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ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األنظمة الحكومية التي قامت بتطبيق الحكومة اإللكترونية ،وإلقاء الضوء
على التوجهات الحديثة في مجال األعمال اإللكترونية والتحديات التي تواجهها ،والتعرف على المفاهيم الحديثة والمتطلبات
المطلوبة لتحقيق إدارة الحكومة اإللكترونية ،وأيضا ً التعرف على إيجابيات وسلبيات الحكومة اإللكترونية في المديرية
العامة للجوازات في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،التعرف على معوقات الحكومة اإللكترونية في المديرية
العامة للجوازات في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،كما يهدف البحث إلى بناء مفهوم شامل عن الحكومة
االلكترونية وإمكانية توظيفها ألدوات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية.
استخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفي الميداني لتحقيق أهداف الدراسة  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )٨٢٤من الﺫيﻥ
هم على رأﺱ العمل خﻼل الفﺼل الدراسي الثاني (1٨3٤هـ1٨3١-هــ) ،وقد ﺸملت الدراسة كامل مجتمﻊ الدراسة (حﺼر
شامل) ،كما استخدم الباحﺙ االستبانة كأداة لجمﻊ البيانات في الدراسة.
توصلت نتائج الدراسة أﻥ الموافقة على درجة اآلثار المترتبة على تﻁبيـﻕ اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة
للجوازات الواردة فـي أداة هﺫه الدراسة كانت بدرجة (موافﻕ بﺸدة) حيﺙ بلﻎ المتوسﻁ العام ( ،)٨٣33كما أظهرت نتائج
الدراسة أﻥ الموافقة على التحديات التى تواجة في تﻁبيﻕ الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض
الواردة في أداة هﺫه الدراسة كانت بدرجة (موافـﻕ بﺸـدة) حيـﺙ بلـﻎ المتوسﻁ العام ( )٨٣٤٤كما توصلت نتائج الدراسة أﻥ
الموافقة على التحديات التى تواجة في تﻁبيـﻕ الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض الواردة فـي
أداة هﺫه الدراسة كانت بدرجة (موافﻕ) حيﺙ بلﻎ المتوسﻁ العام ( )3٣.١كما بينت نتائج الدراسة أﻥ الموافقة على التحديات
التى تواجه في تﻁبيـﻕ الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض الواردة فـي أداة هﺫه الدراسة كانت
بدرجة (موافﻕ) حيﺙ بلﻎ المتوسﻁ العام (.)٨٣٤٤

كما توصي الدراسة بأﻥ تقوم اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض بتـوفير الﺸبكة العنكبوتية لﻼنترنت
وكافة وسائل االتﺼال المختلفة لكافة اإلدارات واألقسام والفروع ،والبدء بالتخﻁيﻁ من قبل إدارة التخﻁيﻁ
بـاإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض إلعداد الموظفين وتهيﺌتهم نحو التحول مﻥ اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة
االلكترونية مﻥ خﻼل عقد الدورات والندوات التدريبيـة الﻼزمة لتطويرهم.
الكلمات المفتاحية :الحكومة االلكترونية ،المﺸكﻼت اإلدارية ،الدوائر الحكومية.
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Study summary
This study aimed to identify the governmental systems that have implemented egovernment, shed light on recent trends in the field of e-business and the challenges it
faces, and to identify modern concepts and requirements required to achieve egovernment management, as well as to identify the pros and cons of e-government in
the General Directorate of Passports in Riyadh region, Kingdom of Saudi Arabia, to
identify the obstacles of e-government in the General Directorate of Passports in the
Riyadh region in the Kingdom of Saudi Arabia, and the research aims to build a
comprehensive concept of e-government and the possibility of employing information
technology tools in government institutions.
The study used the descriptive field survey approach to achieve the objectives of the
study, and the study sample consisted of (428) of those who were in charge of work
during the second semester (1435 AH-1436 AH). Data in the study.
The results of the study found that the approval of the degree of the effects of the
application of electronic management in the general management of passports included
in the tool of this study was the degree of (strongly agree), where the overall average
of the challenges was 3, and the overall average was (4). The electronic government in
the General Department of Passports in Riyadh, mentioned in the tool of this study,
was to a degree (strongly agree), where the general average was (4.55) The results of
the study also found that the approval of the challenges encountered in the application
of e-government in the General Department of Passports in the city of Riyadh included
in the tool of this study was to the degree of (agree), where the overall average of the
challenges was (3.96). The application of e-government in the General Department of
Passports in Riyadh, mentioned in the tool of this study, was to the degree of (agree),
where the general average was (4.55).
The study also recommends that the General Administration of Passports in the city of
Riyadh provide the Internet for the Internet and all the various means of
communication for all departments, divisions and branches, and start planning by the
Planning Department in the Department of Passports and Entrepreneurship in the
General Administration of Passports in Riyadh to prepare the staff and to prepare the
staff. The training needed to develop them.
Key words: e-government, administrative problems, government departments
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مقدمة الدراسة:
يﺸهد عالم اليوم تحوالً جذرياً في مختلف النواحي االجتماعية ،والسياسية ،واالقتﺼادية بفضل هللا  ،ثم
بقدرة اإلنساﻥ على ابتكار تكنولوجيا المعلومات التي ساقت اإلنساﻥ إلى أرقى مستويات الحضارة اإلنسانية
العلمية ،حتى تسمى هذا العﺼر عﺼر ثورة المعلومات و االتﺼاالت ،أو ثورة الرقمية ،حيث تﺸكل تكنولوجيا
المعلومات واالتﺼاالت القوة الدافعة الرئيسة لرسم مﻼمح القرﻥ الواحد والعﺸرين  ،وسينعكس تأثيرها على النمو
في االقتﺼاد العالمي  ،وعلى حياة الناﺱ بﺼفة خاصة والمجمعات المدنية والحكومات بﺼفة عامة.
وفي اواخر القرﻥ العﺸرين شهد العالم ظهور مفهوم جديد أﻁلق عليها لفظ العولمة ومﻊ مرور األيام
تزايدت الحاجة الية بﺸكل ملح حيث بدأت سمات وخﺼائص هذه الظاهرة تتبلور لتﺸكل المدخل االقتﺼادي
الجديدة في القرﻥ الحادي والعﺸرين  ،ولعل أكثر مقومات ودعائم تلك العولمة ﺫلك التطور الملحوظ والمتسارع
في تقنية المعلومات ،مضاف إليها األبعاد السياسية  ،واالجتماعية ،واالقتﺼادية ،حتى أصبح للعولمة تأثير كبير
داخل المجتمعات حيث أدت إلى ظهور عملية تبادل المنافﻊ والخبرات والمعارف بين دول العالم ومجتمعاتها.
فمجال عمل اإلدارة اإللكترونية تتعلق بتنفيذ األعمال على المستوى الداخلي لكل مؤسسة  ،في حين أﻥ
التجارة اإللكترونية تتضمن عمليات بيﻊ وشراء المنتجات والخدمات بين المنتجين والمستهلكين  ،في حين أﻥ
المعرفة اإللكترونية هي مجموعة من التطبيقات بين المؤسسات التعليمية والطﻼب أو التفاعل بين األفراد بعضهم
البعض من أجل نﺸر المعرفة  ،أما الحكومة اإللكترونية فهي تسهيل تقديم الخدمات العامة للمواﻁنين أو قطاعات
األعمال  ،كما إنها تمتد لمجاالت عديدة أخرى منها استخدامها كوسيلة إلرساء الديمقراﻁية من خﻼل التﺼويت
اإللكتروني في االنتخابات .
تبادل المعلومات بين القطاعات الحكومية والمواﻁن في أسرع وقت ممكن مﻊ ضماﻥ السرية التامة للمعلومات،
وأساليب وإجراءات العمل تعتمد على تخزين قدر كبير من المعلومات وعلى وسائط صغيرة ومن ثم القيام
بالمعالجة على هذه المعلومات وتبادل المعلومات مﻊ الحكومة أو المواﻁن أو قطاع األعمال من خﻼل االنفتاح
والتكامل والترابط (العولمة).
و الحكومة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية كنقطة تحول من األعمال التقليدية الروتينية إلى
األعمال اإللكترونية التي توفر الدقة في العمل والسرعة والكفاءة في أداء البرمجيات.
وسوف نتناول في هذه الدراسة الحكومة اإللكترونية وايجابياتها وسلبياتها والتحديات التي تواجهها
باعتبارها أحد التوجهات الحديثة في المجال االداري  ،وال اعتمادها على التقنية التكنولوجيا والوسائط المتعدد
واالتﺼاالت التي هي ميزة هذا العﺼر  ،إضافة إلى حرص الحكومة السعودية على السعي قدما ً نحو االستفادة
من تلك التقنيات في إدارة فروعها وتقديم خدماتها بأسرع وأدﻕ الوسائل وأفضلها على اإلﻁﻼﻕ بأهمية مواكبة
التطورات العالمية في شتى مختلف المجاالت.
أصبح تقدم الحكومة اإللكترونية ضرورة ملحة وقد توجه أنظار العالم لهذا التطبيق من خﻼل استغﻼل
التكنولوجيا ومن هذه الدول المملكة العربية السعودية.
مشكلة الدراسة :
لقد أدى االتساع غير المسبوﻕ في تقنية المعلومات مﻊ بداية القرﻥ الحادي والعﺸرين إلى نقل العالم ،من
عﺼر الﺼناعة إلى عﺼر المعلومات ،وبرزت مفاهيم ومﺼطلحات أصبحت جزء من الحياة اليومية ومنها على
سبيل المثال مﺼطلح الحكومة اإللكترونية  ،وكاﻥ من فوائد ظهور تلك المﺼطلحات زيادة الكفاءة والفعالية
االقتﺼادية  ،وتحسين مستويات العدالة في المجتمﻊ ومحاصرة الروتين  ،وتقﺼير اإلجراءات التي تهدر الوقت
والمقدرات  ،مما جعلها فرصة ﺫهبية للتغلب على تلك المﺸكﻼت بﺸرﻁ اتباع رؤية جديدة لإلدارة تتغلب على
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كافة المعوقات الروتينية وتتواءم مﻊ ﻁبيعة العﺼر  ،اآلمر الذي دفﻊ الحكومات إلى تبني سياسات آلية تتمثل في
وضﻊ خ طط دقيقة وواضحة  ،وإجراءات عمل حول كيفية االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واستخدام اإلنترنت
في تنفيذ األعمال الحكومية وإنﺸاء المواقﻊ المﻼئمة التي تستطيﻊ من خﻼلها تقديم الخدمات الﻼزمة بكل يسر ودقة
ومرونة  .كما أدت الثورة التكنولوجية المتراكمة بتسارع هندسي إلى تحوالت مجتمعية شملت حياة األفراد ،
ومنظمات األعمال  ،والحكومة على حد سواء  ،مما أدى إلى ظهور مﺼطلحات للتعبير عن تلك التحوالت في
مفاهيم الحكومات  ،وهياكلها  ،وأساليب عملها ومن أشهرها مفهوم الحكومة اإللكترونية .
من خﻼل التطور التقني الذي يﺸهده العالم وانتقال النظرة العالمية والتحول من اإلدارة التقليدية إلى
الحكومة اإللكترونية حيث أصبحت منهجا ً يحتذى به في التطبيق وسهولة التعامل ونقل وتبادل المعلومات من
خﻼل شبكة االنترنت ووسائل االتﺼال بما ال يتعارض مﻊ السياسات الدولية والمملكة العربية السعودية أحد الدول
الطامحة والساعية لتطبيق الحكومة اإللكترونية ويتضح ﺫلك من خﻼل قيام الحكومة السعودية بعدد من الندوات
والمؤتمرات.
أﻥ العمل على تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،وإدخال ما يستجد في مجال التقنية إلى بيﺌة العمل  ،يهدف
إلى رفﻊ مستوى األداء وهو جانب التطور اإلداري  ،كما أﻥ التطور اإلداري يهدف إلى رفﻊ كفاءة األداء من
خﻼل التغيير والتحديث في الجوانب اإلدارية المختلفة.
من هنا فأﻥ المﺸكلة البحثية تركزت حول كيفية إدخال وتطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية في إدارة
خدمات الجوازات لبرنامج ابﺸر ،وما يتطلبه هذا النظام من تهيﺌة إدارية وتﺸريعية وتقنية باإلضافة إلى التهيﺌة
المجتمعية بالمملكة العربية السعودية  .وتتركز مﺸكلة الدراسة حول الحكومة اإللكترونية في المملكة العربية
السعودية من حيث مدى وضوح مفهومها  ،وتفر متطلبات تطبيقها  ،وإلى أي مدى يتم تطبيقها والمعوقات التي
تحد من تطبيقها في األجهزة الحكومية .
وإﻥ تطور تكنولوجيا المعلومات واالتﺼاالت أدى الى استخدام التكنولوجيا في المعامﻼت الداخلية
والخارجية ولكنها شديدة االرتباﻁ بوجود نسبة متكاملة من التكنولوجيا ونظام الحكومة االلكترونية يجب تطبيقه
على المؤسسات الحكومية بغض النظر عن اختﻼف نﺸاﻁاتها (ما مدى تطبيق الحكومة اإللكترونية في المؤسسات
الحكومية وما األثر المترتب عليه ،وما هي اآلثار المترتبة على تطبيق الحكومة اإللكترونية في المؤسسات
الحكومية في المملكة العربية السعودية ،وما هي التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في المملكة العربية
السعودية في تطبيق الحكومة اإللكترونية ،وماهي المتطلبات التي يجب توفرها في الحكومة اإللكترونية
للمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية).
بسبب تطابق الحكومة االلكترونية في العديد من األجهزة الحكومية والوزارات في العديد من الدول إﺫا
برزت مﺸكلة مهمة هي قلة االستيعاب الفكري والمنهجي لمفهوم الحكومة االلكترونية من قبل العاملين في
األجهزة الحكومية والمواﻁنين وعدم إصدار تﺸريعات وقوانين ولوائح تنظيم المعامﻼت االلكترونية وعدم وجود
توقيﻊ الكتروني ينظم التعامﻼت االلكترونية.
أهمية الدراسة :
أوالً :األهمية التقنية :نتيجة التطور اإللكتروني والحاجة الماسة إلى تنفيذ األعمال بﺸكل إلكتروني والتطورات
المتﻼحقة لمجال الخدمة اإللكترونية والتي توفر للمجتمﻊ واجباته ورغباته.
ثانياً :األهمية العلمية  :للدراسة للتعرف على مفاهيم الحكومة االلكترونية وأهميتها وايجابياتها وسلبياتها
ومتطلبات تطبيقها واألثار المترتبة على تطبيقها واالﻁﻼع على تجارب بعض الدول والتعرف على كيفية تطبيق
الحكومة االلكترونية في هﺫه الدول .
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أهداف الدراسة :
.1
.٢
.3
.٨
.٤
.١

التعرف على األنظمة الحكومية التي قامت بتطبيق الحكومة اإللكترونية.
إلقاء الضوء على التوجهات الحديثة في مجال األعمال اإللكترونية والتحديات التي تواجهها.
التعرف على المفاهيم الحديثة للحكومة اإللكترونية.
التعرف على المتطلبات المطلوبة لتحقيق إدارة الحكومة اإللكترونية.
التعرف على إيجابيات وسلبيات الحكومة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية ومعوقات الحكومة
اإللكترونية في المملكة العربية السعودية.
يهدف البحث إلى بناء مفهوم شامل عن الحكومة االلكترونية وإمكانية توظيفها ألدوات تكنولوجيا
المعلومات في المؤسسات الحكومية.

مصطلحات الدراسة :








الحكومة التقليدية :هي تقديم الخدمات العامة بﺸكل يدوي وبأسلوب روتيني وبطيء في موقﻊ المؤسسات
الحكومية.
الخدمات اإللكترونية :تبادل المعلومات والخدمات بين المواﻁن والمؤسسة الحكومية بسرعة ودقة عالية
وسرية تامة وبأقل التكاليف عبر اإلنترنت.
الﺸبكة :استخدام البرمجيات في نقل البيانات والمعلومات في ما بين أجهزة الحاسب واألجهزة األخرى
المختﺼة.
التبادالت اإللكترونية :هي التبادالت التي يتم انجازها باستخدام التكنولوجية من خﻼل الﺸبكة العنكبوتيه
العالمية االنترنت.
الثروة الرقمية :هي عملية التقاء كل من االتﺼاالت وااللكترونيات الدقيقة وقواعد البيانات مﻊ الحاسب
اآللي مما يﺸكل انفجار معلوماتي.
التوقيﻊ القانوني اإللكتروني :هي عبارة عن رموز واشارات وحروف مرتبطة ارتباﻁ وثيق في التﺼرف
القانوني وتسمح بتمييز صاحبه وتتم دوﻥ غموض ورضا بهذا التﺼرف.
الحماية اإللكتروني :هي الوسائل والطرﻕ التي تحقق الحماية القانونية من أحداﺙ مستقبلية وحالية وهذه
األحداﺙ تسمى تهديدات وقيود والتي تؤدي عادة إلى اضرار في مكونات النظام.

تساؤالت الدراسة :
.1
.٢
.3
.٨

ما هي اآلثار المترتبة على تطبيق الحكومة اإللكترونية في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية
السعودية ؟
ما هي التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية في تطبيق الحكومة
اإللكترونية ؟
ما هي اإليجابيات من مدى تطبيق الحكومة اإللكترونية في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية
السعودية ؟
ما هي متطلبات توفر الحكومة اإللكترونية في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية ؟

حدود الدراسة :
 المجال البﺸري :اقتﺼرت الدراسة على الموظفين في األجهزة الحكومية في منطقة الرياض وعلى
األخص المديرية العامة للجوازات.
 المجال الجغرافي :اقتﺼرت الدراسة على منطقة الرياض وباألخص المديرية العامة للجوازات بمدينة
الرياض.
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 المجال الموضوعي :دراسة تطبيقية تحليلية على تطبيق الحكومة اإللكترونية في المديرية العامة في
الجوازات في مدينة الرياض.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
تم أتباع المنهج المسحي الوصفي الميداني لتحقيق أهداف الدراسة  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )٨٢٤من الﺫيﻥ
هم على رأﺱ العمل خﻼل الفﺼل الدراسي الثاني (1٨3٤هـ1٨3١-هــ) ،وقد ﺸملت الدراسة كامل مجتمﻊ
الدراسة (حﺼر شامل).
حدود البحث:
 المجال البﺸري :اقتﺼرت الدراسة على الموظفين في األجهزة الحكومية في منطقة الرياض وعلى
األخص المديرية العامة للجوازات.
 المجال الجغرافي :اقتﺼرت الدراسة على منطقة الرياض وباألخص المديرية العامة للجوازات بمدينة
الرياض.
 المجال الموضوعي :دراسة تطبيقية تحليلية على تطبيق الحكومة اإللكترونية في المديرية العامة في
الجوازات في مدينة الرياض.
مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمﻊ الدراسة في الموظفين بالوحدات اإلدارية ﺫات االختﺼاص بﺸكل مباشر بإدخال التقنيات
المعلوماتية في المديرية العامة للجوازات  ،والتي يفترض أﻥ يمتلك الموظفين فيها المعرفة النظرية والتطبيقية
حول تلك التقنيات  ،وكذلك مدى قدرتها على مواكبة متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونية  ،وبهذا يمثلوﻥ العينة
التي يمكن من خﻼلها تحقيق أهداف الدراسة .
أداة الدراسة:
حيﺙ أﻥ هﺫه الدراسة قد اتبعت المنهج الوﺼفي المسحي وهدفت إلى التعـرف علـى متطلبات تﻁبيﻕ الحكومة
االلكترونية في اإلدارة العامة بالجوازات بالرياض واآلثار المترتبة على تطبيقها وايجابياتها والتحديات التي
تواجها ،لﺫلﻙ فقد اختار الباحﺙ االستبانة كأداة لجمﻊ البيانات ،وهي أكثر أدوات البحث استخداما في مثل هذه
البحوﺙ  ،وقد تم بناء االستبانة وفق اإلجراءات التالية:
 مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ﺫات العﻼقة واالستفادة منها في بناء أداة الدراسة.
 عرض األداة بﺼفتها األولية على المﺸرف البحث على هذه الدراسة وكاﻥ لتوجيهاته دور كبير في بناء
االستبانة وتعديل صياغتها .
المعالجة اإلحصائية:
تم إدخال البيانات في الحاسب اآللي على البرنامج اإلحﺼاﺌي ( )SPSSمﻊ استخدام المعالجات اإلحﺼاﺌية التالية :




ﻁريقة ألفا كرونباخ لحساب قـيم معامـل الثبـات لمجتمـﻊ الدراسـة االستﻁﻼعية.
التوزيعات التكرارية والنسب المﺌوية التي تهدف إلى التعرف على تكراراإلجابات لدى أفراد مجتمﻊ الدراسة.
المتوسﻁات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميﻊ فقرات االستبانة وﺫلﻙ للتعرف على مدى تﺸتت إجابات أفراد
مجتمﻊ الدراسة.
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اخللفية النظرية للدراسة:

مفاهيم احلكومة اإللكرتونية:
هي التنفيذ في استخدام التقنيات المتطورة ووسائل االتﺼاالت والﺸبكات االلكترونية والحفاظ على سرية
تداول المعلومات متجاوزاً لمتغيرين الزمن والمكاﻥ .إﻥ الحكومة اإللكترونية قد حققت تقدما ً كبيرا في الطريقة
التي كانت تعولها البيانات الحسابية واالحﺼائية في العقود الماضية في السبعينات ،كانت يتم اعدادها في األنظمة
المركزية في الﺸركة وفي الثمانينات حدﺙ تطور كبير في هذا المجال حيث بدأت في اعداد الموازنات على أجهزة
حاسوب صغير هذه األدوات تمكن من صنﻊ القرار من خﻼل عملية المسح واالستكﺸاف ومن ثم تقديم االقتراحات
والتوصيات والبدائل التي أحدثت تطورا في الحكومة اإللكترونية.
وأهم مميزات الجداول اإللكترونية تتيح صناعة القرار بطرﻕ أفضل من التقليدية واليت كانت تقوم على
األعمال الورقية وفي الوقت الحاضر يوجد نموﺫج الخزانة البريطانية الخاصة باالقتﺼاد االنجليزي حيث تمكنها
من الحﺼول على النتائج المتوقعة مستقبﻼً في التسعينيات وما بعدها ،وأصبحت عملية التحليل تتم عن ﻁريق
البيانات التي تساعد في صناعة القرار حسب التوجيهات والتغيرات في المجتمﻊ وتسهيل عملية االتﺼال المستمر
بين صناعة القرار حيث تتم التعامل مﻊ البريد االلكتروني في كثير من االدارات في بداية الثمانينات وأما اجهزة
الفيديو فقد كانت مستوياتها باستخدامات متوسطة في عدد من االدارات الحكومية وفي السنوات األولى من
التسعينات كانت عملها محﺼور في خواص معينة بالرقم من التكلفة المرتفعة .وللتبسيط والتسهيل سوف أشير إلى
وسائل وأدوات الحكومة اإللكترونية في مراحل تطورها األخيرة – أي من أواخر التسعينات حتى الوقت الحاضر
 ،وﺫلك ألﻥ التمييز بين مراحل تطور وسائل الحكومة اإللكترونية وأدواتها في الثمانينات وما قبلها يعتبر في
األساﺱ تمييزاً زمنياً.
تعمل الحكومة اإللكترونية على اساسين مهمين حيث تقوم بإجراء عملية تبادل ونقل المعلومات بين الحكومة وكافة
المستفيدين وهما:
 التمثيل الﺼحيح للمعلومات ونقلها عبر االنترنت.
 إتمام إجراء المعامﻼت الحكومية عن بعد.
ويمكن البدء في خطوات الحكومة اإللكترونية بالخطوات التالية:
.1
.٢
.3
.٨
.٤
.١
.7

التزام جميﻊ المواﻁنين بالبريد اإللكتروني.
التقليل من األعمال الورقية.
وضﻊ سياسات واضحة الستخدام التقنية الرقمية الكودية في المعامﻼت الحكومية.
رفﻊ درجة التنسيق والتنظيم واالتﺼال المستمر بين المنظمات الحكومية.
إعادة النظر في بعض األن ظمة واإلجراءات التقليدية في مجال الخدمات واالستفادة من تجارب الدول في
مجال الحكومات اإللكترونية.
الحرص على أمن المعلومات وخﺼوصياتها.
األمن والحماية للبيانات أثناء تبادلها بالﺸبكات.

فرضيات ونظريات احلكومة اإللكرتونية والنتائج املتحققة منها :
هناﻙ أربعة نظريات يتم تطبيقها في الحكومة اإللكترونية:
 العقﻼنية :هناﻙ بعض األشخاص يقولوﻥ أﻥ استخدام هذه التقنية يمثل تحسنا ً كبير في الخدمات اعتمادا
على العقل عند اتخاﺫ القرار.
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 الثمن :بعض النظريات تعد باستفادة وتكلفة بما يتعلق بالخﺼوصية والحرية للمواﻁن.
 النظرية الثالثة :وهي األكثر تﺸتتا ً وتقوم على أﻥ الحكومة اإللكترونية سوف تقضي على العقﻼنية
وضعف القطاع الحكومي على ادارة المعلومات.
 التقنية :تقوم على اﻥ هناﻙ دور تقنية في عملية اتخاﺫ القرار.
اجيابيات تطبيق احلكومة اإللكرتونية :






التقنية زادة من الجودة في تقديم الخدمات.
خدمات مترابطة وتقنية ف متطلبات الجمهور.
سهولة الوصول الى المعلومات.
تكاليف ادارية أقل.
كسر الحواجز الجغرافية وارتباﻁ أكبر واستجابة أسرع.

مزايا احلكومة اإللكرتونية بالبيئة السعودية:
أ -نظراً للعادات والتقاليد والثقافة االجتماعية في المملكة العربية السعودية والتي تحد من مراجعة المرأة
السعودية في الدوائر الحكومية فإﻥ الحكومة اإللكترونية توفر للنساء انجاز أعمالهم عن ﻁريق الﺸبكة.
ب -نظراً لبعد وكبر المساحة الﺸاسعة للمملكة العربية السعودية فإﻥ الحكومة اإللكترونية توفر المواصﻼت
لمتابعة األعمال عن ﻁريق الﺸبكة مما يوفر الجهد والمال.
أخطاء وسلبيات احلكومة اإللكرتونية:
.1
.٢
.3
.٨

سهولة االختراﻕ وعدم توفر الخﺼوصية وأمن المعلومات.
ﺫهاب مبالﻎ مالية ليست بالقليلة من ميزانية الدولة يذهب لها مما يعيق تنفيذ الخدمات العامة األخرى.
انخفاض وارتفاع معدالت التوظيف ونسبة البطالة.
الﺸعور بالعزلة وافتقاد الجانب اإلنساني للموظفين.

العقبات واملوانع والضغوط التي تواجه تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف اململكة :
تواجه المملكة العربية السعودية عدداً من العقبات والموانﻊ والضغوﻁ أمام تطبيق الحكومة اإللكترونية :
.1
.٢
.3
.٨
.٤
.١
.7
.٤
..

انخفاض استخدام اإلنترنت  :نظرا لمحدودية سرعة االنترنت فى مناﻁق معينة.
ضعف البنية التحتية لﺸبكة االتﺼاالت والتنسيق بين االقسام ،وعدم قدرتها على تغطية كافة المستفيدين
في مختلف المناﻁق والمحافظات وإمكانيات الوصول والنفاﺫ محدودة.
عدم شعور المستفيد بالخﺼوصية والسرية المعلوماتية والخوف من تهكر المعلومات التي ال يرغب في
اﻁﻼع اآلخرين عليها .
القوانين واللوائح والقواعد الﺼارمة التي تﺼعب من التعامل مﻊ التطبيقات اإللكترونية بﺸكل عام .
قلت الوعي االجتماعي والثقافي والسياسي بمفاهيم وتطبيقات الحكومة اإللكترونية وعدم توفر صفات
مجتمﻊ المعلومات .
قلة الموارد المالية الكافية .
عدم الثقة والموضوعية والمﺼداقية في التبادالت اإللكترونية من جميﻊ النواحي .
عدم توفر الخطط المستقبلية ﻁويلة المدى للمعلومات على مستوى الحكومة .
قلة تنمية الموارد البﺸرية بسبب قلة دورات تدريبية في التعامل مﻊ التطبيقات اإللكترونية.
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في حين أﻥ الممل كة العربية السعودية تسير بنفس خطى من سبقها نحو تطبيق الحكومة اإللكترونية ،بداية بالعمل
على إعداد خطة شاملة للمعلومات تحوي أهم المحاور المتعلقة بجودة حياة الفرد لتكوﻥ االنطﻼقة الحقيقية نحو
العالم الرقمي المعلوماتي ،وإضافة إلى تكليف عدد من الجهات الرسمية الحكومية ﺫات الخبرة السابقة بإعداد
األنظمة واللوائح والتﺸريعات والقواعد والسياسات الخاصة بمناخ وبيﺌة العمل على تطوير البنية التحتية
لﻼتﺼاالت والمعلومات الﻼزمة للسير في هذا االتجاه ،كما تقوم الحكومة حاليا ً بأعداد دراسات وخطط حالية لعدد
من التﺸريعات المﺸجعة نحو تطبيق الحكومة االلكترونية ،وخلق البنية التحتية المناسبة لدعم دور القطاع الخاص
والعام نحو خلق مجتمﻊ معلوماتي الكتروني .
مميزات وأضرار تطبيق مفهوم احلكومة اإللكرتونية من جهة نظر املستفيدين :
على الرغم من عدم إدراﻙ معنى الحكومة االلكترونية بﺸكل موسﻊ إال إﻥ الكثير من األدبيات توضح العديد من
المميزات التي تحققها للحكومة اإللكترونية حيث أهم تلك األضرار والمميزات :
.1
.٢

.3
.٨
.٤
.١
.7
.٤
..

عدم وجود عﻼقة اتﺼال حقيقي مباشر بين الموظف الحكومي والمستفيد نت الخدمة ،مﻊ وجود درجة
عالية من التفاعلية بينهما من خﻼل شبكات االتﺼاالت .
انخفاض عدد الوثائق والتبادالت الورقية في إجراء وتنفيذ التعامﻼت بحيث تﺼبح الرسالة اإللكترونية
هي االداء الوحيدة المتاحة أمام كﻼ الطرفين وهو أمر ينطوي على عدة مزايا أهمها سرعة اإلجراءات
وقلة عدد المستندات الورقية  ،وعلى عدة عيوب أهمها قضية السندات القانونية المتاحة لحدوﺙ أي نزاع
قانوني .
التفاعل المتوازي بين الحكومة كمقدم للخدمة ومن المستفيدين من الخدمة في ﺫات الوقت وهو ما يوفر
وقت وجهد كبير .
تحقيق ثورة هائلة في انسياب وتدفق البيانات والمعلومات بين الحكومة والمستفيدين من الخدمة وبالعكس
بأقل تكلفة وأعلى كفاءة وأسرع وقت .
الﺸفافية المطلقة في األداء  :حيث تودى الى انخفاض االداء في العمليات التي يﺸوبها الفساد اإلداري
وتﺼبح كآفة األعمال قابلة للمساءلة وللمراجعة من قبل المستفيدين تجاه الحكومة.
سرعة انجاز المعامﻼت :حيث يتيح هذا المﺼطلح تقديم الخدمات  ٢٨ساعة يوميا ً و 7أيام أسبوعياً.
العدالة في تقييم الخدمة من حيث التكلفة والدقة والجودة وفي توقيت موحد إلى جانب المساواة في المعاملة
والتقدير واالحترام .
السرعة في الوصول إلى الخدمة  :حيث ال يحتاج المستفيد إلى الذهاب إلى أماكن الجهات والمؤسسات
الحكومية بل يمكن الوصول إلى الخدمة من خﻼل شبكات االتﺼاالت من أي مكاﻥ وفي أي وقت .
أﻥ تطبيق مفهوم ومﺼطلحات الحكومة اإللكترونية في إدارة الخدمات يمكن أﻥ يعطي فرصة جيدة
للمكفوفين إلنجاز أعمالهم وخاصة إﺫا قدمت الخدمة بالﺼوت أيضاً(خدمة خاصة بالمكفوفين ﺫوى
االحتياجات الخاصة).

وفيما يخص المم لكة العربية السعودية فأﻥ تطبيق الحكومة اإللكترونية في تقديم الخدمات يوفر عدة مزايا خاصة
ترتبط بالبيﺌة المحلية وهي :
 نظراً للبيﺌة الثقافة واالجتماعية والعادات والتقاليد والموز والطقوﺱ الخاصة بالمملكة العربية السعودية
والتي تحد من مراجعة النساء للدوائر الح كومية إلنجاز ومتابعة أعمالهن في الجهات الحكومية مباشرة
فأﻥ الحكومة اإللكترونية توفر قابلية تعامل النساء مﻊ تلك الجهات التي ال يتوفر بها قسم خاص للنساء
وإنجازهن ألعمالهن بﺸكل ال يؤثر على القيم والعادات السائدة وخﺼوصية وسرية المجتمﻊ .
 نظراً لكبر حجم المملكة وبعد المسافات بين المناﻁق التي يوجد بها كثافة سكانية ،فإﻥ تطبيق الحكومة
اإللكترونية سوف يوفر مﺸقة الذهاب والعودة بﺼفة دائمة لمتابعة األعمال بما يوفر الجهد والمال والوقت
على المستفيدين وبخاصة كبار السن وﺫوى االحتياجات الخاصة .
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مراحل العمرية لتطور احلكومة اإللكرتونية :
مﺸروع الحكومة اإللكترونية يمر بعدة خطوات خﻼل فترة زمنية معينة لكل مرحلة خﺼائﺼها وأهدافها:
أوالً :مرحلة البدء أو الوجود أو اإلعالن اإللكتروني :وهي نقطة البداية تنطلق من تهيﺌة موقﻊ إلكتروني على
الﺸبكة وهدفها الرئيسي إعﻼمي حسب اإلمكانيات.
ثانياً :مرحلة استعراض المعلومات أو التدوير :أي نﺸر كافة المعلومات والخدمات التي يمكن تقديمها على الموقﻊ
ويتم تحقق هذه المرحلة على عدة خطوات هي:






البنية األساسية لنظم االتﺼاالت.
انخفاض سعر االتﺼاالت.
دعم سعر أجهزة الحاسب اآللي.
زيادة المنافسة وانخفاض أسعار االشتراﻙ.
تهيﺌة منفذ إلكتروني لألجهزة الحكومية.

وال يكوﻥ هناﻙ أي اتﺼال في هذه المرحلة وتوفر الخدمات من خﻼل وسائل االعﻼم والندوات المتخﺼﺼة
ويمكن اﻥ تحقق عدة أهداف منها:
 .1توسﻊ في التعرف على الموقﻊ اإللكتروني.
 .٢إعطاء األجهزة الحكومية فرصة من الزمن لمراجعة ما سبق عمله.
 .3أسس وقواعد إعﻼﻥ لخدمة جديدة منتظرة.
ثالثاً :مرحلة التفاعل التبادلي  :وهي مرحلة تكمل للتي قبلها حيث يتم فيها تبادل المعلومات بين المستفيد واألجهزة
الحكومية ويمكن تفعيل مرحلة التفاعل بعدة خطوات:








توفير المعلومات واعتبارها ملكية عامة.
ادخال التطبيقات المعلوماتية.
التمويل لكافة العمليات والتدريب.
تهيﺌة الخدمات الﺼوتية.
التركيز على التدريب التقني.
التوقيت الزمني إلنهاء الخدمة.
مﻼئمة النماﺫج المجانية بعد ﻁباعتها.

ومرحلة تنفيذ العمليات تمثل هذه المرحلة نقلة نوعية في تبادل المنفذ والقيمة .ويمكن اتباع الخطوات بهذه المرحلة:
 ثبات المواقﻊ اإللكترونية من خﻼل اساليب وﻁرﻕ ادارية.
 السرية واألمن للعمليات.
 عدم االعتماد على وسيلة واحدة بل يتم االعتماد على التقنيات الرقمية.
ﻁرﻕ تنفيذ العمليات اإللكترونية:
 شبكة االنترنت بﺸكل كلي أو جزئي.
 الﺸبكة الهاتفية ﺫات نظام التﺸغيل الرقمي.
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رابعاً :مراحل التكامل  :وهي تمثل النقطة األخيرة الكتمال وتطوير المﺸروع اإللكتروني حيث تمثل كل الخدمات
على اختﻼف أنواعها من خﻼل منفذ على شبكة المعلومات وقد تتغلب هذه المرحلة عدة خطوات منها:
أ -نظام أمني بسرية خاصة وشخﺼية للمعلومات.
ب -الربط اإللكتروني لكافة قواعد البيانات.
لتطبيق الحكومة اإللكترونية يتطلب عدة نقاﻁ لتوسيﻊ نطاﻕ هذة التقنية:
.1
.٢
.3
.٨
.٤

تأهيل القدرة والكفاءة الوﻁنية ﺫات المهارة.
نﺸر الوعي ألهمية الحكومية اإللكترونية.
إجراء البحوﺙ والدراسات الخاصة لﻼستفادة من الحكومة اإللكترونية.
إيجاد البنية التحتية األمنية.
توفير خدمات نقل البيانات.

وتطبيق الحكومة اإللكترونية في المجاالت المختلفة يحقق مزايا للمواﻁن والجهة الحكومية على سبيل الحﺼر:
.1
.٢
.3
.٨
.٤

سرعة اتمام األعمال والمعلومات وتقديم المعلومات والخدمات وتوفير الجهد.
المساعدة في التسويق اإللكتروني للمنتجات والخدمات.
ال حﺼول على سلعة جديدة من الﺼعب الحﺼول عليها في السوﻕ التقليدي.
ظهور أسواﻕ جديدة ﺫات درجة عالية بالكفاءة.
الحﺼول على الخدمة من المنزل.

معوقات وموانع تطبيق مفهوم احلكومة اإللكرتونية:
 .1قلة الكوادر والقيادات المؤهلة.
 .٢عدم وجود اللوائح واألنظمة لتوفير الحكومة اإللكترونية.
 .3تمسك بعض المواﻁنين باألسلوب التقليدي واتمام المعامﻼت.
اآلثار املرتتبة على تطبيق احلكومة اإللكرتونية:





آثار سياسية واجتماعية وتمثل االنعكاﺱ المتوقﻊ نتيجة استخدام األساليب الحكومة اإللكترونية من
المجتمﻊ.
آثار اقتﺼادية ومالية وقد تساعد على خفض التكلفة الثابتة على مدى بعيد على الرغم من ارتفاع التكلفة
على المدى القريب.
آثار تكنولوجية ويؤدي هذا التغيير في الحكومة اإللكترونية إلى زيادة الطلب على المنتجات اإللكترونية.
آثار بيﺌية ويؤثر هذا التغيير التكنولوجي على كثير من الجوانب اإلنسانية كالعادات والتقاليد والقيم
االجتماعية.

متطلبات بناء احلكومة اإللكرتونية:
 حل كافة المﺸكﻼت التقليدية قبل الذهاب إلى تطبيق الحكومة اإللكترونية.
 حل كافة المﺸاكل القانونية للتبادل التجاري والمعلوماتي وتوفر وسائل التقنية التنظيمية.
 انﺸاء وسيط تفاعلي على الﺸبكة ويقوم بتفاعل والتواصل بين الحكومة اإللكترونية والمواﻁنين.
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عالقة احلكومة اإللكرتونية باالقتصاد :
إﻥ خيار الحكومة اإللكترونية هو خيار حضاري يتمﺸى مﻊ التغيرات االقتﺼادية العالمية حيث حظي
موضوع الحكومة اإللكترونية باهتمام الجهات الرسمية لما يمثله تفعيل تطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية من
أهمية كبرى للمواﻁنين حيث تقدم الخدمة إليهم بأسلوب سريﻊ ويسير مما يوفر عليهم الجهد والوقت وفي نفس
الوقت يخفف الضغط عن مرافق الدولة وعن الموظفين في الجهات المختلفة 0
لذا جاءت رعاية خادم الحرمين الﺸريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز أل سعود للمؤتمر السعودي الثالث
للتجارة اإللكترونية حول مفهوم التجارة اإللكترونية لتبين مدى أهمية هذا الموضوع وما يمكن أﻥ يقدمه من
خدمات أفضل للمواﻁنين ورفﻊ مستوى التفاعل مﻊ قطاع األعمال وتعزيز قدرة المستفيدين على الوصول إلى
المعلومات في الوقت المناسب مما يعود على مخت لف القطاعات المستفيدة من هذه التقنية من فوائد في اختﺼار
الوقت الﻼزم إلنهاء المعامﻼت الرسمية ورفﻊ مستوى الكفاءة واألداء في إنجاز العمل وانخفاض التكاليف التﺸغيل
للجهات الحكومية نظراً لتيسير الحﺼول المستفيدين على الخدمات الحكومية دوﻥ تكبد عناء المراجعة الﺸخﺼية
لألجهزة الحكومية 0
ومما يساهم في تفعيل تطبيق مفهوم الحكومة إلكترونية توفر البنية األساسية وانتﺸار تقنية المعلومات
واالتﺼاالت والتي تمهد الطريق لتقديم الخدمات لحكومية إلكترونيا في مواقﻊ أقرب للمستفيدين عن ﻁريق أجاد
مراكز خدمات حكومية مﺼغرة في المجمعات السكنية والﺼناعية في مختلف مناﻁق المملكة  0تعتبر المملكة من
أكبر الدول العالمية في معدالت نمو إعداد أجهزة الحاسب اآللي المستخدمة حيث وصول النمو السنوي إلى %3٢
في عام  ٢000م وتعد المملكة أكبر أسواﻕ الﺸرﻕ األوسط في إعداد أجهزة الحاسب اآللي المباعة حيث وصل
عددها إلى  ٢٢3٣1٤١جهازاً في عام ٢000م كما زادت نسبة إعداد المﺸتركين في االنترنت لتﺼل إلى %1٢٢
في عام ٢000م.
أهداف وغايات احلكومة اإللكرتونية

 تقديم الخدمات لكافة المواﻁنين وتقديم الخدمة السريعة وغير المكلفة  ،وتمكيﻥ المواﻁنين من ممارسة
الديمقراﻁية والمﺸاركة في جميﻊ القضايا التي تهمه ،كما تعمل على زيادة وكفاءة الوحدات اإلدارية مما
يترتب عليها توفير الوقت وخفض الزمن الﻼزم النجاز المعامﻼت ( عبدالوهاب . )٢00٤ :70
 تحقيق الفعالية في االتﺼال المستمر  ،وتقليل من التعقيدات اإلدارية ( حجازي .)٢00٨: 100 :
 خلق بيﺌة ومناخ عمل أفضل باستخدام تقنيات المعلومات و االتﺼاالت في المؤسسات وتأسيس بنية تحتية
متكاملة للحكومة االلكترونية تساعد على العمل بكل يسر وسهولة من خﻼل تحقيق اإلنسانية والتفاعل
والتحسين المستمر للخدمات وواجهة للتواصل بين المؤسسات الحكومية والمواﻁنين(.محمود :11٤ :
.)٢00١
خصائص ومسات احلكومة اإللكرتونية:






تجميﻊ كافة األنﺸطة والخدمات المعلوماتية وكل ما يتعلق بأمور المواﻁن ف موضوع واحد هو موقﻊ
الحكومة الرسمي على االنترنت.
تحقيق السرعة والفعالية والربط والتنسيق واألداء واالنجاز بين دوائر الحكومة ﺫاتها ولكل دائرة حكومية
على حدة والمواﻁنين على حدة أخرى .
اتﺼال دائم بالمواﻁنين على مدار الساعة.
القدرة على تامين كل االحتياجات والرغبات االستعﻼمية والخدمية الساعية لراحة المواﻁن
تحقيق وفرة في اإلنفاﻕ في كافة العناصر ،مﻊ تحقيق عوائد أفضل من األنﺸطة الحكومية ﺫات العائد
التجاري
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 تقليل العمل الورقي الروتيني الممل.
 الﺸفافية في التعامل والمﺼداقية .
 كسر الحواجز للبعد الجغرافي وتلك المتعلقة بالسكاﻥ ،والمهارة والمعرفة.
االستفادة من احلكومة اإللكرتونية :








كفاءة إجراءات العمل وترشيد التكاليف .
رفﻊ مستوى األداء .
زيادة الدقة وقلة الخطاء في البيانات.
تخفيض وتقليص اإلجراءات اإلدارية.
االستخدام األمثل للموارد البﺸرية.
تميز الخدمات من خﻼل تقدم خدمات عالية الجودة.
نمو األعمال التجارية للحكومية اإللكترونية.

الدراسات السابقة:
تناولت الدراسة العديد من الدراسات سواء العربية أو األجنبية ومنها دراسة (شعيب  )1٨17،بعنواﻥ
معوقات استخدام الحاسبات اآللية في األجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية ،وتكوﻥ مجتمﻊ الدراسة من
الفروع الرئيسة الممثلة لكافة الدوائر والمﺼالح والمؤسسات الحكومية في مدينة جدة  ،واستخدم الباحث المنهج
المسحي الوصفي على عينة مقدارها (  ) ٢7٤موظفًا يعملوﻥ في مجال الحاسبات اآللية في تلك األجهزة
الحكومية.
وتوصلت الدراسة إلى أﻥ هناﻙ معوقات الستخدام الحاسب اآللي في األجهزة الحكومية بالمملكة ،منها
إداري كعدم توافق مسميات معظم الوظائف مﻊ ﻁبيعة وخبرة العاملين في مجال الحاسبات ،كذلك عدم وجود جهة
رسمية مركزية تتولى وضﻊ سياسات عامة الستخدام واقتناء األجهزة مﻊ قﺼور إدراﻙ اإلدارة العليا ألهمية
الحاسب وضعف اهتمامها بالتقييم والمتابعة الستخدامه ومنها ما يتعلق بالجانب البﺸري كعزوف المتخﺼﺼين في
مجال الحاسب اآللي عن العمل في األجهزة الحكومية  ،ونقص وتفاوت خبراتهم  ،وكذلك عدم تفهم ﻁبيعة وقدرات
الحاسب من قبل رجال اإلدارة  ،ومنهما ما يتعلق بالجانب الفني كضعف برامج الﺼيانة وعدم االستخدام األمثل
للحاسبات  ،ومنها ما يتعلق بالجانب المالي كعدم كفاية الميزانية المخﺼﺼة للتدريب في مجال الحاسب اآللي
فضﻼ عن تﺼميم وتطوير البرامج ونظم الحاسبات وكذلك الﺼيانة التي تعاني من نقص مالي أيضً ا .
وخرجت الدراسة بعدة توصيات لمحاولة عﻼج تلك المعوقات ،ومنها ضرورة وضﻊ الخطط والسياسات
والبرامج المناسبة لنظام الخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وما يتعلق بذلك من إجراءات ،وتنسيق الجهود
بين المؤسسات التدريبية والتعليمية من جهة واألجهزة الحكومية من جهة أخرى وفي مجال التدريب على الحاسب
اآللي مﻊ االهتمام بالعاملين في مجال الحاسب اآللي بتهيﺌة كافة الظروف لرفﻊ الكفاءة واألداء  ،ضرورة تكثيف
دورات تعليم اللغة اإلنجليزية وكذلك الندوات والمؤتمرات المتخﺼﺼة في مجال الحاسب وتنمية الوعي لدى
العاملين على الحاسب  ،واال هتمام بدراسة ما يواجه أجهزة الحاسب من أعطال وﺫلك بتوفر برامج صيانة فعالة
وتحديد الجهة المسﺌولة عن التنفيذ والمتابعة  ،مﻊ تهيﺌة الموقﻊ المﻼئم ألجهزة الحاسب اآللي داخل اإلدارات ،
وضرورة توفير المخﺼﺼات المالية الﻼزمة لكل ما يخص استخدامات الحاسب اآللي في األجهزة الحكومية .
وأجرى ( الﺸريف ) 1٨٢3،دراسة بعنواﻥ (الحكومة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية ،دراسة
تطبيقية على األجهزة الحكومية المركزية في مدينة الرياض) وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وضوح
مفهوم الحكومة اإللكترونية لدى مسؤولي وموظفي إدارات الحاسب اآللي في األجهزة الحكومية المركزية  ،ومدى
توفر متطلباتها  ،ومدى تطبيقها  ،وما هي المعوقات التي تحد من التطبيق  ،ولتحقيق هذه األهداف فقد تم جمﻊ
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المعلومات من خﻼل استبانة أعدها الباحث ألغراض البحث  ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات
يمكن ﺫكر أهمها كما يلي :






أﻥ هناﻙ مؤشرًا إيجابيًا لمدى إدراﻙ مفهوم الحكومة اإللكترونية لدى مسؤولي وموظفي إدارات الحاسب
اآللي في األجهزة الحكومية المركزية.
بينت الدراسة أﻥ أهم المتطلبات المتوفرة في أجهزة الحكومة المركزية لتطبيق الحكومة اإللكترونية منها
 :دعم اإلدارة العليا ونظم الحاسب اآللي حيث تتوافق هذه النظم ومتطلبات الحكومة اإللكترونية بنسبة
قدرها (  ،%( ١٢،٤وهناﻙ عدم توفر لبعض المتطلبات منها الخطة الﻼزمة لتقديم الخدمات العامة
إلكترونيًا والتﺸريعات الﻼزمة لطبيعة الحكومة اإللكترونية .
أظهرت الدراسة أﻥ تطبيق الحكوم ة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية في مراحلها األربﻊ
)الوجود والتعامل  ،والتبادل  ،والتكامل ( يتم بدرجة قليلة ،وهذا يتفق مﻊ معظم تجارب الدول المتقدمة
فيما يتعلق بالمراحل التي يمر بها مﺸروع تطبيق الحكومة اإللكترونية .
بينت الدراسة أﻥ هناﻙ عددًا من ال معوقات التي تؤثر على تطبيق الحكومة اإللكترونية في المملكة العربية
السعودية  ،من أهمها ضعف الوعي االجتماعي بمفاهيم وتطبيقات الحكومة اإللكترونية.

وأجرى (أبو مغايض  )1٨٢٨،دراسة هدفت إلى التعرف على مدى توفر القدرات البﺸرية واإلدارية
والتقنية في المؤسسات العامة بالمملكة العربية السعودية لتتمكن من تطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية  ،واتبﻊ
الباحث في دراسته األسلوب المكتبي واألسلوب الميداني للتوصل إلى النتائج وقد تمثلت عينة الدراسة في العاملين
في الوحدات اإلدارية ﺫات االختﺼاص التقني في المؤسسات العامة بمدينة الرياض والتي يزيد عدد موظفيها
عن()1٤موظفًا  ،حيث بلﻎ عدد المؤسسات (  ) 11ثم تم اختيار عينة بالطريقة العﺸوائية بلﻎ عددها ( )٢١٤
موظفًا وقد استخدم الباحث لغرض جمﻊ البيانات والنتائج االستبانة المعدة من قبل الباحث والتي تم حساب صدقها
وثباتها بالطرﻕ اإلحﺼائية المناسبة وقد كﺸفت الدراسة عن عدد من النتائج نذكر أهمها فيما يلي :









أظهرت الدراسة أﻥ الوعي بجوانب الحكومة اإللكترونية يقﻊ في المستوى المتوسط حيث بلﻎ المتوسط
الحسابي الكلي( .)3٣1٤
كﺸفت الدراسة عن تمكن المبحوثين من المهارات الﻼزمة لتطبيق الحكومة اإللكترونية وبنسبة عالية
حيث بلﻎ المتوسط الحسابي الكلي(.)3٣77
أوضحت الدراسة أﻥ أفراد العينة قد تلقوا برامج ودورات تدريبية وتعليمية لفترات زمنية مناسبة في
مجال الحاسب اآللي وتقنية المعلومات وبنسب عالية تجاوزت النﺼف لك األفراد العينة  ،مﻊ تميز بعض
البرامج التدريبية بنسب عالية ج ًدا وصلت إلى) .)%٤١
بينت الدراسة أﻥ المؤسسات العامة تمتلك حاسبات آلية تناسب تطبيقات الحكومة اإللكترونية .
أوضحت الدراسة أﻥ المؤسسات العامة تستخدم الربط الﺸبكي  ،حيث بلغت نسبة استخدام شبكة اإلنترانت
(  ،%( 7٢،٤وبلغت نسبة استخدام شبكة اإلنترنت (  ، ) % ٤٢،1وشبكة االكسترانت فقد بلغت (
.)%١
يوافق أفراد عينة الدراسة على أﻥ هياكل المؤسسات العامة الحالية تناسب تطبيقات الحكومة اإللكترونية
 ،وثلثهم يروﻥ ضرورة إجراء بعض التغيرات الطفيفة على الهيكل التنظيمي.
ضرورة إحداﺙ تغير ﻁفيف في األنظمة اللوائح ليمكن التوافق مﻊ تطبيقات الحكومة اإللكترونية ،
وضرورة إصدار لوائح جديدة لضماﻥ السرية والخﺼوصية في حال تطبيق الحكومة اإللكترونية.
إﻥ المؤسسات العامة تسعى إلى االستفادة من إمكانات القطاع الخاص في مجال العمل اإللكتروني ،
وتتبنى خطة لتأهيل منسوبيها على استخدام تقنيات المعلومات.

وقد أوصى الباحث في دراسته جملة من التوصيات نذكر منها ما يلي :


يجب على المؤسسات العامة أﻥ تسعى إلى نﺸر الثقافة اإللكترونية بين موظفيها  ،مما يعزز الوعي بجوانب
صا .
التقنيات المعلوماتية عمو ًما والحكومة اإللكترونية خﺼو ً
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يجب على المؤسسات العامة أﻥ تستفيد من أنظمة التقنيات المعلوماتية المتاحة  ،وهي نظم تﺸغيل البيانات  ،آلية
المكاتب  ،قواعد البيانات  ،نظم المعلومات اإلدارية  ،نظم دعم القرارات  ،نظم الخبرة .
حيث أﻥ التقنيات المعلوماتية الحديثة تﺸكل العمود الفقري الذي تقوم عليه تطبيقات الحكومة اإللكترونية فإنه يجب
أﻥ تكوﻥ معرفتنا بهذه التقنيات في درجة متقدمة .
تحتاج تطبيقات الحكومة اإللكترونية في المؤسسات العامة إلى لوائح وأنظمة تحكم عمليات التبادل المعلوماتي
ﺫات الكثافة واالستمرارية العالية
وجود التخطيط في كل األمور أمر ضمني  ،ولكن تحول المؤسسات العامة لتطبيقات الحكومة اإللكترونية عبر
تخطيط دقيق ومتكامل مﻊ بقية أجهزة الدولة أمر في غاية األهمية .
كما توصي الدراسة بأهمية إجراءات دراسات مستقبلية حول الجوانب المتعددة لمفهوم الحكومة اإللكترونية بﺸكل
عام لجدية الموضوع وحداثته على الﺼعيدين النظري والتطبيقي .

وبناء على النتائج السابقة فقد أوصى الباحث جملة من التوصيات نذكر منها:




ضرورة اهتمام حكومة السعودية نحو تطبيق الحكومة اإللكترونية والخطط اإلستراتيجية وكذلك الخطط التنفيذية
المتعلقة بهذا التوجه.
اختيار وتدريب الكوادر واستقطاب المؤهلين للقيام بدور فعال في نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية.
الدقة والموضوعية في وضﻊ اللوائح والقوانين المتعلقة بالتعامﻼت المالية اإللكترونية.

من هنا تأتي هذه الدراسة استجابة إلى تلك األبحاﺙ التي نادت بضرورة إجراء هذا النوع من الدراسات إلثراء
المكتبات المحلية العربية ،وكذلك لتدعيم ومساعدة القيادات اإلدارية في تطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية في المديرية
العامة للجوازات وبالتالي تطويرها وتحسين إجراءات األعمال اإلدارية فيها .
عرض وحتليل نتائج الدراسة:

لقد قام الباحﺙ باإلجابة على تساااااااااااااااااااؤالت الدراسة ومﻥ ثم قام بعرض النتاﺌج اإلحﺼاﺌية  ،وبالتالي قدم
تفسيرا لتلﻙ النتاﺌج مااان خاااﻼل اراء ومقترحاااات مجتمﻊ الدراسة  ،وقد تم عـااارض ومناقﺸة النتاﺌج حسب ما تنص
عليه أسﺌلة الدراسة وفﻕ المعيار اآلتي :لحسااب ﻁول خﻼيا مقياﺱ ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) ومان ثاام
نحساااب المدى ( )٤-1=٨ومﻥ ثم نقاااوم بعملياااة القسااامة على أكبر قيمة في المقياﺱ للحﺼول على ﻁول الخلية أي
( )٨÷٤ =0٣٤وبعد ﺫلﻙ يااااااتم إضافة هااااااذة القيمة إلى أقل قيمة في المقياﺱ (بداية المقياﺱ وهي العاااااادد الواحااااااد
الﺼحيح) وﺫلﻙ لتحديد الحد األعلى لهﺫه الخلية وهكﺫا أﺼبح ﻁول الخﻼيا كما يلي:
جدول رقم ( )1يوضح الحدود الدنيا والعليا لمقياﺱ ليكرت الخماسي:
درجة الموافقة

المتوسط الحسابي (طول الخلية)

غير موافق بﺸدة .

من  1٣٤واقل

غير موافق.

من  ٢٣١واقل

موافق إلى حد ما.

من  3٣٨واقل

موافق.

من  ٨٣٢واقل

موافق بﺸدة.

من ٤واقل
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إجابة السﺅال

الرﺌيسي :

ما مدى تﻁبيﻕ الحكومة اإللكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بالرياض ...فقد قام الباحﺙ باإلجابة على األسﺌلة
الفرعية األربعة كما يلي :

إجابة السﺅال األول الﺫﻱ نصـﻪ :ما هي اآلثار المترتبة على تطبيﻕ الحكومة االلكترونية في
اإلدارة العامة للجوازات بالرياض.
تم استخدام المتوسﻁات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مجتمﻊ الدراسة حول درجة اآلثااااااااااااااار
المترتبااااة علااااى تﻁبيﻕ الحكومااااة اإللكترونية في اإلدارة العامااااة للجااااوازات بالرياااااض ،وقد رتبت تنازليا حسب
المتوسﻁات الحسابية.
جدول رقم ( )٢يوضح المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية إلجابات مجتمﻊ الدراسة حول درجة اآلثار
المترتبة على تطبيق الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بالرياض.
ترتيبها

رقم الفقرة

العبارة

المتوسط

االنحراف

1

٤

العنﺼر اإلداري.

٨٣٤0

0٣٨0

٢

3

األثر السياسي.

٨٣71

0٣٨٤

3

1٨

األثر االجتماعي.

٨٣١٨

0٣٤٤

٨

1

األثر االقتﺼادي والمالي.

٨٣١٨

0٣٤١

٤

13

األثر التنظيمي.

٨٣١٢

0٣١١

١

1٤

العنﺼر التقني والتكنولوجي.

٨٣٨3

0٣77

7

1٢

المخاﻁر اإللكترونية.

٨٣٢٨

0٣71
٨٣٤٤

المتوسط الحسابي

يوضح الجدول رقم ( )٢المتوسﻁات واالنحرافات المعيارية الخاﺼة بوجهات نظر مجتمﻊ الدراسة حول
درجة اآلثار المترتبة على تﻁبيﻕ اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض ،وقد تراوحت
المتوسﻁات مـﻥ ( )٨٣٤0إلى (.)٨٣٢٨
ويوضح الجدول أﻥ الموافقة على درجة االثار المترتبة على تﻁبيﻕ الحكومة االلكترونيـة في اإلدارة
العامة للجوازات بمدينة الرياض كانت بدرجة (موافﻕ بﺸـدة) في عدد ( )7مﻥ العبارات التي ﺸملتها أداة الدراسة ،
كما يوضـح الجـدول أﻥ الموافقة على درجة اآلثار المترتبة على تﻁبيﻕ الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامـة
بالجوازات بالرياض كانت بدرجة (موافﻕ) في عدد ( )3مﻥ العبارات التـي ﺸملتها أداة الدراسة.

إجابة السﺅال الثاني الﺫﻱ نصـﻪ :ماهي التحديات التى تواجﻪ المؤسسات الحكومية في تطبيﻕ
الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض؟

16

تم استخدام المتوسﻁات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد مجتمﻊ الدراسة حول التحديات التى تواجه
المؤسسات الحكومية في تﻁبيﻕ الحكومة االلكترونيـة فـي اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض ،وقـد رتبـت
تنازليـا حسـب المتوسﻁات الحسابية.
جدول ( )3يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مجتمﻊ الدراسة حول التحديات التي
تواجه المؤسسات الحكومية(المديرية العامة للجوازات) على تطبيق الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة
للجوازات بمدينة الرياض
ترتيبها

رقم الفقرة

العبارة

المتوسط

االنحراف

1

٢

مقاومة التغيير.

٨٣١٨

0٣٤٤

٢

3

الثقافة التقليدية.

٨٣٤.

0٣٤.

3

7

التحديات التقنية.

٨٣٤1

0٣70

٨

٤

قلة الموارد المالية والبﺸرية.

٨٣٨.

0٣٤.

٤

.

البنية التحتية لﻼتﺼاالت.

٨٣٨٨

0٣١٤

١

1٢

خﺼوصية المعلومات.

٨٣٨3

0٣77

7

١

التحديات اإلدارية.

٨٣٢٨

0٣71
٨٣٤٤

المتوسط الحسابي

الجدول رقم ( )3يوضح المتوسﻁات واالنحرافات المعيارية الخاﺼة بوجهات نظر أفراد مجتمﻊ الدراسة حول التحااااااااديات
التى تواجة على إمكانية تﻁبيﻕ الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمديناة الريااض ،وقـاد تراوحـات ()٨٣١٨
إلى ( )٨٣٢٨مﻥ المتوسﻁات ويوضح الجدول أﻥ الموافقة على التحااديات التااى تواجااة إمكانية تﻁبيـ اﻕ الحكومااة االلكترونية
في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض كانت بدرجة (موافﻕ بﺸدة) في جميﻊ العبارات التي ﺸملتها أداة الدراسة.
ويدل تحليل بيانات الدراسة أﻥ الموافقة على التحاااديات التاااى تواجاااة إمكانية تﻁبيﻕ الحكوماااة االلكترونية في اإلدارة العامة
للجوازات بالرياض الواردة في أداة هﺫه الدراسة كانت بدرجة (موافـﻕ بﺸـدة) حيـﺙ بلـﻎ المتوسﻁ العام (.)٨٣٤٤

إجابة السﺅال الثالﺙ الﺫﻱ نصـ ﻪ :م اهي االيجابي ات م
اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض.

م د تطبيﻕ الحكوم ة االلكترونية في

تم استخدام المتوسﻁات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد مجتمﻊ الدراسة حول االيجابيااات ماان ماادى
تﻁبيﻕ الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض ،وقد رتبت تنازليا حسب المتوسﻁات الحسابية.

جدول ( )٨يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مجتمﻊ الدراسة حول االيجابيات من مدى
تطبيق الحكومة اإللكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض
ترتيبها

رقم الفقرة

العبارة

المتوسط

االنحراف

1

3

انخفاض األعمال الورقية.

٨٣٢٤

0٣.٤

٢

1٤

التبادل التفاعلي بين المواﻁن والحكومة.

٨٣٢٨

0٣٤3

3

٢0

توفير كم هائل من المعلومات.

٨٣1٤

0٣.٤

٨

٤

الﺸفافية في األداء.

٨٣17

0٣٤1

٤

1٢

سرعة االنجاز.

3٣..

0٣.٨

17

١

.

العدالة في الخدمة والتكلفة المنخفضة.

3٣٤.

1٣01

7

17

السهولة في االستخدام.

3٣١٢

1٣0٨

٤

٢٢

القضاء على الفساد االداري.

3٣١1

1٣0٤
٨٣٤٤

المتوسط الحسابي

يوضح الجدول رقم ( )٨المتوسﻁات واالنحرافات المعيارية الخاﺼة بوجهات نظر مجتمﻊ الدراسة حول التحديات
التااى تواجااة تﻁبيـ اﻕ الحكومااة االلكترونيـ اة فـ اي اإلدارة العامة للجااوازات بمدينااة الرياااض ،وقد تراوحت المتوسـ اﻁات مـ اﻥ
( )٨٣٢٤إلى ( )3٣١1ويوضح الجدول رقم ( ).أﻥ الموافقة على التحاااديات التاااى تواجاااة تﻁبيـاااﻕ الحكوماااة االلكترونية في
اإلدارة العامة للجااااااوازات بمدينااااااة الرياااااااض كانـاااااات بدرجـااااااة (موافﻕ بﺸدة) في الفقرتيﻥ األولى والثانية حسب الترتيب
اإلحﺼاﺌي بيﻥ متوسـﻁ ( )٨٣٢٤، ٨٣٢٨مﻥ العبارات التي ﺸملتها أداة الدراسة.
ويوضح الجدول رقم ( )٨أيضا أﻥ الموافقة على التحااااديات التااااى تواجااااة تﻁبيﻕ الحكومااااة االلكترونية في اإلدارة
العامة للجوازات بمديناة الريااض سـاجلت بدرجـاة (موافﻕ) في عدد ( )٢0مﻥ العبارات التي ﺸملتها أداة الدراسة والتي جاﺀ
ترتيبهـا مﻥ رقم ( )3الى رقم ( )٢٢في العمود األول والتـي كانـت بـيﻥ متوسـﻁ (.)٨٣٢٤( ، ٨٣٢٤
إجابة السؤال الرابﻊ الﺫي نﺼـه :ماهي متطلبات توفر الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض.
تم استخدام المتوسﻁات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد مجتمﻊ الدراسة حول متطلباااااااااات تاااااااااوفر
الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض ،وقد رتبت تنازليا حسب المتوسﻁات الحسابية.

جدول () 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مجتمع الدراسة حول متطلبات توفر الحكومة
اإللكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض
ترتيبها

رقم الفقرة

العبارة

المتوسط

االنحراف

1

3

رؤية واستراتيجية واضحة.

٨٣٢٤

0٣.٤

٢

٤

توفر المعلومات من مﺼادرها.

٨٣٢٨

0٣٤3

3

٤

التحديث للمعلومات والتعديل المستمر.

٨٣1٤

0٣.٤

٨
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االرتباﻁ باالنترنت.

٨٣17

0٣٤1

٤

7

التفاعل بين األجهزة والمستخدم.

3٣..

0٣.٨

١

٢0

توفير الكوادر البﺸرية ﺫات المهارة.

3٣٤.

1٣01

7

٢

توفر اإلمكانيات المادية.

3٣١٢

1٣0٨
٨٣٤٤

المتوسط الحسابي

يوضح الجدول رقم ( )٤أيضا أﻥ الموافقة على متطلبااات تااوفر الحكومااة االلكترونية في اإلدارة العامة للجااوازات
بمدينااة الرياااض سـ اجلت بدرجـ اة (موافﻕ) في عدد ( )٢0مﻥ العبارات التي ﺸملتها أداة الدراسة والتي جاﺀ ترتيبهـ اا مﻥ رقم
( )3الى رقم ( )٢٢في العمود األول والتـي كانـت بـيﻥ متوسـﻁ (.)3٣١٢( ، )٨٣1٤
ويدل تحليل بيانات الدراسة أﻥ الموافقة متطلبااات تااوفر تﻁبيـ اﻕ الحكومااة االلكترونية في اإلدارة العامة للجااوازات
بمدينة الرياض الواردة فـي أداة هﺫه الدراسة كانت بدرجة (موافﻕ) حيﺙ بلﻎ المتوسﻁ العام (.)٨٣٤٤
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ما سبﻕ مﻥ عرض النتاﺌج وتفسيرها ومﻥ خﻼل السؤال الرئيساااااي للدراسة  :ماااااا مااااادى تﻁبيﻕ الحكوماااااة االلكترونية في
اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض؟
يرى الباحﺙ بأﻥ إجابات األسﺌلة الفرعية للدراسة قد وضحت درجة اآلثااااااار المترتبااااااة علااااااى تﻁبيﻕ الحكومااااااة
االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض وأﻥ تحديات تواجاه فاي التﻁبيﻕ ووجود ايجابياات مان مادى تﻁبيـاﻕ
الحكومااة االلكترونية في اإلدارة العامة للجااوازات بمدينااة الرياااض ،وماان خااﻼل توﺼيات الدراسة الحالية واألخﺫ بها يمكﻥ
تحقيﻕ اإلجابـااة علـااى السـااؤال الرﺌيﺱ للدراسة وﺫلﻙ بإمكانية تﻁبيﻕ الحكومااة االلكترونية فـااي اإلدارة العامـااة للجااوازات
بمدينة الرياض.
نتائج الدراسة :

على ضوء ما قام به الباحﺙ في الدراسة السابﻕ مﻥ عرض للنتاﺌج وتحليلها وتفسيرها تمكن من التوصل للنتائج
التالية :
فيما يتعلﻕ :بدرجة االثار المترتبة على تطبيﻕ الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض:
لقد دل تحليل بيانات الدراسة أﻥ الموافقة على درجة اآلثار المترتبة على تﻁبيـﻕ اإلدارة االلكترونية في
اإلدارة العامة للجوازات الواردة فـي أداة هﺫه الدراسة كانت بدرجة (موافﻕ بﺸدة) حيﺙ بلﻎ المتوسﻁ العام
(.)٨٣33
فيما يتعلﻕ :بﺄهﻡ التحديات التى تواجﻪ في تطبيﻕ الحكومة االلكترونيـة في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة
الرياض:
لقد دل تحليل بيانات الدراسة أﻥ الموافقة على التحديات التى تواجة في تﻁبيﻕ الحكومة االلكترونية في
اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض الواردة في أداة هﺫه الدراسة كانت بدرجة (موافـﻕ بﺸـدة) حيـﺙ بلـﻎ
المتوسﻁ العام (.)٨٣٤٤
فيما يتعلﻕ :االيجابيات م مد تطبيﻕ الحكومة االلكترونيـة فـي اإلدارة العامـة للجوازات بمدينة الرياض:
لقد دل تحليل بيانات الدراسة أﻥ الموافقة على التحديات التى تواجة في تﻁبيـﻕ الحكومة االلكترونية في
اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض الواردة فـي أداة هﺫه الدراسة كانت بدرجة (موافﻕ) حيﺙ بلﻎ المتوسﻁ
العام (.)3٣.١
فيما يتعلﻕ :مد توفر متطلبات الحكومة االلكترونية في فـي اإلدارة العامـة للجوازات بمدينة الرياض:
لقد دل تحليل بيانات الدراسة أﻥ الموافقة على التحديات التى تواجه في تﻁبيـﻕ الحكومة االلكترونية في
اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض الواردة فـي أداة هﺫه الدراسة كانت بدرجة (موافﻕ) حيﺙ بلﻎ المتوسﻁ
العام (.)٨٣٤٤
توصيات الدراسة:
مﻥ خﻼل نتاﺌج الدراسة السابقة يرى الباحﺙ ضرورة إبداء العديد مﻥ التوﺼيات التـي يعتقد أﻥ لها أثرها
اإليجابي نحو تﻁبيﻕ الحكومة االلكترونية في اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض ،موضحا آليات العمل
الﻼزمة والتـي تتمثـل فـي التوﺼيات التالية :
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أﻥ تقوم اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض بتـوفير الﺸبكة العنكبوتية لﻼنترنت وكافة وسائل
االتﺼال المختلفة لكافة اإلدارات واألقسام والفروع.
البدء بالتخﻁيﻁ من قبل إدارة التخﻁيﻁ بـاإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض إلعداد الموظفين
وتهيﺌتهم نحو التحول مﻥ اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية مﻥ خﻼل عقد الدورات والندوات
التدريبيـة الﻼزمة لتطويرهم.
أﻥ تقوم اإلدارة العامة للجوازات بمدينة الرياض بعقـد النـدوات واللقاءات والدورات التدريبية الﻼزمة
إلزالة الغموض والضبابية من المقﺼود بمفهوم الحكومة االلكترونية.
أﻥ تقوم اإلدارة العليا للجوازات بتﺸجيﻊ الموظفين وتهيﺌتهم على التحول نحـو الحكومة االلكترونية مﻥ
خﻼل وضﻊ برامج تدريبية وإعطاء مزايا إضافية من الحوافز والمكافأت للتغلب على مقاومة التغيير
التي يبديها البعض لعملية التغيير.
على اإلدارة العليا للجوازات بمدينة الرياض القيـام بإحـداﺙ إدارة تختص بالﺼيانة التقنية لمكونات البيﺌة
الحكومة االلكترونية إلمكاﻥ استدامة حسـﻥ األداﺀ الفعال والكفاءة العالية.
إتباع مبدأ اإلدارة بالتفويض واإلدارة بالمﺸاركة مـﻥ قبـل اإلدارة العليا للجوازات بمدينة الرياض لتﺸجيﻊ
الموظفين على االندماج والتفاعل مﻊ التغيرات التي تﻁرأ على بيﺌة ومناخ العمل للتطبيق على الحكومة
االلكترونية.
أﻥ تقوم اإلدارة العـــليا للجوازات بمدينة الرياض بتوفير الكـوادر البﺸـرية ﺫات المهارة والتدريب العالي
مﻥ اإلدارييﻥ والفنيـيﻥ الــﻼزميﻥ لتﻁبيﻕ الحكومة االلكترونية واالستمرار بنفﺱ درجــة الكفاءة والفعالية
.
مﻥ الضروري قيام اإلدارة العليا للجوازات بمدينة الرياض بتعميق الثقة في نفوﺱ الموظفين للتغلب على
المخـاوف التـي يبـديها البعض مﻥ تﻁبيﻕ الحكومة االلكترونية (تعميق ثقافة الحكومة اإللكترونية)،
أومقاومة بعض المدراء خوفـا على مراكزهم القيادية نتيجة التغيرات التي تﻁـرأ لتطبيق الحكومة
االلكترونية(مقاومة التغيير والتطوير) ،حيﺙ إﻥ ﻁبيعة الحكومة االلكترونية هو قتل النظام التقليدي
الروتيني في األداء والتحول نحو ﺸفافية ومﺼداقية األداء.
تكثيف الندوات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل الدولية المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية.
االهتمام بالبرامج التدريبية التي تجعل المجتمﻊ مجتمﻊ معلوماتي بالدرجة األولى.
إعداد موازنات مالية كافية ألداء وعمل الحكومة اإللكترونية بكفاة وفعالية عالية.

مقرتحات الدراسة :
في ضوء ما سبﻕ مﻥ نتاﺌج وتوﺼيات يقترح الباحﺙ الدراسات التالية:





إجراء مقارنة حول الحكومة االلكترونية وإمكانية تﻁبيقهـا بـإدارة الجوازات بمدينة الرياض لﻼستفادة مﻥ
نتاﺌج الدراسات السابقة في تﻁبيﻕ الحكومة االلكترونية في الجوازات بمدينة الرياض.
دراسة مدى نجاح إمكانية ربﻁ اإلدارة العامة العليا بأدارات الجوازات التابعـة لهـا الكترونيا.
إجراء دراسة حول التحديات التي قد تواجه تﻁبيﻕ الحكومة االلكترونية في مختلف اإلدارات العامة
للجوازات بالمملكة العربية السعودية .
االﻁﻼع على التجارب السابقة للدول المستخدمة لتقنية الحكومة االلكترونية واالستفادة منها.
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نايف العربية للعلوم األمنية .الرياض.
 .3الحمادي ،بسام عبدالعزيز(1٨٢٢هـ)مفاهيم ومتطلبات الحكومة االلكترونية .لقاء الحكومة االلكترونية.
الرياض.
 .٨الﺸريف (  1٨٢3هـ )الحكومة االلكترونية في المملكة العربية السعودية .دراسة تطبيقية على األجهزة
الحكومية .الرياض .المملكة العربية السعودية.
 .٤اإلدريسي ،زهراء محمد سعيد(1٨٢٢هـ)التكنولوجيا الرقمية والتنمية البﺸرية .الفيﺼل (ع.)٢.١
الرياض .دار الفيﺼل.
 .١الطعامنة ،محمد محمود ،والعلوش ،ﻁارﻕ شريف(٢00٨م)الحكومة االلكترونية وتطبيقاتها في الوﻁن
العربي .القاهرة .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
 .7بخش ،فوزية حبيب (1٨٢7هـ)اإلدارة االلكترونية في كليات التربية بالمملكة العربية السعودية .في ضوء
التحوالت المعاصرة .أم القري مكة المكرمة.
 .٤بكري ،سعد علي الحاج( 1٨٢٢هـ)العمل الكترونيا وأفاﻕ المستقبل .الفيﺼل .الرياض .دار الفيﺼل(.ع
.)٢.١
 ..شعيب (1٨17هـ) دراسة حول معوقات وموانﻊ استخدام الحاسبات اآللية في األجهزة الحكومية بالمملكة
العربية السعودية.
 .10ياسمين ،سعد غالب()٢00٤اإلدارة االلكترونية وأفاﻕ وتطبيقاتها العربية.الرياض.
ثانياً :المراجع األجنبية:
11. Alan Harbitter,Recent Trends in E-Government Technologies Chief Technology
Officer. Nortel Government Solution,2007
12. Chebib Soubhy,Addawha The Government Imperatives for success symposium egovernment experiences and applications.2000
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15. Subhash,Alan E-Government, Understanding the challenge public manager
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مالحق الدراسة

االستبيان :
ً

أوال  :البيانات األولية:
اختر ما يناسبك بوضع عالمة (√) أمام المربع الذي يتناسب مع معلوماتك الشخصية:

) سنة
 .1العمر( :
 .2المستوى التعليمي:
 ثانوية عامة
 ماجستير

بكالوريوس
دكتوراه

 .3المسمى الوظيفي العسكري :
مالزم أول
 مالزم
 مقدم

أخرى

نقيب

عقيد

رائد

عميد

 .4عدد سنوات الخبرة( :مدة الخبرة) في مجال العمل( :
 .5مسمى الوظيفة:
مدير إدارة
 مدير إدارة عامة
رئيس وحدة
 رئيس قسم

) سنة.
مدير شعبة
أخرى

 .6عدد الدورات التدريبية التي حصل عليها في مجال التطوير اإلداري:
دورتين
دورة واحدة
 لم احصل على دورة
 ثالث دورات فأكثر
 .7عدد الدورات التدريبية التي حصلت عليها في مجال الحكومة اإللكترونية:
دورتين
دورة واحدة
 لم احصل على دورة
 ثالث دورات فأكثر
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ً
ثانيا :حماور االستبانة:

احملور األول:
ما هي اآلثار المترتبة على تطبيق الحكومة اإللكترونية في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين األثر المترتب على تطبيق الحكومة اإللكترونية في المؤسسات الحكومية في
المملكة العربية السعودية .الرجاء تحديد درجة موافقتكم عليها وﺫلك بوضﻊ عﻼمة ( √) أمام العبارة التي تناسب اختيارﻙ.
عبارات المحور

ﻡ
1

العنﺼر اإلداري.

٢

األثر السياسي.

3

األثر االجتماعي

٨

األثر االقتﺼادي والمالي.

٤

األثر التنظيمي

١

العنﺼر التقني والتكنولوجي.

7

المخاﻁر اإللكترونية.

موافق بشدة

أوافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

احملور الثاني:
ما هي التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومة في المملكة العربية السعودية في تطبيق الحكومة اإللكترونية.
وفيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومة في المملكة العربية السعودية في
تطبيق الحكومة اإللكترونية:
الرجاء تحديد درجة موافقتكم عليها وﺫلك بوضﻊ عﻼمة ( √) أمام العبارة التي تناسب اختيارﻙ
م

عبارات المحور

1

مقاومة التغيير.

٢

الثقافة التقليدية.

3

التحديات التقنية

٨

قلة الموارد المالية والبﺸرية.

٤

البنية التحتية لﻼتﺼاالت.

١

خﺼوصية المعلومات.

7

التحديات اإلدارية.

موافق بﺸدة
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أوافق

محايد

غير موافق

غير موافق بﺸدة

احملور الثالث:
ما هي االيجابيات من مدى تطبيق الحكومة اإللكترونية في المؤسسات الحكومة في المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين االيجابيات من مدى تطبيق الحكومة اإللكترونية في المؤسسات الحكومة في
المملكة العربية السعودية:
الرجاء تحديد درجة موافقتكم عليها وﺫلك بوضﻊ عﻼمة ( √) أمام العبارة التي تناسب اختيارﻙ
م

عبارات المحور

1

انخفاض األعمال الورقية

٢

التبادل التفاعلي بين المواﻁن والحكومة

3

توفير كم هائل من المعلومات

٨

الﺸفافية في األداء.

٤

سرعة االنجاز

١

العدالة في الخدمة والتكلفة المنخفضة.

7

السهولة في االستخدام.

٤

القضاء على الفساد اإلداري.

موافق بﺸدة

أوافق

محايد

غير موافق

غير موافق بﺸدة

احملور الرابع:
ما هي متطلبات توفر الحكومة اإللكترونية في المؤسسات الحكومة في المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين توفر الحكومة اإللكترونية في المؤسسات الحكومة في المملكة العربية السعودية
الرجاء تحديد درجة موافقتكم عليها وﺫلك بوضﻊ عﻼمة ( √) أمام العبارة التي تناسب اختيارﻙ
عبارات المحور

م
1

رؤية وإستراتيجية واضحة

2

توفر المعلومات من مصادرها

3

التحديث للمعلومات والتعديل المستمر

4

االرتباط باالنترنت.

5

التفاعل بين األجهزة والمستخدم

6

توفير الكوادر البشرية ذات المهارة.

7

توفر اإلمكانيات المادية.

أوافق

موافق بشدة
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محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

