع ى نابة شدة اتجابة 
يدل ع ى وجود كادر وةي   ف  المدير ة يتمتع بالخ رة الالزمة ف  تي يت الحكومة 

 .االلكترونية
 .يوضح ترتيا ابااد تكنولوجيا  الما ومات حاا االهمية( 85)وبناءًا ع ى ما تقدم الجدول  
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 لمعلوماتتكنولوجيا اابعاد اهمية ترتيب  ( 15)جدول رقم 

 الترتيب شدة االجابة الوس  الحسابي  البعد

 االول %76 3.8 المكونات المادية

  %68 3.4 شبكات االتقال 

 الثاني
 

 %68 3.4 الموارد البشرية 

 الثالث %66 3.3 البرامجيات 

           Spss.v.22برنامج  مخرجات  باالعتماد علىالباحثة  إعداد: المصدر              

بالمرتبة احولى ، وهذا   المكونات الماديةأط  باد ( 85)تةهر النتابت الواردة ف  الجدول 
ف  حيط جاء . التيور التكنولوج  االاااية ف  كونه يشكل ال  نةيشير إلى أهمية هذا الباد 

بشبكات بالتا ال الثان ، وذل  مط خالل االهتمام  شبكات االتصال والموارد البشر ة باد
ضال عط  يكشلو  بالمرتبة الراباة  ال رامجيات وجاء باد . ال والموارد البشر ة االتص

همية ف  ادناه يوضح  ترتيا اال( 83)والشكل  . دير ةال رامجيات وتوفرها ف  المااتخدام 
 .واالتصاالت البااد تكنولوجيا الما ومات

 



 تواالتص ال تكنولوجي  المعلوم تترتيب اهمي  ابع د  ( 20) شكل 

           Spss.v.22برنامج  مخرجات  باالعتماد علىالباحثة  إعداد: المصدر   
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 :(الحكومة االلكترونية ملوقات )تاب  وصف وتشخيص المتغير ال:  لثا  اث
وصل وتشخيص اراء عينة البحث الت  تم اعتمادها حبااد المتغير يشمل هذا الجزء      

الباد االجتماع  ، : الباد الاياا  ، ثانياً : اوالً )وه   (يةالحكومة االلكترونملوقات  )التابع 
 وبحاابااتخدام اااليا احصابية لذل  ( الباد التقن  : الباد االقتصادي ، ورابااً : ثالثاً 

 :االت  ( 86)الجدول 
 

التوزيع التكراري والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن المئوي ( 26)جدول 

 n=31   الحكومة االلكترونيةمعوقات متغير لينة لالع أفراد إلجابات

 
 البُعد

 الفقرات
 اإلجابات تكرار

الوس  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 شدة
 اإلجابة

معامل 
 االختالف

اتفق 
 تماما

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 
 تماما

د 
بع
ال

ي
س
يا
س
ال

 

C1 11 16 3 1 0 4.2 0.737 84% 0.176 

C2 11 15 5 0 0 4.2 0.692 84% 0.165 

C3 11 12 7 1 0 4.1 0.839 82% 0.207 

C4 12 13 4 2 0 4.4 0.870 88% 0.211 

 0.189 %84 0.785 4.2 0 4 19 56 45 المجموع

د 
بع
ال

ي
ع
ما
جت
ال
ا

 

C1 11 16 3 1 0 4.2 0.737 84% 0.176 

C2 9 18 4 0 0 4.2 0.627 90% 0.151 

C3 1 10 16 3 1 3.2 0.791 64% 0.245 

C4 1 6 10 13 1 2.8 0.906 56% 0.326 

 0.225 %72 0.765 3.6 2 17 33 50 22 المجموع

د 
بع
ال

ي 
اد
ق
قت
ال
ا

 

C1 13 15 2 0 1 4.3 0.841 86% 0.198 

C2 11 17 0 1 2 4.1 1.027 82% 0.251 

C3 9 13 6 3 0 3.9 0.928 78% 0.238 

C4 15 11 2 3 0 4.2 0.940 84% 0.223 

 0.227 %82 0.934 4.1 3 7 10 56 48 المجموع

عد
لب
ا

ي  
قن
لت
ا

 

C1 7 17 6 1 0 3.9 0.739 78% 0.186 

C2 12 12 5 1 1 4.1 0.982 82% 0.242 

C3 15 12 3 1 0 4.3 0.778 86% 0.180 

C4 14 12 4 1 0 4.3 0.802 86% 0.188 

 0.199 %84 0.825 4.2 1 4 18 53 48  المجموع

 0.210 %82 0.826 4.1 6 32 80 215 163 المعدل العام 

       Spss.v.22برنامج  مخرجات  باالعتماد علىالباحثة  إعداد: المصدر 

 : ما ياتي ( 26)يتضح من نتائج الجدول 

- :Y1 البلد السياسي -1

، وهو أك ر ( 4.2)  غ  ل باد الاياا  أط  الواا الحاا   ( 86)يتضح مط نتابت الجدول  
، وماامل اختال  ( 0.785)، بانحرا  ماياري قدره  (3)الغ مط الواا ال رض  الب

 %(.  84) لبحثتجابة عينة ا الك اية النا ية ،وكانت(0.189)
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يمكط مالحةة النتابت  الباد الاياا  خصوص ( 86)ومط خالل النتابت الةاهرة ف  الجدول 
 : اآلتية 

ل رض  ،بانحرا  ، وهو أع ى مط الواا اC1 (4.2 )كاط الواا الحاا   ل  قرة  -أ 
، %( 84)،وشدة إجابة مقدارها (0.176)وماامل اختال   1(   0.737)ماياري 

  .اط التشر اات والقوانيط الالزمة لتي يت الحكومة االلكترونية غير مكتم ةوهذا يان  
، (3)وهو اع ى مط الواا ال رض  البالغ C2 (4.2 )  غ الواا الحاا   ل  قرة  -ا 

واط نابة شدة اتجابة (  0.165)وماامل اختال  1 ( 0.692)بانحرا  ماياري 
) ود نةام وين  شامل ل ما ومات عدم وجوهذا يدل ع ى %( 84)  غت  بحثلاينة ال

 ( .  مركز  يانات وين 
 وهو أع ى مط الواا ال رض  ،( 4.1)فقد كاط الواا الحاا   لها C3 أما ال قرة   -ج 

، وشدة إجابة (0.207)   مقداره ،وماامل اختال(0.839) ه  بانحرا  ماياري قدر 
 . مدير ةعدم توفر الدعم مط االدارات الا يا ل هذا يان  %(.82)مقدارها 

وهو أع ى مط الواا ال رض ، بانحرا   C4 (4. 4) ل  قرة  غ الواا الحاا    -د 
نابة شدة اتجابة    غت ،وقد( 0.189) ،وماامل اختال  مقداره (0.870)ماياري 

عدم توفر تخييا ااتراتيج  منااا ،  وهذا يدل ع ى %(88) ثبححفراد عينة ال
 .لتي يت الحكومة االلكترونية مط الجهات الا يا 

- :Y2 البلد االجتماعي -2
، وهو أع ى ( 3.6) ل باد االجتماع   أط  الواا الحاا   ( 86)يتضح مط نتابت الجدول    

) ،وماامل اختال    غ (0.765)، بانحرا  ماياري قدره ( 3)مط الواا ال رض  والبالغ 
 .%( 72) بحثوب غت الك اية النا ية تجابات أفراد عينة ال ،( 0.225

يمكط مالحةة  الباد االجتماع   خصوص ( 86)ومط خالل النتابت الةاهرة ف  الجدول 
- :  النتابت اآلتية

وهو أع ى مط الواا ال رض  ، بانحرا  C1 (4.2 )ل  قرة  كاط الواا الحاا   -أ 
وماامل اختال    غ %( 84)وقد كانت شدة اتجابة لهذه ال قرة (  0.737)لماياري ا
 .غمو  م هوم الحكومة االلكترونية ف  المجتمع ، وهذا يان ( 0.176)

أع ى مط الواا ال رض  ، بانحرا  ماياري C2 (4.2 )ل  قرة    غ الواا الحاا    -ا 
 بحثبة شدة اتجابة لاينة ال، وأط  نا( 0.151)،وماامل اختال  مقداره (0.627)
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عدم توفر الثقافة االلكترونية االجتماعية الكافية لق ول اط وهذا يان  %( 90)  غت 
 .التحول نحو الحكومة االلكترونية

أع ى مط الواا ال رض  البالغ ( 3.2)لها  فقد كاط الواا الحاا   C3أما ال قرة  -ج 
، وقد   غت (0.245)ال    غ وماامل اخت( 0.791) ه  ، وبانحرا  ماياري قدر (3)

ف  فقداط خصوصية تا ا ت انها يؤكد، وهذا %(64) بحثالنابة لشدة إجابة عينة ال
 .دااالفر 

مط الواا ال رض  ، وبانحرا   قلوهو أC4 (2.8 )ل  قرة    غ الواا الحاا   -د 
، وقد حازت هذه ال قرة ع ى شدة ( 0.326)،وماامل اختال  (0.906)ماياري 

المواينيط  تق لعدم وهذا يدل ع ى %(  56)وقدرها  بحثعينة ال إجابة حفراد
 .ل تحول نحو الامل االلكترون   دل الامل الورق 

- :Y3 البلد االقتصادي -3

وهو أع ى مط (  4.1) ل باد االقتصادي  أط  الواا الحاا  ( 86)نتابت الجدول  تشير   
) وماامل اختال  ( 0.934)وبانحرا  ماياري قدره ،  (3)الواا الحاا   ال رض  

 .%(82) بحثوكانت الك اية النا ية تجابة عينة ال، ( 0.227

يمكط مالحةة  الباد االقتصادي  خصوص ( 86)ومط خالل النتابت الةاهرة ف  الجدول 
 :اآلت  

وهو أع ى مط الواا ال رض   وبانحرا  C1 (4.3 )ل  قرةكاط الواا الحاا    - أ
، وقد كانت نابة شدة اتجابة ( 0.198)ال    غ ،وماامل اخت(0.841)ماياري 

ااتخدام الحكومة االلكترونية يااهم ف  تق يل ال ااد و هذه يدل ع ى أط  %( 86)
 .المال  واالداري 

وهو أع ى مط الواا ال رض  ،بانحرا  C2 (4.1 )ل  قرة    غ الواا الحاا   - ا
 اية النا ية  تجابة ، وكانت الك( 0.251)وماامل اختال    غ  ،1.027))ماياري 
عدم توفر التمو ل الكاف  لتي يت الحكومة وهذا يدل ع ى ، %( 82) بحثلاينة ال

 .االلكترونية
وهو أع ى مط الواا ال رض  ، ( 3.9)فقد كاط الواا الحاا    C3أما ال قرة  - ج

،وقد   غت الك اية ( 0.238)، وماامل اختال  ( 0.928)وبانحرا  ماياري قدره 
تي يت الحكومة االلكترونية اط وهذا يان  %( 78) بحثجابة حفراد عينة الالنا ية ت

 . يااهم ف  ز ادة البيالة 
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وبانحرا   وهو أك ر مط الواا ال رض  ، C4 (4.2)  غ الواا الحاا   ل  قرة  - د
 بحثوقد حققت هذه ال قرة ك اية نا ية تجابة أفراد عينة ال( 0.940)ماياري   غ 

عدم توفر ال نى ، وهذا  يان  ( 0.227)امل اختال    غ ،وما%( 84)وقدرها 
 .مجال االتصاالت والشبكات واجهزة الربا الحديثة لالتحتية 

 :  Y4 التقنيالبلد  -4

وهو أع ى مط (  4.2)  غ  ل باد التقن أط  الواا الحاا   ( 86)الجدول  يتضح مط  
، وماامل اختال  ( 0.825)، بانحرا  ماياري قدره ( 0)الواا ال رض  البالغ 

 .%( 84) بحثالك اية النا ية تجابة عينة الت وكان،(0.199)

  :يمكط مالحةة اآلت   لباد التقن ا خصوص ( 86)ومط خالل النتابت الةاهرة ف  الجدول 

، وهو أع ى مط الواا ال رض ، بانحرا  C1 (3.9 )كاط الواا الحاا   ل  قرة - أ
، وكانت الك اية النا ية تجابة ( 0.186)، وماامل اختال  ( 0.739)ماياري 
نقص المهارات المتخصصة  تكنولوجيا ،وهذا يدل ع ى %(78) لبحثعينة ا

 .الما ومات
وهو أع ى مط الواا ال رض ، بانحرا  C2 (4.1 )  غ الواا الحاا   ل  قرة  - ا

، وقد حققت هذه ال قرة  ك اية ( 0.242)، وماامل اختال    غ 0.982))ماياري 
ارت اع اجور االتصال ، وهذا يان  %( 82)وقدرها  بحثتجابة لاينة ال نا ية

 .واالنترنت
وهو أع ى مط الواا ال رض  ، ( 4.3)فقد كاط الواا الحاا    C3أما ال قرة  - ج

،وقد   غت الك اية ( 0.180)، وماامل اختال  ( 0.778)بانحرا  ماياري قدره 
عدم ثقة الموايط هذا يشير إلى و %( 86.) لبحثالنا ية  تجابة أفراد عينة ا

 .والموةل بامط االتصاالت والما ومات ف  ال  د
مط الواا ال رض  ،  ع ىوهو أ  C4 (4.3)  غ الواا الحاا   المرجح ل  قرة  - د

،وقد حص ت هذه ال قرة ( 0.188)، وماامل اختال  (0.802)بانحرا  ماياري 
تي يت الحكومة ا يان  أط  وهذ%( 86)وقدرها  بحثع ى شدة إجابة حفراد عينة ال

 .االلكترونية يااهم ف  تقديم خدمات جيدة مط حيث الدقة والارعة


اجحكومد الجكرتويبد ب دامدوقدا يوضد تتتبداابددا (72)وبناءاًعلىماتقدم اجددمو 

 .الهمب 
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 الحكومة االلكترونية  معوقات ابعاد ةاهميترتيب  ( 27) جدول رقم 

 الترتيب شدة االجابة الوس  الحسابي  البعد

 %84 4.2 البعد السي سي 
 االول

 %84 4.2 البعد التقني 

 الث ني %82 4.1 البعد االقتص دي 

 الث لث %72 3.6 البعد االجتم عي 

       Spss.v.22اعما اجبابث بالعرما علىمختجا بتيامج: لمصدرا

بالمرتبة  الاياا  والباد التقن  كالهمااباد الأط  ( 80) الجدوللواردة ف  تةهر النتابت ا
  االقتصادي باد الف  حيط جاء . المدير ةلدى  الباديطاحولى ، وهذا يشير إلى أهمية 

ادناه  ف ( 81) والشكل .واالخيرة المرتبة الثالثة ب االجتماع باد البالتا ال الثان ، وجاء 
 . الحكومة االلكترونية تماوقايوضح اهمية ترتيا ابااد 

 

 الحكومة االلكترونية معوقاتترتيب اهمية ابعاد  (10) شكل 

       Spss.v.22اعما اجبابث بالعرما علىمختجا بتيامج: لمصدرا
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 بحثمتغيرات البين والتأثير  االرتباط  اتتحليل واختبار عالق :رابعالالمبحث 
 

 -:تمهيد

باستخدام معامل االرتباط  البحثمتغيرات االرتباط بين  اختبار عالقةيهدف هذا المبحث إلى      
توجد عالقة معنوية إذا ، حيث (z)البسيط ومن ثم اختبار معنوية معامالت االرتباط باستخدام االختبار 

ذا كانت قيمة ( z)المحسوبة اكبر أو مساوية لقيمة ( z)كانت قيمة  المحسوبة اصغر ( z)الجدولية، وا 
، ولتحقيق هذا الهدف البد %(1)مستوى معنوية  الجدولية فإن العالقة غير معنوية عند( z)من قيمة 

تكنولوجيا ) اختبار تأثير المتغير المستقل  ، واألولى الفرضيةمن التحقق من مدى أمكانية قبول 
، وذلك باالعتماد (  الحكومة االلكترونية معوقات ابعاد)  لتابعفي المتغير ا(  تالاصتال او  المعلومات

لتحديد معنوية ( F)واختبار  (  SimpleRegression Analysis)على تحليل االنحدار البسيط 
( F)المحسوبة اكبر من قيمة ( F)معادلة االنحدار البسيط والمتعدد ، إذ يوجد تأثير معنوي إذا كانت 

الجدولية عند ( F)المحسوبة اصغر من قيمة (  F)الجدولية  وال يوجد هذا التأثير إذا كانت قيمة 
لتفسير مقدار تأثير المتغيرات المستقلة ( R2)كذلك تم استخدام معامل التحديد  ،%( 1)مستوى معنوية 

 . تابعللتغيرات التي تطرأ على المتغير ال
 

  األولىالفرضية  تباراخ: اوال
 و تالاصتال او تكنولوجيا المعلومات مكونات بين ذات داللة معنوية توجد عالقة ارتباط  ال )  

 . ( الحكومة االلكترونية معوقات

 تالاصتال او  تكنولوجيا المعلومات مكونات وجود عالقة ارتباط موجبة بين( 82)الجدول  يتضح من    
(  X) تكنولوجيا المعلوماتوجود عالقة ارتباط موجبة بين اي  الحكومة االلكترونيةمعوقات وابعاد 

 1)وعند مستوى (  0.824)وكانت قيمة معامل االرتباط ( y)الحكومة االلكترونية  معوقات  ابعادو 
وهي اكبر من قيمة ( 4.595)المحسوبة بلغت ( z)ومما يدعم عالقة االرتباط الموجبة إن قيمة  %(
(z ) وتعد ذات داللة معنوية عند المستوى المذكور، ومما تقدم يتضح إن( 1.96)الجدولية البالغة 

 .الحكومة االلكترونية  بمعوقاتايجابيا  ةتكنولوجيا المعلومات مرتبط مكونات

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ) التي تنص  الفرضية األولى رفضإلى وهذا يؤدي 
 ( . الحكومة االلكترونية  معوقات و تالاصتال او تكنولوجيا المعلومات مكونات 
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تكنولوجيا المعلومات مكونات توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين : )البديلة  ضيةوتقبل الفر 
 ( .الحكومة االلكترونية معوقاتو   تالاصتال او 

 

الحكومة  معوقات ابعادو تالاصتالاو تكنولوجيا المعلومات نتائج عالقات االرتباط بين ( 28)دول ج

  المحسوبة (z)مع قيم  هبمؤشرات  االلكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختبار الفرضية الثانية ا :ثانيا 

 مواجهةفي  تالاصتال او  المعلوماتتكنولوجيا  لمكونات داللة معنوية ال توجد عالقة تأثير ذات) 
 (.الحكومة االلكترونيةمعوقات 

لتحليل معنوية أنموذج االنحدار الخطي البسيط ( F)ومن اجل أثبات الفرضية أعاله تم استخدم اختبار 
 -:والذي تم بناؤه على وفق الصيغة اآلتية ( 82)وكما هو موضح في الجدول 

    * X           β1+  β0 =  y  

 ( .الحكومة االلكترونيةمعوقات  ابعاد)  لتابعتمثل المتغير ا y نإإذ 

 . (تالاصتالاو  تكنولوجيا المعلومات مكونات)تمثل المتغير المستقل  Xوان 

 

                                                           
  قيمة  جاستخراتمZ  على وفق المعادلةZ=r√N-1   

 

 تابعال المتغير
 

 
  المتغير

 المستقل

 معوقات ابعاد

 الحكومة

 االلكترونية
  Y 

  ( z)قيمة

 الجدولية
 

 تكنولوجيا

 المعلومات

  تالاصتالاو

X 

R    0.824 1.96 
( z)قيمة

 

 المحسوبة
 الثقة درجة 4.595

0.99 
  موجبة قوية ارتباط عالقة توجد العالقة نوع

N=31 

   Spss.v.22باالعتماد على مخرجات برنامج إعداد الباحثة : المصدر 
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 مواجهة معوقات في  تكنولوجيا المعلومات نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير أت الماتقدير مع ((29جدول 

                                                                                                   (N=31 )الحكومة االلكترونية 

                           المتغير

 X  المستقل      

                        

 

  

 المتغير

 Y  تابعال

CONSTANT 

 ابعاد

 تكنولوجيا

   المعلومات

X 

 (F) قيمة
  (T) قيمة

 

 معامل

 التفسير

R
2

 

A B المحسوبة 
 الجدولية

(9)% 
 المحسوبة

 الجدولية

(9)% 

 الحكومة معوقات

 Y االلكترونية
0.824 1.138 6.342 1.841 2.518  

0.679 

 

                                           Spss.v.22باالعتماد على مخرجات برنامج إعداد الباحثة : المصدر   

  -:ما يأتي ( 82)يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

قد ( X)البعاد تكنولوجيا المعلومات المحسوبة ألنموذج االنحدار الخطي البسيط ( F)إن قيمة  - أ
 1)عند مستوى معنوية ( 1.841)الجدولية البالغة ( F)وهي اكبر من قيمـة ( 6.342)بلغت 
عند مستوى المعنوية المذكور أي (  b=  1.138)وهذا يدل على ثبوت معامل االنحدار %( 
الحكومة  مواجهة معوقاتيؤثر في   تكنولوجيا المعلوماتتغير مقداره وحدة واحدة من أن 

 . وهذا يعني ثبوت معنوية أنموذج االنحدار الخطي البسيط  ،( 1.138)االلكترونية   بمقدار 

ة في داللة معنوي يذ ذات تأثير( X)تكنولوجيا المعلومات مكوناتوبناء على ذلك تكون         
 ( .y) الحكومة االلكترونية مواجهة تطبيق

ــا المعلومــات، وهــذا يعنــي إن ( 0.679)بلغــت ( R2)إن قيمــة معامــل التفســير   - ب ( X) تكنولوجي
 الحكومــة االلكترونيــة  مواجـ  معوقــاتمــن التغيـرات التــي تطــرأ علــى %( 67.9)مــا نســبت   فسـرت
(y) . يـر داخلـة فـي فتعود إلى مساهمة متغيرات أخرى غ%( 32.1)أما النسبة المتبقية والبالغة

 . الحالي بحثمخطط ال

بددين داللددة معنويددة  تتوجددد عالقددة تددأثير ذاال )التــي مفادهــا  الثانيــة  الفرضــية وممــا تقــدم تــرف       
وتقبـل الفرضـية ( الحكومة االلكترونيدة  مواجهة معوقاتفي  تالاصتال او  تكنولوجيا المعلومات مكونات
مواجهدة فدي  تالاصدتال او تكنولوجيا المعلومدات  لمكوناتداللة معنوية  تتوجد عالقة تأثير ذا)البديلـة 
 (.الحكومة االلكترونية معوقات

 



 

 لرابعالفصل ا

االستنتاجات والتوصيات  

 والمقترحات
 

 االستنتاجات : املبحث االول 

 التوصيات واملقرتحات: املبحث الثاني 
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 االستنتاجات: المبحث األول
 

ج على النتائ اعتمادا استنتاجاتمن  ةحثابإليه ال تخالصة لما توصل مبحثيمثل هذا ال
 :والعملية

ى االشراف للوجيا المعلومات في المديرية تتو عدم توفر تشكيل او جهة معينة بشؤون تكنو  .1
وبرامجيات ومكونات مادية حاسوبية فضال  نظمومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بذلك من 

 .عن شبكات الربط االتصاالتي بين تشكيالت المديرية المختلفة
ضعف مستوى التأهيل والتدريب للعاملين في المديرية والمتمثل في قلة عدد الدورات  .2

الوظيفة اته بر مة الختصاص الموظف بحسب خء  والمالوعشوائيتها من حيث التنظيم 
فضال عن افتقارها للدورات التأهيلية اداريا وفنيا وثقافيا لتطبيق الحكومة , المكلف بها

 .االلكترونية في المديرية
% 67ان نسب الفئات العمرية الشبابية في المديرية جيدة بشكل عام حيث تتوزع بنسبة  .3

بة غنية في مختلف سعاما وهي الفئة التي تمتلك خبرات مكت(35-33)بين  لالعمار
وهي الفئة الشبابية سريعة التعلم والتي % 9 عاما بنسبة(33-25)المجاالت وفئة االعمار 

وتطبيق ماهو جديد في مجال االتصاالت ومنها تطبيق  لإلبداع الالزمتحمل الحماس 
 .الحكومة االلكترونية

بكالوريوس فما ) مؤهالت العلمية المناسبة لتطبيق الحكومة االلكترونيةان نسبة حملة ال .4
  ا  جهود يستلزمفالجزء الباقي من الموظفين %(  33)قليلة نسبيا في المديرية دتع (فوق 
 .في التأهيل والتدريب لتعويض فرق المؤهل العلمي كبيرة  

تزيد )لية الكبيرة نسبياممن موظفي المديرية هم من ذوي الخبرات الع% 91ان نسبة حوالي .3
وهذا مؤشر ايجابي جيد يسهل ويسرع في خطوات تطبيق الحكومة ( عن عشرة سنوات

 .االلكترونية
ان نسبة المشاركة في الدورات التدريبية في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات اعلى  .7

قارنة من غيرها في مجاالت التدريب االداري والفني لكن مع ذلك هي واطئة نسبيا م
، اذ ان المديرية التهتم في الحكومة االلكترونية في المديريةباالحتياج الفعلي لتطبيق 

 .مشاركة الموظفين بالدورات التدريبية في مجال عمل تكنولوجيا المعلومات 
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لم يتم انتهاج مخطط مدروس وخارطة طريق واضحة في اعداد وطريقة توزيع الدورات  .6
وتخصصات الموظفين ومجاالت عملهم الفعلية وانما كان التدريب  يتالءمالتدريبية بما 

 .والتأهيل اقرب الى العشوائية وعدم وضوح الرؤية والهدف
قلة المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات في اغلب التشكيالت االدارية ، من اجهزة  .8

ين ان بعض حاسوب بنوعيها المنضدي والمحمول واجهزة الماسح الضوئي وغيرها ، في ح
ساهم في تحسين الخدمات المقدمة والتي تالتشكيالت تخلو نهائيا من بعض هذه المكونات 

وهذا يعني ان االجهزة والمعدات من حاسبات وملحقاتها المتوافرة في المديرية ال . للزبائن 
 . تكفي لتطبيق الحكومة االلكترونية 

 اذعالية وجيدة  دوجه العموم تع في المديرية علىان معدل انتاجية الموارد البشرية  .9
من تشكيالت المديرية يكون فيها معدل االنجاز اليومي للموظف اكثر من واحد % 43ان
 .فيها يكون اكثر من النصف وكالهما يعكس كفاءة مقبولة للموظفين% 26و

ان المعدالت الزمنية لالنجاز كانت كبيرة اي وجود تأخير نسبي في انجاز الكتب  .15
ية ويعزى ذلك الى استخدام العمل اليدوي وعدم تطبيق الحكومة االلكترونوالمعامالت 

 .بشكل متكامل في المديرية  األتمتة
ويل معظم االصول الورقية في المديرية الى محتوى رقمي وقلة انعدام او البطء في تح .11

تطبيق االرشفة االلكترونية في العمل بالرغم من انه ذلك من المقدمات االساسية لتطبيق 
  .في المديرية المتكامل الحكومة االلكترونية 

جاز والذي يزيد من سرعة انقلة استخدام البريد االلكتروني العادي في مراسالت العمل  .12
 .اييحمل الصفة الرسمية المعترف بها قانون الرغم من كونه الالعمل على 

 المتوفرة في السوق،ان البرامجيات التي تتوفر في المديرية ليست هي افضل البرامجيات  .13
ونظم  ، في حين ان استخدام البرامجياتوهي ال تكفي لتطبيق الحكومة االلكترونية 

يرية ، ويؤدي الى وضع المعلومات سيعمل على زيادة كفاءة العمليات االدارية في المد
  .قاعدة جيدة لتطبيق الحكومة االلكترونية بشكلها المتكامل 

 .للمديرية  عدم توفير خدمة االنترنت في معظم المواقع والمجمعات العائدة .14
وعيها السلكي والالسلكي التي تربط قلة الربط الشبكي اي محدودية شبكات االتصاالت بن .13

مع الجهات الخارجية مثل  و التشكيالت االدارية للمديرية مع بعضها البعض من ناحية
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يضعف كثيرا امكانية تناقل  مماس للشركة في بغداد من ناحية اخرى، الرئيالمقر 
وهذا يعني ان وسائل االتصال  . المعلومات بين الجهات المختلفة تطبيقا للعمل االلكتروني

 .المتوفرة ال تكفي لتطبيق الحكومة االلكترونية 
غياب الثقافة االلكترونية بشكل عام مما يؤدي الى صعوبة تقبل العمل االلكتروني و وجود  .17

ممانعة واضحة ملموسة او نوع من الحذر والقلق ازاء التحول من العمل الورقي الروتيني 
كما اوضحت النتائج هناك .وبالتالي تطبيق الحكومة االلكترونية الى العمل االلكتروني

 .غموض لمفهوم الحكومة االلكترونية في المجتمع 
وجود امية حاسوبية بين الموظفين في المديرية بنسبة عالية اليمكن تجاهلها النها ممكن  .16

 .ان تكون من المعرقالت االساسية لتطبيق الحكومة االلكترونية
لمالية لالنفاق بسبب و وجود المشاكل االقتصادية التي تواجه البلد عموما شحة الموارد ا .18

مما انعكس سلبا على موارد التحويل في المديرية واثر باتجاه صعوبة توفير الحاسبات 
واالجهزة الحديثة وباعداد كافية وكذلك صعوبة مد وربط شبكات اتصاالت اضافية فضال 

الموظفين بشكل مناسب لتطبيق دريبية وتأهيل عن صعوبة االنفاق على الدورات الت
 .الحكومة االلكترونية 

غياب التشريعات من قوانين وانظمة وتعليمات و ضوابط تتعلق بالحكومة االلكترونية  .19
والمجاالت ذات العالقة بها مثل مكافحة الجريمة االلكترونية والسيطرة على المحتوى 

بما يضمن حماية خصوصية االفراد وتفعيل الرقمي وحماية امن االتصاالت والمعلومات 
تطبيق قانون التوقيع االلكتروني وغيرها من مستلزمات تشريعية تساهم في اسراع انجاز 

يخدم المواطن  والسيطرة على اثار ونتائج التطبيق بما وتطبيقهاالحكومة االلكترونية 
 .والدولة

وتسمى )ة االلكترونية في الدولةضعف دور اللجنة المركزية العليا المكلفة بموضوع الحكوم .25
بهذا الموضوع مما ادى وتضم فيها عدد من الوزارات ذات العالقة ( 41لجنة االمر الديواني

في تنفيذ المشروع على مستوى العراق رغم المباشرة به منذ عدة سنوات  ءبطالى تلكؤ و 
بشكل محددات انعكس سلبا على مستوى االداء الوظيفي لمؤسسات الدولة وظهر  وهذا ما

 .واضحة تعيق تطبيق العمل االلكتروني على مستوى الدوائر والمديريات الصغيرة ايضا
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اظهرت  نتائج التحليل ان هناك عالقة ارتباط معنوية بين مكونات تكنولوجيا المعلومات   .21
 .الحكومة االلكترونية  معوقات وابعاد

ونات تكنولوجيا المعلومات في اظهرت نتائج التحليل ان هناك عالقة تأثير معنوية لمك .22
 .الحكومة االلكترونية  مواجه معوقات
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 التوصيات والمقترحات: المبحث الثاني 
 

  دريةه  الوصييت  صالمتورحت  الو  يمن  ن  وتويد  مهات المألعرض مبحث يمثل هذا ال
 .ثة صنذلك إفت ة البتحثد  اآلخري المبحص 

 
مزمة لوبيد  لالف  الم درية لوادئة االرضية ا( IT)اتوح اث شعبة وكهصلصجيت المعلصمت   .1

 .حنصمة االلكورصهيةال
ث شعبة الوأهدل صالو ريب ف  الم درية لووصلى مات  و ريب صوأهدل جميع العتملد  ااتوح  .2

صوخييتوا  صمجتل عملا  الصظييية بتلشنل  دوالء ف  الم درية ا اريت صفهيت صثتتفيت بمت 
الذي دروت  بمتوصى ا ائا  عمصمت صلوأهدلا  اتوع ا ا للوبيد  الكتمل للحنصمة االلكورصهية 

م  قيل هذه " و ريب الم ربد  "نمت وصي  البتحثة بتعومت  اتلصب  .على صجه الخيصص
جاص  الذاوية لم ربد  م  الشعبة صذلك لوتلدل هيتت  الو ريب حدث دو  االعومت  على ال

 . اخل الم درية هيتات بشنل اكير
التريب صالبعد  م  اليئت   ى  الوعددهت  الصظييية على الم ا  وكص  وصجات  الم درية ف .3

صم  حملة شات ة البنتلصريصس فمت فصق لوصاكب (  ص  االربعد  عتمت) العمرية الشبتيية
 .ةااللكورصهية ف  الم دريالحنصمة متولمزمت  صموبلبت  وبيد  

صهذا متيمن   العمل على وبصير نيتءة اتوخ ا  الحتتصب م  قيل المصظيد  ف  الم درية ، .4
وحتيته بتتوخ ا  االمنتهت  الذاوية  اخل الم درية هيتات صهذا هص الح  اال هى الذي الي  

 .م  وصفدره للي ء يوبيد  العمل االلكورصه  ف  الم درية على اقل وت در
مضتعية اع ا  ال صرا  الو رييية الوخييية العلمية صاال ارية وتخذ موبلبت  الوبيد   .5

 .الكتمل للحنصمة االلكورصهية ف  الم درية
ا  دو  وبيد  الحنصمة االلكورصهية ف  الم درية بشنل مراحل مووتلية صا  دو  الورندمز ف   .6

تتية الو  دو  م  خاللات المراحل االصلى على المصظيد  الذد  يتصمص  بتلصظتئف االت
  الذد  يتصمص  بتلصظتئف اهجتمز الكوب اص المعتمال  بشنل مبتشر ث  دل  ذلك المصظيد

 (.اي ويعدل  صر اال ارة االلكورصهية نجمزء م  وبيد  الحنصمة االلكورصهية )  التته ة
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لكورصه  ورندمز  صر اال ارة المرنمزية ف  الم درية بشنل يتته  ف  اشتعة ثتتفة العمل اال .7
اليرامجيت  صالعمل هظ  يد  المصظيد  صال فع بتوجته نوموة العمل صوصتيع اتوخ ا  

 .االلكورصه  صوشجيع المصظيد  على ذلك بتتوخ ا  اليالحيت  الو  ومولكات هذه اال ارة
 اعبتء  صرا  و رييية تريعة ف  اتتتيت  اتوخ ا  الحتتصب يمن  وصفدرهت بتالمنتهت  .8

الذاوية  اخل الم درية لرفع هتبة المصظيد  الذد  دجد ص  اتوخ ا  الحتتصب بشنل متيصل 
 .ف  جميع الوشنيال  اال ارية% 111لوكص  

وصفدر المنصهت  المت ية لوكهصلصجيت المعلصمت  م  اجامزة حتتصب صملحتتوات بشنل دهتتب  .9
 .موبلبت  وبيد  الحنصمة االلكورصهية ف  الم درية 

لوأتيس قتع ة جد ة  صاع  الييتهت  اتوخ ا  اليرامجيت  الح دثة صهظ  المعلصمت  صقمزيت ة  .11
 .عه  وبيد  الحنصمة االلكورصهية الموكتمل ف  الم درية 

 صضع خبة اتوراودجية على الم ى البعد  بع  ا  دو  اتوحيتل المصافتت  االيصلية م  .11
قيل الصمزارة لكصهات وحوتج الى قرار تيتت  على ا  وكص  هذه الخبة متتمة الى اربع 
مراحل ، اذ وكص  المرحلة االصلى ه  وادئة الكصا ر صالمتولمزمت  الختية بتليهى الوحوية 
للمشرصع صم  ث  اتوكمتل بتية المراحل م  خالل االبالع على وجترب ال صل العربية 

 . صاالجهيية 
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021 

 ادر ـــــــــــــــــــــــــالمص
 

 المصادر
 

 المصادر العربية: اوال
  الكتب -أ

دار الثقافة للنشر  ،االدارة االلكترونية ،(4112) شوقي ناجي، جواد، شعبان،العاني، مزهر  -1
 االردن–عمان  الطبعة االولى ، والتوزيع،

دار النهضة  ،الحكومة االلكترونية تكنولوجيا المعلومات ،(4112) ،خلود عبد الخالق السالم، -4
 لبنان -بيروت الطبعة االولى، العربية،

عالم الكتب  ،االصالح االداري  الحكومة االلكترونية الطريق نحو ،(4113) صدام، ة،الخمايس -3
 االردن-درب الطبعة االولى،ا الحديث للنشر والتوزيع،

االدارة االلكترونية  ،(4113) هشام دمحم، بيومي، اسامة دمحم، العليم،عبد  عمر احمد ابو هاشم، -2
 االردن-عمان دار المناهج للنشر والتوزيع ،الطبعة االولى، ،الحديثة مدخل الى االدارة التعليمية

دار ومؤسسة رسالن , ادارة بال اوراق االدارة االلكترونية ،(4114)  مصطفى يوسف، كافي، -5
 سوريا  –دمشق , الطبعة االولى, للطباعة والنشر والتوزيع

دار  ،اساسيات نظم المعلومات االدارية وتكنولوجيا المعلومات ،(4114) سعد غالب، ياسين، -6
 االردن-عمان الطبعة االولى، المناهج للنشر والتوزيع ،

،دار  النماذج والتطبيقات والتجارب الدوليةالحكومة االلكترونية  ،(4111) صفوان، المبيضين، -7
 االردن-عمان الطبعة االولى، ي العلمية للنشر والتوزيع،ور الياز 

االلكترونية وتطبيقاتها  المعرفة واالدارة ،(4111) بالل محمود، الوادي، محمود حسين، الوادي، -8
 االردن-الطبعة االولى ،عمان صفاء للنشر والتوزيع، دار ،المعاصرة

تحسين فاعلية االداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا  ،(4111) وصفي عبد الكريم، ة،الكساسب -9
 .االردن  – عمان, الطبعة االولى العلمية للنشر والتوزيع، ،ري اليازو  ، دارالمعلومات

 ،دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات االدارية ،(4111) عدنان عواد، الشوابكة، -11
 .االردن-عمان الطبعة العربية، زوري العلمية للنشر والتوزيع،دار اليا

الطبعة  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، االدارة االلكترونية، ،(4111) سعد غالب، ،ياسين -11
 االردن-عمان العربية،

الطبعة   والتوزيع،دار يافا العلمية للنشر  ،الحكومة االلكترونية ،(4111) ابراهيم سليمان، الرقب، -14
 االردن-عمان االولى،

دار  ،القادمةكترونية المستقبل الواعد لالجيال التجارة االل ،(4111) دمحم عبد الحسين، الطائي، -13
 .االردن-عمان الطبعة االولى، الثقافة للنشر والتوزيع،
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في تكنولوجيا المعلومات  ،(4111) اميرة شكر ولي، البياتي، غسان قاسم داود، الالمي، -12
 .االردن-عمان الطبعة االولى، نشر والتوزيع،دار الوراق لل ،منظمات االعمال االستخدامات والتطبيقات

الطبعة  رة للنشر والتوزيع والطباعة،يسدار الم ،االدارة االلكترونية ،(4119) دمحم سمير، ,احمد -11
 .االردن-عمان االولى ،

دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  ،التجارة االلكترونية ،(4119) خيري مصطفى، كتانة، -16
 .االردن-عمان الطبعة االولى،

 الطبعة االولى، دار الفكر الجامعي، ،IT ادارة تكنولوجيا المعلومات ،(4119) دمحم، الصيرفي، -17
 .مصر-االسكندرية

-االسكندرية الدار الجامعية، ،بين النظرية والتطبيق الحكومة االلكترونية ،(4118) فريد، النجار، -18
 .مصر

-عمان ، دار وائل للنشر،االدارة االلكترونية ، ( 4118) عالء عبد الرزاق دمحم حسن، السالمي، -19
 .االردن

الطبعة  دار الفكر الجامعي، ،لوجستيات التجارة االلكترونية ،(4118) خالد ممدوح، ابراهيم، -41
 .مصر-االسكندرية االولى،

 
 الرسائل  -ب

اثر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الثقافة  ،(4111) دمحم،خمائل كامل  الطائي، -41
رسالة ماجستير علوم في ادارة  ،دراسة حالة في شركة االتصاالت المتنقلة في محافظة كربالء:التنظيمية
 .جامعة كربالء االعمال،

المعلومات في اثر مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا ، (4111) سوزان عوني عبدهللا، القواسمي، -44
في االعمال  رسالة ماجستير ،دراسة حالة البنك التجاري الدولي: تحسين جودة اداء العاملين

 .جامعة الشرق االوسط  االلكترونية،
ء افاعلية استخدام تطبيقات الحكومة االلكترونية في تحسين اد ،(4111) ،االسدي، عباس زهير -43

لوم عالي في التخطيط ، رسالة دبديوان محافظة بابلدراسة تطبيقية في : الحكومات المحلية 
 .جامعة بابل  ،االستراتيجي

اثر جودة الخدمات الحكومية االلكترونية في اداء ، (4112) مشعل عبد المجيد ، الكساسبة، -42
رسالة ماجستير في ادارة االعمال  دراسة حالة وزارة التربية والتعليم في محافظة الكرك،: العاملين 

 .االلكترونية، جامعة الشرق االوسط 
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االيصاء التسويقي وتكنولوجيا المعلومات واثرهما في تحقيق ، (4113)دمحم رضا، بشرى جواد،  -41
رسالة ماجستير علوم في ادارة  دراسة استطالعية لشركات الصناعة النسيجية في العراق،: رضا الزبون 
 .معة كربالء االعمال، جا

دور تكنولوجيا المعلومات ي تحقيق االبداع في ، (4113)الشمري ، مشعل عواد غازي،  -46
، رسالة ماجستير في دراسة ميدانية على منتجات المواد الغذائية في دولة الكويت: المشروعات الريادية 

 .ادارة االعمال، جامعة الشرق االوسط 
دراسة : دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية،  (4113)منيرة ، سليماني ، -47

رسالة الماستر في علوم التسيير، التسيير االستراتيجي للمنظمات  باتنة، -ميدانية مؤسسة قارورات الغاز
 -بسكرة-.، جامعة دمحم خضير

داخلي في دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين االتصال ال، (4113) بشير، كاوجة، -48
، رسالة دراسة حالة مستشفى دمحم بوضياف بورقلة :العمومية الجزائريةائية فالمؤسسات االستش

 .ورقلة-جامعة قاصدي مرباح ماجستير في علوم التسيير، نظم المعلومات ومراقبة التسير،
اثر تكنولوجيا المعلومات في زيادة فاعلية الحكومة ، (4114) الء يوسف،نج شحادة، -49

، رسالة ماجستير في االعمال االلكترونية، جامعة االردن-دراسة حالة ديوان الخدمة المدنية: االلكترونية
 .الشرق االوسط 

تطبيق الحكومة االلكترونية ودورها في التطوير االداري ، (4111) صالح بن دمحم، القحطاني، -31
 .االدارية، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، رسالة ماجستير في العلوم بالمديرية العامة للدفاع المدني

الحكومة االلكترونية دراسة تحليلية للتحول في تقديم ، (4117) رفيف موسى، السعيدي، -31
، رسالة ماجستير في منطقة الدراسة بلدية المنصور: الخدمات من الصورة التقليدية الى االلكترونية

 .بغداد علوم التخطيط الحضري واالقليمي، جامعة 
: تأثير تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة الخدمة المصرفية، (4116)مهدي، جوان فاضل،  -34

، رسالة ماجستير علوم في دراسة تطبيقية مقارنة بين المصارف الحكومية واالهلية في محافظة بابل
 .ادارة االعمال، جامعة كربالء

: تكنولوجيا المعلومات في السياسة االقراضية اثر، (4112)السعيدي، سناء جواد كاظم حسن،  -33
، رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال، دراسة ميدانية عينة من مصارف القطاع الخاص العراقي

 .جامعة القادسية 
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 : دوريات العلميةال -ج
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 (1)ملحق 

 بيانات  تكنولوجيا المعلومات ( 1) استمارة بيانات 

 :اسم القسم 
 :اسم الشعبة 
 :اسم الوحدة 

   
 

 

 

 

 

 ؟ الوحدة عمل طبيعة ماهي 1

 
 
 

  Desktop  Laptop ؟الوحدة في العاملة للحاسبات الكلي العدد هو ما 2

 ؟ الحاسبات في الويندوز نظام هو ما 3
 
 

 المتوفرة ؟ وما نوعها ؟ماهو عدد الطابعات  4
 
 

5 
( Scanner)ماهو عدد اجهزة الماسح الضوئي 

 ؟ وما نوعها ؟
 

 
 

  ماهو عدد اجهزة الفاكس المتوفرة ؟ 6

7 
تخدم ( softwear)هل توجد انظمة برامجيات 

                   عمل الوحدة ؟                  
 نعم

 
 

 ال
 

 

8 
 ؟( ان وجدت)ماهي هذه االنظمة 
 

 
 
 
 

 استفادة الوحدة من هذه االنظمة؟ما مدى  9
 ضعيف جيد جدا جيد ممتاز

    

 نعم دم الوحدة االرشفة االلكترونية؟هل تستخ 11
 
 

 ال
 

 

11 

( emial)هل تستخدم الوحدة البريد االلكتروني 

دات والشعب االخرى داخل في التراسل مع الوح
                                                 وخارجها؟ المديرية

 نعم
 
 
 

 
 ال
 

 
 

 

 اسم وتوقيع مسؤول الشعبة  اسم وتوقيع مسؤول الوحدة 



دراسة  -الحكومة االلكترونية  مواجهة معوقاتفي  واالتصاالتت دور تكنولوجيا المعلوما: لموسوم البحث ا

 نيران مــــــــــالك زبالة : الباحثة  –حالة في اتصاالت بابل 
 

2 

هل تم تحويل كل االصول الورقية في  12
  ال  نعم الوحدة الى محتوى رقمي ؟

مخطط 
 له

 

سلكي او ) هل يوجد ربط الكتروني  13
بين الوحدة مع الوحدات او  (السلكي 

الشعب االخرى داخل المديرية وخارجها 
؟ وما نوعه تفصيال ؟ وهل هذا الربط 

 فعال ام غير فعال ؟
 
 
 

 

هل تتعامل الوحدة بواسطة االنظمة  14
والشعب داخل  االلكترونية مع الوحدات

                                                                                                            المديرية وخارجها ؟
  ال  نعم

/ هل تتعامل الوحدة مع الزبائن 15
 المراجعين بشكل مباشر؟                                

/ اذا كان هناك تعامل مع الزبائنو
تستخدم الوحدة التعامل هل ف, المراجعين

 االلكتروني في تمشية المعامالت ؟

 نعم
 
 

  ال

 
 
 
 
 

16 
 ماهي معوقات العمل االلكتروني ؟
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 (2)ملحق 

 بيانات الموارد البشرية  ( 2) استمارة بيانات 

 :اسم القسم 
 :اسم الشعبة 
 :اسم الوحدة 

1 
 العدد الكلي للموظفين في الوحدة

 

  اناث  ذكور

2 

 اعداد الموظفين من حيث العمر

  سنة فما فوق ( 05) 

  سنة(  05 – 50)

  سنة(  50 – 25)

  سنة فما دون (  25) 

5 
 لاعداد الموظفين من حيث التحصي

 الدراسي

  دكتوراه او ماجستير 

  بكالوريوس

  دبلوم او اعدادية 

  اقل من اعدادية 

4 

 اعداد الموظفين من حيث الخبرة العملية

  سنوات( 15) اكثر من 

  سنوات(  15) –( 0)من 

  سنوات (  0) –( 2)من 

  سنة( 2)اقل من 

0 

 الموظفين من حيث التدريباعداد 

  في التدريب االداري  شاركواعدد الذين 

  في التدريب الفني شاركوا عدد الذين 

الحاسبات شاركوا في دورات عدد الذين 
 وتكنولوجيا المعلومات 

 

 استخدام يجيدون الذين الموظفين عدد 6
 مقبول بشكل الحاسوب

 

 الواردة المعامالت او الكتب عدد معدل 7
 ؟ للوحدة( اسبوعيا)

 

 الصادرة المعامالت او الكتب عدد معدل 8
 الوحدة من( اسبوعيا)

 

 إلنجازمقدار الوقت التقريبي الالزم  9
 كتاب او معاملة

 

ي الت( عدد المراحل)او  عدد الموظفين 15
 يمر بها الكتاب او المعاملة لغاية انجازه

 

يخدم هل هناك مقترح لهيكلة الوحدة  11
 بيق الحكومة االلكترونية او اتمتةتط

 العمل في الوحدة

 

هل تتوفر كوادر بشرية بمؤهالت  12
مناسبة لتطبيق العمل االلكتروني في 

 الوحدة

 

 

 

 

 

 اسم وتوقيع مسؤول الشعبة  اسم وتوقيع مسؤول الوحدة 
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 (3)ملحق 

  البنى التحتية شبكات االتصاالت و بيانات ( 3) استمارة بيانات 

 (  التراسل  شعبة –الفني  القسم -مكتب  المعاون)

1 
 ((غيرها  –مجلس المحافظة  –مثل مقر الشركة ))الربط بين المديرية وبين الجهات الخارجية 

  هل يوجد ؟ أ

   ما نوعه ؟ ب

  هل هو فعال ام ال ؟ ج

  ت ؟ ت ام انترانهل هو انترن د

؟ ما هي االجهزة المتوفرة لهذا الربط  ه
 (عددها ونوعها)

 
 
 
 

 الربط بين المديرية وتشكيالتها المختلفة 2

؟ يوجد هل أ  
 
 

؟ نوعه ما ب  
 
 

؟ ال ام فعال هو هل ج  
 
 

؟ تانتران ام تانترن هو هل د  
 
 

 ه

 اسماء المواقع المربوطة

 اعداد االجهزة وانواعها اسم التشكيل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مدير القسم الفنياسم وتوقيع 

 اسم وتوقيع مدير القسم الفني   المعاوناسم وتوقيع 
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3 
 الربط بين التشكيالت داخل المديرية نفسها

  هل يوجد ؟ أ

   ما نوعه ؟ ب

  ؟هل هو فعال ام ال  ج

  ت ؟ هل هو انترنيت ام انتران د

 المربوطة المواقع اسماء ه

 وانواعها االجهزة اعداد التشكيل اسم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم وتوقيع المعاون اسم وتوقيع مدير القسم الفني 
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 (او إنترانت انترنت ) المواقع والتشكيالت غير المربوطة بأية شبكة  4

 اسم الموقع او التشكيل 
نوع الربط 
الممكن مع 

 المركز

اسم اقرب 
موقع يمكن 
 الربط معه

المسافة 
بينهما 

 (كم)

نوع الربط 
الممكن مع 

 الموقع القريب
 االجهزة المتوفرة للربط
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  (4)ملحق 

 تحكيم استبانه/ م 

 

 المحترم..........................الستاذ الفاضل ا

دور تكنولوجيا ) مقياسا لمتغيرات الدراسة الموسومة , تعد استمارة االستبانة التي بين ايديكم    
دراسة حالة في مديرية  (الحكومة االلكترونية مواجهة معوقاتفي  واالتصاالت المعلومات

والتي تشكل جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي في التخطيط , اتصاالت وبريد بابل 
 .االستراتيجي 

 بإبداءونظرا لما نتوسمه فيكم من خبرة ودراية في هذا المجال ارجو قراءة العبارات والتفضل      
بيان المالحظات الضرورية التي تخدم  عم, ةالفقرات الواردة في االستبانرأيكم حول االبعاد و 

 :الدراسة في ضوء المحاور االتية 

 االساسية ؟ هل ان الفقرات تقيس متغيرات  الدراسة .1
 وقياس الغرض الذي وضعت من اجله ؟, مدى وضوح كل فقرة مندرجة تحت كل بعد  .2
 مدى انتماء كل فقرة لكل بعد ؟ .3
 مدى امكانية اضافة فقرات اخرى الى االبعاد المحدد او استبعاد الفقرات غير المناسبة ؟ .4

 :المالحظات 
 سيتم استخدام المقياس الخماسي  .1

5 4 3 2 1 
 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 

 االستبانة موجهة الى موظفي المديرية ولجميع المستويات االدارية  .2
 . الدراسة الرئيسة والفرعية  بمتغيراتنرفق لكم التعريفات االجرائية الخاصة  .3

 على االجابة  ستعدادكمأوتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير لتعاونكم و 
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 :الدراسة  لمتغيراتالتعريفات االجرائية 
 Technology  Information تكنولوجيا المعلومات : اوال

هي جميع تكنولوجيا المكونات المادية للحاسوب (   Laudon & Laudon)عرفها      
بجمع ومعالجة وتبويب وخزن وتوزيع  مجتمعةالمتداخلة مع بعصها والتي تعمل 

 ( 44, 2112:الطائي ) . المعلومات لتسهيل عملية التخطيط والسيطرة واتخاذ القرار 
 Kennth)وقد اعتمدت الباحثة في تحديد مكونات تكنولوجيا المعلومات على كل من 

& Jane:2000  ) و (Williams & Sawyer : 2007   ) الطائي )نقال عن
:2112  ,44 ) 
  تقسم االجزاء المادية الى وحدات ادخال كلوحة : (الحاسوب )المكونات المادية

واجهزة االدخال الصوتية , الحاسوب المفاتيح المخصصة الدخال البيانات الى
كالقطات الصوت والماسحات الضوئية والجزء االخر من االجزاء المادية هي 
وحدات االخراج وهي المسؤولة عن اظهار النتائج او نصوص مطبوعة على 

واخيرا فان وحدات خزن المعلومات تعد احدى اشكال , الورق عن طريق الطابعات 
 اص الليزرية والصلبة والمرنة االجزاء المادية كاالقر 

  هناك انواع من البرمجيات : البرمجيات: 
تتضمن هذه البرمجيات : ذات االغراض العامة  برمجيات التطبيقات -1

 .ادارة قواعد البيانات , المساعدات, اللوائح الجدولية, صمعالجة النصو 
ان هذه البرمجيات يتم : برمجيات التطبيقات ذات االغراض الخاصة  -2

 .المنظمة واعمالها التكتيكية ( استراتيجية ) تصميمها من اجل دعم 
برمجيات ضغط , مكافح الفايروسات ) برمجيات الخدمات وتتمثل  -3

 (  متصفحات االنترنت , الملفات 
  شبكات االتصال : 

 االنترنت  -1
 األنترانت  -2
  االكسترانت  -3
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  المعلومات تكنولوجيا وتشغيل بادارة سيقومون  الذين االفراد وتضمالموارد البشرية 
 متخصصين او اداريين هم من سواء

 
  Electronic Governmentالحكومة االلكترونية  :ثانيا
تعرف على انها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية    

اهيتين من خالل مواقع بوابة بوسائل الكترونية وبسرعة ودقة متنالتقليدية للمواطنين 
 ( 363:  2111, الطائي) . الحكومة االلكترونية على شبكة االنترنت

الوادي ) ومة االلكترونية على كل من الحكمعوقات واعتمدت الباحثة في تحديد ابعاد 
 ( : 371: 2111,الطائي )و (  314-313, 2111:و الوادي 

  غياب قانون  ,محدودية الميزانية المخصصة) وتشتمل على :البعد السياسي
, عمليات االصالح واالندماج ,  القراراتبطء عملية اتخاذ , المعامالت االلكترونية 

 (شعبيا  المختارينالمسؤولين قصر فترة , البيروقراطية 
  الثقافة تواضع , ضعف المستوى التعليمي والثقافي) وتتضمن : البعد االجتماعي

النقص في المهارات الضرورية لتقنية المعلومات , المعلوماتية والتفاعل االلكتروني 
لنماذج  المواطنينمدى قبول , ضعف القطاع الخاص واالهلي , واالتصاالت 

 (الخصوصية وسرية المعلومات ,لخدمة بشكل ذاتي الحصول على ا
  تواضع البنية التحتية لالستثمار , شح الميزانية) وتتضمن : البعد االقتصادي ,

 ( الفساد االداري 
  النقص في المهارات المتخصصة في مجال التقنية ) وتشتمل على : البعد التقني

غياب المعايير , لمعلومات ارتفاع تكلفة استخدام الشبكة الدولية ل, واالتصاالت
لحاسوبية واالعتماد على البرمجيات ا, الخاصة باالتصاالت واستخدام المعلومات 

 التقنية 

  رات الديموغرافية لعينة البحثوصف المتغي /اوال

  الجنس 
  ذكر  -1

  انثى  -2



4 

 

  العمر 
  ( 03-01) -2  (فأقل  03) -1

  ( فأكثر 01) -0  (01-03) -0

 

 اسي التحصيل الدر 
  بكالوريوس -2  ماجستير -1

  اعدادية -0  دبلوم -0

  
 

  عدد سنوات الخبرة العملية 
  (13-6) -2  (فأقل  0) -1

  (فأكثر 21) -0  (11-23) -0

 
 

 :تكنولوجيا المعلومات في مديرية اتصاالت وبريد بابل ستبانة التي تتعلق بواقع فقرات اال/ ثانيا  
 

 ت

 التقويم                                   
 

 الفقرات                  

مدى انتماء الفقرة 
 للبعد

 امكانية اضافة او تعديل الفقرة  وضوح الفقرة 

 واضحة ال تنتمي تنتمي 
غير 

 واضحة
 

1 

ية 
ماد

ت ال
ونا

لمك
ا

 (
ته 

حقا
ومل

ب 
سو

لحا
ا

) 

استخدام الحاسوب وملحقاته ساهم ي
  النفقات المالية تقليل  المديرية الى في

     

2 
استخدام الحاسوب وملحقاته  يساهم

 الى سرعة الحصول على المعلومات
     

3 

استخدام الحاسوب وملحقاته ساهم ي
في المديرية الى تحسين الخدمات 

  المقدمة للزبائن والمراجعين 

     

4 

االجهزة والمعدات من حاسبات 
وملحقاته المتوافرة في المديرية تكفي 

 لتطبيق الحكومة االلكترونية 

     

5 

ات
مجي

لبرا
ا

 

البرامجيات المستخدمة من افضل 
واحدث البرامجيات المتوافرة في 

 االسواق

     

6 

يساهم استخدام البرامجيات ونظم 
المعلومات في الحصول على دقة 

 عالية للمعلومات 

     



5 

7 

ونظم  استخدام البرامجياتساهم ي
المعلومات في زيادة كفاءة العمليات 

  االدارية في المديرية  

     

8 

البرامجيات ونظم المعلومات المتوافرة 
في المديرية تكفي لتطبيق الحكومة 

 االلكترونية 

     

9 

صال
االت

ت 
بكا

ش
 

استخدام وسائل االتصال ساهم ي
المتوفرة الى تحقيق مرونة اكبر في 

 العمل 

     

11 
تساهم وسائل االتصال في توسيع 

 المشاركة في صنع القرار
     

11 
تستخدم المديرية وسائل االتصال في 

  تقديم الخدمات للزبائن 
     

12 
وسائل االتصال المتوافرة في المديرية 

 تكفي لتطبيق الحكومة االلكترونية 
     

13 

رية
بش

د ال
وار

الم
 

تهتم المديرية في مشاركة الموظفين 
بالدورات التدريبة في مجال عمل 

 تكنولوجيا المعلومات 

     

14 
يستجيب الموظفين ألستخدام اساليب 

 حديثة في تقديم الخدمات للزبائن 
     

15 

يساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات 
في تحقيق التواصل المستمر بين 

  الموظفين  

     

16 

يوجد في المديرية كادر وظيفي يتمتع 
بالخبرة الالزمة في تطبيق الحكومة 

 االلكترونية 

     

 
 فقرات االستبانة التي تتعلق بالحكومة االلكترونية في مديرية اتصاالت وبريد بابل: ثالثا 

 ت

 التقويم                                   
 

                الفقرات

الفقرة مدى انتماء 
 للبعد

 امكانية اضافة او تعديل الفقرة  وضوح الفقرة 

 واضحة ال تنتمي تنتمي 
غير 

 واضحة
 

17 

عد 
الب

سي
سيا

ال
 

عدم اكتمال تشريع القوانين والتعليمات 
 الالزمة لتطبيقها 

     

     عدم انشاء نظام وطني شامل  18
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 (مركز بيانات وطني) للمعلومات 

19 
عدم توفر الدعم من االدارات العليا في 

 المديرية 
     

21 
عدم توفر تخطيط استراتيجي مناسب 

 من الجهات العليا لتطبيقها
     

21 

عي
تما

الج
د ا

لبع
ا

 

غموض مفهوم الحكومة االلكترونية في 
  المجتمع 

     

22 

عدم توفر الثقافة االلكترونية 
نحو االجتماعية الكافية لقبول التحول 

 الحكومة االلكترونية

     

23 

تتسبب في فقدان خصوصية االفراد 
بعض المعلومات بسبب مشاركة )

 ( الشخصية

     

24 
عدم قبول المواطنين للتحول نحو العمل 

 االلكتروني بدل العمل الورقي 
     

25 

دي
صا

القت
د ا

لبع
ا

 

يساهم تطبيق الحكومة االلكترونية في 
 واالداري تقليل الفساد المالي 

     

26 
عدم توفر التمويل الكافي لتطبيق 

 الحكومة االلكترونية 
     

27 

في يساهم تطبيق الحكومة االلكترونية 
عن طريق تقليل الحاجة ) زيادة البطالة 

 (للموظفين 

     

28 
عدم توفر البنى التحتية االتصاالتية من 

 شبكات واجهزة ربط بشكل كامل 
     

29 

عد 
الب

ني
التق

 

نقص المهارات المتخصصة بتكنولوجيا 
 المعلومات 

     

      ارتفاع اجور االتصال باألنترنت 31

31 
عدم ثقة المواطن والموظف بأمن 

 االتصاالت والمعلومات في البلد
     

32 

 في االلكترونية الحكومة تطبيق يساهم
 الدقة حيث من جيدة خدمات تقديم

     والسرعة واالمانة

     

 



1 

 

 االستبانة  (5)ملحق 

 

 

 

 

 مـن الرحيــــم اهلل الرمحـــــــبس

 ةاناستب// م

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

الحكومة  مواجهة معوقاتفي واالتصاالت المعلومات  دور تكنولوجيا)سة بعنوان ر تروم الباحثة اجراء دا    
لذا ارجو التفضل بتعبئة المعلومات المطلوبة في , (  دراسة حالة في مديرية اتصاالت وبريد بابل: االلكترونية 

في ( √) وذلك بوضع اشارة .  لما لذلك االثر على صحة نتائج الدراسة ,االستبانة المرفقة بدقة وموضوعية 
وستعامل بسرية علما بأن المعلومات المقدمة من قبلكم الغراض البحث العلمي فقط , المربع الذي ترونه مناسبا 

 .تامة 

 .شاكرة لكم حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة القادسية

 كلّية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال

 دبلوم عايل يف التخطيط االسرتاتيجي
 

 الباحثة 

 ن مـــــالك زبالةنيرا

 المشرف

 فراس عدنان عباس. م.أ

 قسم ادارة االعمال
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 :الدراسة  لمتغيراتالتعريفات االجرائية 

 Technology  Information تكنولوجيا المعلومات : اوال

هي جميع تكنولوجيا المكونات المادية للحاسوب المتداخلة مع بعصها والتي تعمل (   Laudon & Laudon)عرفها     
 5102:الطائي ) بجمع ومعالجة وتبويب وخزن وتوزيع المعلومات لتسهيل عملية التخطيط والسيطرة واتخاذ القرار  مجتمعة

) و (  Kennth & Jane:2000)وقد اعتمدت الباحثة في تحديد مكونات تكنولوجيا المعلومات على كل من . (44,
Williams & Sawyer : 2007   ) ( 44,  5102:الطائي )نقال عن 

  تقسم االجزاء المادية الى وحدات ادخال كلوحة المفاتيح المخصصة الدخال البيانات الى : (الحاسوب )المكونات المادية
واجهزة االدخال الصوتية كالقطات الصوت والماسحات الضوئية والجزء االخر من االجزاء المادية هي وحدات , الحاسوب

واخيرا فان وحدات خزن , صوص مطبوعة على الورق عن طريق الطابعات االخراج وهي المسؤولة عن اظهار النتائج او ن
 .المعلومات تعد احدى اشكال االجزاء المادية كاالقراص الليزرية والصلبة والمرنة 

  هناك انواع من البرمجيات : البرمجيات: 
, ح الجدوليةاللوائ, صتتضمن هذه البرمجيات معالجة النصو : ذات االغراض العامة  برمجيات التطبيقات -0

 .ادارة قواعد البيانات , المساعدات
المنظمة ( استراتيجية ) ان هذه البرمجيات يتم تصميمها من اجل دعم : برمجيات التطبيقات ذات االغراض الخاصة  -5

 .واعمالها التكتيكية 
 (  متصفحات االنترنت , برمجيات ضغط الملفات , مكافح الفايروسات ) برمجيات الخدمات وتتمثل  -3

  االكسترانت -3          األنترانت  - 5      االنترنت -0    : شبكات االتصال  
  متخصصين او اداريين هم من سواء المعلومات تكنولوجيا وتشغيل بادارة سيقومون  الذين االفراد وتضم: الموارد البشرية. 

 

  Electronic Governmentالحكومة االلكترونية  :ثانيا

بوسائل الكترونية تعرف على انها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين      
.     ( 363:  5101, الطائي) . اهيتين من خالل مواقع بوابة الحكومة االلكترونية على شبكة االنترنتوبسرعة ودقة متن

و (  314-313, 5100:الوادي و الوادي ) الحكومة االلكترونية على كل من معوقات واعتمدت الباحثة في تحديد ابعاد 
 ( : 370: 5101,الطائي )
  القراراتبطء عملية اتخاذ , غياب قانون المعامالت االلكترونية  ,محدودية الميزانية المخصصة) وتشتمل على :البعد السياسي  ,

 (شعبيا  المختارينقصر فترة المسؤولين , البيروقراطية , عمليات االصالح واالندماج 
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  النقص في , الثقافة المعلوماتية والتفاعل االلكتروني تواضع , ضعف المستوى التعليمي والثقافي) وتتضمن : البعد االجتماعي
لنماذج الحصول على  المواطنينمدى قبول , ضعف القطاع الخاص واالهلي , المهارات الضرورية لتقنية المعلومات واالتصاالت 

 (الخصوصية وسرية المعلومات ,الخدمة بشكل ذاتي 
  ( الفساد االداري , تواضع البنية التحتية لالستثمار , شح الميزانية) وتتضمن : البعد االقتصادي 
  دام الشبكة ارتفاع تكلفة استخ, النقص في المهارات المتخصصة في مجال التقنية واالتصاالت) وتشتمل على : البعد التقني

 )لحاسوبية واالعتماد على التقنية البرمجيات ا, غياب المعايير الخاصة باالتصاالت واستخدام المعلومات , الدولية للمعلومات 

  رات الديموغرافية لعينة البحثوصف المتغي /اوال

  الجنس 
  ذكر  -1

  انثى  -2

 

  العمر 
  ( 03-01) -2  (فأقل  03) -1

  ( فأكثر 01) -0  (01-03) -0

 

 اسي التحصيل الدر 
  بكالوريوس -2  ماجستير -1

  اعدادية -0  دبلوم -0

  
 

  عدد سنوات الخبرة العملية 
  (13-6) -2  (فأقل  0) -1

  (فأكثر 21) -0  (11-23) -0

 
 
 

 :تكنولوجيا المعلومات في مديرية اتصاالت وبريد بابل ستبانة التي تتعلق بواقع فقرات اال/ ثانيا  

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة 

 اتفق
 

 محايد 
 

 ال  اتفق
ال اتفق 

 بشدة
  

1 

دية
لما

ت ا
ونا

لمك
ا

 (
ب 

سو
لحا

ا
اته

حق
ومل

) 

تقليل  المديرية الى فياستخدام الحاسوب وملحقاته ساهم ي
  النفقات المالية 

     

2 
سرعة الحصول  فييساهم استخدام الحاسوب وملحقاته 

 على المعلومات
     

     استخدام الحاسوب وملحقاته في المديرية الى ساهم ي 3
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  الخدمات المقدمة للزبائن والمراجعين جودة تحسين 

4 
والمعدات من حاسبات وملحقاته المتوافرة في االجهزة 

 المديرية تكفي لتطبيق الحكومة االلكترونية 
     

5 

ات
مجي

لبرا
ا

 

 المستخدمة من افضل واحدث البرامجيات البرامجيات
 وهي تالئم الغرض المتوافرة في االسواق

     

6 
يساهم استخدام البرامجيات ونظم المعلومات في الحصول 

 على دقة عالية للمعلومات 
     

7 
استخدام البرامجيات ونظم المعلومات في زيادة كفاءة ساهم ي

  العمليات االدارية في المديرية  
     

8 
ونظم المعلومات المتوافرة في المديرية تكفي  البرامجيات

 لتطبيق الحكومة االلكترونية 
     

9 

صال
االت

ت 
بكا

ش
 

تحقيق مرونة  فياستخدام وسائل االتصال المتوفرة ساهم ي
 اكبر في العمل 

     

11 
 تساهم وسائل االتصال في توسيع المشاركة في صنع القرار

 في المديرية 
     

11 
في تقديم المناسبة تستخدم المديرية وسائل االتصال 

  الخدمات للزبائن 
     

12 
وسائل االتصال المتوافرة في المديرية تكفي لتطبيق الحكومة 

 االلكترونية 
     

13 

رية
بش

د ال
وار

الم
 

في  التدريبيةتهتم المديرية في مشاركة الموظفين بالدورات 
 مجال عمل تكنولوجيا المعلومات 

     

14 
يستجيب الموظفين ألستخدام اساليب حديثة في تقديم 

 الخدمات للزبائن 
     

15 
يساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التواصل 

   في المديرية المستمر بين الموظفين 
     

16 
يوجد في المديرية كادر وظيفي يتمتع بالخبرة الالزمة في 

 تطبيق الحكومة االلكترونية 
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 الحكومة االلكترونية في مديرية اتصاالت وبريد بابلمعوقات فقرات االستبانة التي تتعلق ب: ثالثا 

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 
 ال  اتفق محايد اتفق

ال اتفق 
 بشدة

  

07 

عد 
الب

سي
سيا

ال
 

والتعليمات الالزمة لتطبيق عدم اكتمال تشريع القوانين 
  الحكومة االلكترونية 

     

18 
مركز بيانات ) عدم انشاء نظام وطني شامل للمعلومات 

 (وطني
     

19 
لتطبيق عدم توفر الدعم من االدارات العليا في المديرية 

 الحكومة االلكترونية 
     

21 
استراتيجي مناسب من الجهات العليا عدم توفر تخطيط 

 الحكومة االلكترونية  لتطبيق
     

21 

ال
عي

تما
الج

د ا
بع

 

       غموض مفهوم الحكومة االلكترونية في المجتمع 

22 
عدم توفر الثقافة االلكترونية االجتماعية الكافية لقبول 

 التحول نحو الحكومة االلكترونية
     

23 
في فقدان خصوصية الحكومة االلكترونية  تطبيق تسببي

 ( بعض المعلومات الشخصيةبسبب مشاركة )االفراد 
     

24 
عدم قبول المواطنين للتحول نحو العمل االلكتروني بدل 

 العمل الورقي 
     

25 

دي
صا

القت
د ا

لبع
ا

 

يساهم تطبيق الحكومة االلكترونية في تقليل الفساد المالي 
 واالداري 

     

      عدم توفر التمويل الكافي لتطبيق الحكومة االلكترونية  26

27 
عن ) يساهم تطبيق الحكومة االلكترونية في زيادة البطالة 

 (طريق تقليل الحاجة للموظفين 
     

28 
عدم توفر البنى التحتية االتصاالتية من شبكات واجهزة ربط 

 بشكل كامل 
     

29 

ني
التق

عد 
الب

 

       المتخصصة بتكنولوجيا المعلوماتنقص المهارات 

      ارتفاع اجور االتصال باألنترنت 31

31 
عدم ثقة المواطن والموظف بأمن االتصاالت والمعلومات في 

 البلد
     

32 
 جيدة خدمات تقديم في االلكترونية الحكومة تطبيق يساهم

     والسرعة واالمانة الدقة حيث من
     

 



 اسماء السادة محكمي استمارة االستبانة( 6)ملحق 

 

 موقع العمل االسم ت

1 
 احسان دهش جالب . د.أ

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة القادسية 
 قسم ادارة االعمال

2 
 راضيجواد محسن . د.م.أ

 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية 
 قسم ادارة االعمال

3 
 اسيل علي مزهر. د.م.أ

 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية 
 قسم ادارة االعمال

4 
 فاضل راضي غباش. د.م.أ

 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية 
 قسم ادارة االعمال

 



 

 مدير المديرية
 معاون مدير المديرية

 قسم الشؤون الفنية

 والتصاميم شعبة الشبكات

 التراسل وشبكة البياناتشعبة 

 شعبة البداالت والحركة الهاتفية

 شعبة المباني

 شعبة القدرة والتكييف

 شعبة الهواتف الالسلكية
 شعبة العالقات واالعالم

 الشعبة القانونية

 شعبة التفتيش

 شعبة التدقيق والرقابة
 الداخلية

 شعبة التخطيط والمتابعة

 وحدة المتابعة وحدة التخطيط

 وحدة االحصاء وحدة القوى العاملة

 قسم الشؤون االدارية والمالية

 شعبة ادارة الموارد البشرية

 شعبة الشؤون المالية

 شعبة المخازن 

 والنقلياتشعبة الخدمات االدارية 

 قسم الشؤون البريدية

 شعبة التوفير

 شعبة االشراف البريدي

 ةيالبريد شعبة الحركة

 البريديةشعبة المكاتب 

 شعبة خدمة الزبائن

 وحدة المشتركين

 وحدة الشكاوي 

 وحدة التسويق

 وحدة الجباية

 وحدة الوقود
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Abstract 

    This research attempts to showing importance of role of information 

technology in confronting the obstacles of electronic government via 

studying a case in the state directorate of communication and post in 

Babil province. Population of research was all management staff in this 

directorate, while the sample was applied on advanced and medium level 

management in this directorate, sample was (31) employees. The problem 

was determined by several quarries focused on the shape of the relation 

and effect between variables of research, a referendum form was 

designed in the shed of that quarries, consisted of (8) dimensions to 

measure the variables of research , also the researcher proceeded few 

interviews with all management staffs in the fore-mentioned directorate 

relying on interview's forms done by the researcher to get required 

information in order to study real status for the components of info. 

Technology, plus to know What extent of application is applied for the 

electronic government in that directorate.  

To answer these questions, it is being using several of statistical analyses 

methods. After having the results of analysis, the researcher has 

recommended some recommendations and suggestions, most important 

ones are: Starting a new division for info. technology to prepare and 

accomplish application of electronic government , qualification and 

training employees by modern scientific methods appropriate with the 

electronic tasks properly. Ensuring devices and equipment for the 

component of info. technology adequately to perform all management 

tasks and using electronic archiving, data base and electronic systems due 

to huge important in application of electronic government.          
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