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 : مقدمة

والعامل المؤثر على  أداتها الرئيسيةتشكل تكنولوجيا المعلومات  هائلةعالم اليوم تغيرات يشهد 

البيئات التي تعمل فيها المنظمات. فقد ازدادت سرعة التغير التكنولوجي في قطاعات اإلنتاج 

والخدمات ازدياداً كبيراً خالل العقدين األخيرين، وهذا يعني أن تكنولوجيا المعلومات تتيح مجاالً 

كن أن تستخدم فيها، حيث لعبت كبيراً لالبتكارات والتحسينات في العديد من القطاعات التي يم

دوراً أساسيا في تطوير وتحسين أداء المنظمات المختلفة سواء اإلنتاجية أم الخدمية على حد 

سواء، وقد ساعد ذلك العديد من األجهزة الحكومية المختلفة باستثمار تلك التطورات واالستفادة 

 . منها في تحسين األداء

ي نشاط بعيدا عن تحققه، أللمجتمع، بحيث ال يمكن تصور نمو ساسية من الركيزة األيعتبر األ

بروز مع  ،منى المستوى القانوني. وقد تحول األم علأعلى المستوى التقني، ذلك، سواء كان 

تشكل قيمة مضافة، الخدمات، التي قطاع لى واحد من إ، ، والفضاء السيبرانيمجتمع المعلومات

التطبيقات  فراد، على السواء، كما هو الحال، معواألنشطة الحكومات أل ،ساسيةأودعامة 

، واالستعالم، والتجارة الخاصة بالحكومة االلكترونية، والصحة االلكترونية، والتعليم عن بعد

اال ان الوجوه المتعددة لالمن السيبراني، ومضاعفاتها الخطيرة االلكترونية، وغيرها الكثير. 

االفراد، والمؤسسات، بل تتعداها الى تعريض سالمة الدول التي ال تقف عند حدود االساءة الى 

، وتستدعي مقاربة، شاملة، والحكومات، تزيد مهمة القيمين على الموضوع تعقيدا وصعوبة

ومتكاملة، لجميع التحديات، التي يطرحها الفضاء السيبراني، بحيث تأتي الردود، والحلول 

ء الثقة في الفضاء السيبيري، من أساسيات تسخير المقترحة، ناجعة وفاعلة. فتحقيق االمن، وبنا

  تقنيات المعلومات واالتصاالت، في مجاالت التنمية خدمة للمجتمعات االنسانية 

 أوالً: الدراسة االستطالعية

بهدف بلورة مشكلة الدراسة وصياغة الفروض العلمية وتحديد المتغيرات البحثية قامت الباحثة 

بإجراء دراسة استطالعية من شقين الشق األول المكتبي والشق األخر ميداني. أماالجانب 

المكتبي فقد تمثل مراجعة أهم الدراسات والبحوث العلمية التي ترتبط بالتحول الرقمي وأخرى 

 عينة ميسرة. أما الميدانية فقد تمثلت في إجراء لقاءات متعمقة مع باألمن السيبراني ترتبط 

في دولة قطر وقد تضمنت توجيه  من العاملين والمسئولين بوزارة العدل ( مفردة15قوامها )

مجموعة من التساؤالت حول التحول الرقمي ومجموعة تساؤالت حول مشكلة األمن السيبراني 

وذلك كي  لتحول الرقمي في حماية األمن السيبراني بالوزارة حيوى ل ثمة دورأن  وتوصلت إلى

ستدعي وهو ما ييتستى لها القيام بدورها الخدمي الفاعل واآلمن في تقديم الخدمة للمواطنين. 

تناول الموضوع بتحليل أوسع من خالل هذه األطروحة العلمية بهدف التوصل لنتائج وتوصيات 

 في حماية أمن المعلومات بالوزارة.من شأنها المساهمة 
     

 

 شكالية الدراسة  إ : ثانياً 

إن األمن المعلوماتي للدول وللمؤسسات يتعرض اليوم  لمخاطر جمة ومن أهمها محاوالت  

اإلختراق السيبراني وهو ما يشكل ضرراً بالغاً لقواعد البيانات وكشف  المعلومات السرية 

للمؤسسات ومن  ومن هنا تتمثل المشكلة في كيفية تحقيق أمن المعلومات المؤسسية في وزارة 

 جابة على التساؤالت البحثية التالية : وتسعى الدراسة لإل .التحول الرقمى  ل دورالعدل من خال

 ؟ داء واألمن السيبرانى إبتهل توجد عالقة إرتباطية بين أبعاد التحول الرقمي  .1

 هل يوجد تأثير للتحول الرقمي علي األمن السيبرانى ؟ .2
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راسة إدراك العاملين بالمؤسسات الحكومية لمتغيرات الد هل توجد اختالفات في  .3

 يةظيفوالو )التحول الرقمي واألمن السيبرانى( بإختالف متغيراتهم الديموجرافية

 )النوع، المؤهل التعليمي، سنوات الخبرة، المستوي الوظيفي( ؟

  فروض الدراسة:  ثالثاً 

 :التالي الرئيسيالفرض  صدق  تسعى الدراسة  إلحتبار
 تحقيق األمن السيبراني تأثير معنوي إلدارة التحول الرقمي على يوجد 

 :يتفّرع عنها الفرضّيات الفرعّية التّالية
 األمن السيبراني. تحقيق تحول الرقمي للخدمات الحكومية علىلل تأثير معنوىيوجد  .1
لى ع لتزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الرقميةتأثير معنوى لمستوى إيوجد  .2

 األمن السيبراني. تحقيق
األمن  تحقيقلتوعية العامة بالخدمات الرقمية وأهميتها على ل تأثير معنوىيوجد  .3

 السيبراني.
 راني.األمن السيب تحقيقعلى  لتوافر المرافق األساسية للتحول الرقميتأثير معنوى يوجد  .4

 رابعاً : نموذج الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج الدراسة  (1)الشكل رقم 
 

 أهمية البحث  خامساً:

 المتغير المستقل: أبعاد التحول الرقمي

 سس الرقميةاأل

 بتكار الرقمىاإل

 الحكومة الرقمية

 المجتمع الرقمى

 المواطن الرقمى

 المتغير المستقل: االمن السيبرانى

 االبعاد السياسية

 االبعاد االقتصادية 

 االبعاد السياسية

 االبعاد القانونية

 االبعاد االجتماعية
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التى تواجه المحورية و الحديثة همية البحث فى تناوله ألحد الموضوعاتتكمن أ       

منظومة التحول الرقمى  إنطالقاً منفى ظل الدور الجديد للدولة  اليوم  الحكومية المؤسسات

من األتحقيق تدعم  التحول الرقمىمما يؤكد على ضرورة تطبيق نظم  .مجتمع المعلومات و

بالدولة  الحكومىعلى مستوى الجهاز النظم المتبعة وذلك بالضرورة يتطلب تطوير  السيبرانى

وفقا لرغبات الخدمات العامة  بما يواكب رؤية واستراتيجية الدولة فى التحول الرقمى وتقديم

 وتطلعات المستفيدين .

  البحث: أهداف  سادساً 

 :  تيالبحث في اآلأهداف  تتمثل

 سيبرانياألمن الو بابعاده المختلفة اإلرتباط بين التحول الرقمي مستوى علىالتعرف  -1

 .بابعاده المختلفة في المؤسسات العامة وبخاصة في وزارة العدل بدولة قطر

لعدل في وزاترة ا  األمن السيبراني علىتأثير التحول الرقمي  الوقوف على مستوى -2

 .محل الدراسة التطبيقية

 دراسةلمتغيرات ال بالوزرة محل الدراسةالعاملين  اتفي إدراك درجة التباين تحديد -3

مؤهل ع، ال( بإختالف متغيراتهم الديموجرافية )النوواألمن السيبراني )التحول الرقمي

 .التعليمي، سنوات الخبرة، المستوي اإلداري(

 سابعاً : حدود الدراسة  

 فى ادارة السيبرانى.التحول الرقمى عوامل نجاح تطبيق  اقتصر البحث على تحديد
 

، حيث يمثل هذا العام   2022وحتى نهاية   2021الحدود الزمنية: أجريت الدراسة  منذ نهاية 

اهتمام الحكومة القطرية باسترتيجية التحول الرقمى لتحقيق االمن السيبرانى وتطوير الخدمات 

داد السياسات العامة وضرورة تقديم الخدمات من خالل قنوات متعددة باالضافة الى إع

المالمح األساسية لخطِة التنميِة المستدامِة  واالستراتيجات الخاصة بالتنمية المستدامة ووضع 

 . 2022/2023متوسطِة المّدى 

ن دون سواها م  ،وزارة العدل القطريةعلى مستوى  تم تطبيق الدراسة  حدود المكانية: ال

 المؤسسات الحكومية في الدولة

 :الدراسات السابقة :  ثامنا

 سة أو تقترب منه ويذكر منها ما يلي:راموضوع الدب الرتبطةمجموعة من الدارسات  مراجعةتم 

 الدراسات العربية :أ . 

1) ( ٢٠١٩دراسة المعهد العربي للتخطيط ) - ) 

: دراسة حالة دول مجلس  وآثارها االقتصادية (مخـاطر الهجمـات االلكترونيـة )الـسيبرانية

التعاون الخليجي حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية المخاطر االلكترونية وآثارها 

االقتـصادية وكيفية إدارتها، وأعطت نماذج دولية لحوادث اإلصابة بها . ثم حلّلت وقيمت 

الى زيادة أوضاع دول مجلس التعاون ا لخليجي كنموذج أو دراسة حالة . وهدفت من ذلك 

االهتمـام باالسـتثمار فـي األمن اإللكتروني واستدراك الثغرات في التخطيط االقتصادي لمجابهة 

هذه المخـاطر، وتتـصدر دول مجلس التعاون الخليجي دول العالم األخرى في بعض أنـواع 
                                                           

1  
 . 2019المعهد العربى للتخطيط ، 
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ريد الهجمـات الـسيبرانية علـى األنشطة االقتصادية مثل معدالت البرمجيات الخبيثة بالب

كما تفوق الخسائر الناجمة عن  Spam . االلكتروني ونسب البريد االلكترونـي المؤذي

وعلى الرغم من تحسن أداء دول  العالمي.الهجمات االلكترونية في دول المجلس المتوسط 

المجلس في مجال مواجهة الهجمات االلكترونية، إال أن الدليل العا لمي لألمن السيبراني الذي 

مم المتحدة يشير إلى وجود العديد من الثغرات القانونية والفنية والتنظيمية والتدريبية تصدره األ

والتعاونية التي يجب سـدها مـن خالل تحـسين األداء واإلكمال والمراجعة للوضع الراهن في 

هذه الجوانب . وال تكفي زيـادة اإلنفـاق بمفردهـا فـي مواجهة الته ديدات وتحقيق األمن 

اني في دول المجلس، بـل البـد مـن تحـسين الـوعي والحوكمة والعمليات ألن هذه السيبر

 . المنطقة هي إحدى أكثر مناطق العالم تقدماً في سرعة تبني واعتماد التكنولوجيا الحديثة

1)  ٢٠١3دراسة مريم خالص حسين  - )  : 
 

 ألدوات توظيفها وامكانية االلكترونية الحكومة عن شامل تأطير تهدف الدراسة الى بناء

 االلكترونية الحكومة لمفهوم تعريفي عرض وتقديم المختلفة المؤسسات في المعلومات تكنولوجيا

 في االلكترونية الحكومة تطبيق ، وتكمن مشكلة الدراسة فى ان بها واالهتمام الوعي ورفع

 االستيعاب هي مهمة مشكلة برزت الدول من العديد في والوزارات الحكومية االجهزة من العديد

 تشريعات اصدار وعدم والمواطنين الحكومية االجهزة في العاملين قبل من لهذا المفهوم الفكري

 .  االلكترونية التعامالت ينظم الكتروني توقيع وجود وعدم االلكترونية المعامالت تنظم وقوانين

 متطلبات يالئم بما االدارات هيكلة اعادة يتطلب االلكترونية الحكومة تطبيق توصلت الباحثة ان

كما  االلكترونية الحكومة تطبيق على الموظفين وتدريب تأهيل و ضرورة االلكترونية الحكومة

 القانونية التشريعات وضع االلكترونية الحكومة تطبيق تستخدم التي الحكومات على يتوجب

 وتأخذ معتمدا رسمياً  يكون كي الكتروني توقيع واعتماد االلكترونية الحكومة لتطبيق المالئمة

 االلكترونية الحكومة تطبيق معوقات بدراسة القيام الرسمي باالضافة الى ضرورة الطابع الكتب

بهذا  والموظفين المواطنين بعض لدى وعي وجود و عدم والنامية المتقدمة الدول تجارب في

 الحكومة متطلبات ةمالئم بضرورة ، وكان من اهم التوصيات : البحث المفهوم واهميته

 االلكترونية الحكومة مشاريع تطبيقات مع ويتالءم التغيير ومتطلبات يتماشى بما االلكترونية

 الحديثة التقنيات استخدام مع يتالءم بما الموظفين وتدريب لتأهيل الالزمة الخطط ووضع

 تخص التي والمعلومات البيانات حماية برامج ، توفير االلكترونية اسلوب الحكومة وتطبيق

 التوقيع واعتماد الالزمة القانونية التشريعات وضع طريق عن التعامالت كافة في المواطنين

 الدول تجارب على التعرف  ، هذا المشروع تطبيق في البدء عالوة على قبل االلكتروني

 المشروع نجاح بعدم تسبب قد التي المعوقات لتالقي والنامية المتقدمة

2)   ٢٠١٢ عماد أحمد أبو شنبدراسة  )  : 

 ، 2010في عام ” مشروعات الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيقيتناول هذا الكتاب 

حيث تم استعراض مشروعات الحكومة اإللكترونية ومبادراتها، من خالل مجموعة من الفصول 
                                                           

1  
 . 2013، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، العدد الخاص بمؤتمر الكلية ،  الحكومة االلكترونيةمريم خالص حسين ، 

2  
، القاهرة ،  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، الحكومة اإللكترونية أداة للديمقراطية والتنمية المجتمعية ، عماد أحمد أبو شنب

2012  . 

http://www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/Libraries/arado.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%b4%d9%86%d8%a8&criteria1=2.
http://www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/Libraries/arado.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%b4%d9%86%d8%a8&criteria1=2.
http://www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/Libraries/arado.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%b4%d9%86%d8%a8&criteria1=2.
http://www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/Libraries/arado.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%b4%d9%86%d8%a8&criteria1=2.
http://www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/Libraries/arado.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/Libraries/arado.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
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استعرضت المبادئ األساسية، وتعريفاتها وعناصرها، والخطوات التي تتبع لتطبيق هذه 

استعراض اقتصادات وطرق تقييم هذه المشروعات، واالتجاهات الحديثة  المشروعات، كما تم

للبحث العلمي في هذا المجال. كما تم استعراض أمن المعلومات والمعمارية الخاصة باألنظمة 

  .كموضوعات تغلب عليها الصبغة التقنية اإلدارية

إلى مجموعة من المجاالت، إن ظاهرة الحكومة اإللكترونية تنتمي من الناحية العلمية واألدبية 

منها: اإلدارة العامة، العلوم السياسية، تكنولوجيا المعلومات، وإدارة األعمال. وعليه وألهمية 

، يسلط الضوء على دور الحكومة اإللكترونية في تفعيل التنمية  الموضوع من الناحية اإلدارية

التركيز على محورين رئيسين، هما ، ويتم .المجتمعية والمشاركة الشعبية والعملية الديمقراطية

اإللكترونية والتنمية المجتمعية، وهما محوران مهمان ينضويان تحت مظلة الحكومة  االدارة

قد تم تقسيم الكتاب إلى ثمانية فصول رئيسة، الفصل األول تناول موضوع واإللكترونية. 

 االدارةلفة في ، ثم خمسة فصول تناولت موضوعات مخت الحكومة اإللكترونية بشكل عام

  .اإللكترونية وفصالن تناوال التنمية المجتمعية والفجوة الرقمية

إن األحداث األخيرة في الوطن العربي تجعل من المهم طرح مثل هذه الموضوعات حتى ال 

تبقى الحكومات والقطاع العام منعزلة عن الحراك الشعبي، وحتى يتم االستفادة من تكنولوجيا 

 .يخ الثقة بين الحكومات واألفرادالمعلومات في ترس

1)  ٢٠١٢دراسة العربى عطية  - ) :  

 األداء على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر حيث تكمن المشكلة فى هذه الدراسة فى ) ما

 ذات عالقة المحلية( وكان من نتائج الدراسة وجود الحكومية األجهزة في للعاملين الوظيفي

على  يؤكد مما للعاملين الوظيفي واألداء المعلومات تكنولوجيا استخدام بين إحصائية داللة

 لوجود األداة باالضافة هذه في والتطوير االستثمار في إيجابية بخطوات والسير األهمية العمل

 األداء ، نوعية األداء ، )حجم و المعلومات تكنولوجيا استخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة

 ، العمل (  تبسيط كفاءة  األداء ،

 اإلداري الجهاز من الهدف تحديد على واهم المقترحات التى توصل اليها الباحث هى : العمل

 المتوقع مع الدور يتناسب بما اإلدارية الهياكل بعض في النظر وإعادة العالمية التغيرات ظل في

 النظر وإعادة له التابعة واإلدارات اإلداري الجهاز وحدات بين التوازن وتحقيق اإلداري للجهاز

 األنشطة بين التنسيق تحقيق وضمان الواحدة اإلدارة نفس في التي تقع المتماثلة الوظائف في

 وحدات دور العمل وتفعيل ازدواجية أو االختصاصات لتضارب منعا والوحدات المختلفة

 وتطوير تحديث على العمل االجتماعي ، والبعد الكفاءة عامل بين والموائمة والتقييم المتابعة

الربط  وأيضا العمل طبيعة مع ويتناسب ومستمر دائم بشكل المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية

 والتكامل المعلومات توفير في السرعة تحقيق يتم حتى اإلدارية األقسام بين الداخلي الحاسوبي

 المناسبة والندوات العمل ورش وعقد التدريبية والدورات البرامج إعداد الخدمات ،  تحقيق في

 والعمل المعلومات ، تكنولوجيا مع الفعالة للتعامل الطرق حول اإلدارية ، المستويات لمختلف

  .والواجبات المهام إنجاز في والدقة لزيادة السرعة وذلك االعمال النجاز األداة هذه توفير على

                                                           
 جامعة ، المحلية ميةالحكو األجهزة في للعاملين الوظيفي األداء على المعلومات تكنولوجيا إستخدام أثر العربى عطية ، .1

 .  2012،  والتجارية اإلقتصادية العلوم الجزائر ، كلية – ورقلة مرباح قاصدي
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1)  ٢٠١٢ محمد منتصر عبد العظيمدراسة  القاء الضوء على مفهوم  يهدف هذا البحث الى  :  (

األداء للعاملين بهيئة  قياس أثر التدريب التكنولوجى على تحسين مستوىو التدريب التكنولوجى

 قياس أثر التدريب التكنولوجى على درجة رضا العاملين بمكاتب هيئة البريدب ، كما يقومالبريد

بعض التوصيات لتحسين إقتراح ة ثم توصل الباحث الى تحديد مدى كفائة البرامج التدريبيو

  .كفاءة عملية التدريب التكنولوجى بهيئة البريد

عدد من النتائج حول العالقة بين التدريب على تكنولوجيا المعلومات و  وتوصل الباحث الى

نسبة االنفاق منها : انخفاض  تحسين األداء المؤسسى للهيئات الحكومية ، تطبيقا على هيئة البريد

، سواء الى اجمالى اإليرادات أو أجمالى النفقات على تكنولوجيا المعلومات على برامج التدريب 

ال تزال محدودة إذا ما قورنت بنسب اإلنفاق فى المنظمات العامة فى الدول المتقدمة ، حيث و، 

% من إجمالى  3.4% الى  3.06تراوحت نسبة إنفاق الهيئة على تكنولوجيا المعلومات بين 

% كذلك  7% الى  5تراوحت هذه النسب فى الدول المتقدمة بين اإليرادات ، فى حين 

% من إجمالى  2.24% الى  1.24تراوحت نسبة اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات بين 

 . نفقات الهيئة

  :  (٢) ٢٠١٢دراسة رحاب سيد مبروك  -

البحث موضوع تكنولوجيا المعلومات وأثرها على جودة األداء الوظيفي، فهي تعد من  تناول

وضع تصور لجودة األداء الوظيفي باستخدام ويهدف البحث الى المجاالت الحديثة نسبيا 

. وقد تم تكنولوجيا المعلومات لدى العاملين في مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الصعيد

منها  االستنتاجات الخاصة بالواقع الفعلي الستخدام تكنولوجيا المعلوماتمنها التوصل لعدة نتائج 

، كما  تكنولوجيا المعلومات الذاكرة الضخمة في حفظ كم هائل من البيانات والمعلومات توفر: 

تعمل على تسهيل عملية االتصال بين  ، و تسهم في الحصول على البيانات بطريقة دقيقة

يؤدى االستمرار في التدريب على استخدام الحاسب ،كما  كات الكمبيوترالعاملين من خالل شب

.  كنولوجيا المعلومات تساعد في اتخاذ القراراتان ت ، باالضافة الى إلى االرتقاء بمستوى أدائك

زيادة الكفاءة ورفع  وتتمثل فى : بالواقع الفعلي لجودة األداء الوظيفياما االستنتاجات الخاصة 

رفع مستوى الوعي لدى العاملين من خالل إبراز ، و لجميع اإلداريين والعاملين مستوى األداء

تطوير أداء العاملين وتحمل  باالضافة الى التخطيط الجيد لعملية األداء و  االلتزام بنظام الجودة

تكوين مفهوم واضح لدى  و المسئولية وتحقيق األهداف والتمييز والتطوير في مجال العمل

 .  تزويد العاملين بالمهارات الالزمة للعمل و بتكنولوجيا المعلوماتالعاملين 

3) ٢٠١١ كريمة أحمد متوليدراسة  - )  : 

                                                           
(1 ) 

،  التكنولوجى فى رفع مستوى األداء فى القطاع الحكومى بالتطبيق على هيئة البريدثر التدريب أ ، منتصر عبد العظيم محمد

 .  2012، القاهرة ، إدارة األعمالكلية التجارة و ، قسم ادارة االعمال،  جامعة حلوان رسالة ماجستير،
(2 ) 

المعلومات لدى العاملين بمديريات تصور مقترح لجودة األداء الوظيفي باستخدام تكنولوجيا  ، رحاب سيد مبروك عبد الغنى

 . 2012. رسالة ماجستير ، جامعة اسيوط ، كلية التربية الرياضية ، الشباب والرياضة ببعض محافظات الصعيد
لين الة العامراسة حدور تكنولوجيا المعلومات في تطوير أداء العاملين في األجهزة الحكومية مع دكريمة أحمد متولي ،  .1

د والعلوم لية االقتصاك ، قاهرةجامعة ال ،رسالة ماجستير ،  في كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرةبالجهاز اإلداري 
 . 2011،  السياسية

http://www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/Libraries/arado.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%b4%d9%86%d8%a8&criteria1=2.
http://www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/Libraries/arado.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%b4%d9%86%d8%a8&criteria1=2.
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ونتائج استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير أداء العاملين تركز هذه الدراسة على متطلبات 

استخدام تكنولوجيا في  الحكومي المصري  مدي نجحت تجربة الجهازوالى باألجهزة الحكومية 

 . المعلومات لتطوير أداء العاملين

من موارد بشرية ذات كفاءة وموارد مالية التى تتمثل  المدخالت وقد خلصت الدراسة الى ان 

كافية وثقافة تنظيمية إيجابية ولوائح وقوانين المتطلبات الالزمة لتحقيق المخرجات المنشودة 

ير أداء العاملين باألجهزة الحكومية ، وذلك من إدارة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تطو

لم تحقق ، كما انه  إلكترونية ذات كفاءة ونظم معلومات إدارية ونظم دعم اتخاذ قرار فعالة

من المتطلبات،  تجربة الحكومة اإللكترونية في مصر النتائج المنشودة ، بسبب افتقادها لعدد 

قادها للتدريب، وعدم كفاية الموارد المادية الالزمة لتوفير وهي: عدم كفاءة الموارد البشرية وافت

 المعدات واألجهزة ، 

وعدم وجود القوانين الالزمة لتطبيق الحكومة الكترونية مثل قوانين التوقيع اإللكتروني والتوثيق 

صر اإللكتروني، كما أن الثقافة التنظيمية السائدة في العديد من األجهزة اإلدارية الحكومية في م

بنوع من السلبية إلى حد ما بحيث تسودها قيم قد تتعارض مع الثقافة المطلوبة لتطبيق  تتسم 

كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة   حالةباالضافة الى ان  اإلدارة اإللكترونية

من افتقادها  عبرت عن القاعدة العامة للعديد من األجهزة اإلدارية الحكومية في مصر القاهرة

مما  ، خالت ومتطلبات دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير أداء العاملين باألجهزة الحكوميةمد

أدى إلى عدم تحقيق النتائج المنشودة لتجربة كلية االقتصاد والعلوم السياسية في اإلدارة 

 اإللكترونية.

1) ٢٠١١دراسة هانى ابراهيم على  -  ): 

االطار ، ومقومات انشاء الحكومة االلكترونية دراسة مفهوم و الدراسة الىهذه تهدف       

النظرى لألدبيات االقتصادية للعالقة بين التكنولوجيا بشكل عام والنمو االقتصادى من جهة ، 

، وتهدف ايضا  بين الحكومة االلكترونية والنمو االقتصادى بشكل خاصتوضح العالقة كذلك 

نشاء الحكومة إاختبار العالقة بين ، و مصرشروع الحكومة االلكترونية فى مدراسة تطور  الى 

 فى مصر. االلكترونية والنمو االقتصادى

فى فضل مرتبة عالمية لها أمصر حققت ن أهم  النتائج التالية : أ وخلصت الدراسة الى     

إال أن دولة  182من  79حين احتلت المرتبة  2008مؤشر جاهزية الحكومة االلكترونية عام 

وكذلك فقد تراجع 2010دولة عام  184من  86مراتب لتحتل المرتبة  7ع قد تراج الترتيب

ويعود هذا التراجع بشكل اساسى الى تراجع قيمة المؤشرين الفرعيين  0.452المؤشر ليبلغ 

اتاحة الخدمات عبر االنترنت ورأس المال البشرى اما مؤشر البنية االساسية لالتصاالت لحق 

اما بتحليل نتائج استطالعات الرأى السنوية التى يقوم ،  .2010به تحسن ايجابى بسيط فى عام 

بها مركز استطالع الرأى العام التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 

تبين انخفاض نسبة  2010-2005المصرى حول خدمات الحكومة االلكترونية خالل الفترة 

                                                           
رسالة  ،  ى مصراصة الخمع اشارة  الحكومة االلكترونية واثرها على النمو االقتصادى : دراسة تطبيقية،  هانى ابراهيم على .1

 . 2011، ، كلية التجارة وادارة االعمال  حلوانجامعة ،  دكتوراه
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نية حيث اوضحت نتائج االستطالعات ان هذه معرفة المصريين بخدمات الحكومة االلكترو

 ، 2010وحتى عام  2005من المبحوثين خالل الفترة من  %40النسبة لم تزد عن 

كما تبين ايضا انخفاض نسبة المتعاملين مع خدمات الحكومة االلكترونية حيث لم تتعد هذه 

فقط من  %15ممن لديهم علم بخدمات الحكومة االلكترونية اى ان حوالى  %37النسبة 

تعاملوا مع خدمات الحكومة االلكترونية  2010-2005اجمالىالمبحوثين بالعينة خالل الفترة 

فى مصر فقد تبين انه  بقياس العالقة بين الحكومة االلكترونية والنمو االقتصادى ، و المصرية.

وقد تم بناء  هناك عالقتين مباشرة وغير مباشرة ما بين الحكومة االلكترونية والنمو االقتصادى

  نموذج اقتصادى لكل عالقة.
 

1)  ٢٠١١ هشام محمود إبراهيمدراسة  - ) : 

الى تحديد عناصر التطوير التنظيمى المطلوبة النجاح نظام الحكومة  الدراسة ههدف هذت      

على ية تحديد اثر ادخال الحكومة االلكنرون، و االلكترونية عند تطبيقها فى االجهزة الحكومية

يوضح العناصر   تصميم نموذج، كما تهدف الى  انظمة العمل باالجهزة الحكوميةتطوير 

 اى جهاز حكومى. المطلوبة النجاح نظام الحكومة االلكترونية عند تطبيقها فى

 يجب عند تطبيق نظام الحكومة االلكترونية فىنه أ : عدة أهمهانتائج خلصت الدراسة الى        

 البشرى، الهيكلى بعاده الثالثة )أب يتبع مدخل التطوير التنظيمىن أفى مصر  ى جهاز حكومىأ

يجب ، ونها مكونات لنظام واحدألمجاالت الثالثة على ( بحيث يكون النظر لهذه ا ، التكنولوجى

فى مصر من حيث ثالثة  اى جهاز حكومى النظر لنظام الحكومة االلكترونية قبل تطبيقه فى

منظور المنظمات ، و مواطن تجاه نظام الحكومة االلكترونيةمنظور ال -مناظير رئيسية وهم :

  . منظور الحكومة نفسها تجاه نظام الحكومة االلكترونية،  تجاه نظام الحكومة االلكترونية

2)  ٢٠١١دراسة خالد عبد الرحمن الديرى )  : 

االستراتيجيات يتناول البحث دور تكنولوجيا المعلومات فى تطوير القدرات البشرية ووضع 

الالزمة لبلوغ اعلى معدالت االستفادة من تكنولوجيا المعلومات وامكاناتها ، وعلى الرغم من 

االمكانات الهائلة التى توفرها تكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات العاملين بالمنظمات الحكومية 

عند مستوى ال اال ان قدرات العاملين خاصة فى وزارتى الصحة والتعاون الدولى مازالت 

يتناسب مع حجم هذه االمكانات ، ومن ثم فيقوم البحث على اعادة النظر فى قدرات العاملين 

 بالمنظمات الحكومية واعادة النظر فى الشكل وذلك من خالل تكنولوجيا المعلومات .

ويهدف البحث الى تطوير منظومة بناء قدرات العاملين داخل وزارتى الصحة والتعاون الدولى 

 ما يتناسب مع االتجاهات الحديثة لبناء القدرات فى ظل تكنولوجيا المعلومات . ب

  : (3)  ٢٠١٠دراسة د . سحر قدورى  -

                                                           
 رى مصفت الخدمية لوزارانظام الحكومة االلكترونية كمدخل للتطوير التنظيمى : دراسة تطبيقية على ا،  هشام محمود ابراهيم .2

 . 2011، ، كلية التجارة وادارة االعمال  حلوانجامعة ،  دكتوراهرسالة  ،
ة زارتى الصحوطبيق على العاملين بالمنظمات الحكومية فى ظل تكنولوجيا المعلومات مع التبناء قدرات ،   خالد عبد الرحمن (1)

  2011،  امة، قسم االدارة الع كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  جامعة القاهرة ،  دكتوراهرسالة  ، والعاون الدولى
(3 ) 

،  والدولية العربية للدراسات المستنصرية كزمر.  الشاملة الجودة تحقيق في وامكانياتها االلكترونية االدارة ، د سحر قدورى

 . 2010، الجزء االول  ،  14مجلة المنصور ، العدد 
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 في شكلية تغييرات احداث على يقتصر ال اإللكترونية االدارة ن مفهومتشير هذه الدراسة أ

 وهيكلية وهندسة آلية اعادة في بل العامة للزبائن والمنافع والخدمات المعامالت تقديم أساليب

 المؤسسات تسعى لتحقيقها الذي للجودة تدعيماً  ذاتها االدارية واإلجراءات والعمليات األنشطة

على  يعتمد متقدماً  نموذجاً  تحقيقها المستهدف اإللكترونية االدارة تمثل ذلك وعلى. المختلفة

 تغييرات إحداث مجرد وليس وليالتح التغيير إلحداث المتقدمة والتكنولوجيا المعلوماتية استخدام

 اهمية من الدراسة اهمية تأتي هنا ومن. بالفعل القائمة األعمال على هياكل بسيطة أو وقتية

 االدارة تطبيقات توفرها أن يمكن التي المعاصرة والكيفية والمجتمعات المؤسسات في متغيراتها

 مفهوم على التعرف وتهدف الدراسة الى  .ونشرها ودعمها الجودة نطاق توسيع في االلكترونية

 مفهوم تطور على الضوء ، وتسليط المؤسسات ادارة في أهميتها ، وإبراز االلكترونية االدارة

 بين العالقة لتكامل معرفي اطار صياغة عليه باالضافة الى  تقوم التي المرتكزات وأهم الجودة

 وفعالية الّداعمة لرفع كفاءة األدوات من باعتبارها الجودة إدارة تحقيق مع االلكترونية االدارة

 في الجودة تكون أن البد ، ومن اهم االستنتاجات التى توصلت اليها الدراسة : انه   المؤسسات

 على ادماج تعمل سنوات ومنذ المؤسسات أصبحت لهذا المؤسسة داخل المقامة اإلصالحات قلب

 تقاسم من تمّكن بطريقة ، المختلفة عملياتها في فأكثر أكثر االلكترونية االدارة تطبيقات

أكثر  تنظيمية طرق تنمية الى يقود أن شأنه من ،وهذا نشاطاتها بين وتحسين التنسيق المعلومات

 تحمل ومنها الجودة قيم بحمل تقوم االلكترونية االدارة فاعلية ، ان  وأكثر تفاعلية وأكثر عقالنية

 ،ألنها التفاعلية التجارية باألعمال المكثفة ، والقيام والشخصنة المحلية، ،والمبادرات المسؤولية

 تثمين من يمكن والعاملين بما المديرين طموحات مع كبيرة وبنسبة الزبائن تطلعات مع تلتقي

كما توصلت   اإلجراءات وتعقيد بثقل المرتبطة االحتقانات على وتقضي المؤسسة في الفرد دور

 االدارة وتكنولوجيا نظم بتصميم المرتبط الشفافية لعامل االفتقار الى حقيقة هامة وهى

  وأنشطتها أعمالها في الفعلية المشارآة االدارة من مع تعاملهم المتوقع الزبائن يمنع االلكترونية

 لالدارة الوصول امكانية على المجتمع فئات كافة تشجيع ومن اهم التوصيات : انه يجب

 وتطوير تصميم خالل ،من تواجدهم أو مواقع الجسدية قدراتهم عن النظر بغض اإللكترونية

 الحكومية المؤسسات تحفز تشريعات وقوانين ،واصدار المختلفة الفئات تالئم التي التطبيقات

 المؤسسات تبني ضرورة ، مع   المواطنين لمساعدة المتقدمة التكنولوجيا تبني على والخاصة

 االستفادة من ومحاولة االلكترونية لالدارة التحتية البنى وتعزيز وتأهيل تكوين استراتيجيات

 .خاص  بشكل الجودة وإدارة عام بشكل المؤسسة أداء تحسين في تطبيقاتها

1) ٢٠٠4دراسة د. عبد الحميد عبد الفتاح المغربى  - )  : 

تركز هذه الدراسة على متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتقديم الخدمة واتجاهات       

همية الربط بين اتجاهات األفراد واإلدارة حوها بالتطبيق على ميناء دمياط وأالعاملين ن

اإللكترونية التي تمثل أحد األساليب والمناهج اإلدارية المعاصرة وضرورة التوصل الى تحديد 

بات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بمنهج علمي ، كما ان العوامل اإلدارية واإلنسانية مازالت متطل

ال تحظى بالقدر المناسب من االهتمام خالل تنمية وتطوير اإلدارة والحكومة اإللكترونية ، مع 

                                                                                                                                                                      

  
دراسة  :ين نحوها العامل متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتقديم الخدمة واتجاهات"،  د.عبد الحميد عبد الفتاح المغربى .2

ية ي رؤن العرب، بحث منشور ، المؤتمر العلمي السنوي العشرون ، صناعة الخدمات في الوط تطبيقية علي ميناء دمياط "
  ( .2004ورة : كلية التجارة ، )جامعة المنص 2004أبريل  22-20مستقبلية ، 
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ح تطبيق أن دراسة العوامل اإلدارية واإلنسانية واالهتمام بها يعد من العوامل بالغة األهمية لنجا

اإلدارة اإللكترونية فى تقديم الخدمة، والذي قد يزيد أحيانا فى أهميته عن العوامل المالية والفنية 

، وتنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها انه توجد اختالفات ذات دالله معنوية بين آراء عينة 

ة  ، وقد خلصت الدراسة حول ترتيب متطلبات اإلدارة االلكترونية حسب المستويات اإلداري

الدراسة الى وجود اختالفات حول ترتيب متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية من وجهة نظر 

العاملين باألجهزة المختلفة بميناء دمياط ، حيث ركز العاملين بهيئة ميناء دمياط على المتطلبات 

ت الفنية والمالية وإتمام الفنية واإلدارية والمالية في حين اهتم جهاز الجمارك بالميناء بالمتطلبا

اإلجراءات بفاعلية ، أما هيئة الصوامع والتخزين فاهتم العاملين بها أيضاً بالمتطلبات الفنية 

 والمالية بجانب التخطيط االستراتيجي لعمليات التحول نحو االلكترونية. 
 

 

1) ٢٠٠7دراسة د. جبريل بن حسن العريشي  - )  : 

في  تتحدد اشكالية الدراسة فى انه فى ظل الدور الكبير الذى تلعبه تكنولوجيا المعلومات      

في  عن بعددور تقنيات المعلومات في تطوير التعليم كيف نحدد ما هو  ، تطوير التعليم

 ؟  التعليم العالي بقطاعيه الخاص والعام مؤسسات

مثل  معلومات المستخدمة في التعليم عن بعدواقع تقنية الوتهدف الدراسة الى معرفة       

ي ف "اإلنترنت، وخدمات البريد اإللكتروني، والمؤتمرات المرئية والمسموعة وغيرها"

والعوامل التي تؤثر في نظرة أعضاء هيئة مؤسسات التعليم العالي بقطاعيه العام والخاص 

الي بقطاعيه العام والخاص ، التدريس حول استخدام تقنيات المعلومات في مؤسسات التعليم الع

و المتطلبات األساسية الستخدام تقنيات المعلومات في التعليم العالي بقطاعيه العام والخاص 

باالضافة الى معرفة العقبات والعوائق التي تمنع من استخدام تقنيات المعلومات ودراسة إمكانية 

ليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي ، تذليل العقبات الستخدام مثمر لهذه التقنيات في نظام التع

أن أكثر تقنيات المعلومات أهمية بالنسبة الستخدامها في التعليم العالي ومن وجهة نظر أعضاء 

هيئة التدريس كانت بالتسلسل كالتالي: شبكة اإلنترنت، ويليها في الترتيب البريد اإللكتروني، ثم 

طة الحاسوب ثم نظام نقل الملفات ، ان ارتفاع استخدام األقراص المدمجة، ثم التعليم بواس

المؤهل األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس أدى إلى ارتفاع إلمامهم بتقنيات المعلومات وأهميتها 

تقريباً من مفردات عينة البحث أيدوا استخدام هذه التقنيات في  %90في التعليم، حيث أن نسبة 

تقريباً، باالضافة الى أن الكثير من أعضاء هيئة  %10التعليم، في حين كان نسبة غير المؤيدين 

التدريس يشجعون استخدام تقنيات المعلومات المختلفة في التعليم، و أن االستعانة بالخبرات 

العالمية في مجال تقنية المعلومات وتوفير معامل الحاسب اآللي وبناء شبكة داخلية تغطي جميع 

تصال باإلنترنت يعد أمراً مهماً الستخدام تقنيات أقسام وكليات الجامعة وتوفير خدمة اال

 المعلومات في التعليم.

 : (٢) ٢٠٠5   Peyman et al   دراسة   -

                                                           
 والعام قطاعيه الخاصبالعالي التعليم  دور تقنيات المعلومات في تطوير التعليم في مؤسـسـات،  د. جبريل بن حسن العريشي .3

  . 2007،  المملكة العربية السعودية، ، جامعة الملك سعود  دراسة تطبيقية على مدينتي الرياض وجـدة

(1) Peyman. Et al., Exploring Failure. Factory of Implementing, Knowledge Management 
Systems in Organization, Vol.5 May 2005. 
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 -استهدفت هذه الدراسة اإلجابة على التساؤل التالي :
" أي استتهدفت تحليتل عوامتل فشتل  ما هي عوامل فشل تطبيق إدارة المعرفة فى المنظمات ؟

 (BB)باحتتتط أطلتتتق علتتتيهم فريتتتق عمتتتل  1000تطبيتتتق إداراة المعرفتتتة " واعتمتتتدت الدراستتتة علتتتى 
الدراستة أستلود دراستة  تالتى تعمل فتى مجتال التدوام ومقرهتا سويسترا .وأستتخدم Calibroبشركة 
 نت كما يلي .فشل تطبيق إدارة المعرفة كا أسبادأوضحت الدراسة  . Case Studyالحالة 

 عدم اضطالع اإلدارة العليا بأبعاد إدارة المعرفة ومتطلباتها . -
 اختيار شخص بسيط وعديم الخبرة لقيادة فريق إدارة المعرفة . -

 االختيار غير الصحيح ألعضام فريق المعرفة . -

 التخطيط الخاطئ والتنبؤ غير الصحيح للمشروع . -

 عدم وضع ميزانية لمشروع إدارة المعرفة . -

 الثقافة التنظيمية غير المالئمة . -

 عدم دعم والتزام اإلدارة العليا إلدارة المعرفة . -

 المقاومة ضد التغيير . -

 عدم قابلية فريق إدارة المعرفة لتمييز العالقات التنظيمية . -

 عدم التوافق بين األنظمة الحالية واألنظمة الجديدة . -

 قلة التعاون بين الفريق ومستخدمي المعرفة . -
 

  : (١) ٢٠٠4 Raj Reddy & Othersدراسة   -
 

تاحة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للشعوب التى الهذه الدراسة وضع اجندة  استهدفت   

يقل متوسط دخل الفرد فيها عن الفين دوالر وعدد اربعة بليون فرد ، وضمان سهولة استخدامهم 

 لها واستيعابها الحتياجاتهم وتطلعاتهم . 

الدراسة كيف ان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القدرة على احداث تحول فى نوعية وتبين 

 حياة فقراء العالم بدرجة اكبر من درجة التحول الذى تحدثه فى حياة االمم المتحضرة .

كما تتناول الدراسة بالتحليل المعوقات التى تحول دون التول الى المزايا والعوائد الضخمة 

المعلومات واالتصاالت والتى يمكن اتخاذها كمحاور اساسية تدور حولها االجندة لتكنولوجيا 

 البحثية للدول النامية فى نجال التنمية المعلوماتية .

وتجدر االشارة الى ان هذه الدراسة تختلف عن غيرها من الدراسات االخرى فى انها تساعد 

نولوجيا المعلومات لتلك الدول ، على على وضع اجندة بحث بالدول النامية تؤدى الى اتاحة تك

                                                           
)1( Raj Reddy & Others ,sustainable ICT for Emerging Economic : Mythology and Reality of the  

Digital divide problem ,2004  
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الرغم مما تعانيه من مشكالت الفقر ، حتى يمكن توفير مقومات البيئة الداعمة لتطوير وبناء 

 القدرات داخل المنظمات الحكومية بتلك الدول فى ظل تكنولوجيا المعلومات . 

 

 

  : (١) ٢٠٠3 Chiplunkar & Othersدراسة   -

تطبيتق مبتادا الحتدط المتعلقتة بتالنظم المفتوحتة فتي إعتادة هندستة عمليتات  استهدفت الدراستة
ت، ركزت هذه الدراسة على تحليل بيئة األعمال التنافسية بمستاعدة تكنولوجيتا المعلومتاو األعمال: 

ة متع األختذ باالعتبتتار التفتاعالت المختلفتة بتتين عمليتات األعمتتال المتعتددة عنتدما يتتتم تطبيتق إعتتاد
األعمتتال. وتقتتترد الدراستتة نموذجتتا  مبنيتتا  علتتى مخططتتات الحتتدط لتستتجيل التتتدفق هندستتة عمليتتات 

المنطقتتي والتفصتتيالت ذات العالقتتة، التتتي يمكتتن أن تتستتتخدم فتتي تصتتميم نظتتم المعلومتتات  إذ إن 
مخططات الحدط مفيدة في تصتميم نظتم معلومتات التذكام. وهتذه المنهجيتتة يمكتن أن تستتخدم فتي 

م، حيتط يمكتن أن يتتم تحليتل كتل حتدط لمعرفتة متطلباتتي متن البيانتات، تطوير نظام لنظم التصتمي
والعمليتتتات، والمتتتوارد. ويمكتتتن أن تظهتتتر التفتتتاعالت بتتتين القتتتوى المختلفتتتة، واألحتتتداط، والنمتتتاذ ، 

إلعتتادة  المحركتةوالتطبيقتات متن ختالل مخططتات التفاعتل. وتبحتط هتتذه الدراستة أيضتا  فتي القتوى 
 الهندسة، ومكوناتها.

 

 :  (٢) ٢٠٠١ Marakosدراسة   -

تهتتدا الدراستتة إلتتى توضتتيح األستتباد التتتي تتتؤدى إلتتى رفتتع كفتتامة وجتتودة الختتدمات الحكوميتتة 
المقدمتتتتة إلكترونيتتتتا.  وتوصتتتتلت الدراستتتتة إلتتتتى أن رفتتتتع الختتتتدمات الحكوميتتتتة ال يعتمتتتتد فقتتتتط علتتتتى 

تراتيجية عمتتل التكنولوجيتتا الجديتتدة ولكنتتي يعتمتتد أيضتتا  علتتى رؤيتتة وأهتتداا واضتتحة إلتتى جانتتد استت
مناستتبة. وأن تطبيتتق هتتذه التكنولوجيتتا يلزمتتي عمتتل تحضتتيري فتتى المنظمتتات وفلستتفة جديتتدة إلدارة 

عادة توجيي نظم المعلومات لخدمة المستفيدين.   المعلومات وا 
 التعليق على االدبيات السابقة

                                                           
(2) Chiplunkar, Chandrashekhar, Deshmukh, S.G. & Chattopadhyay, R., (2003 October), 

“Application of Principles of Event Related Open Systems to Business Process 
Reengineering”, Computer & Industrial Engineering, Vol. 45, Issue 3, pp347-374,  EBSCOhost 
Databases, Business Source Premier, http://search.epent.com, 03/02/2004.  

)2(
Marakos et al., (2001) Revising public Information Management for effective e-government 

Services. Information Management , Vol. 9, No.4.  

http://web2.epent.com/
http://web2.epent.com/
http://web2.epent.com/
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علتتى التترغم متتن اهميتتة تلتت  الدراستتات فتتى تحديتتد الفجتتوة البحثيتتة وبلتتورة مشتتكلة الدراستتة وكتتذل  فتتى 
 تحديد منهج واسلود الدراسة ، اال اني يالحظ على هذه الدراسات ما يلى : 

المنظمتتات الحكوميتتة إدارة ستتة الموضتتوعات المتعلقتتة بتطتتوير نحتتو درا هنتتا  اتجتتاه متزايتتد -
الخدمات العامة  ن تحسينكنولوجيا المعلومات ، كما يتضح أت من خالل االعتماد على 

متات ينبغتى وتطوير قدرات العاملين داخل المنظمات الحكومية فتى ظتل تكنولوجيتا المعلو 
ستتتت متكاملتتتة تقتتتوم علتتتى االدارة االلكترونيتتتة داختتتل المنظمتتتة ، أن تتتتتم علتتتى منظومتتتة وأ

 موارد البشرية واطالق المهاراتوتعمل على رفع كفامة وفعالية مستوى الخدمة وتطوير ال
  .االبداعية لالفراد

يتضتتتح وجتتتود مستتتتويات مختلفتتتة لرفتتتع كفتتتامة وفعاليتتتة الختتتدمات العامتتتة وتطتتتوير قتتتدرات  -
المنظمة ويتكتون  العاملين داخل المنظمات الحكومية فهنا  مستوى ينحصر داخل حدود

ع كفتتتامة وفعاليتتتتة دارة المنظمتتتة فتتتى مجتتتال رفتتتمتتتن العمليتتتات واألنشتتتطة التتتتى تقتتتوم بهتتتتا إ
دارة متغيترات وعوامتل البيئتة ين وذلت  عتن طريتق إالخدمات العامتة وتطتوير قتدرات العتامل

و علتى مستتوى الدولتة ويتكتون متن الداخلية والخارجيتة للمنظمتة ، امتا المستتوى التتالى فهت
نشتتتطة والعمليتتتات التتتتى تقتتتوم بهتتتا الدولتتتة فتتتى مجتتتال الختتتدمات العامتتتة وتطتتتوير قتتتدرات األ

بكافتتتتتة القطاعتتتتتات وذلتتتتت  متتتتتن ختتتتتالل تشتتتتتريعات وانشتتتتتطة التنظتتتتتيم المعلومتتتتتات  العتتتتتاملين
 والسياسات المتبعة فى قطاع المعلومات .

 فتي كتون الدراستة الحاليتة تستعى إلتى التربطتختلا الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  -
 أو الرقمنتتتتة بتتتتين رفتتتتع كفتتتتامة وفعاليتتتتة الختتتتدمات العامتتتتة باستتتتتخدام تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات

 ين آليات حماية المعلومات بالمؤسسات الحكومية.سوتح
تستتعى الدراستتة الحاليتتة إلتتى غلتتق الفجتتوة المرجعيتتة المتمثلتتة فتتي نقتتص الدراستتات العلميتتة  -

التتتي تتتتربط بتتتين التحتتتول الرقمتتتي أو متتتا يستتمى بالرقمنتتتة الحكوميتتتة واألمتتتن الستتتيبراني فتتتي 
حيط تمثل المجال التوظيفي  المنظمات الحكومية القطرية وبصفة خاصة في وزارة العدل

 للباحثة.

 منهج الدراسة
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سات اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لكوني من أكثر المناهج استخداما في الدرا
 االجتماعية واالنسانية، والمتضمن استخدام أسلود المسح الميداني، لجمع البيانات بواسطة

عاملين ستمار استقصام إلستطالع رأي عينة من البيق إبتط الباحثةوقد قامت ستبانة وتحليلها، اإل
 علوماتالتعرا على مستوى تأثير التحول الرقمي بالوزارة على أمن الموالمسئولين بالوزارة بهدا 

 بها ومن ثم الخرو  بنتائج وتوصيات تساهم في تحقيق أغراض الدراسة
 أنواع ومصادر البيانات

 :المصادر الثانوية 
متعلقة بية الالمراجع والدوريات العربية واألجنبية واألبحاط غير المنشورة العربية واألجنوتتمثل فى 

 حة منباإلضافة الى إعتماد الدراسة على البيانات اإلحصائية والتقارير المتا ،بموضوع الدراسة
 الجهات المختصة.

 :المصادر األولية 
وائم دادها وجمعها إلكترونيا من خالل قوهى البيانات المتعلقة بالدراسة الميدانية وقد تم إع

د تحدي اإلستقصام  بنام  على ما ستتوصل إليي الدراسة من نتائج الدراسات السابقة، وذل  لتأكيد
 المتغيرات المراد قياسها والمتعلقة بعنوان الموضوع.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
أجل استخالص النتائج من بيانات إعتمدت الدراسة على مجموعة من األساليد اإلحصائية من 

ستخدم  SPSS  versionالباحثة برنامج  تالبحط الميدانى، وكذل  لتحقيق أهداا البحط، وا 
 فى تحليل البيانات وقامت باستخدام األساليد التالية:  25

 .إختبار صدق وثبات اإلستبيان 
 لةاألسئ هذه وأن للمبحوثين، ومفهومة واضحة تكون االستبيان أسئلة أن إلى الصدق مفهوم يشير
 تساؤالت على لإلجابة صالحة وأنها الدراسة محل الظاهرة تقيت المستخدمة العبارات أو

 األهداا قيات على قدرتي يعني االستبيان صدق أن أي اإلحصائي، وللتحليل الدراسة وفرضيات
 .لقياسها وضع التي
 فترة بعد العينة أفراد على أخرى مرة وتطبيقي االستبيان إعادة حالة في أني يعني االستبيان ثبات
 التي النتائج من جدا قريبة نتائج يعطي االستبيان فإن ، الظروا نفت توفر وفي قصيرة، زمنية
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 كرونباخ ألفا اختبار باستخدام الثبات قيات وتم .لالستبيان األول التطبيق في عليها الحصول تم
 فقرات جميع ثبات درجة على التعرا وكذل  محور كل عبارات ثبات درجة على للتعرا

 كما هو موضح الحقا .  االستبيان
 
 

 :بعض اإلحصاءات الوصفية 
 اوص على للتعرا المعياري واالنحراا الحسابي والوسط والتكرارات على النسدقد تم االعتماد 

 .الشخصية وقد تم اإلستعانة ببعض الرسوم البيانية العينة أفراد خصائص
  المدى:معادلة 

من  تم إختيار مقيات ليكارت الخماسى والذى يشير الى مدى موافقة أفراد العينة على كل عبارة
 عبارات المحاور الرئيسية للدراسة.

 ميزان تقديرى وفقا لمقيات ليكارت الخماسى
 الدرجة طول الفترة المتوسط المرجح باألوزان اإلستجابة

 0.79 1.79الى  1من  غير موافق بشدة
 منخفض

 0.79 2.59الى  1.80من غير موافق
 متوسط 0.79 3.39الى  2.60من  الى حد ما
 0.79 4.19الى  3.40من  موافق

 مرتفع
 0.8 5الى  4.20من  موافق بشدة

 :)االرتباط الخطى البسيط )بيرسون 

االرتباط بين متغيرين كميين ويعكت هذا المقيات درجة أو قوة العالقة بين  يستخدم لقيات
. فإذا 1 -، 1المتغيرين واتجاه هذه العالقة. وتنحصر قيمة معامل االرتباط )بيرسون(  بين + 

فمعنى ذل  أن االرتباط بين المتغيرين طردي تام، وهو  1كانت قيمة معامل االرتباط تساوي + 
ذا كانت قيمة معامل االرتباط تساوي أقوى أنواع االر  فمعنى  1 –تباط الطردي بين متغيرين. وا 

ذا  ذل  أن االرتباط بين المتغيرين عكسي تام، وهو أقوى أنواع االرتباط العكسي بين متغيرين. وا 
كانت قيمة معامل االرتباط تساوي صفر، فمعنى ذل  أني ال يوجد ارتباط بين المتغيرين. وكلما 
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كلما كان االرتباط قويا ، وكلما اقترد من الصفر  1 –أو  1ة معامل االرتباط من + اقتربت قيم
 كلما كان االرتباط ضعيفا . 

  نحدار الخطى البسيط:اإل 

يعبر عن عالقة ما بين المتغير التابع )ص( والمتغير المستقل )ت( ومدى تأثير المتغير 
 ر.المستقل على المتغير التابع من خالل ميل خط اإلنحدا

 ويتكون النموذ  اإلنحدار من:

 ص = أ + د )ت( النموذ 
 المتغير التابع ص
 المتغير المستقل ت
 الجزم الثابت والذى بعبر عن قيمة ص عندما تكون قيمة ت تساوى صفر أ
 ميل خط اإلنحدار د
  تحليل اإلنحدار الخطي المتعددMultiple Regression Analysis : 

وذل  الختبار الفرضية الرئيسية، والتأكد من صالحية نموذ  الدراسة وأثر المتغير المستقل 
 Simple Regressionبأبعادة المختلفة في المتغير التابع. وتحليل اإلنحدار الخطي البسيط 

Analysis .الختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية األولى 
 ستبانة:حساب صدق وثبات اإل

تساق الداخلى لالستبيان بحساد )معادلة ألفا كرونباخ( صدق اإلثبات و وقد جرى التحقق من 
Cronbach's Alpha))، عينة الدراسة على عينة إستطالعية مكونة  وصدق للتأكد من ثبات

 ( يوضح معامالت ثبات1( مفردة وقد تم إستبعادها من العينة الكلية، والجدول رقم )20من )
 أداة الدراسة. وصدق

 أداة الدراسة وصدق ( معامالت ثبات1جدول )
 عدد العبارات صدق المحور ثبات المحور المحور

 7 0.888 0.789 التحول الرقمي للخدمات الحكومية 

 7 0.981 0.794 التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الرقمية
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 7 0.885 0.785 التوعية العامة بالخدمات الرقمية وأهميتها

 7 0.891 0.795 توافر المرافق األساسية للتحول الرقمي

 14 0.953 0.909 األمن السيبراني 

 42 0.956 0.915 الثبات العام لإلستبيان

( 0.915( أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة مرتفع حيط بلغ )1يتضح من الجدول رقم )
األول  المحور، فيما تراود ثبات (0.956ومعامل الصدق يساوي ) إلجمالى عبارات اإلستبيان

الثالط  المحور، وبلغ معامل ثبات 0.794الثاني نحو  المحور، وبلغ معامل ثبات 0.789نحو 
، 0.909نحو  المحور التابع، وبلغ ثبات 0.795نحو  الرابع المحور، وبلغ ثبات 0.785نحو 

 يمكن اإلعتماد عليي فى والصدق جة عالية من الثباتوهذا يدل على أن اإلستبيان يتمتع بدر 
 كحد أدنى للثبات.  0.70التطبيق الميدانى للدراسة بحسد مقيات نانلى والذى اعتمد 

 الجنس -1

 ( الجنت2جدول )
 % التكرار  

 66.8 147 ذكر

 33.2 73 أنثي

 100.0 220 اإلجمالي

و حيط بلغت نسبة الذكور نح الدراسة، متغير الجنت ألفراد عينةيتضح من خالل نتائج الجدول 
 والشكل التالي يوضح تل  النتائج.، %50.5، بينما بلغت نسبة اإلناط نحو 49.5%

 الدرجة الوظيفية -2
 ( الدرجة الوظيفية3جدول )

 % التكرار  

 32.3 71 إدارة منخفضة

 51.8 114 إدارة متوسطة

 15.9 35 إدارة عليا

 100.0 220 اإلجمالي

 ةإدارة منخفضحيط بلغت نسبة  ألفراد عينة الدراسة خالل نتائج الجدول متغير العمريتضح من 
نحو  إدارة عليا، وبلغت نسبة %32نحو  إدارة متوسطة، بينما بلغت نسبة من %32نحو 
36% ، 

 المؤهل العلمي -3
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 ( المؤهل العلمي4جدول )
 % التكرار  

 26.8 59 أقل من ثانوي عام

 22.7 50 ثانوي عام

 34.1 75 بكالوريوس

 16.4 36 دراسات عليا

 100.0 220 اإلجمالي

حيط بلغت نسبة  ألفراد عينة الدراسة يتضح من خالل نتائج الجدول متغير المؤهل العلمي
 ثانوي عامحاصلون علي بلغت نسبة الو ، %27نحو  أقل من ثانوي عامحاصلون علي تعليم ال

 ، %27نحو  دراسات عليا، وبلغت نسبة %23نحو  بكالوريوت، بينما بلغت نسبة %23نحو 

 سنوات الخبرة  -4

 ( سنوات الخبرة5جدول )
 % التكرار  

 26.4 58 سنوات 5أقل من 

 34.1 75 سنوات 10ل  5من 

 26.4 58 سنة 15ل  10من 

 13.2 29 سنة 15أكبر من 

 100.0 220 اإلجمالي

أقل حيط بلغت نسبة  ألفراد عينة الدراسة يتضح من خالل نتائج الجدول متغير سنوات الخبرة
، %26نحو  سنوات 10من خمت سنوات إلي ، بينما بلغت نسبة %26نحو  من خمت سنوات

 %47نحو سنوات  10 أكبر منوبلغت نسبة 

 نتائج الدراسة
 أواًل: إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه محاور الدراسة األساسية

  -(:وميةمدى التحول الرقمي للخدمات الحكالبعد األول )إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه  -1
 ومية(ت الحك( إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه البعد األول )مدى التحول الرقمي للخدما1جدول )

 العبارات
قيمة 
إختبار 

 )ت(

الداللة 
اإلنحراف  المتوسط اإلحصائية

 الدرجة المعياري

التي تعتمد  هنا  تغير كبير في عدد الخدمات الحكومية
 على استخدام الكمبيوتر

 موافق 1.02 4.04 0.00 15.18

 موافق 1.01 4.09 0.00 16.03الجهات الحكومية التي تعتمد على الخدمات الرقمية باتت 



 20 

 منتشرة وتزداد بشكل متسارع.
التحول للخدمات اإللكترونية سوا يؤدي إلى تجانت في 

 مستوى هذه الخدمات بين الجهات المختلفة.
 موافق 1.02 3.94 0.00 13.67

االستثمارات الموجودة حالي ا في البنية التحتية للخدمات 
اإللكترونية سوا تؤدي إلى زيادة معدل التحول الرقمي في 

 المستقبل القريد.
 موافق 0.96 3.99 0.00 15.20

التحول الرقمي سوا يؤدي إلى مزيد من إشباع ورضا 
 العمالم.

 موافق 1.13 3.86 0.00 11.30

التحول الرقمي سوا يؤدي إلى تحسين وسرعة الخدمات 
 المقدمة إلى العمالم.

 موافق 1.08 3.90 0.00 12.39

التحول الرقمي سوا يتيح للمواطنين بذل مجهود أقل في 
 سبيل الحصول على هذه الخدمات.

 موافق 0.98 4.00 0.00 15.11

 موافق 1.03 3.97 0.00 14.12 المتوسط العام للبعد
ختبار )ت( إلستجابات أفراد عينة  (1) يتضح من نتائج جدول رقم اإلحصامات الوصفية وا 

ط ونجد أن المتوس (مدى التحول الرقمي للخدمات الحكومية)الدراسة حول عبارات البعد األول 
 ( ويعنى ذل  درجة موافقة )موافق( على البعد ككل، أى يدل ذل  على أن3.97الكلى للمحور )

( كوميةد العينة لديهم درجة موافقة عالية على عبارات بعد )مدى التحول الرقمي للخدمات الحأفرا
طها ونالحظ إنخفاض اإلنحرافات المعيارية لعبارات البعد مما يدل على تمركز االجابات حول وس

م ( حيط ان قي3الحسابى، ونجد اني هنا  تفاوت في إجابات أفراد عينة الدراسة عن المتوسط )
ة وهي ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوي 0.000لداللة اإلحصائية لجميع العبارات تساوي ا

0.05. 

الجهات الحكومية التي تعتمد على وقد جامت  فى المرتبة األولى العبارة التى تنص على )
وبدرجة موافقة  (4.09الخدمات الرقمية باتت منتشرة وتزداد بشكل متسارع( بمتوسط حسابى )

مية هنا  تغير كبير في عدد الخدمات الحكو )موافق(، فيما جامت فى المرتبة الثانية العبارة )
 وبدرجة موافقة )موافق(.( 4.04التي تعتمد على استخدام الكمبيوتر( بمتوسط حسابى )

 التحول الرقمي سوا يؤدي إلى مزيد من إشباع ورضاوقد جامت في المرتبي االخيره العباره )
ى فوبدرجة موافقة )موافق(، وقد جامت اتجاهات أرام األفراد ( 3.86متوسط حسابى )العمالم( ب

 مية()مدى التحول الرقمي للخدمات الحكو العينة بدرجة موافقة عالية فيما يتعلق بالبعد األول 
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 الخدمات جودة بمعاييرلتزام الجهات الحكومية إفراد العينة تجاه البعد الثاني )إتجاهات أراء أ -2
 ية(:الرقم

ة ايير جودية بمعلتزام الجهات الحكومإفراد العينة تجاه البعد الثاني )( إتجاهات أراء أ2جدول ) -3
 الخدمات الرقمية(

 

 العبارات
قيمة 
إختبار 

 )ت(

الداللة 
اإلنحراف  المتوسط اإلحصائية

 الدرجة المعياري

أغلد الجهات الحكومية التي تطبق الخدمات اإللكترونية 
 مرتفعة لخدماتها المقدمة للعمالم.تتسم بجودة 

 موافق 0.93 4.09 0.00 17.46

هنا  معايير محددة لجودة الخدمات الحكومية يتم بشكل 
 دوري متابعتها وذل  حتى يتسنى تحسن األدام.

 موافق 1.07 4.01 0.00 13.95

أغلد الجهات الحكومية مدفوعة باالهتمام بجودة الخدمات 
 إلكترونيًّا.الحكومية المقدمة 

 موافق 1.06 4.00 0.00 14.09

هنا  تقدم ا مستمر ا في مستوى الجودة الحالي للخدمات 
 موافق 1.03 4.03 0.00 14.81 الحكومية.

التزام الجهات الحكومية بالمعايير المتاحة للجودة يؤدي 
 بشكل كبير إلى إشباع رضا العاملين.

 موافق 1.14 3.89 0.00 11.58

 موافق 1.06 3.96 0.00 13.46 الجهات الحكومية بمعايير الجودة الموضوعة. هنا  التزام
هنا  متابعة مستمرة من الجهات الرقابية الحكومية على 

 مستوى الجودة الخاص بالخدمات الحكومية
 موافق 1.06 4.10 0.00 15.32

 موافق 1.05 4.01 0.00 14.38 المتوسط العام للبعد
ختبار )ت( إلستجابات أفراد عينة  (2) يتضح من نتائج جدول رقم اإلحصامات الوصفية وا 

جد ون (يةالتزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الرقم)الدراسة حول عبارات البعد الثاني 
 ( ويعنى ذل  درجة موافقة )موافق( على البعد ككل، أى يدل4.01أن المتوسط الكلى للمحور )

ومية يهم درجة موافقة عالية على عبارات بعد )التزام الجهات الحكأفراد العينة لدذل  على أن 
يدل  ونالحظ إنخفاض اإلنحرافات المعيارية لعبارات البعد ممابمعايير جودة الخدمات الرقمية( 

على تمركز االجابات حول وسطها الحسابى، ونجد اني هنا  تفاوت في إجابات أفراد عينة 
 وهي 0.000قيم الداللة اإلحصائية لجميع العبارات تساوي  ( حيط ان3الدراسة عن المتوسط )

 .0.05ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية 
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 قابيةهنا  متابعة مستمرة من الجهات الر وقد جامت  فى المرتبة األولى العبارة التى تنص على )
درجة وب (4.10الحكومية على مستوى الجودة الخاص بالخدمات الحكومية( بمتوسط حسابى )

بق أغلد الجهات الحكومية التي تطموافقة )موافق(، فيما جامت فى المرتبة الثانية العبارة )
( 4.09الخدمات اإللكترونية تتسم بجودة مرتفعة لخدماتها المقدمة للعمالم( بمتوسط حسابى )

 وبدرجة موافقة )موافق(.

دي دة يؤ بالمعايير المتاحة للجو  التزام الجهات الحكوميةوقد جامت في المرتبي االخيره العباره )
وبدرجة موافقة )موافق(، وقد ( 3.89بشكل كبير إلى إشباع رضا العاملين( بمتوسط حسابى )

تزام )الجامت اتجاهات أرام األفراد فى العينة بدرجة موافقة عالية فيما يتعلق بالبعد الثاني 
 .الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الرقمية(

  -هميتها(:ية وأراء أفراد العينة تجاه البعد الثالث )التوعية العامة بالخدمات الرقمإتجاهات أ -4
 تها(ة وأهميالرقمي )التوعية العامة بالخدمات الثالث( إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه البعد 3جدول )

 العبارات
قيمة 
إختبار 

 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تمول الجهات الحكومية العديد من البرامج التوعوية 
 الخاصة بالخدمات اإللكترونية لزيادة الطلد عليها.

 موافق 1.09 3.86 0.00 11.76

يلعد الوعي العام دور ا هام ا في زيادة جودة الخدمات 
 اإللكترونية وتحسين هذه الجودة بشكل مستمر.

 موافق 1.04 3.89 0.00 12.75

العاملين والمواطنين والجهات الحكومية  تتضافر جهود
 لتحسين جودة الخدمات اإللكترونية.

 موافق 1.05 3.90 0.00 12.70

كلما زادت درجة وعي الجمهور بأهمية الخدمات 
 رجةاإللكترونية وتأثيراتها اإليجابية البيئية  كلما زادت د

 الجودة الخاصة بها.
 موافق 1.11 3.95 0.00 12.68

شاملة لتوعية الجمهور بأهمية الخدمات هنا  خطط 
اإللكترونية والتحسين المستمر لجودة هذه الخدمات من 

 خالل الشكاوى والمقترحات.
 موافق 1.14 3.93 0.00 12.10

 موافق 0.92 4.12 0.00 18.18التوعية العامة بأهمية ودور الخدمات اإللكترونية هو 
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دور كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنشآت 
 األعمال.

هنا  منافسة بين الوحدات الحكومية المختلفة لتحسين 
 جودة الخدمات المقدمة إلكترونيًّا

 موافق 1.07 4.01 0.00 13.99

 موافق 1.06 3.95 0.00 13.45 المتوسط العام للبعد

النسد المئوية إلستجابات أفراد الدراسة حول البعد الثالط  (3) يتضح من نتائج جدول رقم
نى ذل  ( ويع3.95ونجد أن المتوسط الكلى للمحور ) )التوعية العامة بالخدمات الرقمية وأهميتها(

ة ة عاليأفراد العينة لديهم درجة موافقدرجة موافقة )موافق( على البعد ككل، أى يدل ذل  على أن 
ات لعبار  ونالحظ إنخفاض اإلنحرافات المعياريةلخدمات الرقمية وأهميتها(، على )التوعية العامة با

البعد مما يدل على تمركز االجابات حول وسطها الحسابى، ونجد اني هنا  تفاوت في إجابات 
ي ( حيط ان قيم الداللة اإلحصائية لجميع العبارات تساو 3أفراد عينة الدراسة عن المتوسط )

 .0.05حصائية عند مستوي معنوية وهي ذات داللة إ 0.000

ات التوعية العامة بأهمية ودور الخدموقد جامت  فى المرتبة األولى العبارة التى تنص على )
اإللكترونية هو دور كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنشآت األعمال( بمتوسط حسابى 

 ة بينهنا  منافسنية العبارة )وبدرجة موافقة )موافق بشدة(، فيما جامت فى المرتبة الثا (4.12)
( 4.01الوحدات الحكومية المختلفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلكترونيًّا( بمتوسط حسابى )

 وبدرجة موافقة )موافق(.

ية تمول الجهات الحكومية العديد من البرامج التوعو وقد جامت في المرتبي االخيره العباره )
وبدرجة موافقة ( 3.86بمتوسط حسابى )( دة الطلد عليهاالخاصة بالخدمات اإللكترونية لزيا

لثالط بعد ا)موافق(، وقد جامت اتجاهات أرام األفراد فى العينة بدرجة موافقة عالية فيما يتعلق بال
 .)التوعية العامة بالخدمات الرقمية وأهميتها(

  -ي(:الرقم )توافر المرافق األساسية للتحول البعد الرابعإتجاهات أراء أفراد العينة تجاه  -5
 لرقمي(.لتحول ال)توافر المرافق األساسية  البعد الرابع( إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه 4جدول )

 العبارات
قيمة 
إختبار 

 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 الدرجة
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الواقع تبذل الحكومة مجهودات كبيرة وواضحة على أرض 
 فيما يتعلق بالمرافق األساسية للخدمات اإللكترونية.

 موافق 1.06 4.00 0.00 14.05

تسعي الجهات الحكومية إلي تعميم تقديم الخدمات  
اإللكترونية في كل الجهات الحكومية وكل المناطق في 

 البالد.
 موافق 0.99 4.07 0.00 16.14

 الرقمي أولوية يمثل اإلنفاق على المرافق األساسية للتحول
 كبرى في الوحدات الحكومية.

 موافق 0.99 4.04 0.00 15.53

 تتسم المرافق األساسية الموجودة بالوفرة المناسبة لتعميم
الخدمات اإللكترونية من الجهات وبالشكل الذي يدعم 

 التوسع المستقبلي في هذه الخدمات.
 موافق 1.03 4.01 0.00 14.58

ومتابعة جيدة وفعالة للمرافق يتم إجرام صيانات دورية 
الخاصة بالخدمات اإللكترونية حتى يتم الحفاظ على 

نتاجيتها العالية.  مستوى أدائها وا 
 موافق 1.08 3.93 0.00 12.83

هنا  العديد من الخبرام ذوي الكفامة والمهارات العالية 
إلدارة وتشغيل المرافق الخاصة بالخدمات اإللكترونية 

 الكفامة والفعالية.بأعلى مستويات 
 موافق 0.97 4.03 0.00 15.64

 يتم زيادة المرافق األساسية الخاصة بالخدمات اإللكترونية
مثل الهاردوير والسوفت وير بجاند الكفامات والمهارات 

 البشرية المدربة جيد ا.
 موافق 1.02 3.97 0.00 14.21

 موافق 1.02 4.01 0.00 14.71 المتوسط العام للبعد

توافر ) البعد الرابعالنسد المئوية إلستجابات أفراد الدراسة حول  (4) من نتائج جدول رقم يتضح
 ( ويعنى ذل  درجة4.01( ونجد أن المتوسط الكلى للمحور )المرافق األساسية للتحول الرقمي

 ية علىأفراد العينة لديهم درجة موافقة عالموافقة )موافق( على البعد ككل، أى يدل ذل  على أن 
 البعد ونالحظ إنخفاض اإلنحرافات المعيارية لعبارات(، توافر المرافق األساسية للتحول الرقمي)

مما يدل على تمركز االجابات حول وسطها الحسابى، ونجد اني هنا  تفاوت في إجابات أفراد 
 0.000( حيط ان قيم الداللة اإلحصائية لجميع العبارات تساوي 3عينة الدراسة عن المتوسط )

 .0.05وهي ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية 
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قديم تسعي الجهات الحكومية إلي تعميم توقد جامت  فى المرتبة األولى العبارة التى تنص على )
( بمتوسط حسابى الخدمات اإللكترونية في كل الجهات الحكومية وكل المناطق في البالد

لى يمثل اإلنفاق عرتبة الثانية العبارة )وبدرجة موافقة )موافق(، فيما جامت فى الم (4.07)
 (4.04( بمتوسط حسابى )المرافق األساسية للتحول الرقمي أولوية كبرى في الوحدات الحكومية

 وبدرجة موافقة )موافق(.

 مرافقيتم إجرام صيانات دورية ومتابعة جيدة وفعالة للوقد جامت في المرتبي االخيره العباره )
نتاجيتها العاليةالخاصة بالخدمات اإللكت وسط بمت( رونية حتى يتم الحفاظ على مستوى أدائها وا 

وبدرجة موافقة )موافق(، وقد جامت اتجاهات أرام األفراد فى العينة بدرجة ( 3.93حسابى )
 (.توافر المرافق األساسية للتحول الرقمي) بالبعد الرابعموافقة عالية فيما يتعلق 

  -(:األمن السيبراني ) المحور التابعإتجاهات أراء أفراد العينة تجاه  -6
 (.األمن السيبراني ) المحور التابع( إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه 5جدول )

 العبارات
قيمة 
إختبار 

 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

يلعد األمن السيبراني دور ا عظيم ا في التوفر المستمر 
والبيانات المطلوبة لكل متخذي القرارات في الجهات للمعلومات 

 الحكومية.
 موافق 1.07 3.97 0.00 13.47

 موافق 0.98 4.00 0.00 15.18 يؤدي األمن السيبراني دور ا استراتيجي ا في حوكمة األمن.
 رجيةيلعد األمن السيبراني دور ا كبير ا فيما يتعلق باألطراا الخا

باتت تلعد دور ا هام ا في أغلد والحوسبة السحابية والتي 
 التطبيقات اإللكترونية الحالية.

 موافق 1.04 3.95 0.00 13.59

يلعد األمن السيبراني دور ا استراتيجي ا وكام في سرية 
المعلومات والبيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية وتخص 

 المواطنين وخدماتهم.
 موافق 1.07 4.01 0.00 14.10

ة السيبراني دور أ عظيم أ في إدارة النسخ االحتياطييلعد األمن 
 ات.لزيادة فاعلية وكفامة التخزين  اإللكتروني للبيانات والمعلوم

 موافق 1.01 4.03 0.00 15.11

 موافق 1.02 4.08 0.00 15.74يؤدي األمن السيبراني دور ا استراتيجيًّا في أنظمة التحكم 
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 الصناعي ومستويات الجودة ومؤشرات القيات البيئية.
 يؤدي األمن السيبراني دور ا استراتيجيًّا في سالمة المعلومات

 والبيانات إلكترونيًّا.
 موافق 1.15 3.95 0.00 12.24

 يلعد األمن السيبراني بما يوفره من مقومات ومزايا من إمكانية
توفر المعلومات وضمان عمليات تحليلها بدقة وسرية وبالتالي 

 للمستقبل.الجاهزية 
 موافق 1.07 3.97 0.00 13.51

يتمتع األمن السيباني الحالي بكل المقومات الالزمة لتقديم 
المنافع الخاصة تمكن من استمرارية واستدامة خدماتي بشكل 

 فعَّال.
 موافق 1.00 4.04 0.00 15.42

يمكن األمن السيبراني من إدارة مخاطر المعلومات في الجهات 
يمتلكي من مقومات وسمات خاصة في األنظمة الحكومية لما 

 التي تدعم الجهات الحكومية.
 موافق 1.05 3.97 0.00 13.73

يلعد األمن السيبراني دور أ استراتيجيًّا في تدعيم عمليات 
 التدريد وتنمية المهارات للعاملين في الجهات الحكومية للتحسن

 المستمر لمستوى األمن السيبراني بشكل مستمر.
 موافق 1.06 4.00 0.00 13.99

جية يلعد األمن السيبراني دور ا استراتيجيًّا في تشجيع االستراتي
 الرقمية بين الجهات الحكومية المختلفة.

 موافق 1.02 4.05 0.00 15.21

مات يؤدي األمن السيبراني دور ا استراتيجيًّا في مستوى جودة الخد
 الجودة بشكل كام ودقيق.الحكومية واستمرارية واستدامة هذه 

 موافق 1.01 4.07 0.00 15.70

يتمتع األمن السيبراني الموجود حاليًّا في الجهات الحكومية 
بدرجة مناسبة من الصمود أمام المشكالت الحالية المتعلقة 

 بالسرية والسالمة والوفرة للمعلومات.
 موافق 1.15 3.93 0.00 12.24

 موافق 1.05 4.00 0.00 14.23 المتوسط العام 

النسد المئوية إلستجابات أفراد الدراسة حول المحور التابع )  (5) يتضح من نتائج جدول رقم
( ويعنى ذل  درجة موافقة )موافق( 4.00األمن السيبراني( ونجد أن المتوسط الكلى للمحور )

األمن  )أفراد العينة لديهم درجة موافقة عالية على على المحور ككل، أى يدل ذل  على أن 
ونالحظ إنخفاض اإلنحرافات المعيارية لعبارات المحور مما يدل على تمركز (، السيبراني

االجابات حول وسطها الحسابى، ونجد اني هنا  تفاوت في إجابات أفراد عينة الدراسة عن 
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وهي ذات داللة  0.000( حيط ان قيم الداللة اإلحصائية لجميع العبارات تساوي 3المتوسط )
 .0.05ة عند مستوي معنوية إحصائي

ا في تيجيًّ يؤدي األمن السيبراني دور ا استراوقد جامت  فى المرتبة األولى العبارة التى تنص على )
 (4.08أنظمة التحكم الصناعي ومستويات الجودة ومؤشرات القيات البيئية( بمتوسط حسابى )

ور ا ديؤدي األمن السيبراني رة )وبدرجة موافقة )موافق(، فيما جامت فى المرتبة الثانية العبا
م استراتيجيًّا في مستوى جودة الخدمات الحكومية واستمرارية واستدامة هذه الجودة بشكل كا

 وبدرجة موافقة )موافق(.( 4.07ودقيق( بمتوسط حسابى )

ية حكومات اليتمتع األمن السيبراني الموجود حاليًّا في الجهوقد جامت في المرتبي االخيره العباره )
( تعلومابدرجة مناسبة من الصمود أمام المشكالت الحالية المتعلقة بالسرية والسالمة والوفرة للم

 وبدرجة موافقة )موافق(، وقد جامت اتجاهات أرام األفراد فى العينة( 3.93بمتوسط حسابى )
 بدرجة موافقة عالية فيما يتعلق بالمحور الخامت )األمن السيبراني(.

 الدراسة فروضنتائج : ثانياً 
يجاد الصيغ والمعالجات والحلول المناسبة للمشكلة ال  واردةلغرض تحقيق أهداا الدراسة وا 

 فيي، فقد تم تحديد الفرضيات الرئيسة والفرعية لي وكما يأتي: 

 الرئيسية التالية:اعتمد الباحط على الفرضّية 
 ة قطرل في دولبوزارة العد السيبرانيفي تحقيق األمن إلدارة التحول الرقمي  تأثير معنوىيوجد 

 :يتفّرع عنها الفرضّيات الفرعّية التّالية
 األمن السيبراني. تحقيق لمدى التحول الرقمي للخدمات الحكومية على تاثير معنوىيوجد  .1
 قيقتحالتزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الرقمية على لمدي  تأثير معنوىيوجد  .2

 األمن السيبراني.
 راني.األمن السيب تحقيقلتوعية العامة بالخدمات الرقمية وأهميتها على ل تأثير معنوىيوجد  .3
 ي.األمن السيبران تحقيقعلى  لتوافر المرافق األساسية للتحول الرقميتأثير معنوى يوجد  .4

ونعتترض فيمتتا يلتتي مصتتفوفة اإلرتبتتاط بتتين المتغيتترات وبعضتتها التتبعض للتأكتتد متتن صتتحة تطبيتتق 
 اإلنحدار.نماذ  

 (1جدول )
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التحول 

الرقمي 

للخدمات 

 الحكومية

التزام الجهات 

الحكومية بمعايير 

جودة الخدمات 

 الرقمية

التوعية العامة 

بالخدمات 

الرقمية 

 وأهميتها

توافر المرافق 

األساسية 

للتحول 

 الرقمي

إدارة 

التحول 

 الرقمي

األمن 

 السيبراني

معامل 

إرتباط 

 بيرسون

.797** .866** .738** .810** .880** 

الداللة 

 اإلحصائية
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

يتضتتح متتن ختتالل الجتتدول قتتيم اإلرتبتتاط بتتين األبعتتاد والمتغيتتر التتتابع، ومتتن خاللهتتا نتعتترا علتتي 
 العالقة بين المتغيرات وبعضها البعض، حيط جامت النتائج لتدل علي ما يلي:

المحتتور التتتابع )األمتتن الستتيبراني( والمحتتور المستتتقل )إدارة توجتتد عالقتتة إرتبتتاط طتتردي قتتوي بتتين 
وذلتت  عنتتد مستتتوي داللتتة  0.880التحتتول الرقمتتي( حيتتط بلغتتت قيمتتة معامتتل إرتبتتاط بيرستتون نحتتو 

 .0.05أي أقل من  0.000إحصائية 

المحتتتور التتتتابع )األمتتتن الستتتيبراني( والمحتتتور األول )متتتدى  توجتتتد عالقتتتة إرتبتتتاط طتتتردي قتتتوي بتتتين 
وذلت   0.797لرقمي للخدمات الحكومية(، حيط بلغت قيمة معامتل إرتبتاط بيرستون نحتو التحول ا

 .0.05أي أقل من  0.000عند مستوي داللة إحصائية 

 المحتتور التتتابع )األمتتن الستتيبراني( والمحتتور الثتتاني )التتتزام توجتتد عالقتتة إرتبتتاط طتتردي قتتوي بتتين 
ط بلغت قيمة معامل إرتبتاط بيرستون نحتو الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الرقمية(، حي

 .0.05أي أقل من  0.000وذل  عند مستوي داللة إحصائية  0.866

 المحتتور التتتابع )األمتتن الستتيبراني( والمحتتور الثالتتط )التوعيتتةتوجتتد عالقتتة إرتبتتاط طتتردي قتتوي بتتين 
وذلت   0.738العامة بالخدمات الرقمية وأهميتها(، حيتط بلغتت قيمتة معامتل إرتبتاط بيرستون نحتو 

 . 0.05أي أقل من  0.000عند مستوي داللة إحصائية 

ر توافالمحور التابع )األمن السيبراني( والمحور الرابع ) توجد عالقة إرتباط طردي قوي بين
وذل   0.810(، حيط بلغت قيمة معامل إرتباط بيرسون نحو المرافق األساسية للتحول الرقمي

 .0.05قل من أي أ 0.000عند مستوي داللة إحصائية 
 ي:ونعرض فيما يلي نتائج الفرضيات بإستخدام نماذج اإلنحدار البسيطة والمتعددة كما يل

 .برانياألمن السي في إلدارة التحول الرقميتأثير معنوى الفرضية الرئيسية : يوجد  -1
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 وصف النموذج( 2جدول )
 االنحراف المعيارى لخطأ المقدرات معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل اإلرتباط النموذج
1 .880a 0.775 0.774 0.339 

 المقدرات: )الثابت(، إدارة التحول الرقمي

( توصيا للنموذد والذى من خاللي نتعرا على قيمة معامل ارتباط 2يوضح لنا الجدول )
 الرقميإلدارة التحول ( مما يدل على اني يوجد إرتباط طردى قوي 0.880بيرسون وهى تساوى )

سير ، ونجد أيضا  ان معامل التحديد والذى يوضح لنا قدرة النموذ  على تفاألمن السيبراني في
ن ا( وتعنى ذل  0.775التغير فى المتغير التابع ونجد أن قيمة معامل التحديد عالية وتساوى )

  من قيم المتغير التابع. %78النموذ  قد نجح فى تفسير ما يقرد من 
 ل التباين(  تحلي3جدول )

 الداللة االحصائية قيمة )ف( المتوسط المربع درجات الحراية مجموع المربعات النموذج
 0.000b 750.51 86.23 1.00 86.23 االنحدار 1
     0.11 218.00 25.05 البواقى  
       219.00 111.27 االجمالى  

 المتغير التابع: األمن السيبراني
 التحول الرقميالمتغير المستقلة: إدارة 

 وىالفرض البديل: النموذ  معن                          الفرض العدمى: النموذ  غير معنوى
ن (  تحليل التباين مدى معنوية نموذ  االنحدار الخطى البسيط ونجد أ3يوضح لنا جدول رقم )

فض الفرض ( ويعنى ذل  اننا نر 0.05( وهى أقل من )0.000قيمة الداللة اإلحصائية تساوى )
العدمى ونقبل الفرض البديل مما يعنى ذل  معنوية النموذ ، اى اني يوجد اثر ذات داللة 

  .األمن السيبراني  إلدارة التحول الرقمي فيإحصائية 

 ( المعامالت4جدول )
 الداللة االحصائية  قيمة )ت( المعامالت  

 0.000 2.313 0.458 الثابت 1
 0.000 27.396 0.994 إدارة التحول الرقمي  

 المتغير التابع: األمن السيبراني

( المعامالت الخاصة بالمتغير المستقل والتى يتضح أنها معنوية أى أن 4يوضح لنا جدول )
( األمن السيبراني( لي تأثير معنوى على المتغير التابع )إدارة التحول الرقميالمتغير المستقل )
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(، ونجد أن قيمة المعامل للمتغير المستقل 0.05من )وذل  ألن قيمة الداللة اإلحصائية أقل 
إدارة التحول (، أى أني كلما زادت درجة المتغير المستقل )0.944( هى )إدارة التحول الرقمي)

( درجة، وهذا 0.944( بمقدار )األمن السيبراني( درجة واحدة ستزداد درجة المتغير التابع )الرقمي
دارة التحو  درجة واحدة، فإني ستزداد  األمن السيبراني بمقدار  ل الرقمييعنى اني كلما زاد أثرا 

94%     . 

 :ات الفرعيةالفرضي -2
األمن  تحقيق لمدى التحول الرقمي للخدمات الحكومية على تأثير معنوىيوجد  -

 السيبراني.
ى التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الرقمية عللمدي  تأثير معنوىيوجد  -

 األمن السيبراني. تحقيق
األمن  تحقيقلتوعية العامة بالخدمات الرقمية وأهميتها على ل تأثير معنوىيوجد  -

 السيبراني.
 راني.األمن السيب تحقيقعلى  لتوافر المرافق األساسية للتحول الرقمي تأثير معنوى يوجد  -

 وصف النموذج( 5جدول )

االنحراف المعيارى لخطأ  التحديد المعدلمعامل  معامل التحديد معامل اإلرتباط النموذج
 المقدرات

1 .895a 0.801 0.797 0.321 
مدي  ميتها،المقدرات: )الثابت(، توافر المرافق األساسية للتحول الرقمي، التوعية العامة بالخدمات الرقمية وأه

 الخدمات الرقميةالتحول الرقمي للخدمات الحكومية، مدي التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة 
( توصيا للنموذد والذى من خاللي نتعرا على قيمة معامل ارتباط 5يوضح لنا الجدول )
األبعاد األربعة  ( مما يدل على اني يوجد إرتباط طردى قوي بين0.895بيرسون وهى تساوى )
درة لنا ق، ونجد أيضا  ان معامل التحديد والذى يوضح واألمن السيبراني إلدارة التحول الرقمي

 النموذ  على تفسير التغير فى المتغير التابع ونجد أن قيمة معامل التحديد عالية وتساوى
 من قيم المتغير التابع. %80( وتعنى ذل  ان النموذ  قد نجح فى تفسير ما يقرد من 0.081)

 (  تحليل التباين6جدول )
 الداللة االحصائية )ف(قيمة  المتوسط المربع درجات الحراية مجموع المربعات النموذج

1 
 000b. 216.4 22.3 4.0 89.1 االنحدار
     0.1 215.0 22.1 البواقى
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       219.0 111.3 االجمالى
 المتغير التابع: األمن السيبراني

مدي  ميتها،المتغير المستقلة:  توافر المرافق األساسية للتحول الرقمي،  التوعية العامة بالخدمات الرقمية وأه
 التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مدي التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الرقمية

 عنوىالفرض البديل: النموذ  م                            الفرض العدمى: النموذ  غير معنوى

 أن (  تحليل التباين مدى معنوية نموذ  االنحدار الخطى البسيط ونجد6يوضح لنا جدول رقم )
( ويعنى ذل  اننا نرفض الفرض 0.05( وهى أقل من )0.000قيمة الداللة اإلحصائية تساوى )

بعة ألبعاد األر ل العدمى ونقبل الفرض البديل مما يعنى ذل  معنوية النموذ ، اى اني يوجد اثر
 واألمن السيبراني . إلدارة التحول الرقمي

 ( المعامالت7جدول )
 الداللة االحصائية  قيمة )ت( المعامالت  

 0.000 2.424 0.588 الثابت
 0.001 3.277 0.196 مدى التحول الرقمي للخدمات الحكومية

 0.000 8.826 0.515 التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الرقمية
 0.000 0.975 0.519 التوعية العامة بالخدمات الرقمية وأهميتها

 0.000 3.635 0.225 للتحول الرقميتوافر المرافق األساسية 
 المتغير التابع: األمن السيبراني

( المعامالت الخاصة بالمتغير المستقل والتى يتضح أنها معنوية أى أن 7يوضح لنا جدول )
دة ير جو األبعاد المستقلة )مدى التحول الرقمي للخدمات الحكومية، التزام الجهات الحكومية بمعاي

لتحول لالتوعية العامة بالخدمات الرقمية وأهميتها، توافر المرافق األساسية الخدمات الرقمية، 
 الرقمي( لها تأثير معنوى على المتغير التابع )األمن السيبراني( وذل  ألن قيمة الداللة

 (، ونجد ما يلي:0.05اإلحصائية أقل من )

(، أى 0.196مية( نحو )بلغت قيمة المعامل للبعد األول )مدى التحول الرقمي للخدمات الحكو  
أني كلما زادت درجة المحور األول )مدى التحول الرقمي للخدمات الحكومية( درجة واحدة ستزداد 

 ( درجة.0.196درجة المتغير التابع )األمن السيبراني( بمقدار )

بلغت قيمة المعامل للبعد الثاني )التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الرقمية( نحو 
(، أى أني كلما زادت درجة المحور الثاني )التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة 0.515)
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( 0.515الخدمات الرقمية( درجة واحدة ستزداد درجة المتغير التابع )األمن السيبراني( بمقدار )
 درجة.

(، أى 0.519بلغت قيمة المعامل للبعد الثالط )التوعية العامة بالخدمات الرقمية وأهميتها( نحو )
احدة أني كلما زادت درجة المحور الثالط )التوعية العامة بالخدمات الرقمية وأهميتها( درجة و 

 ( درجة.0.519ستزداد درجة المتغير التابع )األمن السيبراني( بمقدار )

أى أني  (،0.225بلغت قيمة المعامل للبعد الرابع )توافر المرافق األساسية للتحول الرقمي( نحو )
داد ا زادت درجة المحور الرابع )توافر المرافق األساسية للتحول الرقمي( درجة واحدة ستز كلم

 ( درجة.0.225درجة المتغير التابع )األمن السيبراني( بمقدار )

 توصيات الدراسة
 التي تقدم عدد الخدمات الحكومية  أهمية التوسع فيon line   للمواطنين في كافة

 المؤسسات الحكومية ومنها وزترة العدل
 تي حالحكومية  ستثمارات في البنية التحتية للخدمات اإللكترونية اإل توفير المزيد من

 تؤدي إلى زيادة معدل التحول الرقمي في المستقبل القريد.
 عتها وذل  اإلهتمام بتطبيق معايير جودة الخدمات الحكومية وان يتم بشكل دوري متاب

 ن األدام.يحتى يتسنى تحس
 .يجد ان يكون هنا  تقدم ا مستمر ا في مستوى الجودة الحالي للخدمات الحكومية 
 ضرورة التزام الجهات الحكومية بالمعايير المتاحة للجودة حتي يؤدي بشكل كبير إلى 

 إشباع رضا العاملين.
 ية الخاصة بالخدمات ن تمول الجهات الحكومية العديد من البرامج التوعو يجد أ

 اإللكترونية لزيادة الطلد عليها.
 ل هتمام بزيادة الوعي العام بأهمية الخدمات اإللكترونية وتحسين هذه الجودة بشكاإل

 مستمر.
 ن تبذل الحكومة مجهودات كبيرة وواضحة على أرض الواقع فيما يتعلق بالمرافق يجد أ

 األساسية للخدمات اإللكترونية.
 جهات الحكومية إلي تعميم تقديم الخدمات اإللكترونية في كل الجهاتن تسعي اليجد أ 

 الحكومية وكل المناطق في البالد.
 ك ات وذلهمية الحفاظ على األمن المعلوماتي لكافة البيانات والمعلومعلى أتأكيد ال

 مي.الملفات المختلفة بالوزارة وذلك من خالل التركيز الدائم على التحول الرق
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 أمن لدى الوزارة وحدات تنظيمية متخصصة في أليات التحول الرقمي و يجب أن تكون
 .معلومات الوزارة وذلك في إطار الخطة العامة والشاملة للدولة ورؤيتها

 أجل  ضرورة توفير برامج تدريبية تقنية للعاملين في الوزارة وكذلك للقيادات من
ين مواطنلخدمة الرقمية للاستخدام أجهزة الحاسب اآللى والبرامج المختلفة لتقديم ا

 بطريقة أسرع وأسلوب أكثر تحضراً ويتسم بالجودة ومواكبة روح العصر.

بيقات ل تطهذه التوصيات تقدم تصوراً لدور التحول الرقمى فى تحقيق االمن السيبرانى من خال
 ويرى تطفحكومة وزارة العدل القطرية ومن ثم تقويم االداء وإمكانية إسهام نتائج التقويم 

ن والناتجة عن رضا المستفيدين م feedbackالخدمات العامة من خالل التغذية المرتدة 

ق االمن يتحقلالخدمات العامة عالوة على التحسين المستمر لبرامج حماية البياناات والمعلومات 
 السيبرانى

 المراجع

 أوالً : المراجع العربية :

 الكتب:

مركز  ، أبو ظبى ، 1بشير عباس العالق ، االدارة الرقمية المجاالت والتطبيقات ، ط .1

 .  2005االمارات للدراسات والبحوث االستشارية ، 

لدار ثابت عبد الرحمن إدريس ، نظم المعلومات االدارية فى المنظمات المعاصرة ، ا .2

 . 69-68، ص ص  2005الجامعية ، االسكندرية ، 

وجيمس  كنز ،" االدارة االلكترونية للموارد البشرية " ، تأليف بريان هوب خالد العامرى، .3

 . 2006ة ، ماركهام ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ، الرياض ، المملكة العربية السعودي

 .  2008 خالد ممدوح إبراهيم ،أمن الحكومة اإللكتروني، اإلسكندرية ،الدارالجامعية ، .4

 ، مركز لعامةاسعد ياسين ، االدارة االلكترونية وافاق تطبيقاتها العربية ، معهد االدارة  .5

 .  2005البحوث، الرياض، المملكة العربية السعودية ، 

لنشر ، ائل لعالء عبد الرازق السالمى ، حسين عالء ، شبكات االدارة االلكترونية ، دار و .6

 . 2005عمان ، االردن ، 

 2004 ،لنشر دارة الموارد البشرية االستراتيجية )القاهرة : مكتبة غريب لعلى السلمى ، إ .7

 . 49( ص 

المنظمة  عية ،عماد احمد ابو شنب، الحكومة االلكترونية أداة للديمقراطية والتنمية المجنم .8

 . 2012العربية للتنمية االدارية ، القاهرة ، 

طبعة (، التقنيات وتطبيقات عملية غسان قاسم داود ، إدارة التكنولوجيا )مفاهيم ومداخل .9

 . 29-20، ص ص  2007االولى ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان ، 

ة السكندرياية ، فريد النجار ، الحكومة االلكترونية بين النظرية والتطبيق ، الدار الجامع .10

 . 243، ص2008، مصر ، 

 ،، كلية التجارة محمد الفيومى ، احمد حسين، تصميم وتشغيل نظام المعلومات  .11

 . 16االسكندرية ، ب ت ، ص 

ة ى العلمييازورنجم عبود نجم ، االدارة والمعرفة االلكترونية ، الطبعة العربية ، دار ال .12

 . 2009،  110للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، ص 

 الدوريات :

ة أحمد عبد هللا مصطفى،التخطيط لمجتمع المعلومات المصري دراسة وصفية تحليلي .1

 . 2003شبكة أخصائي المكتبات والمعلومات، مارس  للسياسات والتوجهات الوطنية،
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ايمان عطية ناصف، أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على سوق العمل ،  .2

جامعة االسكندرية ، مجلة  –جمهورية مصر العربية ، الناشركلية التجارة  –االسكندرية 

 . 2012ة االسكندرية ، عجام –كلية التجارة للبحوث العلمية 

الت التصااالمانة العامة لجامعة الدول العربية، فريق بلورة االستراتيجية العربية ل .3

 .(2010-2005)للالسكوا والمعلومات،  خطة العمل المستقبلي 

سحر قدورى ، االدارة االلكترونية وامكانياتها في تحقيق الجودة الشاملة .  .4

لجزء ، ا 14ية والدولية ، مجلة المنصور ، العدد مركزالمستنصرية للدراسات العرب

 . 2010االول  ، 

 مواردسمير عبد الوهاب، ليلى البرادعى، المالمح الجديدة لنظم وممارسات ادارة ال .5

لية ك PARC البشرية فى القطاع الحكومى، مركز دراسات و إستشارات اإلدارة العامة

 2006االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

محمد إبراهيم وإبراهيم عبداللطيف الغوطي ، متطلبات نجاح مشروع الحكومة  .6

 د جامعةورسعياإللكترونية في فلسطين ، مجلة البحوث المالية والتجارية ، كلية التجارة ب

 .2008يونيو  / قناة السويس ، العدد األول ، يناير

يل المعلومات في تسه محمد تاج الدين، مدخل التخطيط االستراتيجي لنقل وادارة  .7

ارك، لدنمـااإلجراءات في المنظمات،  دوريـة علميـة، األكاديمية العربية المفتوحة في 

 .2007العدد الثانى، 

ة لنوعيليلى حسام الدين احمد ، أثر التقدم فى تكنولوجيا المعلومات على الخصائص ا .8

،  الداريةانمية العربية للت والكمية للموارد البشرية ، المجلة العربية لالدارة ، المنظمة

2010 . 

لعدد اية ، مريم خالص حسين ، الحكومة االلكترونية ، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصاد .9

 . 2013الخاص بمؤتمر الكلية ، 

ؤسسة نعمان برهوم ، تطوير االداء الحكومى مهمة وطنية، دورية سياسية تصدر عن م .10

 .  13، ص 2006يع ، الالذقية ، سورية ،الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوز

 أبحاث ورسائل :

ة لعامااحمد احمد زهران، تقييم دور الحكومة االلكترونية فى تحسين جودة الخدمات  .1

ص  سادات ،ة البالتطبيق على محافظة القاهرة، دكتوراه ، كلية العلوم االدارية ، اكاديمي

61  ،2012 . 

حكومية ت اللكترونية كأداة لتطوير خدمات المنظمااحمد ابو السعود محمد ، الحكومة اال .2

 . 62ص  ،( 2010، رسالة دكتوراه ) القاهرة : أكاديمية السادات للعلوم االدارية ، 

ة المنيااشرف احمد فتحى القاضى، دورالتقنييات الحديثة فى تحسين  اداء  الخدمات   .3

لوم للع كاديمية السادات)فى مجال االمن العام(، ماجستير، كلية العلوم االدارية،ا

 . 2009االدارية، 

كل حمدهللا موسى مبارك، تكنولوجيا المعلومات وأثرها على اإلستراتيجية والهي .4

ير غراه التنظيمي واألداء : دراسة تحليلية لشركات التأمين األردنية، أطروحة دكتو

 . 2004منشورة، جامعه عمان العربية للدراسات العليا: عمان، األردن، 

ا لوجيلد عبد الرحمن ، " بناء قدرات العاملين بالمنظمات الحكومية فى ظل تكنوخا .5

جامعة  ،المعلومات مع التطبيق على وزارتى الصحة والعاون الدولى ، رسالة دكتوراه 

 . 2011القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، 

نقل داء لهيئات الخالد مصطفى بركات ، اثر تكنولوجيا المعلومات على تحسين اال .6

د قتصاالعاملة فى  مجال المواصالت والنقل،،دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية اال

 .  24، ص  2005والعلوم السياسية ، 
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جيا نولورحاب سيد مبروك عبد الغنى ،تصور مقترح لجودة األداء الوظيفي باستخدام تك .7

سالة رمحافظات الصعيد، المعلومات لدى العاملين بمديريات الشباب والرياضة ببعض 

 . 2012ماجستير ، جامعة اسيوط ، كلية التربية الرياضية ، 

ى روحية محمد رفعت ، اثراالستثمار فى البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عل .8

( ، 2011-2001تعزيز القدرة التنافسية للصناعات االلكترونية فى مصر خالل الفترة )

 . 2014التجارة.قسم اقتصاد ،  رسالة ماجستير ، جامعة بنها.كلية

كومية، الح سيف الدين كامل عبد المجيد، دور االدارة الرقمية فى تطوير أداء المنظمات .9

-21، ص  2012دكتوراه ، كلية العلوم االدارية ، أكاديمية السادات للعلوم االدارية ، 

25. 

سالم ، مدخل مقترح الستخدام المراجعة المستمرة في تحسين كفاءة  طاهر علي .10

جامعة سالة دكتوراه ، الفحص الضريبي اإللكتروني في ظل برامج الضرائب الذكية، ر

 .2014حاسبة والمراجعة ، كلية التجارة ، قسم الم قناة السويس

على حسن الصوفانى ، دور الحكومة االلكترونية فى تحسين جودة الخدمات  .11

تير دراسة تطبيقية على ادارات المرور فى القاهرة الكبرى ، رسالة ماجس –الحكومية

 . 75، ص 2007،القاهرة ، كلية التجارة ،جامعة عين شمس ، 

، دور الثقافة الرقمية في تطوير إدارة المنتج السياحي عبد الرحمن أحمد عبد الحي .12

كلية السياحة والفنادق، قسم الدراسات  جامعة الفيوم ،المصري ، رسالة دكتوراه ، 

 . 2014السياحية ، 

ى فاتها على بن احمد محمد القحطانى ، مجاالت تطبيق التعامالت االلكترونية ومعوق .13

يف عة نامنشورة ، نسخة الكترونية ، جامإمارة منطقة الرياض، رسالة ماجستير ، غير 

 .  2010العربية للعلوم االمنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 

ق التوازن الخارجي جاد ، مقومات التجارة اإللكترونية ودورها في تحقي عمرو السيد .14

جامعة لالقتصاد المصري في ظل اتفاقات منظمة التجارة العالمية ، رسالة دكتوراه ،  

 .  2010كلية الحقوق ، قسم القانون التجارى ،  المنوفية ،

هزة األج كريمة أحمد متولي ، دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير أداء العاملين في .15

 لسياسيةالوم الحكومية مع دراسة حالة العاملين بالجهاز اإلداري في كلية االقتصاد والع

 ياسية ،الس عة القاهرة ، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلومجام

2011 . 

منتصر عبد العظيم ،أثر التدريب التكنولوجى فى رفع مستوى األداء فى القطاع  محمد .16

الحكومى بالتطبيق على هيئة البريد ، رسالة ماجستير، جامعة حلوان ، قسم ادارة 

 .  2012االعمال، كلية التجارة وإدارة األعمال، القاهرة ، 

ة فى زيادة كفاءة األداء الجامعى دراسة مقارنة ، دور اإلدارة اإللكترونينهاد حسين بكر .17

 . 2014، رسالة دكتوراه ، جامعة قناة السويس ، كلية التجارة ، قسم إدارة األعمال ، 

راسة دهانى ابراهيم على ، الحكومة االلكترونية واثرها على النمو االقتصادى :  .18

رة ، كلية التجاتطبيقيةمع اشارة خاصة الى مصر، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان 

 . 2011وادارة االعمال ، 

سة : دراهشام محمود ابراهيم ، نظام الحكومة االلكترونية كمدخل للتطوير التنظيمى .19

ة تطبيقية على الوزارات الخدمية فى مصر، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان ، كلي

 . 2011التجارة وادارة االعمال ، 

 مؤتمرات وندوات :

شة ة ، ور، دور تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الموارد البشرياحمد ابراهيم المغازى  .1

 . 2013مايو  19 -15عمل ، المنظمة العربية للتنمية االدارية ، اسطنبول ، تركيا :

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%8c+%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1+%d8%b9%d9%84%d9%8a.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%86%d9%8a%2c+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%85.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%85.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d8%af%d8%8c+%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a9.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a9.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a9.&criteria1=2.
http://www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/Libraries/arado.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%b4%d9%86%d8%a8&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%8c+%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d9%83%d8%b1+.&criteria1=2.
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حوث بية . الرميدى عبد الوهاب، اقتصاد المعرفة ، الفجوة الرقمية تحدى المنطقة العرب .2

 . 47، ص  2008، 43اقتصادية عربية ، العدد 

 ين فيالعربى عطية ، أثرإستخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي للعامل .3

لعلوم االجزائر ، كلية – األجهزة الحكومية المحلية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 .  2012اإلقتصادية والتجارية ، 

ظمة لمنا ايمان عبد المحسن ذكى ، الحكومة االلكترونية مدخل ادارى متكامل ، منشورات .4

 . 2009العربية للتنمية االدارية ، بحوث ودراسات ، مصر ، 

لخدمات ويق اـــــ ، تسويق الخدمات الحكومية اإللكترونية: ورقة عمل مقدمة إلى ندوة تس .5

، إلداريةانمية الحكومية اإللكترونية في المؤسسات العربية، القاهرة، المنظمة العربية للت

 .13، ص2007

غ، الصبا عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، عماد عبد الوهابالمؤتمر الثاني  .6

 .2006المعلوماتية في البيئة الرقمية ، الشارقة،  جامعة الشارقة ،

عليم اتالتجبريل بن حسن العريشي ، دور تقنيات المعلومات في تطوير التعليم في مؤسـسـ .7

لملك معة انتي الرياض وجـدة ، جاالعالي بقطاعيه الخاص والعام دراسة تطبيقية على مدي

 . 2007سعود ، المملكة العربية السعودية ، 

لملك اد. جبريل حسن العريشي، الحكومة اإللكترونية واستراتيجيات تطبيقها ،جامعة  .8

 . 2008سعود ، 

المؤتمر  ،زين عبد الهادى ،" الحكومة االلكترونية فى العالم العربى: دراسة ميدانية  .9

ونية اللكترلتكنولوجيا المعلومات والتنميةاالدارية " ،مواقع الخدمات االسنوى الثانى 

لتنمية لبية لعرللقطاع الحكومى والخاص على االنترنت : رؤية مستقبلية ، دبى ، المنظمة ا

  2003االدارية ، 

حديث سلوى شعراوى جمعة ، حازم احمد ، الحكومة االلكترونية والمشروع القومى لت .10

مركز  بين إعادة هندسة الدولة وحوسبة ما هو قائم، سلسلة اصداراتالدولة المصرية 

جامعة  -اسيةدراسات واستشارات االدارة العامة )القاهرة : كلية االقتصاد  والعلوم السي

 . 7( ، ص 2004القاهرة، 

مرتكزات فكرية ومتطلبات تأسيس  –عادل حرحوش المفرجى ، االدارة االلكترونية  .11

 . 2007ربية للتنميةاالدارية ، عملية، المنظمة الع

لخدمة اقديم عبد الحميد عبد الفتاح المغربى ، "متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لت .12

المؤتمر  ،واتجاهات العاملين نحوها : دراسة تطبيقية علي ميناء دمياط " ، بحث منشور 

 22-20ية ، العلمي السنوي العشرون ، صناعة الخدمات في الوطن العربي رؤية مستقبل

 ( .2004)جامعة المنصورة : كلية التجارة ،  2004أبريل 

ة فى لعربياعصام الدين على ، تأثير نظم المعلومات على االدارة الحكومية فى المدينة  .13

لى عيرها ظل الثورة الرقمية ، المؤتمر المعمارى الدولى السادس،الثورة الرقمية وتأث

بية العر ة الهندسة ، جامعة اسيوط، جمهورية مصرالعمارة والعمران، قسم العمران، كلي

 ،2005 . 

صر عال  محمد ، الفرص والتحديات امام تطبيق نموذج الحكومة االلكترونية فى م .14

 2007 رة ، ديسمبرجامعة القاه -)القاهرة: مركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية

 . 9(، ص

لتنمية بية لة االلكترونية ، المنظمة العرعلى لطفى ، االدارة العامة الجديدة والحكوم .15

 . 2007ديسمبر ،  12-9االدارية ، دبى ، 
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نظمات ى المففريد النجار، ندوة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تيسير إجراءات العمل  .16

 الحكومية والقطاع الخاص ، تطبيقات تكنولوجيا ومنظومات المعلومات في تبسيط

 (. 2005يونيو  9-5جمهورية مصر العربية، –إجراءات تدفق العمل بالمنظمات )القاهرة 

 امات تكنولوجيا المعلومات فى تنمبة المشروعاتمحمد عبد الفتاح عزب، استخد .17

جمهورية  -الصغيرة، ورشة عمل)تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة(، القاهرة

  2004يناير  22-18مصر العربية ، 

ت تصاالنادية عبد الجبار محمد الشريدة ، " متطلبات تطبيق تقنيات المعلومات واال .18

لى دمة المحاسبى والرقابة الداخلية "، رسالة مقودورها فى تعزيز نظامى المعلومات ا

 .  2010مجلس كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 

المنظمة  إستخدام تكنولوجيا المعلومات في رفع األداء التنافسي للمؤسسات العامة ، ندوة .19

 .2008ابريل  17 -13العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة ، جمهورية مصر العربية، 

صر مدوة إدارة ومراقبة الجودة ودور تكنولوجيا المعلومات، القاهرة، جمهورية ن .20

 .2006يونيو  22-18العربية

ارة ي، إدندوة إدارة ومراقبة الجودة ودور تكنولوجيا المعلومات، القاهرة، أحمد صبر .21

  2006يونيو  22-18الجودة فى تكنولوجيا المعلومات ، جمهورية مصر العربية، 

ية لحكومام تكنولوجيا المعلومات فى تيسير إجراءات العمل فى المنظمات اندوة استخد .22

دفق والقطاع الخاص، تطبيقات تكنولوجيا ومنظومات المعلومات في تبسيط إجراءات ت

 .2005يونيو  9-5العمل بالمنظمات، القاهرة، جمهورية مصر العربية،

ورية دولية، القاهرة ، جمهعادة هندسة اإلدارات الحكومية في ظل المستجدات الإ ندوة .23

 .2007 يوليو 12 - 8مصر العربية، 

المراجع األجنبية -ثانيا  :  

Books  

1. Alter, Steven, Information systems: Foundation of E-Business, 4th 

ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2002. 

2. Arcelo, A. A. (2005). In Pursuit of Continuing Quality in Higher 

Education Through Accreditation: the Philippine Experience. 

International institute for Educational Planning. 

3. Appendix3, National  ICT Approaches : Selected Case Studies 

Malaysia, Accessed October 2002.    

4. Ajayi.J . O , Report of The NICI 2000 Workshop, Held in ABUJA 

from March 28-30/2000.  

 

5. Bone, D. & Rick, G. (2008). Quality at Work: A Personal Guide to 

Professional Standards.Menlo Park, California: CRISP 

Publications. 

6. Buenos Aires, Knowledge Management, Argentina , 22-27 August 

2004. 

7. Chang. H.H. (2007)”Critical Factors and Benefits in the 

implementation of customer relationship management ” Total 

quality management, vol. 18, No.5 , July, PP.483-508  



 38 

8. Colin Talbot, Government by Performance based budgeting, Aspa 

online columns, 2001. 

9. International Telecommunication Union (ITU), World 

Telecommunication Development Report, Access Indicators for 

Information Society, 2003. 

Publications 

1. Atan, H., Azli, N.A. and Idrus, R.M., Computers in Distance in 

Education: gender differences in self-perceived computer 

competences, Journal of Educational Media, 27(3), p.139, 2003. 

2. Hermana, B. & Silfianti, W. (2011). Evaluating E-government 

Implementation by Local Government: Digital Divide in Internet 

Based Public Services in Indonesia. International Journal of 

Business and Social Science, Vol. 2 (3), pp. 156-163. 

3. Marinos T. & Omiros D. (2005) “ Thoughts on e-government ” 

Journal of Enterprise Information Management, V. 18 , N.5, P.171 

. 

4. Moorgan.N,ClarkB.,Gooner.R.(2002).Marketing Productivity, 

Marketing Audits, and Systems for Marketing Performance 

Assessment Integrating Multiple Perspectives.(2002) .Journal of 

Business Research’s. 55 P. 363– 375 

5. Perdomo-Ortiz  Jesús,  González-Benito  Javier,  Galende  Jesús,  

An  analysis  of  the  relationshipbetween  total  quality 

management-based  human  resource management  practices  and  

innovation،The International Journal of Human Resource 

Management, Vol. 20, No. 5, 2009, 1191-1218 

6. Quresh , Faseeh U . (2008) . Information Technology and 

Organizational Learning : The IT Role on Ol AT Accenture and 

ABB. Master Thesis in IT, unpublished , Malardalents Hogskola – 

Malardalen University , Vasteras , Sweeden. 

7. Vilasceanu, L. (2004 and 2007). Definition of Accreditation. Paris: 

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. 
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