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 اإلهداء
 

 والدتي العزيزة    ىا سر نجاحيؤ من كان دعا   إلى
 والدي    حمل اسمو بكل فخرأ من     إلى
 تي الحبيبةزوج   من غرست البذرة لنقطف ثمارىا معا     إلى
 ف لذات كبدي    من روحي  ي  من ىم أقرب إل   إلى
 أىلي  أكتسب قوة ومحبة ال حدود ليام  من بوجودى   إلى
 عائلتي التي ال أحمل اسميا   من تحل و باإلخاء وتميزوا بالوف اء والعطاء   إلى
 أصدق ائي وزمالئي    من آنسني وشاركني ىمومي   إلى
 وزارة الداخلية    ييانتماء إلمن أتشرف باإل   إلى
 والسياسة  دارةاإلأكاديمية        الصرح الناشئ     إلى
 ف لسطين    من تستحق منا كل التضحية   إلى

 
 ...إلى من قرأ ىذه العبارات

 أىدي ىذا العمل المتواضع
 الباحث

 أحمد مصطفى شعتم.  
  



 ج
 

 الشكر
وال تطيب اآلخرة إال  ،بذكره الوال تطيب المحظات إ ،الذي ال يطيب العمل إال بشكره أشكر اهلل

 والسالم الصالة أفضل عميو محمد الدراسة، وأصمي وأسمم عمى سيدنا ىذه إلنجاز وفقني بعفوه الذي
 التسميم. وأتم

 يمكن ما أقل الشكر كان ن أشكر منأني عدفيس ،الرسالة ىذه كتابة وجل عز اهلل يسر وقد أما
فجزاه اهلل  ،عمى ىذا البحث اإلشرافالذي تفضل ب ،عصام البحيصي/الدكتور أستاذي ،لو يقدم أن

 لو مني كل التقدير واالحترام.و  ،كل خير
دوا لنا طريق العمم وميّ  ،لى الذين حمموا أقدس رسالة في الحياةإالشكر  بخالص كما أتقدم

 .منيم د. رائد الحجارأخص و  ،إلى جميع أساتذتي األفاضل ،والمعرفة
وقدم لي العون ومد لي يد  ،البحث إتمام ىذا عمى دتيبمساع قام وكذلك أشكر كل من

وعمى  ،ويإل وصمت ما إلى، لموصول ىذه الدراسة بالمعمومات الالزمة لتصل دنيوزوّ  ،المساعدة
لألساتذة  وكل الشكر ،االستبانةمن وقتو وساعدني في المقابمة أو تعبئة  رأسيم من أعطاني جزءاً 
 .وتصويبيا تبانةاالسبتحكيم  والميندسين الذين قامو

لكي يظير ىذا  ،عمى ما أبدوه من جيد وتشجيع ،سرتي العزيزةألى إتقدم بالشكر أن أوال أنسى 
 حسن صورة ممكنة.أالعمل في 

 والمسممين. سأل اهلل الكريم أن يجعل ىذا العمل خدمة ألبناء شعبيأ
 
 

 الباحث :
 حمد مصطفى شعتأم. 
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 الممخص
الفوائد التي ب مؤمنةً  ،لكترونيفي مجال التحول اإل كبيراً  أبدت الحكومة الفمسطينية اىتماماً 

 التكاليفوتقميل الجيد و  األعمالوالتي تضمن تسييل  ،التكنولوجية اليائمةتقدميا الثورة 
 . المبذولة
 اإلشرافتتولى  ،مركز بيانات أو ىيئة حكومية :أنياب ف الدراسة السحابة الحكوميةتعرّ 
 .الحكومية بالشبكة اتصالوعند  الحاسوبية لممستخدم نظمةواأل لتقديم الموارد ،والتنسيق
 ،الحكومية اإللكترونية دارةاإلفي تطبيق  يساعد مقترحلى تقديم إلدراسة ىذه ا تىدفوقد 

السحابة الحكومية  لتطبيقمقترح  " :التكنولوجي السريع تحت عنوان ستفادة من التطورواال
الدور الذى تمعبو  أىميةواستخالص  ،"في الحكومة الفمسطينية اإللكترونية دارةاإللتطوير 

مدى توفر المتطمبات . ودراسة ة الفوائد المرجوة من تطبيقيا فمسطينياً ودراس ،السحابة الحكومية
دارةلبناء و  الالزمة المعيقات التي قد تواجو  ىمأعمى  وتسميط الضوء ،السحابة الحكومية ا 

 لرسم خارطة الطريق لمبدء في تنفيذ السحابة الحكومية. ،الحكومة الفمسطينية أثناء التطبيق
والمجموعات المركزة كأدوات لجمع البيانات  ،المقابمة ،االستبانةن م كالً  ت الدراسةاستخدم

)مدير عام، مدير دائرة، رئيس  في مواقع إشرافيو اً ( موظف93المكون من ) ،ن مجتمع الدراسةم
وبعد  .في قطاع غزة في الوزارات الفمسطينية ،يا المعموماتتكنولوجبالحاسوب و  ليا صمة قسم (

وتنموية لمسحابة  ،ةإداري ،تقنية ،قتصاديةاأظيرت النتائج فوائد  اً إحصائي تحميل البيانات
كما أظيرت النتائج توفر المتطمبات الالزمة لمبدء في بناء السحابة الحكومية بدرجة  .الحكومية

 بعض المعيقات الواجب التغمب عمييا قبل البدء بتنفيذ المشروع. استخمصتو  جيدة،
 دارةاإللى إكأساس لموصول  ،تبني السحابة الحكومية وتوصي الدراسة بضرورة التوجو نحو

في الحكومة  لمتحول نحو الحوسبة السحابية سياسية إرادة إيجادضرورة و  ،الحكومية اإللكترونية
وتوفير  ،بعاده التنموية واالقتصاديةألو  اً وطني اً السحابة الحكومية مشروعواعتبار  ،الفمسطينية

 .الحكم الرشيد أىداففي تحقيق  ةكبير  تياماإسلما ليا من التمويل المناسب 
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Proposal for Using Governmental Cloud to Develop the 

Palestinian E-Governance. 

Abstract 
 

The benefits expected by the e-governance motivate the Palestinian government 

in Gaza strip to consider applying it. The e-governance facilitates the working 

procedures and reduces the required effort and cost.  

The governmental cloud (g-cloud) is defined as a data center or governmental 

unit that is responsible for administrating the provision and coordination of the technical 

resources and systems between the different governmental organizations. The objective 

of this thesis is to propose an e-governance applicable model as well as highlights the 

importance of using a g-cloud. Additionally, the thesis aims to study the availability of 

the necessary implementation requirements of the g-cloud. Moreover, the study clarifies 

the obstacles against applying the g-cloud in Palestine. A possible g-cloud 

implementation roadmap is also provided. 

In this thesis, questionnaire, interview and focus groups are used to collect the 

desired data. The targeted group consists of 93 Employees. All the employees are in 

supervisory positions related to computer and information technology in the Palestinian 

ministries in Gaza Strip. The analysis of the collected data shows the significant gain of 

using g-cloud from an economic, technical, administrative, and development 

perspective. Moreover, the results reveal the sufficient availability of the initial 

requirements needed for the creation and management of the proposed g-cloud. In 

addition to that, the results report and discuss the existence of some difficulties that 

should be overcome before the real implementation. 

The study recommends moving towards the g-cloud adoption as a basis for the 

future e-governance application. Additionally, the thesis highlights the necessity of 

creation of a political will to implement the g-cloud. Moreover, the results emphasize 

that the government should consider the g-cloud as a national project that has a valuable 

economical and developmental impact. Eventually, the thesis clarified the high 

contribution of the g-cloud in the achievement of the good governance. 
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 لمدراسة العامر طااإل المبحث األول:

 المقدمة:

وتمثهههههل التغيهههههرات العالميهههههة  ،بيئهههههة األعمهههههال فهههههييشهههههيد العهههههالم تغيهههههرات سهههههريعة ومتالحقهههههة   
 اسههههتخداموخاصههههة فيمهههها يتعمههههق ب ،زيههههادة القههههدرة التنافسههههية لمحكومههههات أمههههامالمعاصههههرة تحههههديات 

دخمت البشههرية القهرن الحههادي فه ،ة وشهبكات االتصههاليههلمثههل الحاسهبات اآل ،اإللكترونيهةئل الوسها
لههم يعههد و  ،(2009 ،)الرفههاعيوالعشهرين وفههي يههدىا شههعمة ثهورة عمميههة ىائمههة لههم يسههبق ليها مثيههل 

 فههههي أيضههههاً بههههل أصههههبح  ،عمههههى الشههههركات والمؤسسههههات الضههههخمة مقتصههههراً لوجيهههها و التكن اسههههتخدام
وصههغر حجميهها  ،اإللكترونيههةظههل انخفههاض أسههعار ىههذه الوسههائل  فههي ةً وخاصهه ،فههرادمتنههاول األ
 يا.استخداموسيولة 

تطهوير سياسهاتيا بمها يتناسهب مهع متطمبهات  فهيمنذ زمهن بعيهد  لقد بدأت غالبية دول العالم  
الههذى  الحكههوميالقطههاع فههي وخاصههة  ،وبمهها يكفههل أداء وظائفيهها بههأعمى كفههاءة ممكنههة ،العصههر
ومهن  ،(2007،) لطفهي جهراءات المطموبهةاإلفهي وتعهدد التعقيهدات  ،اطيهةبالبيروقر  دوماً اتصف 

 ىندسهههة بإعهههادةعمهههى الهههدول أن تقهههوم  لزامهههاً أصهههبح  ،الثهههورة المعموماتيهههة ثهههم فمهههع دخهههول عصهههر
بمها يتواكهب مهع متطمبهات الثهورة الرقميهة الهذى تتزايهد فيهو حهدة  ،العامهةالعمميات في المؤسسهات 

التقميديهة  بالياألسه تتغيهر يلكه اإللكترونيهة دارةاإل التحهول نحهو فهيبهدأ التفكيهر حيهث  .المنافسة
 .(2013 ،)مطرتستخدم التقنيات الحديثة أساليبإلى لتتحول  ،الحكوميألداء العمل 

 ىتمههاماكثههر الموضههوعات التههي جههذبت أأصههبحت البرمجههة السههحابية فههي الوقههت الههراىن مههن   
بسههبب الفههرص المتعههددة  ،عههالمإووسههائل ن وبههاحثيمههن محممههين  ،المعنيههين بالمجههال المعمومههاتي

المقدمههة  اإللكترونيهةبالخهدمات  رتقهاءاالإلهى البرمجهة السهحابية  يهدفالتهي تمنحيها لممؤسسهة. وت
ترشهههيد  و ،داريوتقميهههل العهههبء اإل ،تحسهههين الكفهههاءة و ،عمهههىأمسهههتويات  إلهههىمهههن المؤسسهههات 

 , Saleem)ميهات الهدعم الفنهي.يضا في تجويهد عمأنفقات البنية التحتية التكنولوجية، وتساىم 
2011). 

 ،عهن ىهذه التطهورات اينهأى بنفسهتأن الحكومهة الفمسهطينية ستطيع تكجزء من ىذا العالم ال   
فههههي مجههههال التحههههول  كبيههههراً  ىتمامههههاً اأبههههدت  حيههههث ،ايههههالتطههههور مههههن حول مواكبههههةا مههههن يههههفالبههههد ل

يسهههيل عمههههى  نهههيإلكترو يظيهههر ىههههذا االىتمهههام فهههي تههههوفير خهههدمات متعهههددة بشههههكل  ،اإللكترونهههي
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تشههكيل لجنههة كمهها عممههت عمههى توحيههد البيانههات الحكوميههة مههن خههالل  ،المههواطنين تمقههي الخدمههة
وتقههدم  ،وبنههاء قاعههدة بيانهات حكوميههة موحههدة إدارةتشهرف عمههى التههي ، تكامهل البيانههات الحكوميههة

لمباحههث كههان مهن الطبيعهي  .(mtit.gov.ps)رسهمي ليهذه المجنهة إلكترونههيموقهع  خهدماتيا عبهر
وبخبرتهو العمميهة  –المعمومهات نظم العامة لمحاسوب و  دارةاإل –حكم عممو في وزارة الداخمية وب

دارةوعممههو فههي برمجههة و  ،فههي مجههال ىندسههة الحاسههوب كههون مههن طميعههة ن يأ ،قواعههد البيانههات ا 
 اإللكترونيهههةوتهههوفير الخهههدمات  ،الفمسهههطينيةفهههي الهههوزارات  اإللكترونيهههة دارةاإلبتطبيهههق  الميتمهههين
 ما يسمى السحابة الحكومية.عبر الحديث  بشكميا

لهذا سهتحاول ىهذه  ،الباحهث مشهكمة الدراسهة وأىميتيها ظيهرت لهدىما سبق فقهد  إلى واستناداً   
مقتههرح لتطبيههق السههحابة الحكوميههة إلههى لموصههول الدراسههة إلقههاء الضههوء عمههى مهها ىههو المطمههوب 

 .الفمسطينية الحكومةفي  اإللكترونية دارةاإل لتطوير

 :وأسئمتها لدراسةمشكمة ا
 تغيهراً  يمثهل ،ةإلكترونيه ةيهحكوم بيئهة إلهى والتقنيهة العمميهة المعمومهات ونشهر انتقهال إن  

 فهي ،المعمومهات عصهر فهي جديهداً  معمماً  ويعكس ،األعمال بيا تنجز التي الطريقة في أساسياً 
 .المستقبل إلى كبوابة التطبيقية لمعموماتا بقيمة يعترف عالم

  (Thurman and Whitson, 2011) 
ومههن  ،فههي ىههذا المجههال التطبيقيههة األمههوريههرى الباحههث بواقههع عممههو ومالمسههتو لكثيههر مههن   

 اً كثيهر  يواجهوقهد  اإللكترونيهة دارةاإل إلهى نتقالىذا االن خالل اإلطالع عمى الدراسات السابقة، إ
 اراسههتي( فهي د 2012 ،الهرزي)  لهو تمها توصهممثهل  ،ثنهاء التطبيهقأالتهي تظيهر  المعيقهاتمهن 
الصههههعوبات و  ،وعههههدم تههههوفر الكفهههاءات البشههههرية المناسههههبة ،ضههههعف البنيههههة التحتيهههة لمههههوزاراتمهههن 

و تقنيهة  األجيهزة اسهتخدامتحقيهق كفهاءة االسهتثمارات فهي  وغيهاب ،تحتيةالبنية ال إدارةالمرتبطة ب
فهي عمميهات الهدعم  الميهدورالوقهت إلهى  باإلضهافة ،بعهض الهوزارات فهي المعمومات والبرمجيات

ن المعضهمة الكبهرى فهي الوصهول أالباحهث  ويهرجح الفني والمتابعة المستمرة لمتحديثات الدوريهة.
وجيهههات النظههر بهههين صهههناع  واخههتالف ،الحكوميههة ىهههي غيههاب التنسهههيق اإللكترونيهههة دارةاإلإلههى 

 القرار في مراكز حاسوب الوزارات المختمفة.
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العديههد مههن األفههراد  نعيشههيا، يعمههل التههييتههردد مصههطمح الحوسههبة السههحابية بكثههرة فههي الفتههرة   
اتقميهههل النفقهههات  الخهههدمات السهههحابيةاالسهههتفادة مهههن عمهههى والجامعهههات والشهههركات والهههدول حاليهههًا 

تاحهههة إمكانيهههة النمهههو وزيهههادة الفعاليهههة والكفهههاءة ، وذلهههك مهههن خهههالل تطهههوير قطهههاع المعمومهههات، وا 
فههههي مجههههال األعمههههال االقتصههههادي مههههن خههههالل التجههههارة اإللكترونيههههة، وتسههههريع عجمههههة االبتكههههار 

 الطريقههة فههي تمامههاً  مختمههف التفكيههر بشههكلبضههرورة  المحممههونينههادي   (2013)منصهور ، 
 نمهوذج إلىالوصول ليات آدراسة  و ،التغمب عمى جميع المشاكل السابق ذكرىا إلىالموصمة 
 ،التطههههور التكنولههههوجي السههههريعاالسههههتفادة مههههن و  ،اإللكترونيههههة دارةاإل تطبيههههق يسههههاىم فههههيحههههديث 

 التي المعيقات من الكثير عمى متغمبل )السحابة الحكومية (يمكن وصفو به ما الباحث ترح ويق
 التطبيهق عمميهة سيسهيل النمهوذج ىهذا أن كمها ،اإللكترونيهة دارةلهإالتقميهدي  التحهول تعيهق قهد

 :التالي السؤال الرئيسجابة عمى إإلى يمكن حل المشاكل السابقة بالوصول و  ،ويسرعيا

في ة لكترونيإل  دارةاإل ح لتطبيق السحابة الحكومية لتطويرالمقتر  هو ما
 ؟الفمسطينيةالحكومة 

 عدة أسئمة فرعية ىي : يوينبثق عن السؤال الرئيس
 ؟تطبيق السحابة الحكومية ومميزات تفعيميا أىميةما  (1
 غزة ؟قطاع ما الفوائد المرجوة من تطبيق السحابة الحكومية في  (2
 ؟ق السحابة الحكومية لتطبيالمطموبة المتطمبات ما  (3
 المطموبة لتطبيق السحابة الحكومية ؟ مكاناتما مدى توفر اإل (4
   تطبيق السحابة الحكومية وما التوصيات الالزمة لمتغمب عمييا؟ معوقاتما  (5

 :الدراسة أهمية

 مها إلهى تقنيهاً  معامالتيها بتحويهل التفكيهر إلهى الحكومهات والمعمومات االتصال تقنية انتشار دفع 
 وتنظهيم جيهدإلهى  ويحتهاج لمحكومهات تحهدًيا يمثهل التحهول ىهذا ،اإللكترونيهة بالحكومهة يسهمى

 األجيههزةو  اإلدارات رئيسهي بشهكل خاطهبي البحهث اىهذ .( 2004،السهديري (لتحقيقهو وتخطهيط
   .اإللكترونية دارةاإل تطبيق بصدد ىي التي الحكومية
تطبيهق ىهذه ل اً ساسهأىهذا البحهث  يكهون: يسهعى الباحهث ل محكومةة الفمسةطينيةل الدراسةة أهميةة
 اإللكترونيهة دارةاإل نحهو تسهعى التهي ،والمركزيهة المحميهة الحكوميهة األجيهزةو  لمحكومهات الفكهرة
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ممهها يضههمن تسههييل األعمههال  ،المقدمههة اإللكترونيههةبمسههتوى جههودة الخههدمات  رتقههاءلال ،النوعيههة
الدراسهههة فهههي سهههعييا  ىميهههةأتظيهههر كمههها  ،ىهههذه األعمهههال إلتمهههاموتقميهههل الوقهههت والجيهههد الالزمهههين 

 .تاحة المعمومات بصورة متكافئة لكافة المؤسسات والمواطنينإمن خالل  ،تحقيق الشفافيةل
 هذليههىههذا البحههث عمههى المههواطن المتمقههي  أىميههةسههتنعكس :  مفةةرد والمجتمةة ل الدراسةةة أهميةةة

 يووعهاالرتقهاء بثقافهة وسهتعمل عمهى  ،المعمومهات أمهنو  سهرية عمهى المحافظهةمهع  ،الخهدمات
تبحث كمهههها سهههه ،وسههههائل التكنولوجيهههها الحديثههههة اسههههتخداممههههن خههههالل تشههههجيعيم عمههههى  ،المههههواطنين
 ،لممههوارد والبرمجيهههات األمثههلمههن خهههالل االسههتغالل  ،ات الحفههاظ عمهههى المههال العههامليههآالدراسههة 

 .االتصاالتيا المعمومات و تكنولوجمكانية دعم القطاع الخاص العامل في مجال ا  و 
 عمى فائدةبما ستعكسو عميو من  لمباحث كبرى أىمية دراسةلم: ثمباحل الدراسة أهمية
زيادة رصيده العممي والمعرفي بمتغيرات وتطبيقات الحوسبة  إلى إضافة ،عممو مستوى

 .المجال ىذا في لمباحثينوتعتبر نقطة انطالق  ،ورصيده من البحث العممي ،السحابية
االستفادة منو في  ولكنو يمكن ،لفمسطينيةالحكومة ان كان يقتصر بدراستو عمى ا  ىذا البحث و 

المؤسسات الخاصة التي  أو ،الحكومة الفمسطينيةالتي تتشابو بعمميا مع الحكومات جميع 
 إلى ويأمل الباحث أن يضيف ىذا البحث شيئاً  ،تعمل في فمسطين مثل الجامعات والمعاىد

ضع توصيات ومقترحات ن يسيم في و أو  ،السحابة الحكوميةرصيد المعرفة في مجال تطبيق 
الحكومة في  الحديثة والفاعمة اإللكترونية دارةتساعد في عممية التحول لإ ،ألصحاب القرار

 .الفمسطينية

  الدراسة:أهداف 
 :ةالتاليتحقيق األىداف  إلىتيدف الدراسة 

 .تطبيق السحابة الحكومية ومميزات تفعيميا أىمية معرفة (1
لسههحابة الحكوميههة فههي غههزة مههن وجيههة نظههر مههدراء الفوائههد المرجههوة مههن تطبيههق ا تحديههد (2

 ز الحاسوب في الوزارات الفمسطينية.مراك
 .لتطبيق السحابة الحكومية الالزمةالمتطمبات تقييم توفر  (3
التوصهههيات  اقتهههراحتطبيهههق السهههحابة الحكوميهههة فهههي قطهههاع غهههزة و  معيقهههات إلهههىالتعهههرف  (4

   الالزمة لمتغمب عمييا.



2 
 

المهوارد الحاسهوبية  اسهتخداماالسهتمرار فهي  أولسهحابية الحوسهبة ا استخدامالمقارنة بين  (5
 .التقميدية

 .مقترح يساعد في تطبيق السحابة الحكوميةبالخروج  (6

 :الدراسة منهج

الموضهوع.  لطبيعهة المناسهب التحميمهي الوصهفي المهنيج عمهى دراسهتو فهي عتمهد الباحهثا 
ت والمعمومههات الالزمههة لإجابههة وليههة والثانويههة لمحصههول عمههى البيانههااأل المصههادرسههتخدم الباحههث وا

 ،مهههن صهههدقيا وثباتيههها أكهههدوالتبعهههد تحكيميههها  االسهههتبانة ،المقابمهههة عهههن تسهههاؤالت الدراسهههة. مسهههتخدماً 
 عمى العممي البحث وعمل الباحث عمى إسقاط .سموب المجموعات المركزة كأدوات ليذه الدراسةأو 

 .الحكومة الفمسطينيةالميداني في  الواقع

 مجتم  الدراسة:
الهذين يشههغمون الفمسهطينية  الهوزاراتفهي  االتصهاالتيها المعمومهات و تكنولوجالعهاممون فهي قطهاع  

 إلهىولجهأ الباحهث  ،يمثمهون مجتمهع الدراسهةرئهيس قسهم (  ،مهدير دائهرة ،)مدير عهامشرافيو إمناصب 
 لضمان تمثيل جميع الفئات. الحصر الشامل

 : حدود الدراسة
الفمسهطينية  الهوزاراتة سهوف تقتصهر الدراسهة عمهى اليهالح لمظهروف السياسهية :المكانيهة الحهدود 

 في قطاع غزة.
 م. 2014 -2013  بين عاميتطبيق الدراسة  تم :الزمانية الحدود

 :  مصطمحات الدراسة

 :البرمجة السحابية
المتهههوافرة تحهههت الطمهههب عبهههر  الحاسهههوبية نظمهههةالمصهههادر واأل تجعهههل آليهههة إلهههىمصهههطمح يشهههير  

عهدد مههن الخهدمات الحاسههوبية المتكاممهة دون التقيههد بهالموارد المحميههة  تههوفير تسهتطيع والتههي ،الشهبكة
دارةتشههكل طريقههة حديثههة لتنظههيم و حيههث  بيههدف التيسههير عمههى المسههتخدم مههوارد وخههدمات تكنولوجيهها  ا 

  ( 2010 ،حجازي وعبد اهلل  ).المعمومات
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 : اإللكترونية دارةاإل
ة تتضهههمن تبهههادل المعمومهههات وتقهههديم الخهههدمات إداريهههاصهههطالحا ىهههي جيهههود  اإللكترونيهههة دارةاإل 

 االتصهالوشهبكات  الحاسهوبوتكمفة منخفضة عبهر أجيهزة  عاليةلممواطنين وقطاع األعمال بسرعة 
 .(2004،لمنقولة )الحمادي والحميضيالمعمومات ا أمنمع ضمان سرية و 

 :السحابة الحكومية 
 والتنسههيق لتقههديم المههوارد اإلشههراف ىيئههة حكوميههة تتههولى أومركههز بيانههات  أنيههايعرفيهها الباحههث ب 
ىههذه المههوارد عههن  فههيلههتحكم ا ، يههتمالحكوميههة عنههد اتصههالو بالشههبكة الحاسههوبية لممسههتخدم نظمههةواأل

هههُط وتتجاىهههل الكثيهههر مهههن التفاصهههيل والعمميهههات الداخميهههة تضهههم  ،طريهههق واجيهههة برمجيهههة بسهههيطة تَُبسا
 ،واسهتعادتيا بشهكل موثهوق أمهننهات بشهكل حمايهة البياو السحابة حمهول الهدعم واالسهترداد واألرشهفة، 

دارةو  ،ونسهخيا بشهكل فعهال تمكهين المؤسسههات مهن تخطهي الصههعوبات و البنيههة التحتيهة لممعمومهات،  ا 
 .تقنية المعموماتب المتعمقة
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 :الدراسات السابقةالمبحث الثاني : 
يهههها جتكنولو و  دارةاإل عههههالم فههههي المصههههطمحات الحديثههههة مههههن السههههحابة الحكوميههههة مصههههطمح يعههههد 

محهدودة  مباشهر بشهكل المواضهيع تتنهاول ىهذه التي والعربية المحمية الدراسات فإن لذلك ،المعمومات
العالقهههة بيهههذه  ذات السهههابقة الدراسهههات بعهههض اسهههتعراض سهههيتم عميهههو بنهههاء و ،حسهههب عمهههم الباحهههث

بيهههدف  ،اإللكترونيهههةوالحكومهههة  ،اإللكترونيهههة دارةاإلو  ،ةداريهههاإل فهههي مجهههال نظهههم المعمومهههات الدراسهههة
وسههههيتم  ،ىهههذه الدارسههههة فههههي منيهههها يمكههههن االسهههتفادة التهههي النتههههائج والتوصههههيات بعهههض عمههههى التعهههرف

والدراسههات  ،الدراسههات العربيههة ،الدراسههات الفمسههطينية محههاور : ) 3 إلههىتصههنيف الدراسههات السههابقة 
 األجنبية(

 الدراسات الفمسطينية ::  أولً 

 :(2013) منصور (1
The Adoption of Cloud Computing Technology in Higher Education 

Institutions: Concerns and Challenges (Case Study on Islamic 

University of Gaza "IUG" ) 

 المخاوف والتحديات من تبني تقنية الحوسبة السةحابية فةي مسسسةات التعمةيم "
  " دراسة حالة الجامعة السالمية غزة – يعالال
 الجامعة في السحابية الحوسبة تقنية تبني من والتحديات المخاطر يحتوض إلىالدراسة  دفتى

 من خمسة تأثير مدى لتوضيح الوصفي التحميل أسموب استخدامب وذلك ،بغزة اإلسالمية
 ميارات ،السحابة مع الحالية الخدمات ودمج تكامل ،العميا دارةاإل دعم ) ىيو  المتغيرات
 الحوسبة تقنية تبني عمى(  التكاليف تخفيض ،ألمانا عاليةف ،المعمومات تكنولوجيا موظفي
 المؤسسة نياأل دراسية كحالة اإلسالمية الجامعة عمى ركزت الدراسة ىذه، السحابية
 تستخدم وأيضا عممياتيا، في الحديثة التقنيات تستخدم التي األولى الفمسطينية األكاديمية

 ،ومواقع التواصل االجتماعي ،ترونيلكالبريد اإل مثل السحابية الحوسبة خدمات من العديد
 .الخ...الفيديومشاركة و 

 ( 95 ) من يتكون الدراسة مجتمع وكان البيانات، لجمع كأداة االستبانةاستخدم الباحث 
 .المعمومات وتكنولوجيا الحاسوب بمجال تتعمق التي المؤىالت ذوي من اً موظف
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 : إلىوقد خمصت الدراسة 
  ماد الحوسبة السحابية في عمميات الجامعة اإلسالمية بغزةكرة اعتف توافق عام حوليوجد 

 بالفوائد التي ستعود عمى الجامعة من تبني الحوسبة السحابية. العينة أفرادإلدراك 
  إلىيعزى ذلك  لتبني الحوسبة السحابية، يةستراتيجإلالخطط ا أوال يوجد في المستقبل 

 .الحوسبة السحابية جوة من اعتمادالمر فوائد ال تماماً  تدركالعميا ال  دارةاإلأن 
  الدعم وتكامل الخدمات الجامعية مع الحوسبة السحابيةالجامعة قادرة عمى. 
  البعثات العممية  إلىإرساليم  أووفر برامج تدريبية لمموظفين تالجامعة اإلسالمية بغزة ال

 .حول التقنيات الجديدة )مثل تقنية الحوسبة السحابية(
 عمى الحوسبة السحابية. ن خالل االعتماديتم تخفيض التكمفة م 
 :(2013مطر ) (2

يةة عمةى " دراسةة ميدان اإللكترونية دارةاإلدور تنمية الموارد البشرية في تطبيق 
 قطاع غزة" –سكان وزارة الشغال العامة واإل

في وزارة االشغال العامة  اإللكترونية دارةاإلالتعرف عمى متطمبات تطبيق  إلىىدفت الدراسة 
في  اإللكترونية دارةاإلتطبيق  إلىتنمية الموارد البشرية في التحول ودور  ،سكان في غزةواإل

وزرة االشغال العامة واالسكان، وسبل تنمية الكوادر البشرية العاممة في الوزارة في سبيل 
 .اإللكترونية دارةلإتطبيق فعمي  إلىالوصول 

 ،كأداة لجمع البيانات االستبانة عمى معتمداً  ،استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي
 لوتوص ،النتائج بعض لتفسير ساعدةم كأداة ةمقابمال استخدام تم فقد ذلك إلى باإلضافة
 : إلىالباحث 

 سمت ال أنيا إال مالعا نوظفيمال نديوا امييقد التي التدريبية مجالبرا جودة من مبالرغ 
 .اإللكترونية دارةاإلمجال  في البشرية واردمال يةمتن احتياجات باشرم بشكل

  وال تقوم بحصر ميارات  اإللكترونية دارةاإليوجد ضعف في اىتمام الوزارة بتطبيق
 .فعميا لعدم تطبيقو اإللكترونية دارةاإل مجالالموظفين في 

 متطمبات التأىيل أىم نأل ،اإللكترونية دارةاإلمجال  في ممينالعا أداءم تقيي ضرورة 
 .التدريب قبل مالتقيي ىو والتدريب
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 في الوزارة. اإللكترونية دارةاإلمتطمبات تطبيق  في نقص بوجود خرجت 

 :(2012) الرزي (3
دراسة تطبيقية عمى المسسسةات الحكوميةة  ،ومعوقات تطبيقها اإللكترونيةالحكومة  "

  في قطاع غزة "
 ساتمؤس في اإللكترونية الحكومة نظام تطبيق أىميةإلى التعرف عمى ىدفت ىذه الدراسة 

 تطبيق من تحد التي والمعيقات األسباب معرفة ثم غزة، قطاع في الفمسطينية الوطنية السمطة
 مجموعة من النتائج أىميا :إلى وقد خمصت الدراسة  عالجيا، وطرق النظام

 
 بنسب بعضيا وجود عدم مع اإللكترونية الحكومة لتطبيق المتطمبات بعض وجود 

 .مختمفة
 اإللكترونية الحكومة يستخدم لمن واألمان الخصوصية بضمان فيمةالك التحتية البنية توفر 

 وعالجيا لتجاوزاتا كشف عمى المؤسسات وقدرة
 النظام تعتمد التي غزة قطاع في الحكومية اظيرت الدراسة وجود بعض المؤسسات 

 .لممتعاممين الخدمة لتقديم اإللكتروني
 الحكومة لبناء الالزمة يةستراتيجإلوا التحتية البنية الحكومية المؤسسات لدى تتوفر ال 

 .اإللكترونية
  إلضافة والتشريعات القوانين بتحديث وذلك والتشريعات العامة السياسة ترشيدضرورة 

 .اإللكترونية لممعامالت الشرعية والقبول

 :(2009رحمة ) أبو (4
شةئون المةوظفين فةي  إدارةثرهةا عمةى فاعميةة أنظم معمومات المةوارد البشةرية و  "

 "ت السمطة الوطنية الفمسطينية بقطاع غزةوزارا
 شهئون إدارات فهي المسهتخدمة البشهرية المهوارد معمومهات بهنظم يهفالتعر  إلىالدراسة  ىدفت ىذه
 يااسهتخدام مجهاالت تقيهيم لخهال مهن لهكوذ ،غهزة بقطاع الفمسطينية السمطة بوزارات الموظفين

 .وفاعميتيها كفاءتيها مهن تحهد، و الهنظم مهكت تواجهو التي الصعوبات عن كشفال وتحميميا بغرض
 وتقدم ىذه الدراسة مجموعة من النتائج أىميا :
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 اليدوية النظم عمى الوزارات بتمك الموظفين شئون دوائر غالبية تركيز. 
 الموظفين وعمى شئون عمى التركيز في ينحصر البشرية الموارد معمومات نظم استخدام 

 .الحضور واالنصراف أنظمة الخصوص وجو
 نظم المعمومات كفاءة تدني في الرئيسي السبب ةداريإلاو  التكنولوجية كفاءةال نقص 

 .الموظفين شئون إدارة فاعمية تدني إلى تؤدي والتي ةدارياإل

 : الدراسات العربية : ثانياً 

 ( (2013 السممي (1
 ضوء في المكرمة مكة بمدينة بتدائيةال المدارس لمديري التدريبية حتياجاتال"

 "اإللكترونية ارةداإل باتممتط
 كةم دينةمب االبتدائية دارسمال ديريمل التدريبية حتياجاتاالالتعرف عمى  إلى ىدفت الدراسة

لجمع البيانات  كأداة االستبانةاستخدمت الدراسة  ،اإللكترونية دارةاإل باتمتطم ضوء في ةمكر مال
 ىميا :أوقد توصمت الى مجموعة من النتائج  ،الشامل الحصرسموب بأ

 اإلالكترونية دارةاإللى إود ضعف في الموارد البشرية المؤىمو لالنتقال وج. 
  المعمومات أمنىيل بدرجة كبيرة في مجال إلى تاتحتاج الموارد البشرية. 
  دارسممل الحاسوب ميندسيو  نبرجيمال من قبل موالدع ساعدةمال وتوفيرضرورة 

 .االبتدائية
  اإللكترونية دارةاإلى البيئة المناسبة لالنتقال ال إيجادضرورة. 
 (:2010المغيرة )  (2
مةةن وجهةةة نظةةر  داريفةةي إجةةراءات العمةةل اإل اإللكترونيةةة دارةاإلمعوقةةات تطبيةةق " 

 ".موظفي ديوان وزارة الداخمية السعودية
تطبيق  وتواج التي اليةموال والفنية والبشرية يةمالتنظي لمعوقاتالى التعرف عمى إىدفت الدراسة 

 ،الدراسة المنيج الوصفي التحميمي تماستخد وقد ،دارياإلإجراءات العمل  في نيةاإللكترو  دارةاإل
  :التالية النتائجلى إتوصمت الدراسة  وقد  ،داة لجمع البياناتأك االستبانةواعتمدت 

  أىميا تداخل االختصاصات اإلالكترونية دارةاإلوجود معوقات تنظيمية تواجو تطبيق. 
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 اإلالكترونية أىميا عدم وجود نظام فعال  دارةاإلبيق وجود معوقات فنية تواجو تط
 لمصيانة.

  اإلالكترونية ارتفاع التكاليف الالزمة لتطوير  دارةاإلوجود معوقات مالية تواجو تطبيق
 وعدم وجود حوافز مادية لمعاممين. ،يةتكنولوجالبنية التحتية ال

 لتي تممك قرار تطبيق وجود معوقات بشرية أىميا ضعف الوعي التقني لدى القيادات ا
 باالضافة الى عدم تنمية ميارات الموظفين بشكل مدروس. ،اإللكترونية دارةاإل

  اإللكترونية دارةاإلضرورة االستعانة بالخبراء في تطبيق. 
 :(2009السهمي ) (3
 "في إمارة الرياض اإللكترونية دارةاإلالثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيقات  "

في  اإللكترونية دارةاإلعرف عمى دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيقات الت إلىتيدف الدراسة 
ومن أىم  ،عن طريق المدخل المسحي التحميميالوصفي  المنيج استخدامب وذلك ،إمارة الرياض

 الدراسة :الييا النتائج التي توصمت 
 إمارة منطقة يف السائدة التنظيمية الثقافة ضوء في اإللكترونية دارةاإل تطبيقات تتوافر 

 .قميمة بدرجة الرياض
 توفير :اإللكترونية دارةاإل تطبيقات في المستخدمة التنظيمية الثقافة خصائص أىم من 

 تزويد ،اإللكترونيةالتطبيقات  استخدام في المرونة و اإلبداع، عمى المساعدة البيئة
 .اإللكترونية ارةداإل يم لتطبيقاتاستخدام مستوي لتطوير الالزمة بالمعمومات العاممين

 الماليالدعم  وتوفير اإللكترونية دارةاإل تدعم تنظيمية ثقافة لتوفير المتطمبات أىم من إن 
 تطبيقات ستخدامالمالئمة ال التحتية البنية وتوفير اإللكترونية دارةاإل مشاريع لدعم والفني

 .اإللكترونية دارةاإل
 :(2008) الكبيسي (4

 اإللكترونية لمحكومة التاب  المعمومات نظم مركز في ترونيةاإللك دارةاإل تطبيق متطمبات "
 "قطر دولة في

 تطبيقيها ومعوقهات قطهر دولهة فهي اإللكترونيهة دارةاإل متطمبهات تحديهد إلهىىهدفت ىهذه الدراسهة 
 حالهة في اإللكترونية دارةاإل إسيام إلى تنظر الدراسة ىذه أن كما ومواجيتيا، معالجتيا وسبل
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 إجهراءات تعميهق فهي ودورىها ،األداء وتحسهين ودقهة سهرعة حيهث مهن ،طهرق فهي دولهة تطبيقيها
 .قطر دولة في المعمومات المؤسسات المتبعة في التقميدية العمل

 :إلى  الدراسة توصمت وقد
 والمعمومات لالتصاالت التحتية البنية ضعف. 
 الحكومية الجيات مع المتعاممين من قميمة غير قطاعات لدى اإللكترونية األمية. 
 المضمار ىذا في المستجدات مواكبة عمى ةدارياإل والنظم التشريعات قدرة عدم. 
 القطاعات الحكومية في اإللكترونية دارةاإل تطبيقات ومزايا أىميةب العام الوعي ضعف. 
 القطاعات الحكومية أنشطة لكافة وشاممة ومحددة واضحة تنظيمية ىياكل وجود عدم  
 تجييزات عمى توافر رغم الحكومية بالقطاعات لمعاممين والتدريب العممي التأىيل نقص 

 عمى وظائفيم خوفا االتجاه ىذا في تغير لكل لمقاومتيم الدولة توفرىا مستوى أعمى
 .ومصالحيم

 الدراسات األجنبية::  ثالثاً 
1) Saleem (January, 2011): 

" Cloud Computing’s Effect on Enterprises in Terms of Cost and 

Security " 

 البيانات. أمنالتكمفة و  حيث.. من .الحوسبة السحابية وتأثيرها عمى المسسسات
 

، نسههبياً  اً حههديث اً باعتبههاره موضههوع ،الشههركات عمههىتعرضههت الدراسههة لتههأثيرات الحوسههبة السههحابية 
ببحهث مجههاالت  الباحهث وقهام ن،مهع وجهود رغبهو لممؤسسهات فهي التحهول نحهو العمهل السهحابي

 .البيانات أمن و التكمفة وىي ،تأثيراً  كثراأل عتبرىاا محددة
 : ةالتاليالنتائج  إلى الدراسة وتوصمت

  تعريف الحقيقي لمحوسبة السحابيةالال يزال ىناك التباس حول. 
 المؤسسات التي تستخدم الحوسبة الشبكية أكثر قدرة عمى فيم الحوسبة السحابية. 
 ة السحابية ىي تأثير التكمفة.السمة األولى التي تجعل المؤسسات تفكر في الحوسب 
  الخصهههائص التهههي تهههؤثر عمهههى تكمفهههة الحوسهههبة السهههحابية  أوىنهههاك العديهههد مهههن العوامهههل

 لممؤسسات.
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  حفهظ رؤوس أمواليها مهن خهالل عهدم بنهاء تستطيع أن المؤسسات  إلىخمصت الدراسة
جنهههب مهههع تمهههك المرونهههة  إلهههىجنبههها . مراكهههز بياناتيههها وعهههدم توظيهههف مهههوظفين إلدارتيههها

 لممؤسسات. عاليةج تسعير مختمفة يجعل تكمفة الحوسبة السحابية أكثر فونماذ
  وينبغههي  ،الحوسههبة السههحابية أمههنأن ىههذه الفوائههد ال تتغمههب عمههى قضههايا  إلههىخمصههت

لبياناتيها  مهناأل لممؤسسات عدم االعتماد عمى الحوسبة السحابية بسبب حرصهيا عمهى
 ال يجب عمييا االعتماد عمى السحابات الخاصة.ا  و 

 

2) Bollineni and Neupane (2011): 

"Implications for adopting cloud computing in e-Health" 

 

   اإللكترونيةاآلثار المترتبة عمى اعتماد الحوسبة السحابية في الصحة 
الحوسهبة السهحابية فهي الصهحة  سهتخدامتحميل القيهود وتعزيهز الفهرص ال إلىىدفت ىذه الدراسة 

 ،اإللكترونيهةقطاعهات الصهحة لمبادئ توجييية العتماد الحوسبة السحابية  واقتراح ،اإللكترونية
العهاممين فهي مجهال ا عمهى المصهادر األوليهة و المقهابالت مهع دالمنيج الوصهفي معتمه مستخدماً 

استقصههائية عمههى شههبكة  اتمههع دراسهه امههدعوم ،وشههركات الحوسههبة السههحابية ،الرعايههة الصههحية
 .اإللكترونيةة السحابية والصحة من المقربين من الحوسب اإلنترنت

 : إلىوخمصت الدراسة 
 بشأن اعتماد الحوسبة السحابية في مجهال الصهحة  يمثل القمق والخوف المعيق األكبر

 .اإللكترونية
  نقص في المعرفة حول الحوسبة السحابية إلىمعظم ىذه المخاوف ترجع. 
  عتمهههههاد كثيهههههرا عمهههههى البيانهههههات وسهههههالمة البيانههههات واال أمهههههنيواجههههو النهههههاس مشهههههاكل مههههع

 .التكنولوجيا
  اإللكترونيةفوائد الحوسبة السحابية في مجال الصحة  الباحثوقدم. 
  من وجية نظر الدراسة اإللكترونيةأفضل نموذج لمصحة  إلىتوصل الباحث. 
 اإللكترونيةمستقبل الحوسبة السحابية في مجال الصحة ت الدراسة في نيايتيا واقترح   
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3) Brunzel and Giacomo ( 2010 ): 

"Cloud Computing Evaluation -How it Differs to Traditional  IT-

Outsourcing" 

مصةةةادر تكنولوجيةةةا المعمومةةةات  اسةةةتخداميفيةةةة اختالفهةةةا عةةةن كو تقيةةةيم الحوسةةةبة السةةةحابية 
 التقميدية 

الحوسههبة السههحابية كخيههار يمكههن االسههتعانة بههو  الغههرض مههن ىههذه الدراسههة ىههو تقيههيم تكنولوجيهها
تقيههيم الحوسههبة  إلههىكمهها تيههدف  ،المعمومههات االتقميههدي لمصههادر تكنولوجيهه سههتخدامعههن اال بههديالً 

اعتمادىههها كبهههديل لمطهههرق التقميديهههة.  أويا اسهههتخدامالفهههرص والمميهههزات فهههي مهههن حيهههث السهههحابية 
متخصصههة فهههي  مقههابالت مهههع ثههالث شهههركاتال مههع اعتمهههاد ،اسههتخدم الباحهههث المههنيج الوصهههفي

وقههد اسههتخدم  ،رأييههم العههام و تقيههيم الحوسهبة السههحابية لمسهح االتصههاالتو  المعمومههات اتكنولوجيه
   الباحث أسموب المقابالت المفتوحة لمحصول عمى معمومات دقيقة حول الموضوع.

 : إلىوقد خمصت الدراسة 
  المفاىيم اليامة، التي ينبغهي تحميميها خصيصها عنهد تقيهيم الحوسهبة  الدراسةأبرزت ىذه

 .السحابية
 يا.حول الحوسبة السحابية وخصوصيات اً واسع اً تقني اً الدراسة وتفسير  قدمت ىذه 
 تقنيهههههات الحوسهههههبة  العتمهههههادنقهههههاط القهههههوة والضهههههعف الرئيسهههههية  اسهههههتطاع الباحهههههث تقيهههههيم

 السحابية.
  حمول الحوسبة السحابية العتمادو والنظر في خصائص عمل إطاراستقراء. 

4) Boksebeld (2010): 

" The Impact of Cloud Computing on Enterprises Architecture 

and Project Success " 

 المشاري  تأثير الحوسبة السحابية عمى هيكمية المسسسات ونجاح 
عمههى بنيههة المؤسسههة ونجههاح المشههاريع.  ىههاعمههى الحوسههبة السههحابية ومهها أثر  الدراسههةىههذه  تركههز 

لسهههحابية وىيكميهههة إلجههراء ىهههذا البحههث تهههم تطههوير نمهههوذج نظههري يعتمهههد عمههى نظريهههة الحوسههبة ا
متحقههق مههن صههحة الخبههراء ضههمن عههدة لنمههوذج تههم إجههراء مقههابالت ال إلههى اسههتناداً  ،المؤسسههات

عمههى ىههذه  بنههاءً  ،الحوسههبة السههحابية فههي عممياتيهها التجاريههة األساسههية وامنظمههات مختمفههة اعتمههد
لههو  ،النتههائج وصههفت تههأثير الحوسههبة السههحابية عمههى ىيكميههة المؤسسههات إلثبههات ىههذا السههياق  ىا 
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ع عمههههى أمههههاكن العمههههل )غيههههر الحوسههههبة السههههحابية(، ير اجانههههب مقارنههههة بههههين قيههههاس نجههههاح المشهههه
 .وتطبيقات الحوسبة السحابية

 : إلىوخمصت الدراسة 
  العمالء إلىالحوسبة السحابية ىي وسيمة لتقديم الخدمات. 
 تنفيذالعمى تفاصيل  إيجابي تأثير االحوسبة السحابية لي. 
  عمهى الخدمهة السهحابية التهي تهم تطويرىها لممنظمهات والتهي قيود متعددة مفروضهة يوجد

 التغمب عمييا ببناء سحابة خاصة.يمكن 
  أفضههل النتههائج مههن حيههث نجهههاح  لحصهههول عمههىإلههى ااعتمههاد الحوسههبة السههحابية يقههود

تنفيهذ وتهأثيرات محهدودة عمهى الوالوقهت و  لمتكاليفاألكفأ  ستخداممن حيث اال ،المشروع
 .مالبنية التحتية لممستخد

5) Gilbert and Balesrini ) 2004(: 

"Barriers and Benefits in the Adoption of E-Government" 

  اإللكترونيةالحكومة  معوقات وفوائد في تبني
وتفضهيل الخهدمات  اختيهار إلهى فرادبهاأل تهؤدي التهي األسهباب معرفهة إلهى ىهذه الدراسهة ىهدفت

 .العامة بالشكل التقميدي الخدمات تقديم طرق عمى اإللكترونية الحكومية
حصهول عمهى مل ليهةاآلرق الطه اسهتخدام فهي رغبهة ونيبهد األشهخاصأن  الدراسهة رتظيهفقهد أ

 .لخدماتا
أىهم  ن مهنأو  ،التكمفهة و الوقهت تهوفير اإللكترونيهة الحكومة فوائد أىم أن من الدراسة أظيرت و

وقمهههة  الماليهههة التالتعهههام أمهههنتحقيههق  صهههعوبةو  ،التعامهههل فهههي الثقههة وجهههود عهههدم ىهههي المعوقههات
 جودة المعمومات.

 ت السابقة:اعمى الدراس التعقيب:  رابعاً 
ن ىههههذه الدراسههههات أوجههههد الباحههههث  ،طههههالع الباحههههث عمههههى الدراسههههات السههههابقةابعههههد    
العربيههة ن الدراسههات أوىههو مهها يتناسههب مههع حداثههة الموضههوع، كمهها وجههد الباحههث  ،حههديثاً جريههت أ

نحهههو التحهههول مهههن  ىميهههةمهههن خالليههها نهههدرك الحاجهههة واأل والتهههي اإللكترونيهههة دارةاإلركهههزت عمهههى 
والتههههي سههههوف تسههههاعد عمههههى تقههههديم الخههههدمات العامههههة  ،اإللكترونيههههة دارةاإل إلههههىالتقميديههههة  دارةاإل
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ة والقانونيهههة والثقافيهههة داريهههعهههض الدراسهههات عمهههى تييئهههة البيئهههة اإلكمههها وركهههزت ب .عاليهههةبطريقهههة ف
 .اإللكترونية دارةاإلوالتقنية الواجب توافرىا لنجاح التحول نحو 

ومههن خههالل ىههذه الدراسههة سههوف يتنههاول الباحههث ىههذه المواضههيع مههع التركيههز عمههى    
ممها تهم عرضهو  مسهتفيداً  تطبيقيها وتفعيميها بمفيوميها الحهديث " السهحابة الحكوميهة" لياتآوضع 

السهابقة  ن التشهابو كبيهر بهين ىهذه الدراسهة والدراسهات العربيهةفهإ التاليوب ،األجنبيةفي الدراسات 
حههديثًا يسههعى لوضههع  تناولههت موضههوعاً  ىههذه الدراسههة كونيهها مهها يميههزولكههن  ،مههن حيههث المفيههوم

تطبيقيههها  نمهههوذجتيهههتم فههي توضهههيح  أنيههها، كمههها نمههوذج تطبيقهههي موصهههل إلهههى اإلدارة اإللكترونيههة
كمها يسهعى  ول ىهذه الدراسهة التركيهز عميهو،وىهو مها تحها ،عمى مستوى الحكومهةبشكميا الحديث 

 مها ىههومههن خهالل رؤيههة  ،بهداع فههي حهل مشههكمة الدراسهةاإل إلههىمههن خهالل ىههذه الدراسهة الباحهث 
رفههههع كفهههههاءة األداء سههههتعمل ىهههههذه الدراسههههة عمهههههى  حيهههههثمههههألوف بشهههههكل جديههههد وقالهههههب حههههديث، 

. لمواكبههة نظهههم المعمومههات الحديثههة المتبعهههة العههالميالنظههام  فهههيعههداد لالنههدماج واإل ،الحكههومي
يههههها تكنولوجعمهههههى قطهههههاع  الحكهههههومينفهههههاق ترشهههههيد اإلدف وسهههههيحاول الباحهههههث بنهههههاء دراسهههههتو بيههههه

لجميههع المههوارد  األمثههلاالسههتغالل  إلههىفضههل الههذي يههؤدي األ المقتههرح إلههىلموصههول  ،المعمومههات
 .ومادياً  بشرياً  المتاحة
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 انثانٍ انفصم

 وانحىصبة انضحابُة اإلنكترونُة دار اإل

 

 

  اإلنكترونُة دار اإل :انًبحث األول

 انحىصبة انضحابُة :انٍانث انًبحث
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 األولانًبحث 

  اإلنكترونُة دار اإل

 

 تًهُذ 

  اإلنكترونُة دار اإليفهىو :  أولا 

  اإلنكترونُة دار اإل هذافأ : ثانُاا 

 انعاو انقطاع إنً باننضبة اإلنكترونُة دار اإل أهًُة:  ثانثاا 

  اإلنكترونُة دار اإليعىقات تطبُق : رابعاا 
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  : تمهيد
 كوكهب ظيهر عمهى الحيهاة موجهودات جميهع عمهى تسهري كونيهة سهنة والتغييهر التطهور إن

 البشهرية فالحيهاة التغييهر، ىهذا مهن مسهتثناة دارةاإل أن تصهور األحهوال مهن بحال يمكن وال ،األرض
 ،الطبيعهة مهع لمتكيهف الجماعيهة اإلنسهان عبهر محهاوالت صهورىا أبسهط فهي دارةاإل مفيهوم عرفهت

دارةو   ،)العهاجز قهوة و حجًمها عميهو كانهت تتفهوق التهي ،العمالقهة وكائناتيها اطرىهامخ بهين حياتهو ا 
 كميا، حسهم تعامالتو في الرئيسة رتكازاال نقطة يمثل اً دائم كان الذي اإلنسان عقل لكن ،(2011
 .الكوكب مخموقات عمى الكاممة السيطرة لو وأصبحت أخيًرا، لصالحو األمر

عمم  التقميدية البيروقراطية في نظمةعد ظيور األنجازات بمن اإل الكثير اإلنسانحقق 
 لثورةا :منيا في مختمف المجاالت اإلنسانلكن بعد الثورات التنموية التي قام بيا  ،دارةاإل

 أعقبت التي الثورة المعموماتية فكانت ،االتصاالت أيضاً  وشممت الصناعية، والثورة الزراعية،
 بيا تدار أن يمكن جديدة أداة ظيور إلى دارةاإل عمماء انتباه لفت مما الحاسوب، اختراع

 تياميم تكون ولن فائقتين، بسيولة وسرعة البيانات تمك استدعاء حاويت ،المؤسسات والمنظمات
 ذلك ستتخطى ميمتيا إن بل فحسب، البعض أقساميا ببعضيا أو دارةاإل وحدات ربط الجديدة

 دارةاإل عمماء جعل مما العالم؛ حول دارةاإلت بشبكا كميا المؤسسة في ةدارياإل الدائرة ربط إلى
 (2006 ،)مباركواحدة. ةإداري دائرة فيو العالم تربط الذي اليوم بيذا يحممون

نمها مصهادفة نتاج ليس دارياإل اإلبداع  تتبهع، ومهن وقواعهد عمميهة ألسهس حتميهة نتيجهة ىهو وا 
تاحهة بهالفكر المشهاركة القواعهد ىهذه أىهم  الخمهس عشهر السهنوات فهي تغيهرت فقهد ،المعمومهات وا 

مهن ىنها نشهأت الحاجهة  .(2008 ،المهديرين) الكبيسهي عمهل تحكهم التهي المفاىيم من الكثير األخيرة
لتههوفير المعمومهات الالزمههة لتسهييل اتخهههاذ القهرارات الحكيمههة  ،معموماتيههة متكاممهة أنظمهةتطههوير  إلهى

هت المجتمعهههات الحديثهههة تعهههيش فيمههها ونتيجهههة لمتهههأثير الكبيهههر ليهههذه التكنولوجيههها فقهههد أصبحههه ،والرشهههيدة
لمتنميهة فههي  يةسهتراتيجإلحيث أصبحت المعمومهات مههن المهوارد ا ،يسمهى "البيئة المعموماتية المعقدة"

ويمكههن القههول أن أىههم مظههاىر ىههذه البيئههة المعموماتيههة المعقههدة  ،(2007 ،)لطفههيىههذه المجتمعههات 
ت وقمههههة الوقههههت المتههههاح السهههتيالكيا، ممهههها التهههي تعيشهههيا المجتمعهههات الحديثهههة، ىهههي كثهههرة المعمومهههها

   .(2012 ،)الرزيالتكنولوجيا الذكية الحديثة لتنظيميا وضبطيا  استخداميتطمب 
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 :اإللكترونية دارةاإلمفهوم :  أولً 
والتههي تعتمههد  ،بمفيوميهها التقميههدي دارةاإلالبههد أن نوضههح  اإللكترونيههة دارةاإلقبههل الحههديث عههن 

ورقابهههة عمهههى المجيهههود البشهههري بشهههكل  ،توجيهههو ،توظيهههف ،تنظهههيم ،طهههيطنجهههاز وظائفيههها مهههن تخإفهههي 
الههذي سههبب بظيههور الفسههاد  األمههر ،ممهها يجعههل مههن الخههدمات التههي تقههدميا بطيئههة ومكمفههة ،أساسههي

مقارنهة مهع تمهك  ،التقميديهة فهي إدارتيها سهاليبستخدم األالمالي في أغمب المؤسسات التي تو  دارياإل
 دارةاإلوالتهههي يطمههق عمييههها  ،وجيهها الحديثههة والبرمجيهههات فههي عمميههاالمؤسسههات التههي تسهههتخدم التكنول

 .(1999 ،)كشك اإللكترونية
 وقيهادة وتنظهيم بتخطهيط يتعمهق الهذيي، اإلنسهان الجيهد ذلهك " :أنيهاب دارةاإلدريهس إف فقهد عهرّ 

 .(42:2005 ،" )ادريس عاليةوف بكفاءة محددة أىداف لتحقيق ،والمادية البشرية الموارد ورقابة
 البشرية القوى خالل من ،الميام نجازإ فن " :أنياب) 24:2008 ،والسميطى السالمي )فيايعرّ و 
 عمميهات وتكهون ،المنظمهة قبهل مهن المطموبهة ىهدافاأل إلهى الوصهول بغيهة، المنظمهة فهي العاممهة

 ."األساسية الوظائف ىي والسيطرة والتنظيم التخطيط
ن أورأى الباحههث  ،مفههظ واتفقههوا فههي الجههوىرفههي ال خههرآ إلههىمههن باحههث  دارةاإلواختمههف تعريههف 

 البشهرية مقهوىل األمثهلسهتغالل اال خهالل مهن ،واألىهداف الميهام نجهازإ فهن" شهمل ىهو التعريهف األ
 التخطهيط عمميهات مهن خهالل، المنظمهةأىهداف  إلهى الوصهول بغيهة ،المنظمهة فهي والمهوارد الماديهة

 ". ةالمناسب القرارات تخاذا  و التوجيو والرقابة و  والتنظيم
 لمثورة نتيجة ظيرت والتي ،الحديثة ةدارياإل المصطمحات فيو اإللكترونية دارةاإل مصطمحأما 
 اإللكترونيهة دارةاإل مفيهوم البهاحثين مهن الكثيهر تنهاول ولقهد ،االتصهاالتو  المعمومهات فهي اليائمهة
 فهي وجيهةالتكنول الثهورة نتهاج اسهتخدام عهن عبهارة " :أنيهاب (57:2003 ،العوالمهة (فيهاعرّ  حيهث

 ."المرجوة األىداف تحقيق في تيايعالف وتعزيزا، تيءكفا ورفع ،المؤسسات أداء مستويات تحسين
 مهن أكثهر تميل ،األعمال وشبكات اإلنترنت عمى تعتمد معموماتية موارد ىي" :فياأما نجم فعرّ 

 مومهاتيالمع المهال رأس أصهبح الهذي الحهد إلهى، بيها يهرتبط ومها األشهياء تجريد إلى مضى وقت أي
 اسهتخدامفهي  كفايهة واألكثهر أىهدافيا، تحقيهق فهي فاعميهة األكثهر العامهل ىهو الفكهري المعرفهي

 (.36:2004 ،مواردىا.") نجم
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بالرؤيهة والرسهالة ويؤكهد  أوالتهي تبهد ،المنظمهات دارةي إلسهتراتيجالهنيج اإل " :أنيايضا بأوعرفت 
ىههذا ، نتههاجداء وجههودة اإلاأل عاليههةد مههن فوالتههي تزيهه ،يهها المعمومههاتتكنولوجعمههى قيمههو االسههتفادة مههن 

 "ممها يمكهن ويهدعم المنظمهة فهي المسهتقبل ،والتكامهل تمتهوواأل االصهطناعينيج يركز عمى الذكاء ال
 (2011:67 Yao,).   

 سهتخدامواال االسهتيعاب عمهى تقهوم ،جديهدة ةإداريه منيجيهة أنيهاب اإللكترونيهة دارةاإل فهتعرّ  وقهد
 منظمهات فهي دارةلهإ األساسهية الوظهائف ممارسهة فهي واالتصهال المعمومهات لتطبيقهات الهواعي
 فهي األعمهال شهبكاتل المتميهزة اإلمكانيهات عمهى القائمهة ةداريهاإل العمميهة وىهي العولمهة، عصهر

  (.Sadow, 2002) المنظمة أىداف تحقيق جلأ من والتوجيو التخطيط
عهن عمميهة إعهادة ىندسهة لألعمهال عبارة " ىي  : أنياالحكومية ب اإللكترونية دارةاإلفت وقد عرّ 

 إلكترونيههة،صههيغة إلههى لتحويميهها  ،وذلههك بتفعيههل تقنيههة المعمومههات واالتصههال ،والعالقههات الحكوميههة
جعههل إلههى تيههدف  أنيهها. كمهها عاليههةوقطههاع األعمههال بكفههاءة  فههراداألإلههى لتقههديم الخههدمات الحكوميههة 

المجتمهههع وتحقيهههق  احتياجهههاتر لتهههوفي ،ومسهههؤولية ،وسهههرعة ،الحصهههول عمهههى الخهههدمات أكثهههر شهههفافية
 فهههرادطموحاتههو، وذلههك مههن خههالل تقههديم خههدمات عامهههة فاعمههة ومتقنههة، وخمههق تفاعههل رقمههي بههين األ

 .(2:2011، " ) ىيئة تقنية المعمومات وقطاع األعمال والوحدات الحكومية
 دارةاإلن أنسههههتخمص بهههه ،اإللكترونيهههة دارةاإللمفيههههوم  أعهههالهومهههن خههههالل مههها ورد فههههي التعههههاريف 

التههي توظههف جميههع الطاقههات المتاحهههة مهههن مهههوارد بشريهههة وماديهههة  ،الشههاممة دارةاإلىههي  إللكترونيههةا
 لجميورىههاوتقديهههم خههدماتيا  ،جههل تحقيههق األىههداف المرسههومة ليههاأمههن  ،وتقنيههات وبرمجيههات حديثههة

 ،ثمههههةبمههها يعهههزز روح المنافسهههة لهههدييا مقارنههههة بالمؤسسهههات المما ،قهههلأأكههههثر وجيهههود وتكمفهههة  عاليهههةبف
ممهههها يمههههدىا بأسههههباب  ،وتحقهههق رضههها الجميههههور المتعامههههل ليههها ،ويجعههههل كفههههة المنافسهههة راجحهههة ليهههها

 .سارع الذي يشيده العالم من حولناالتطهور والنمهو المت

 : اإللكترونية دارةاإلأهداف :  ثانياً 
نمهها ،الرفاىيههة دروب مهن دربهاً  لهيس اإللكترونيهة دارةاإل إلهى التحهول إن تفرضهيا  حتميهة وا 

النجهاح  محههددات أحهد أصهبحت ،المعمومهات وتوظيهف والمشهاركة التكامهل ففكهرة التغيهرات العالميهة،
 المخرجهات وضهمان جههودة برفهع المسهتمرة المطالبهة والتقنهي العممي التقدم فرض وقد ،مؤسسة ألي

 ويمثل .(2006 ،)البيومي اإللكترونية دارةاإل نحو دارياإل التطور إلىمما دعا ، سالمة العمميات
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 تنفيهذ تهأخر اآلن مهن المقبهول فمههم يعهد المؤسسهات، بهين التنافسهية مجهاالت أىهم أحهد الوقهت عامهل
 بعنصهر المؤسسهات أمهام المتاحهة الفهرص الرتبهاط وذلهك ،والتجويهد بهدعوى التحسهين العمميهات
 التوقيت.

 عتهرى حيهاةا الهذي التطهور يواكهب عصهري بهديل أنيها عمهى اإللكترونيهة دارةاإل إلهى وُينظهر
قهدرات  عمهى الحصهول فهي طموحهو ويرضهي ة،داريهاإل مطالبهو ويمبهي األرض، سهطح عمهى اإلنسهان
 .( 2010 ،وتفاصيمو ) الحسن حياتو شؤون إدارة في وأيسر أعمى

 : اإللكترونية دارةاإل ىدافأأىم ومن 
 (2005 ،) العطوي عمميات ة( وما يتعمق بيا منداريتقميل كمفة اإلجراءات )اإل. 
 المؤسسات من خالل تعامميا مع المواطنين و الشركات و دارةاإلادة كفاءة عمل زي. 

 التقميدية بالنسبة  دارةاإلإذ أّن قدرة  ،استيعاب عدد أكبر من العمالء في وقت واحد
 إلىاألحيان  و تضطّرىم في كثير من ،تخميص معامالت العمالء تبقى محدودة إلى
 .(2003 ،ةم) العوال النتظار في صفوف طويمةا

 أقصى حد  إلىالتخفيف منو  أو ،المعاممة لغاء عامل العالقة المباشرة بين طرفيإ
ء أنياالشخصية والنفوذ في  العالقات الحد من تأثير إلىمما يؤدي ، ممكن

 .(2005 ،) العطوي المعامالت لمتعمقة بأحد العمالء

 مع ما يحممو من  ،إلكترونيواستبدالو بنظام أرشفة  ،األرشيف الورقي لغاء نظامإ
 ،والمقدرة عمى تصحيح األخطاء الحاصمة بسرعة ،التعامل مع الوثائق ليونة في

 واالستفادة منيا في أي وقت كان ،من جية في أقل وقت ممكن ونشر الوثائق ألكثر
 .) 2008 ،السميطى ) السالمي و

 صصية.التخالبيروقراطية بمفيوميا الجامد و تسييل تقسيم العمل و  قضاء عمىال 

 و التخاطب معيم ،تحقيق تعيينات الموظفين إلىتطمح  أنياالمكان، اذ  إلغاء عامل، 
رسال األوامر  ،و إقامة الندوات و المؤتمرات ،عمى األداء اإلشرافو  ،والتعميمات وا 

 .(2012 ،العالول)  .دارةلإ اإللكترونيةمن خالل الشبكة 
 ،بدأ الجودة الشاممة بمفيوميا الحديثمتأكيد عمى مل اإللكترونية دارةاإل كما تيدف

وعّرفتيا  ،"القيمة أومن النوعية  عاليةالدرجة ال" فالجودة كما ىي في قاموس أكسفورد تعني 
. "األوقات الصحيحة إتمام األعمال الصحيحة في أنياب "األمريكية المتخصصة DAمؤسسة 
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في الوقت و  ،العمل احتياجاتتمبية  أىميةعمى  كدؤ لت اإللكترونية دارةاإلو من ىنا تأتي 
 .ممكن الخدمة في أسرع وقت إلى الزمان الذي يكون فيو العميل محتاجاً 

 :العام القطاع إلى بالنسبة اإللكترونية دارةاإل أهمية : ثالثاً 

 من العام القطاع فمدى ،ليوإ الخاص القطاع حاجة عن التقنية إلى العام القطاع حاجة تقل ال
 من حالً  أنسب وليس المشكالت، ليذه حمول عن البحث إلى دائًما يدفعو ما ةدارياإل المشكالت

 المرن؛ لكترونياإل األسموب إلى الجامد البيروقراطي التقميدي األسموب من، نمط إدارتو تغيير
 ليست الحكومية اإلدارات من كثيًرا أن إلى إضافةً  التقميدية، الحكومية دارةاإلأزمات  من لمخروج
 مشروعات أو مزارع أو مصانع إنتاج مواقع تدير حكومية إدارة فحسب، فيناك ةخدمي إدارات
 من ،الخاص القطاع إداراتو ليإ تحتاج ما إلى وتحتاج المنافسة إلى تسعى وىذه لمدولة، تابعة

البيومي، (باقتدار األسواق داخل منافساتيا لخوض، وقدراتيا ومزاياىا اإللكترونية دارةاإل إمكانات
 دارةاإل أسموب لتطبيق الحكومي القطاع حاجة تؤكد التي النقاط أىم استعراض يمكنو ) .2006

 -اآلتي: خالل من اإللكترونية
 في ورغبتيا ليا، المراجعين وبين بينيا المتبادلة الثقة من مزيد إلى الحكومية دارةاإل حاجة

 إلى التوجو إلى راتاإلدا تمك يدعو مما الحكومي، العمل دوائر في الشفافية من تييئة أجواء
 عمى يعين ما واالنضباط والموضوعية الحياد من فيو جديًدا، نمًطا بوصفيا اإللكترونية دارةاإل

 عقمو. في الحكومية دارةلإ القديمة الصورة وتعديل المواطن، لدى السائدة النظر وجية تغيير
( Kotter, 2012) 

وتعميم  التقنية من أقدر شيء وليس ،وإلي العون يد ومد الدعم إلى الوطني االقتصاد حاجة
تعترض  التي الصعوبات من كثير حل في عاليةبف لإسيام ،العام القطاع دوائر عمى تطبيقاتيا

 فرص التواصل من اإللكترونية دارةاإل ظل في ليا يتاح بما الدولة، في الصادرات من كثير حركة
 في منتجاتيا أىم وأجود معرفة وأيًضا ديرالتص حال في يماحتياجات ومعرفة ،العالمية األسواق مع
 (2010 ،) الحسن.عنو بديل ال خياًرا اإللكترونية دارةاإل تبقى لذا ،االستيراد حال

 بين االتصال وتسيال المختمفة، ةدارياإل المعامالت تنفيذ وقت اإللكترونية دارةاإل تختصر
 وترشاد ة،دارياإل العمميات في والوضوح الدقة وتوفر ومنظماتيا، الحكومية األجيزةإدارات 
 من األطنان ىذه لتخزين الالزمة المخازن بالتبعية سيوفر مما المعامالت، في األوراق استخدام
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 التنظيمية الثقافة دعم إلى إضافة األصمية، مصادرىا من والمعمومات البيانات وتجميع ،األوراق
 البيانات وتوفير والعاممين، والوسطى ياالعم دارةاإل بين الترابط وزيادة ،كافة لدى العاممين

 .(2010 ،)الزعبي اتخاذ القرار معوقات من والحد فورية، بصورة عامة لممراجعين والمستفيدين
 طوق وكسر ،العالمية األسواق في ليا قدم موطئ حجزإلى  الحكومة الفمسطينية تسعى

 ال حتى العالمية، السوق قوى ىإحد بوصفيا وجودىا من واالستفادة المحمية واإلقميمية، العزلة
 المادية لمنتجاتيم فييا وُيروج اآلخرين، بضائع فييا تباع فقط سوق استيالكيةإلى  تتحول

فرازاتيم  القدرة وافتقاد العزلة، بسبب االختيارأو  الرفض عمى رةالقد ليا تكون دون أن الفكرية، وا 
 منتجات عمى الحصولإلى  أخيًرا الحكومية دارةاإل سعي ظل في ،في المفاضمة التمييز عمى

 القدرة اإلدارات تمك تمنح التي التقنية مساعدةإلى  بحاجة أنياف، بأسعار معقولة الخارجية األسواق
 واألنسب األفضل واختيار األسواق، معروضاتإلى  والتعرف التجارة عالمًيا، تجربة خوض عمى
 بالمصمحة يمحقونو قد وما تيم،ومشكال الوسطاء ىيمنة عن وأسعارىا، بعيًدا عروضيا من

 االحتكار، عمى سيقضي العالم عمى الوطنية دارةاإل انفتاح أنإلى  إضافة خسائر، من الوطنية
 في وبخاصة عمييا، األسعار الموردين أحد رفع ما إذا بديالً  يا لتكونأمام متاحة الخيارات ويجعل
 االستيالكية كالسمع طنينلمموا يةاليوم حتياجاتاال تمس التي الحساسية ذات السمع

 (2012 ،)خطة التنميةالضرورية.

  :اإللكترونية دارةاإلمعوقات تطبيق :  رابعاً 
االستفادة من البنى واألدوات األساسية لمسيطرة " بأنو التغيير كمنيج إدارةيعرف كوتر 

 إلىر التغيي إدارة وتيدف ،(:43Kotter, 2012)"  والتحكم عمى أي جيد في التغيير التنظيمي
والتقميل من آثار التغيير عمى العمال وتجنب  ،تحقيق أقصى قدر من المنافع لممؤسسة

 جذرياً  تغييراً  اإللكترونية دارةاإل إلىالتقميدية  دارةاإلويعتبر التحول من  ،االنحرافات عن المسار
 ىداف المرجوة مناأل إلىدارتو بمينية من قبل المسئولين لموصول إيجب  ،في المؤسسات

 التغيير.
في الدول النامية التي ترسخت فييا عقمية  خصوصاً  اإللكترونية دارةاإلن تطبيق إ

 كبيرة نذكر منيا: تالبيروقراطية قد يواجو معيقات وتحديا
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 ،" اإللكترونية دارةاإل" مبادرة مقاطعة إلى يؤدي ان يمكن الذي و السياسي التخبط -
عمى مشروع كبيرًا  خطراً  العنصر ىذا ويشكل وجيتيا، تبديل األحيان بعض وفي
 (2007 ،انسعجٍ ).اإللكترونية دارةاإل

 (.2013 ،) مطر وعدم استيعاب أىدافيا اإللكترونية دارةالرؤية الضبابية لإ -
 خطو وجود وعدم ،بموجبيا السير الجميع يستطيع شاممة معموماتية خطة وجود عدم -

 ،)الحربي والرويمي لمستوياتا جميع عمى المعموماتية الثقافة لنشر موحدة شاممة
2003). 

 والتي ،التقميدية اليرمية اليياكل عمى تعتمد مازالتمن المؤسسات  العظمى الغالبية -
 تطوير في معطياتيا من واالستفادة ،الحديثة التقنيات تطبيق في عقبة تقف

 (2009 ،مدأح( .منظماتيا
 النامية الدول في وخاصة شاممة تحتية بنية بوجود يتعمق فيما، خاصة تقنية تحديات -

(Jessup & Valacich, 2006 وىو ما يؤكده )) البنية ضعف أن( 2002،جبر 
 المعوقات أىم من التشغيمية كفاءتيا وضعف ،االتصاالتو  المعمومات لنظم األساسية

 .اإللكترونية البيئة نحو المنظمات تحول تواجو التي
والذي  ،المطموب والتنظيمي نيالقانو  طاراإل وضع في متعمد غير أو متعمد غياب -

 (2008 ،) الكبيسي." اإللكترونية دارةلإ" تنفيذ عممية ألي أساساً  يشكل
عمميم  عمى يخشون الذين ،الحكوميين الموظفين قبل من لمتغيير ىائمة مقاومة -

 .(2009 ،)عامر الحكومية العمميات تنظيم و اإلجراءات تبسيط بعد المستقبمي
 ،فيو المخزونة المعمومات حماية إلى الحاجة زادت لحواسيبا استخدام ازداد كمما -

 إلى الحاجة واجيوا حيث ،فرادواأل لمشركات ميمة رسالة المعمومات أمن وأصبح
 السميطي) االختراقات ومنع البيانات إلى الوصول وتحديد لمفرد الخصوصية حماية

 .(2005 ،والسالمي
 المركزي المستوى عمى إدارتيا بين فعاللا ترابطالوعدم  ،الشديدة ةدارياإل المركزية -

  )2007 ،لطفي( المحمية واإلدارات
 التقدم تحقيق إلى مجتمعاتيا تقود التي العناصر أبرز من البشرية العناصر تعد -

 عدد جيل " عن عبارة أنياب التكنولوجية األمية فعرّ ت ،المجاالت مختمف في والرقي
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 التعامل معرفتيم وعدم الحديثة لتكنولوجيةا بالتطورات المجتمع أفراد من قميل غير
 البشرية الموارد في النقصن إ ،)2002 ،والسامرائي قنديمجي )" يااستخدامو  معيا

 ممارستيا عن المؤسسات يواجو معوقا يعد الرقمي العصر مع لمتعامل المؤىمة
 (.Jessup & Valacich, 2006. )الحديثة لمتكنولوجية

 يستخدم لمن فالبد ،لمغةا قيدىو  اإللكترونية دارةاإل ىم المعيقات لتطبيقأن من إ -
 عن تماما العربي المستخدم يستغني أن يمكن وال.اإلنجميزية المغة يتقن أن الشبكة
 المعمومات من (95%) عن ما يزيد اآلن حتى نوإ حيث ،اإلنجميزية المغة معرفة

 .(2004 ،) داود اإلنجميزية بالمغة معمومات ىي المنشورة
 ىذا مع تتالءم ضخمة أموال إلى يحتاج ،اإللكترونية دارةاإل مشروع مثل اً شروعم إن -

 النقص من المنظمات معظم تعاني ،مستمزماتو كافة وتوفير الحديث التقني سموباأل
 (.2013 ،.) مطرالمشاريع ىذه لمثل الالزمة المادية اإلمكانيات في
 فرضت ،وتطبيقاتيا أشكاليا بكافة تيةالمعموما الثورة أن ما سبق يرى الباحث عمى وبناءً 

 من ةإلكتروني إدارة عن الحديث يمكننا حيث ال ،كبرى تحديات اختالفيا عمى المنظمات أمام
 نجاح لضمان محددة خطواتو  ،مستقبمية رؤية وتحديد ،دارياإلصالح اإل مطمب تحقيق دون

التي تضع و  ،لالمجا ىذا في عالمال يشيدىا التي التطورات مواكبة مع ،اإللكترونية دارةاإل تطبيق
 يراىاومن ىذه الحمول التي  ،اإللكترونية دارةاإللتطبيق  ومبتكرةً  مناسبةً  صاحب القرار حموالً  أمام

 أمثل استغالل مع ،اإللكترونية دارةاإل يةستراتيجإل سميم تطبيق إلى لموصول مناسبةً  الباحث
ن يسمى صبح اآلأىو ما  ،اإللكترونية دارةاإل عاليةكفاءة وفل وصوالً  ،والجيد والمال لموقت

 .يناقشو الباحث في المبحث الثانيوالذي سبالحوسبة السحابية 
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 : تمهيد
 دارةاإل تطبيقفي والمؤسسات الدول  ىتماما في ىذا العصر الرقمي أضحى واضحاً 

السيمة في القطاعين الحكومي  اإللكترونيةفبدأت تسابق الزمن لتوفير الخدمات  ،اإللكترونية
تطبيق يا في ومن أحدث تمك التقنيات التي يمكن االستفادة من( 2013 ،)مطر ،والخاص

 .ما يسمى بالحوسبة السحابية اإللكترونية دارةاإل

وذلك في مخططات  اإلنترنت إلى شارةالسحابة ىو تعبير كان يستخدم في البداية لإف
يا لتمثيل نقل البيانات من استخدامحيث عرف عمى أنو رسم أولي لسحابة يتم  ،الشبكات

البرمجة اآلخر من السحابة. وقد جاءت فكرة  موقعيا النيائي في الجانب إلىمراكز البيانات 
"قد  :لفكرة بقولوعن ا - األستاذ بجامعة ستانفورد -" جون مكارثيعندما عبر " السحابية

وكان منطمق الفكرة من شبكة  ،تنظم الحوسبة لكي تصبح خدمة عامة في يوم من األيام"
 .(2011،) المنيري.اليواتف األرضية

ن مفيوم الحوسبة السحابية أحدث نقمة كبيرة في األفكار والتطبيقات المتعمقة بخدمات إ
تحتية التي تعتمد عمييا المؤسسات تكنولوجيا المعمومات، خاصة فيما يخص حمول البنية ال

في تيسير عممياتيا، ووجدت الكثير من المؤسسات الكبيرة والصغيرة ضالتيا في ىذه 
العالمية المتخصصة في األبحاث أن  IDCوتوقعت دراسة حديثة لمؤسسة  ،المنظومة الجديدة

 .2014بحمول توفر الحوسبة السحابية إيرادات إضافية لممؤسسات تزيد عمى تريميون دوالر 
(Dean and another, 2008) 

أحد أىم الموضوعات المطروحة لمنقاش في الصناعة  تالحوسبة السحابية بات كما أن
 المرتفعة التكمفة مشكمة حل بإمكانية بوعود جاءت الجديدة التقنية ىذه ،خالل الفترة الماضية

 (( WORKDAY, 2011واردالم ىذه إدارة الناتج من العناء مشكمة حل إلى إضافة ،لمموارد
 الجيد تقميل مع، الحاجة حسب لمموارد أفضل تقديم خدمات السحابية الحوسبة توفر حيث

تأثيراتو و  ،ىذا المفيومعمى مناقشة  ىذا المبحث سيركز ،المستخدمة الموارد دارةإل المبذول
راسة د إلىباإلضافة  .بوجو خاص فمسطينو  ،في الدول النامية بوجو عام المؤسساتعمى 

 .تكنولوجيا المعمومات دارةالمخاطر والتحديات التي تواجو التحول ليذا المفيوم الجديد إل

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A_(%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85)
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 (:Cloud Computing) مفهوم الحوسبة السحابية: أولً 
 في اإلنترنت لشبكة التحتية البنية توفر بعد وأمثل عممي كحل اإللكترونية السحابة ظيرت
 السيما السحاب، مالمسة أمام عائًقا يشكل ال "صالاالت" أمر وأصبح العالم، بقاع مختمف

 خصائص دائما معيا تحمل والتي الذكية اليواتف إصدار جانب في اليائمة الطفرة بعد
 والممفات المعمومات مختمف مع التعاطي إمكانية و ،Internetبالشبكة العنكبوتية  االتصال

كثير من الناس لدييم ف ، ,Saleem) 2011 (المتعددة الوسائط رأسيا وعمى الشبكة عمى
 أو Yahoo ، ياىههوGoogle ، وىذا البريد قد يكون في جهوجهلE-Mail إلكترونيبريد 

إرسههال رسالة  أوالواردة  اإللكترونيةحسابيم لمشاىدة الرسائل  إلىعند القههيام بالدخول  غيرىم.
وقع البريد عمى م web browserشخص ما، فإنيم يقومون بفههتح متصفح الويب  إلى
ومن ثم إدخههال اسم المستخدم وكممة السر، فتظير ليم صفحة  ،الخاص بيم لكترونياإل

مع عرض لعدة خيارات كمشاىدة البريد الوراد  ،الخاص بيم لكترونيتحتوي عمي البريد اإل
غيره من العمميات  أو ة،إمكانية إرسال رسالة جديد أوالبحث في البريد القديم،  أوحديثٌا، 

الُمستخِدم ليست لديو أية فكرة أين يقع  ،لكترونيي توفرىا ىذه الشركات الُمزِودة بالبريد اإلالت
، لكتروني، وما ىو البرنهههامج الخاص الذي يدير البهههريد اإلIP ( وعنوانوserverىذا الخههادم )

و نظام وماى ، وما ىي سرعة الخادم،RAM الذاكرة الُمستخَدمة أووال يعرف حجم ىذا الخادم 
 أو، Linuxلينكس أو، Unix ينكس أو، Windowsويندوزالمستخدم ىل ىو  OSالتشغيل 

 ؟ىل يتم عمل نسخ احتياطية أو ؟ىل يتم حفظ ىذه المعمومات في مكان واحدو . خرنوع آ
إال إذا كنا فعاًل نعمل لدي  ،ىذه األسئمة ىبالطبع ليست لدى أي منا إجابة عم

كل ما ييمنا ىو الوصول  ،قمنا ببيعيم ىذه الخوادم أو ،Yahoo ياىو أو Googleجوجل
طالما  ،الذكي والياتفجياز كمبيوتر،  استخدامب ،أينما نريدو وقتما نريد  لكترونيالبريد اإل إلى

 .لنا فكل ىذه المعمههومات غير ميمو لكترونيبريدنا اإل استقبال أومن إرسال  تمكنا
أي شركة أخرى عمى  أوياىههو  أووفههره شركة جههوجل الذي ت لكترونيىذا النظههام البريدي اإل

 (.Cloud Computing) تطبيق من تطبيقات الحوسبة السحابية ىو عههبارة عهن ،الشبكة
 التخزين ومساحة المعالجة نقل عمى تعتمد تكنولوجيا: "  أنياب الحوسبة السحابية عرفت حيث

 طريق عن ليةإ الوصول يتم ياناتمركز ب وىى ،السحابة يسمى ما إلى بالحاسوب الخاصة
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 ىذه تساىم حيث ت،خدما إلى منتجات من المعمومات تكنولوجيا مجابر  تتحول وبيذا ،الشبكة
 التاليوب ليا، المستخدمة الشركات عن نظمةاأل وتطوير صيانةال مشاكل إبعاد في التكنولوجيا

 ،لسامرائي والكعيدي. )افقط الخدمات ىذه استخدام عمى المستفيدة الجيات مجيود يتركز
2012.) 

نموذج لتوفير "  :أنياف "السحابة" عمى أما المركز القومي لممعايير والتكنولوجيا يعرّ 
لمشاركة مجموعة كبيرة من المصادر  ،الشبكة إلىوصول مناسب ودائم في أي وقت 

 ."مع موفر الخدمة تفاعل أووالتي يمكن نشرىا وتوفيرىا بأدنى مجيود  ،الحاسوبية
 الحاسوبية نظمةالمصادر واأل إلىمصطمح يشير : " أنيايمكن تعريف السحابة عمى  كما

تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية  والتي، عبر الشبكة المتوافرة تحت الطمب
تشكل طريقة حيث  ،بيدف التيسير عمى المستخدم ،دون التقيد بالموارد المحمية، المتكاممة

دارةحديثة لتنظيم و   المؤسساتالتي من خالليا تستطيع ،د وخدمات تكنولوجيا المعموماتموار  ا 
 .( 2010 ،حجازي ،عبد اهلل )."أن تستيمك وتوظف ىذه الموارد والخدمات

األدوات تسخير مجموعة من : الحوسبة السحابية ىي عبارة عن أنيرى الباحث 
ومعيارية،  ةاميكيدينإلنتاج بنية تحتية لمحاسبات والتطبيقات ذات خصائص  يةتكنولوجال

مشاركة وتعمل عمى  ،النظم حسب الحاجة استخداموتوفر القدرة عمي  ،ستخدامسيمة اال
بأقل جيد وتدخل من  ،التخزين، التطبيقات والبرامج ،، الخوادمكالشبكاتالمصادر المتوفرة 

 ،ةالحوسبة السحابية مباشرة بما تستخدمو الشرك تكاليفترتبط  ،المتمقية لمخدمة المؤسسات
فقط، بينما يستطيع مزود الخدمات توزيع  تستخدمياوتدفع الشركات لقاء الخدمات التي 

 .و عمى عدة عمالءتكاليف

 :الحوسبة السحابية إلىمزايا المجوء :  ثانياً 
شكال أباعتبارىا شكل من  ،ن فوائد الحوسبة السحابية واسعة النطاق وبعيدة المدىإ

البنية  تكاليفىم ىذه المزايا تقميل أن من إ .ذ األعمالالحوسبة التي تعمل عمى تحسين تنفي
باإلضافة  ،ية المحميةتكنولوجعمى الموارد والميارات ال االعتمادوتقميل  ،ياً إستراتيجالتحتية 

 يا المعمومات.تكنولوجالمرونة المنشودة في ظل التطور السريع والمستمر في  إلى
( Gupta, 2012)  لىإويمكن تصنيف ىذه المزايا : 
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 : " TECHNOLOGY ASPECTS"  التقنيةالجوانب :  أولً 
 :" Elasticity المرونة " -

وتعني القدرة عمى التكيف مع التغيرات  ،ساسية لمحوسبة السحابيةتعتبر الميزة األ
 :عمى سبيل المثال ،نظمةالبنية التحتية لأل استخدامالتي تطرأ عمى  ،والمؤقتةالطارئة 

 يأاج تحت ،تطبيق معين أوين لموقع متزامنعدد المستخدمين اللالمفاجئ  االزديادعند 
 الخدمة في مثل ىذه الحالة، فإن المعتاد،ن م أكثر عريض نطاق إلى شركة

 القدرة بسبب ،الطمب ةيتمب عمى فوري لبشك لتعم السحابية الحوسبة عمى المعتمدة
 .الخدمة تقديم في بعد نع العاممة لمخوادم رةيالكب
(Qamar and others, 2010) 

 :" Availability "التوافرية  -
 التاليوب ،تعني القدرة عمى ضمان التشغيل المستمر لمنظام دون انقطاعالتوافرية 

 .( ,2008Oberheide and others) ضمان عدم فقد المعمومات المطموبة
 ،ىم السمات الرئيسية الستغالل قدرات الحوسبة السحابيةأواحدة من التوافرية  تعتبر

الحوسبة  استخداموالتي تزيد في حال  ،نظمةالالزمة لجميع األ األمورىم أمن  يفي
 السحابية عن طريق استغالل الموارد الزائدة نظمةفي األ تتحقق التوافرية .السحابية

Free Resources.( 2008 Rangan,) 
 Increase Hardware حمول الماديةالمن  بدالً  التوافرية زيادة ن فيبدأ التوجو اآل

عمى درجة ممكنة أ إلىلموصول  ،Software االعتماد عمى الحمول البرمجية إلى
 الموثوقية.التوافرية و من 

 :" Quality of Service " جودة الخدمة -
تصل  ي" قياس مدى قدرة مستوى الخدمة الت :أنيايمكن تعريف جودة الخدمة عمى 

وخدمة الدعم الفني من  .(Marchese, 2007)العميل والمتوافقة مع توقعاتو "  إلى
في  ،الحوسبة السحابية استخدامالتي ال يمكن االستغناء عنيا في مجال  األمور

مقاييس جودة الخدمة األساسية  نأ ،خذ في عين االعتباريجب األ القضايا التجارية
توقعات تمبية للضمان ا ىما عمى األقل ،ضمان اإلنتاجيةو مثل زمن االستجابة 

 (Gupta, 2012 )بة.مستخدم السحا
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 Use Of Computer Resources األمثل بالشكل الحواسيب موارد استخدام -
Optimally : 

 موارد استخدام عمى الشركات virtualization فتراضيةاال التقنيات ظيور ساعد لقد
 جلأ من الخوادم فصل إلى بحاجة تعد لم أنيا ذإ ،السابق من افضل بشكل أجيزتيا

خادم  عمىخوادم  عدة وضع باإلمكان أصبح فتراضيةاال التقنيات فضلبو  خدمة، كل
 راً نظ السحابية الحوسبة مصمحة في يصب التحول ىذا ( Harries, 2008) ،واحد
 .عمييا تعمل التي رات الخوادمقد لزيادة

البنية التحتية  نأ ،يا المعموماتتكنولوجمن خالل عممو ومحاكاتو لواقع ويرى الباحث 
 ارتفاعمثل  ،حالياً بسبب التغيرات اليائمة الموجودة  يومياً لمعمومات تزداد تعقيدًا لتكنولوجيا ا

بناء  إلى أو ،تبني التكنولوجيا الخضراء إلىوالحاجة  ،الطاقة استيالكوزيادة  ،األجيزةعدد 
. فمساعدة التكاليفتساىم في تحسين اإلنتاجية وخفض  ،عمل مترابطة ومتصمة بيئات

البنية التحتية األساسية لمحوسبة السحابية، يكون من خالل دراسة  في بناء المؤسسات
كما أن الحوسبة تشجع  ،أواًل، ثم تقديم خريطة طريق ليم وأفضل طرق العمل يماحتياجات

 الجديدة. االموظفين عمى تنمية مياراتيم وىذا ما نحتاجو لمتعامل مع ىذه التكنولوجي
 : " Economic Aspects"  الجوانب القتصادية:  ثانياً 

ىي واحدة من األسباب الرئيسية إلدخال نظم سحابة في بيئة  قتصاديةاال عتباراتاال
التكمفة  كل من استخدامترشيد في  ىذه االعتبارات تتمثل ،األعمال التجارية في المقام األول

دارةأتمتة و  أوبمصادر خارجية  ستعانةاالمن خالل  ،والجيد  ,Jeffery )،الموارد الضرورية ا 
مع زيادة الجيود المبذولة  التكاليفخفض  لمتوفيق بين( وىنا يجب الدراسة بعناية 2002

تساعد الحوسبة السحابية عمى تنافسية اقتصادية من خالل و  .لبناء وتشغيل مثل ىذا النظام
 تحقيق ما يمي:

 :Cost Reduction التكاليفخفض  -
التي يمكن أن تتكيف مع  ،يةنظم الحوسبة السحاب بناءواحدة من أولى اىتمامات 

 .صيانة البنية التحتيةلبناء و  التكاليفتغير سموك المستيمك وتقميل 
(Li and others, 2009 ( 
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 بناء ماأ ،خاص بمستخدم الحوسبة السحابية التكاليفخفض  والجدير بالذكر أن
سواء كان ذلك من خالل تكييف  ،إضافية تكاليفعادة تستمزم  خاصة، سحابة

من خالل تعزيز البنية التحتية المحمية لتكون  أو ،أخرىسحابة  إلىعمال منطق األ
 .سحابة جاىزة

 :Pay Per Use ستخدامالدف  عمى قدر ال  -
واحدة من الدوافع بجودة ونوعية الخدمات المقدمة تعمق ي استخدامكل  دعن الدفع

مجال يكمي في الحوسبة السحابية ىو التغيير الي إلىلالنتقال االقتصادية الرئيسية 
لتمكين الشركات الصغيرة  الحمول الالزمةالحوسبة السحابية حيث تقدم  ،عمالاأل

 (Lynch, 2009 .)ىاواعتمادتطوير الحمول المبتكرة  منوالمتوسطة 
 : Improved time to business التركيز عمى العمل -

بيع التي ترغب في  ،ضروري بشكل خاص لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةمر أىذا 
نشاء  ناتجر يتأخ بدون ،خدماتيا بسرعة وبسيولة دارةو عن اكتساب وا   البنية التحتية ا 

الحوسبة السحابية  استخدامبو  .(Wozniak and Ristol, 2009) يةتكنولوجال
بداًل من محاولة معالجة  ،عمى مياميم األساسية تركيزاً  كثرأمالكو األعمال يصبح 

دارةو   .تكنولوجيا المعمومات ا 
 : Turning CAPEX into OPEXتشغيمية  إلى الرأسماليةيل النفقات تحو  -

لبناء البنية  الالزمة الرأسماليةالنفقات  من خالليا تحويليتم  ،ىي سمة ضمنية
الموارد  ،االستعانة بمصادر خارجية نفقات تشغيمية من خالل إلى ،التحتية المحمية

 التالي(. وبGens, 2010) ويرالطمب وقابمة لمتط حسبالحاسوبية لمنظم السحابية 
ستثمار في معدات الال داعي ل ،مشركات أمر سيل غير مكمفلأصبح التوسع 
وىذه المههيزة أيضا تصهب في صالح الحكومات حيث ستوفر ىذه  ،وخهوادم جديدة

 .لمحكومات والشركات الكبيرة الحمول التكنولوجيا

 حابية يمكن أن تحقق وفورات كبيرةأن الحوسبة السمن الناحية االقتصادية يدرك الباحث 
، وتعزز الكفاءة التشغيمية، حيث استثمرت الكثير من الشركات بالفعل التكاليففي  ياً إستراتيج

ومع ذلك فإن القدرات الكاممة لمحوسبة السحابية في  ،في بعض تقنيات السحابة األساسية
الشركات اكتساب العديد وينبغي عمى  ،تحويل طريقة عمل الشركات بالكامل لم تتحقق بعد
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من المعارف والخبرات لتتمكن من استغالل اإلمكانات الحقيقية لتقنيات السحابة، وتتضمن 
 ، وجدران الحماية، ومراكز البيانات، وعمميات التخزين.منىذه الخبرات فيم التطبيقات، واأل

 :الحوسبة السحابية تصنيف:  ثالثاً 
نتشار، والتي تم تعريفيا من حيث االة نماذج يمكن تصنيف الحوسبة السحابية في أربع

 (:  Ahronovitz,  2010) إلى( NISTمن قبل المعيد الوطني األمريكي لممعايير والتكنولوجيا )

 

 

 : Public Cloud Computing العامة السحابية الحوسبة -

 من الرغم عمى، مجانية أنياب دائما يعني ال العامة السحابية الحوسبة مصطمح أن
 من السحابية الحوسبة صفو ت نماا  و  ،ستخداملال نسبياً  رخيصة تكون أن يمكن اأني

 ،شبكةال عبر الذاتية الخدمة ألساس وفقاً  المصادر توفير يتم حيث ،تقميدي منظور
 بعيداً  لمخدمة مزود ثالث طرف من وذلك وخدماتيا، الويب تطبيقات خالل من وذلك
 الحوسبة أساس عمى بناءً  والنفقات الفواتير بتحصيل يقوم والذي ،الموقع عن

 .الخدمية
 : Private Cloud Computing الخاصة السحابية الحوسبة -

 عرض قيود بدون والعمميات البيانات إدارةب النوع ىذا عمى المعتمدة المنظمة تتمتع
 عمى تترتب التي القانونية والمتطمبات يةمناأل لممسائل حمول مع لمشبكة، الحزمة
 السحابة الخاصة ذلك إلى باإلضافة العامة، السحابية الحوسبة خدمات استخدام

 المستخدم وصول نألالمعمومات  أمن ، وزيادةالتحتية البنية عمى السيطرة من اً مزيد
  .مقيدًا ومحدداً  يكون يااستخدامو  لمسحابة

 : Community Cloud Computing المجتمعية السحابية الحوسبة -
 المنظمات، من مجموعة قبل من يتم يااستخدامو  لسحابةا من النوع بيذا التحكم نإ

 ،ونفس المتطمب ذات المنظمات من لمعديد مشتركة سحابة إنشاء الممكن من حيث
 بعض تحقيق بيدف ،التحتية البنية مشاركة إلى وتسعى مثل الجامعات أو البمديات،

 التكمفة وتوزيع انتشار فمع ،ةالسحابي الحوسبة وراء من تعود التي والفوائد المصالح
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 ولكنو من السحابة العامة، تكمفة أكثر االختيار ذلك يصبح ،مستخدمينال بين فيما
 .االمتثال سياسة و مناأل الخصوصية، من أعمى مستوى يوفر

 : Hybrid Cloud Computing الهجينة السحابية الحوسبة -
يقوم  النموذج ىذا في ،والخاصة العامة الحوسبة بين التعامل من مزيج ىي

 بمعالجة لمقيام العامة السحابية الحوسبة بخدمات باالستعانة عادةالمستخدمون 
 المعمومات عمى الحفاظ يتم حين في وية،يالح غير األعمال وعمميات المعمومات
 تكون حيث .الخاصة السحابة استخدامب السيطرة تحت الحاسوبية األعمال وعمميات

 والخوادم السحابة مضيف بين فيما خميط عن عبارة لممضيف التحتية البنية
 عمى الُعَقد بعض تشغيل يتم فييا والتي ،األكثر الجزء ىذا وُيَعدُ  ،دارةلإ المخصصة

 .السحابة خوادم نماذج عمى تشغيمو يتم اآلخر والبعض ،حقيقي فيزيائي عتاد
 من يةرئيس أنواع ةثالث يوجدف ،ن تقدم من قبل السحابةأمن حيث الخدمات التي يمكن ما أ

 :(Creeger, 2009)وىي ،توفيرىا يمكن التي الخدمات
 كخدمة البرمجيات : Software as a Service ( SaaS )  

وما عمى المستخدم  ،دارتيا وتحديثياا  وىنا يقوم مزود الخدمة باستضافة التطبيقات و 
، السحابية الحوسبة طبقات من طبقة باعتبارىا ،يااستخداماالتصال بالسحابة و  سوى

 ،لكترونياإل البريد أنظمة مثل ،النيائي بالمستخدم المتعمقة بالتطبيقات أكثر يتمت
 وىي .العمل سير إدارة أنظمةو  المشتركة البرمجيات الزبون، عالقات إدارة تطبيقات

 في ناري جدار خمف لتعمل تنشر أو/و السحابة عبر نشرىا يتم التي البرمجيات
 وتقدم Google ىي الخدمة ىذه تقدم لتيا الشركات وأشير .السحابية الحوسبة
 خدمة وتقدمApple وشركة ،(Google Mail& Google Docs)  خدمة

(iWork.com)، وشركة  Microsoft خدمة وتقدم  (MS Online Services). 
 

 كخدمة ) المنصةPlatform as a Service ( PaaS : 
ن من خالليا ببناء تمكن المطوري ،تقوم ىذه الخدمة بعرض خدمات قياسية عن بعد

جيزتيم أدوات عمى تثبيت ىذه األ إلىدون الحاجو  ،التطبيقات عمى البنية السحابية
تتألف بشكل أساسي من مكتبات، برامج وسيطة، تحديثات وأدوات  حيث ،الشخصية
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 تقدم التي الشركات وأشيريحتاجيا المطورين في تحديث تطبيق البرمجيات كخدمة. 
 ، Google App Engine خدمة وتقدم Google ىي الخدمة ىذه

 وتقدم Microsoft  وشركة ،Force.com  خدمة وتقدم  Salesforceوشركة
 .Azure خدمة

 كخدمة التحتية البنية( IaaS ) Infrastructure as a Service : 
وبداًل من شراء الخوادم، البرمجيات،  ،لياآلتوفر البنية التحتية لمحاسب حيث 

ىذه  باستئجاريقوم العمالء  ،معدات الشبكة أوز البيانات مساحات خاصة بمركو 
 ،ول لمسحابةن البنية التحتية كخدمة ىي الشكل األإالمصادر كخدمة مستقمة تمامًا. 

وكم المصادر  ،اإللكترونيةويتم وصف الخدمة عادة عمى أساس من المنفعة 
 راضيةفتاال الحوسبة تكنولوجيا السحابية الحوسبة وتستخدم، المستخدمة

(Virtualization Technology) كخدمة التحتية البنية" نموذج في مكثف بشكل " 
 كزامر  في والمساحة التكمفة، الطاقة، توفير عمى يساعد ذلك أن حيث ،بيا الخاص
  .السحابة بنيان في األساس حجر يعد ما ىي فتراضيةاال فالحوسبة البيانات،

 :السحابية الحوسبة محددات : رابعاً 

ما السحابية  الحوسبة أن الإ ،سابقا ذكرىا تم التي اتإيجابي وال يااز مال كل وجود مع
 انتشار من تحد خطيرة عوائق تكون قد التي المحددات منال تخمو  التاليوب ،زالت قيد التطههوير

 :ةالتالي بالنقاط السمبيات ىذه وتتمخص ،السحابية الحوسبة
 : بالشبكة وسري  دائم اتصال وجود تتطمب .1

 ،بالشبكة اتصال ىو سحابية حوسبة كممة نقول عندما نتذكره أن يجب ما أول
 االتصال وجود نإ .الخاصة ممفاتيم مع التعامل من المستخدمين يتمكن لن وبدونو
 وفي بما اً أمنو ًا سريع االتصال ىذا يكون أن يجب ذإ ،كاف غير وحده

 (Saleem, 2011).الكفاية
 :والخصوصية ألمانا .2

اسة لمعيد فراونيوفر ألمان تكنولوجيا المعمومات بمدينة دارمشتات أوضحت در 
، أنو لم تتحقق شروط األمان 2012األلمانية، ُنشرت خالل شير آذار/مارس 
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ويظير  اإللزامية في أي خدمة من خدمات الحوسبة السحابية التي خضعت لمدراسة.
قوم المستخدم بتأمين عندما ي ،أحد أوجو القصور األخرى بخدمات الحوسبة السحابية

 .ةأمن بواسطة كممة مرور غير السحابةوصوليا إلى البيانات المخزنة عمى 
عمى حماية  السحابة التركيز إدارةيجب عمى القائمين عمى لذلك  (2011 ،منصور)

 .معاً  تشارك بين العميل ومقدم الخدمة ىالبيانات، وىذا العنصر يقوم عم
 القرار صانعوالتي يجب أن يحرص  ،ألبرزتبقى ىي السمة افالخصوصية  وأما

لما في ذلك من حفظ  ،عمى توفير السياسات واإلجراءات المناسبة التي تصاحبيا
عن احترافية  واضحةً  رسالةً  تعطي إجماالً  أنياكما  ،المختمفة المؤسساتلحقوق 
 ، ىزاع.)في االحتياط من محاوالت العابثين اوعدم تياوني ،اإللكترونيةالسحابة 
2013.) 

 
أن الحوسبة السحابية تعتبر تحواًل بارزًا في صناعة تقنية المعمومات وتمس يرى الباحث 

ىذه التكنههولوجيا ما زالت قيد التطههوير ولكن  ،التي تقوم عمييا ىذه الصناعة والمبادئكل األسس 
فمثال  .المعمومات أمنو  الخصوصيةمثل  ،وما زال ىناك أمور كثيرة بحاجة لمتحديث والتطوير

 Cloud)خارج الحدود جريمة يعههاقب عمييا القانههون  الماليةفي أوروبا يعتههبر إخراج المعمههومات 
Security Alliance, 2009)، لقطاع المصارف  فتراضيةحموليا اال وىل يمكن االعتماد عمى

وكيفهههية  ،اتبين قواعد البيان وىناك أيضا مسألههة نقل المعمومات والدمههج ،الماليةوالخدمات 
الحوسبة السحابية في  استخداموىل  ،ونظم الحوسبة السحابية الحالية نظمةبين األ التكامل

ىذا ؟  ة الخدمات الحكومية المقدمة لممواطنينودج الحكومة وعمى سيعود بالنفع عمى الحكومات
 .التالي الفصلما سيتناولو الباحث في 
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 انثانثنفصم ا

 و انحكىية انفهضطُنُة انحكىيُةانضحابة 

 

 

 ل : انضحابة انحكىيُة وتطبُقاتهاوانًبحث األ

 

 فٍ انحكىية انفهضطُنُة  انحكىيُة انًبحث انثانٍ : انضحابة
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 األول انًبحث 

 ة وتطبُقاتهاانضحابة انحكىيُ

 

 تًهُذ

 انضحابة انحكىيُةيفهىو :  أولا 

 نًارج ين انضحب انحكىيُة انعربُة:  ثانُاا 

 يتطهبات تطبُق انضحابة انحكىيُة : ثانثاا 
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 : تمهيد
 مع البقاء أىم ىذه التحديات ىو ،ايأنشطت في تحديات ستمرارباو  اليوم الحكومات وتواج
دارةو  ،المتوفرة التقنيات أحدث في  الكفاءة من عالية درجة ىمع واإلبقاء ،ينمالعام تدريب ا 
 معقدة نظم وصيانة وتنفيذ ،تار ااإلصد اتترقي مع والتعامل األساسية، المعمومات نظم إدارة
عمى  صبح لزاماً أوفي ظل ما تشيده المنطقة من تطورات Kundra, 2010) )دائم بشكل

 استثنائياً  اً ىتمامايا تولي تجعم ،ضافيةإمواجية تحديات  الحكومة الفمسطينية تحديداً 
 من التعافي سريعاً و  ،مناسبا لتخفيف الحصار التي قد تكون حالً  ،يا المعموماتتكنولوجل

أبدى باحثون في اآلونة األخيرة اىتمامًا متزايدًا بأبحاث من ىنا  (.2012 ،الرزي)الكوارث 
إال أنيم ركزوا عمى القضايا المختمفة ذات الصمة بدور الحكومة  ،اإللكترونيةالحكومة 
والفرص  ،ةاإللكترونيالعامة، مثل البنى التحتية لمحكومة  دارةاإلفي إصالح  اإللكترونية

حيث ال  ،اإللكترونيةضرورة التحول في دراسات الحكومة  ويرى الباحثوالتحديات وغيرىا، 
التي تشرح كيف ينبغي أن تدار  ،تزال تتطمب بعض التحميل من حيث النظريات والممارسات

 .وتنفيذىا عمى نحو فعال في القطاع العام اإللكترونيةالحكومة 
وبين  السحابة الحكومية وليإدرجة التشابو بين ما تطمح  رزيبالرشيدة  دارةاإل ن مفيومإ

حيث يالحظ أن ىناك اتفاقًا بين  (2010 ،)عشورالرشيدة(،  دارةاإلما يتحقق من خالل )
تزيد من كفاءة القطاع العام،  عناصر متعددة إلىالرشيدة لموصول  دارةاإلو  الحكومية السحابة

وتحقيق الشفافية واالىتمام  ،أداء القطاع العام وتحسين ،من أبرزىا دعم مشاركة المواطن
 اإللكترونية. ويمكن القول إن تحقيق طموحات الحكومة والحفاظ عمى المال العام ،بالمساءلة

الرشيدة، وىذا لن يتحقق حتى تيدف  دارةاإلىو في حقيقة األمر دعم لتوجيات تحقيق 
 ،اإللكترونيةتقديم الخدمات  أساليبر في وتحقيق التغيي ،تجاوز االىتمام بالتقنية إلىالحكومة 

مرحمة أبعد من ىذه األىداف، بحيث يمكن فيم تصور ما  إلى ةإلكترونيمن خالل وسائط 
ودعم  ،ىا الشاملإطار عمى أنو االتجاه نحو تطوير الحكومة في  ،اإللكترونيةبعد الحكومة 

ت القطاع الحكومي الرشيدة في جميع عمميات ونشاطات وخدما دارةاإلأىداف وتوقعات 
 .(2012 ،) المدىون بكفاءة وفاعمية
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 السحابة إلىتحديد درجة الحاجة و  ،الحكومية السحابةفيم فوائد ىذا المبحث ساعد في 
برامج  يةإستراتيجواختيار التصميم المناسب الذي يمكن أن يدعم ويوجو  ،الحكومية

راف بيذه الفوائد يساعد عمى رسم وبعبارة أخرى، فإن االعت .الفمسطينيةومشروعات الحكومة 
وذلك ألن القطاع العام يجب أن يجد  ،الحكومية لمسحابةالطريق تجاه التنفيذ الناجح خارطة 

 .الطريقة المناسبة لتحقيق ىذه الفوائد من خالل عممية التنفيذ الكامل

 :  مفهوم السحابة الحكومية:  أولً 
 القطاع ىيئات من عدد قبل من بالفعل وتستخدم ،سريعاً  نمواً  تشيد العامة السحابية الخدمات

 Bellamyالتطور المستمر في ىذا المجال يواجو بعض القيود كما حددىا ) ،في العالم العام

and Millard , 2011 ) 
 .المعمومات أمن متطمبات -
 ضمان جودة الخدمة المقدمة من السحب العامة. -
 .العامة السحب بعض قبل من المستخدمة الممكية معايير الناتج عن خطرال -
والحاجة الماسة  ،خصوصية بيانات ومعمومات المتعاممين مع القطاع الحكومي إلىونظرًا 

خاص بالقطاع « سحابي»فقد تطمب ذلك استحداث نظام  ،حفظ وحماية ىذه البيانات إلى
 تمي ما وعادة .القيود ىذهتقوم بالتغمب عمى  التي ،الحكومية سحابةال فيما يسمى الحكومي
 معيار منصة استخدامب الموردين قبل من أو ،دارتيا من قبل الحكوماتا  ما ببنائيا و إ توفيرىا

 أو ،Wareوير ،Azure أزور مايكروسوفت المثال سبيل عمى ،العالمي الصناعة
 الشبكة خدمات األمازون معايير تطبق التي المصدر مفتوحة منصة وىي ،Caforالكافور
 ( ,Saleem 2011).العالمية

ىيئة  أومركز بيانات  يمكن اعتباره ن مصطمح السحابة الحكوميةألباحث ويرى ا
عند اتصالو  الحاسوبية لممستخدم نظمةواأل لتقديم الموارد ،والتنسيق اإلشرافتتولى  ،حكومية
ىذه الموارد عن طريق واجية برمجية بسيطة تَُبساُط  فيلتحكم ا ، يتمالحكومية بالشبكة

تضم السحابة حمول الدعم واالسترداد ، التفاصيل والعمميات الداخمية من وتتجاىل الكثير
 ،ونسخيا بشكل فعال ،واستعادتيا بشكل موثوق ،حماية البيانات بشكل ذكيو واألرشفة، 
دارةو وتقديميا عمى نحو جاىز لمسحابة،  الحاليةيات الدعم إستراتيجلتحسين  البنية التحتية  ا 
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 ،افتراضيةبنية تحتية  إدارةتخطي الصعوبات المرتبطة ب تمكين المؤسسات منو لممعمومات، 
 .لتوفير خدمات تقنية المعمومات

 :نماذج من السحب الحكومية :  ثانياً 
 نظم تبني عمى يشجع ،عالمياً  توجياً  يمثل اإللكترونية دارةاإل نحو التحول أصبح

 حيث ،(2008 ،تُشىرٌ ) اإللكترونية العمومية الخدمة بينيا من التي ،اإللكترونية الخدمات
بعض  في كبير بنجاح توجت ،عديدة دول حكومات قدمتيا المبادرات من جممة ىناك كانت

 مقابميا وفي النجاحات ىذه لعل و ،أخرى دول في وصعوبات تحديات وعرفت ،المناطق
 والمعوقات التحديات بعض عن الكشف بغية البحث مواصمة إلى الباحث مادفع ىي ،المعوقات

 .العمومية الخدمة لترشيد كأساس ،اإللكترونية العامة الخدمة نحو التحول لتحقيق ةالمانع

 والنيوض ،الحكومية السحابة بناء نحو مبادرة أو تجربة أي قياس أن من وانطالقا
 الجاىزية واقع من و ،استعداد من تحقيقو تم فيما النظر عمى تتوقف ،العامة تخدماال بمستوى

ن لكل حكومة خصوصية أمع اعتراف الباحث .اإلنجازات في الفاعمية ومستوى التطبيق، نحو
عتبار محددات دون األخذ بعين اإل ،خرىأ إلىال يمكن نسخ التجربة بكامميا من حكومة  ،معينو

 :ومن ىذه التجارب يورد الباحث بعض التجارب الحكومية العربية ،كل تجربة

 المممكة األردنية الهاشمية : 
الحوسبة  استخدام نإ :نولوجيا المعمومات الوطني نبيل الفيوميقال مدير مركز تك

نفاق عمى تكنولوجيا المعمومات في اإل ةسيعمل عمى تخفيض كمف ،ردنالسحابية في األ
ن الحكومة إضاف أ%. و 20-%15المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية بنسبة تتراوح ما بين 

ن مركز تكنولوجيا أإلى  مشيراً  ،2010العام  خرواأالحوسبة السحابية  استخدامتبنت موضوع 
بدأ بتخطيط وتصميم بيئة الحوسبة السحابية عمى نطاق ضيق في الوقت  ،المعمومات الوطني

ن المركز حدد عدة مراحل بأشار أو  ،بيدف بحث تقبل المؤسسات والدوائر الحكومية ليا ،يلاالح
ولى وىي نو تم البدء بالمرحمة األأ إلى يا، الفتاً استخداملتجييز البنية التحتية لمحوسبة السحابية و 

اتيا. استخدامما المرحمة الثانية فستعتمد عمى البرمجيات و أنتياء منيا، شير لالأستة  إلىبحاجة 
 تكاليفن الحوسبة السحابية تتمتع بآمان معموماتي عالٍ ، عدا عن توفير أولفت د.الفيومي 

ة، قال منسسات الحكومية. وحول الشبكة الحكومية األوالبرمجيات في الدوائر والمؤ  األجيزة
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الحكومية،  نظمةلمتابعة المواقع واأل ،ات والشبكاتالمعموم مننشأ فريقا ألأن المركز إالفيومي 
ن المركز أ إلى ختراقات لممواقع الحكومية قد تراجعت بشكل كبير، مشيراً ن نسبة االأ إلى مشيراً 

 2012عام نو في منتصف إالمستضافة عمى شبكتو. وقال  اإللكترونيةيسيطر عمى المواقع 
التي يعمل المركز  ،ةمنالحكومية ضمن الشبكة الحكومية األ اإللكترونيةستكون كافة المواقع 

 (2011 ،) انذستىر.عمى توسيعيا ومضاعفة طاقتيا االستيعابية حالياً 

 سمطنة عمان: 
تنفيذ  2013-يوليو  -7جتماعو بتاريخ في ا العماني ىيئة تقنية المعمومات إدارةمجمس أقر 

توفير سحابة خاصة بالمؤسسات  إلىوالذي ييدف  ،مشروع البنية األساسية لمسحابة الحكومية
الحكومية، تقوم من خالليا الييئة بتوفير عدد من الخدمات والتسييالت لممؤسسات الحكومية في 

 وقاعدة البيانات. مشتركة أنظمةوتوفير  لكتروني؛ كخدمة البريد اإل السمطنة
المترتبة عمى المؤسسات الحكومية لمحصول عمى  التكاليفالتقميل من  إلىوييدف المشروع 

تمك الخدمات والتجييزات، ومن المقرر أن يبدأ العمل في ىذا المشروع خالل الشيور 
 (2013 ،) الرؤية القادمة.
 مارات العربية المتحدةاإل: 

بتقديم الخدمات الحكومّية ، اإلمارات العربّية المتحدة لحكومة اإللكترونيةتقوم البوابة 
لممواطنين اإلماراتّيين و غير اإلماراتّيين الذين لدييم معامالٍت مع الحكومة اإلماراتية. أقدمت 

الخصوصّية و  منلتجاوز مشاكل األ ،حاسوبيٍة خاّصة بياسحابة الحكومة اإلماراتّية عمى امتالك 
لدولة اإلمارات  اإللكترونيةمتطّمبات الحكومة السحابة تمّبي ىذه  .يةالسحاب المرتبطة بالحوسبة

تشمل  ،الحاسوبّية عروضيا الستضافة خدماٍت متنوعةٍ  السحابة إدارةو تقّدم  ،العربّية المتحدة
الموقع ) .الخدمات األساسّية الثالثة: البرمجّيات كخدمة، المنّصة كخدمة، البنية التحتّية كخدمة

 (2013مارات العربية المتحدة ، ة اإلالرسمي لدول
  قطردولة: 

 إطارنو في إ :القطريةالتنفيذي لواحة العموم والتكنولوجيا  دارةاإلقال تيدو مايني رئيس مجمس 
 ،وتطوراتيا التي ال تحصى ،االتصاالتمستقبل موقف العرض والطمب لتكنولوجيا المعمومات و 

 من التحديات في ىذا المجال. لكثير يمكن أن تصبح الحوسبة السحابية حالً 
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في مجال الحوسبة السحابية ويعد نظام  مكثفاً  ن الدوحة تشيد بالفعل عمالً أ إلىشار أو 
الذي طورتو  - برنامج جمع معمومات السمكيا من مجموعة متنوعة من المصادر - «رصد»

  الناجح المشترك. السحابيواحة العموم خير مثال عمى العمل 
واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا )التي تعمل في مجال توفير الخدمات  نأالجدير بالذكر 

والحمول( ومعيد قطر لبحوث الحوسبة )عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع(، كانا 
التي تركز عمى التكنولوجيا في  ،أعمنا عن خطط لمتعاون في عدد من أنشطة البحوث والتطوير

 (2011 ،العرب ) .مجال الحوسبة السحابية
إنشاء مركز معمومات  باحث أول في معيد قطر لعموم الحوسبة ،محمد حفيضةتوقع 
وتقميل استيالك الطاقة بشكل أكثر  ،الطاقة الشمسية لمحفاظ عمى البيئة استخداميعمل ب ،لمسحابة
ين وىو ما ينعكس عمى المستخدم ،بحيث يتم تقميل التكمفة في مراحل السحابة المختمفة ،كفاءة

موقع معيد قطر لبحوث ).2013في نياية العام  ذين يرغبون في الحصول عمى خدماتوال
 (2013الحوسبة ، 
 :المممكة العربية السعودية 

الحوسبة »عمى ضرورة تبني بيئة  االتصاالتشدد مديرون تنفيذيون بقطاع تقنية المعمومات و 
لخاص، إلسياميا المباشر في خفض الحكومية والقطاع ا اإللكترونيةضمن التعامالت « السحابية

ورفع مستوى اإلنتاجية لدى الموظفين والعاممين بمجال تقنية  ،تكمفة إنشاء مراكز معمومات
 المعمومات.

الذي استضافت من خاللو شركة  ،عقب جمسات عقدت بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين جاء ذلك
 80قنية المعمومات بجدة، أكثر من وت االتصاالتأبحاث التقنية )آي دي سي( بالتعاون مع وزارة 

 عاممين بمجال تقنية المعمومات.  وتنفيذياً  مديراً 
الحكومية، أن التوجو العالمي ال يستوجب العدد  اإللكترونيةمدير عام برنامج التعامالت  أكدو 

شركات متخصصة تقدم خدمات تقنية المعمومات  إلى اليائل من موظفي تقنية المعمومات، الفتاً 
بموجبيا بحسب المستخدم ، ويدفع «الخدمي»آت الحكومية والتجارية بأسموب وصفو بهلممنش

 .(2013 ،)الشرق االوسطو عمى شكل خدمة وليست بنية تحتية. استخدام
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 : اإللكترونيةثالثًا : متطمبات تطبيق السحابة 
 يتمكن يك ،عممو لطبيعة المناسبة تييئة البيئةإلى  يحتاج اإللكترونية السحابة ن مشروعإ

 ،الفشل مصيره سيكون الا  و  ،التفوق و النجاح يحقق التاليب و ،منو مطموب ىو ما تنفيذ من
بكافة  تتأثر و تؤثر بيئتيا ابنة فالسحابة ىي ،الجيد و والمال الوقت في خسارة ذلك وسيسبب
ة داريواالقتصادية واإل السياسية العناصر كافة مع وتتفاعل ،بيا المحيطة البيئة عناصر

(Lynch, 2008) .من المعمومات ًا التكنولوجيا الحديثة واليواتف الذكية سيخمق كم استخدامن إ
ولذلك فالبد من االستعداد لكل ىذا مبكرًا،  ،اً كبيرًا جدًا، والذي من المقدر لو أن يتضاعف مرار 

 (،Indika, 2011)خاصة إذا لم تكن ىناك وسائل تخزينية مناسبة لكل ىذه المعمومات والبيانات
 (,Hariguna 2011)متطمبات يراعي عدة أن ن تطبيق السحابة الحكومية يجبفإ التاليوب

 منيا:
 السياسية : رادةاإل  توفر .1

 عمى تعمل و ،المشروع تطبيق ىذا تتولى محددة لجنةأو  مسؤول ىناك يكون بحيث
 يمتقي و عمى التطبيق اإلشراف تتولى و ،لمعمل المناسبة و الالزمة البيئة تييئة

 .إليو وصمت التي المستويات

 : المناسبة التحتية البنية  .2
 ،التحتية البنية من نقل عال لم نإ مناسب مستوى وجود تتطمب الحكوميةن السحابة إ

تحتية  بنية و ،البيانات معدات تخزين ومعالجةو  لالتصاالت حديثة شبكة تتضمن التي
ونقل  التواصل تأمين عمى قادرة تكون، الالسمكية و السمكية لالتصاالت متطورة

 من المواطن و المؤسسات بين و جية من نفسيا ،ةدارياإل المؤسسات بين المعمومات
  .جية أخرى

 التمويل : من مناسب مستوى توافر .3
 و ،الموظفين و ،لمكوادر تدريب و ،دورية إجراء صيانة من السحابة التمويل يمكن بحيث
 إطار في يحصل تطور أي مواكبة و ،تقديم الخدمات من عال مستوى عمى الحفاظ

 .العالم عمى مستوى " اإللكترونية السحابة" و التكنولوجيا
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 القرنوني والتش يعي : اطر وجود اإل .4

يجب عمى المؤسسات التأكد من وجود  ،عمى الحوسبة السحابية األعمال المعتمدةلنجاح 
 و المشروعية عمييا فيو تض ،اإللكترونية دارةاإل عمل تسيل التيالموائح والقوانين 

، ووجود لوائح وسياسات تنظم عمييا المترتبة القانونية النتائج كافة و، المصداقية
 .ليات التكامل المطموبةآو  ،خصوصية البيانات

 الموارد البشرية :  .5
 وفسوف يحتاج محترف ،ال يمكن أن تعمل تكنولوجيا الحوسبة السحابية بدون البشر

فالموارد البشرية التي تتولى  ،ل أكثر لتوفير الميام األساسيةتكنولوجيا المعمومات لمعم
يجب أن تمتمك ميارات  ،سميم بشكل اإللكترونيةوبناء السحابة  إدارةمسئولية 
 أضف ،متخصصة تدريب مراكزأو  معاىد بواسطة ذلك يتم يفضل أن و ،متخصصة

 .يااستخدام ووسائل طرقو  "الحكومية  " السحابة استخدام ثقافة نشر يجب ىذا أنوإلى 
 تساعد التي التقنية و الفنية العناصر بعض توفير يجب العناصر ىذهإلى  باإلضافة

دارةبناء و  تسييل و عمى تبسيط و  المستخدمين جميع ثقافة مع يتناسب السحابة بما ا 
  :منيا
 .تفرااييةاالالبنية  -

 .الساعة عاليةالشبكات  إدااة -

  .السعه عاليةوحدات الرخزين  إدااة -

 البامجة السحابية. -

 مة البيانات ومعايير التخاطب :مالء .6
اتفاق بشأن إلى لتوصل محاولة ا ،يا المعموماتتكنولوجيجب عمى صانعي القرار في مجال 

مة ءلتحقيق مال ،الراغبة باالستفادة من السحابةالتوحيد الذي يمكن أن تستخدمو المؤسسات 
التخاطب البيني تحقيق التواصل بين الدوائر،  إطاروسوف يتيح  .معموماتالالبيانات وموارد 

 وتأمين نقل المعمومات، وتفعيل العمل مع الحكومات والمنظمات والشركات األخرى
 والمواطنين في جميع أنحاء العالم.
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 انثانٍ  انًبحث

 فٍ انحكىية انفهضطُنُة انحكىيُةانضحابة 

 

 

 تًهُذ

  اإلنكترونُة دار اإل إنً: انحكىية انفهضطُنُة وانتحىل  ولا أ

  انفهضطُنُة تطبُق انضحابة انحكىيُة أهًُة:  ثانُاا 
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 تمهيد
 The Harvard Policyىارفرد لمسياسات ) ةفي دراسة أعدت من قبل مجموعة جامع

2000Group, )  ،ت أن أكدحول أساسيات القيادة في ظل التقنية المعموماتية وعالم االتصال
 األسرو المنظمات و  ي بجميع أشكالو شاممة األعمالاإلنسان االتصالتقنية المعمومات تغير وتبدل 

ية ونمط التواصل االجتماعي. أوصت الدراسة بعمل اآلتي اإلنسانوجميع العالقات  المجتمعاتو 
  : اإلالكترونية دارةاإل إلىلمتحول 

 يات ستراتيجالتركيز عمى كيف يمكن لمتقنية المعموماتية أن تعيد تشكيل العمل واإل
 بالقطاع العام.

 أتمموجل أيات وليس فقط من ستراتيجالتقنية المعموماتية في تطوير اإل استخدام 
 .ةاألعمال الروتيني

  فضل الطرق في تطبيق التقنية المعموماتية.أاالستفادة من 
  لتمويل التقنية المعموماتية المطموبة. الماليةزيادة المخصصات 
 .حماية الخصوصية وتوفير األمان 
 أنشطة ذات عالقة بالتقنية المعموماتية لتحفيز التنمية االقتصادية. تشكيل 

 لممواطنين وأىميتيا ،الحكومية اإلدارات تقدميا التي اتيعالوالف واألنشطة الخدمات تشعبن إ
 من ،اإللكترونية دارةاإل أسموبإلى  التقميدية دارةاإل أسموب من تحوليا ضرورة تحتم ،والمؤسسات

لممتغيرات  استجابةً  ،الالزمة المرونة لتوفير الحديثة اإللكترونية والتقنيات وسائلال استخدام خالل
 والنفقات والجيد الوقت تبدد التي اإلجراءات اختصارإلى  وصوالً  المتالحقة، والخارجية الداخمية
 (. 2010 ،)الحسن
بنية المعرفة ن الثورة المعموماتية التي تجتاح العالم بأسره نتيجة التحوالت الكبرى في إ

 إلىقد أدت  ،االتصاالتوالتي أفرزت ما اصطمح عمى تسميتو بتقنيات المعمومات و  ،والتقنية
(، وىو مصطمح شاع انتشاره في العقد األخير e-government) اإللكترونيةظيور الحكومة 

، االتاالتصالتكاممي الفعال لجميع تقنيات المعمومات و  ستخداممن القرن المنصرم، ويعني: "اال
وفمسطينًيا  Caldow, 2010)) داخل الجيات الحكومية". عاليةلتسييل وتسريع التعامالت بدقة 

وانتشار الحواجز اإلسرائيمية التي تعيق  ،حتاللفي ظل وجود اإل ليةاآلتنبع الحاجة لتطبيق ىذه 
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 ،(2013 ،)مطر المدن التي تتضمن مراكز ومؤسسات السمطة الفمسطينيةإلى تنقل المواطنين 
من  بشيءىذا المبحث  وسيتناولو، اً أدركتو الحكومة الفمسطينية باكر وىو عمى ما يبدو ما 

 التفصيل.

 : اإللكترونية دارةاإل إلىالحكومة الفمسطينية والتحول :  ولً أ
 تعود اإللكترونية دارةاإل إلىالتحول  مجال في غزة في الفمسطينية الحكومة جيودن إ
خالل  -سامة العيسوي أد. م.  االتصاالتالحكومة عمى لسان وزير  تأكدحيث ، سابقة لسنوات
ن أ :الذي تنظمو كمية العموم والتكنولوجيا -ممتقى تكنولوجيا المعمومات الثاني اتيعالفافتتاح 

ومن  ،تطور قطاع تكنولوجيا المعمومات بأنو من مؤشرات تطور األمم إلىالحكومة إذ تنظر 
الذي يمس كافة شرائح  ،تعمل جاىدة دائمًا عمى تفعيل ىذا القطاع أنيامظاىر رقييا الحضاري، ف

ن الحكومة لن تتوانى في أعمى  أكدكما  .(2012 ،يأ)الر  جتمع ويقدم خدماتو لكل المواطنينالم
 ،تنفيذ الخطط والمشاريع ووضع القرارات التي تساىم في تعزيز صمود المواطن الفمسطيني

وتسخير أدوات وسائل  ،طيني قائم عمى إتاحة المعرفة لمجميعمجتمع معمومات فمس إلىوالوصول 
موقع وزارة اإلتصاالت ) .مستدامةو ال والمعمومات لدعم التنمية الشاممة االتصاالتتكنولوجيا 

عمى متمقي  إيجابي ىذا االىتمام الذي سينعكس بشكل (2013وتكنموجيا المعمومات الفمسطينية ، 
 :خالل من الخدمات العامة يظير

  رشفة البيانات الورقية أ إلى: التي تسعى  الحكومية اإللكترونيةرشفة لجنة األ تشكيل
 ،تسييل حفظ واسترجاع المعموماتعمى تساعد  ،ةإلكترونيبيانات  إلىالحكومية 

و  راضي الفمسطينيةرشفة وتوثيق بيانات سمطة األأفي  ولعل نجاحيا يبدو ظاىراً 
حيث كان الباحث المسئول الفني عن  ،الماليةوزارة  العامة لألمالك العامة في دارةاإل

 .األرشفة الحكومية أنظمةفريق بناء 
 الوزارات  احتياجاتدراسة  إلىالتي تسعى  ية:تكنولوجالحكومية ال حتياجاتلجنة ال

الالزمة لموزارات المتخمفة  حتياجاتوتحديد اال لكترونيالمختمفة الالزمة لمتحول اإل
 مقابمة - ،صفيةأبو )  .بشكل مركزي في الحكومة ،وبجيزة حاسأمن معدات و 

2013 .) 
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  نشئت أ ،لجنة دائمة لتكامل البيانات الحكومية وىي :لجنة تكامل البيانات الحكومية
مشكمة من عدد و  2008،/م.و./إ.ىه( لسنة3/60/11بقرار من مجمس الوزراء رقم )

 البيانات قاعدة شاءإن ثمارىا أىم من وكان، ت والمؤسسات الحكوميةامن الوزار 
 الميمة اإللكترونية الخدمات من العديد تقديم في ساىمت والتي ،الحكومية المركزية

 .الفمسطيني لممواطن
  مشروع في خطوات من نجازهإ تم لما استكماالً :  اإللكترونيةتشكيل هيئة الحكومة 

يقضي  ذيوال ( 11 / 245 /2 ) رقم الوزراء مجمس قرار جاء ،اإللكترونية الحكومة
 والمؤسسات الوزارات مع بالتنسيق المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة بتكميف

، (2 (2015 – 013اإللكترونية لمحكومة يةإستراتيج خطة إلعداد وذلك ،الحكومية
 الحكومة لمشروع الرئيسية مرجعيةال المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة عتباراو 

  .اإللكترونية
 أصبحت : يا المعموماتتكنولوجتصالت و الوطنية لل  يةستراتيجإلاعتماد ا 

 من امتالكيا وأصبح ،األمم أيدي في قوياً  سالحاً  المعمومات تكنولوجيا و االتصاالت
 بقائيا عمى تحرص أمة لكل يكون أن من الضروري كما أصبح ،مقومات التقدم أىم

 .والمعمومات وتكنولوجيا تصاالتااليتعمق ب فيما ،مستمرة يةإستراتيج رؤية وازدىارىا
 استكماالً  تأتي والتي، يةستراتيجإلا ىذه لوضع الحكومة سعت فقد ذلك أجل من

موقع ) .الخاص القطاع أو الحكومة، جانب نم سواءً  ،المجال ىذا في لجيود سابقة
 (2013وزارة اإلتصاالت وتكنموجيا المعمومات الفمسطينية ، 

  مؤخرًا من  االتصاالتوزارة نتيت ا : الحكومية ترونيةاإللكالدخول الموحد لمخدمات
وتطبيقيا ضمن البوابة  ،الحكومية اإللكترونيةتطوير خدمة الدخول الموحد لمخدمات 

ن الدخول بحيث تمكن المواطن والجيات المستفيدة م ،لخدمات الوزارة اإللكترونية
 اإللكترونية وتساىم في دعم مشروع الحكومة ،واحد إلكترونيمعرف  استخدامب

 (2013البوابة االلكترونية لمخدمات الحكومية ، )الفمسطينية.
  و برنامج  ،نجاز دليل المؤسسات الفمسطينية "دليمي"إتم  :تطبيقات المحمول

عمى تطوير دليل  حالياً  االتصاالتوزارة وتعمل  ،ستعالم عن البيانات الحكوميةاإل
 باألخبارخاص  تطبيق إلى ضافةباإل ،االجراءات الخاص بالمعامالت الحكومية
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موقع وزارة اإلتصاالت وتكنموجيا المعمومات ) الحكومية لموقع الرأي الحكومي.
 أفراد يساعدوزارة الداخمية بتوفير تطبيق ىاتف  كما قامت (2013الفمسطينية ، 

 ،ية )السقامناألاألجيزة الالزمة لعمل  االستعالماتويقدم خدمة  ،المرور والمباحث
 .(مقابمة - 2013

 وتكنولوجيا االتصاالت وزارة التي حققتيا اإلنجازاتىذا االىتمام يظير أيضًا في 
 ،البنية التحتية صعيد عمى الفمسطينية، الحكومية والمؤسسات الوزارات وباقي المعمومات

 اإللكترونية لممواقع واالستضافة ،اإللكترونية الخدمات بيئة وتوفير ،الحكومية بالشبكة والربط
 عدد وتقديم ،اإلنترنت شبكة عمى الحكومية الدوائر كافة تواجد عن والتي أثمرت ،الحكومية

 .سواء حد عمى والشركات والموظفون منيا المواطنون استفاد التي ،اإللكترونية لمخدمات منيا
 (2013موقع الحاسوب الحكومي الفمسطيني ، )

 سطينية :الحكومة الفم في السحابية الحوسبة أهمية : ثانياً 
لتحقيق  ،قتصادية العالميةن مفيوم الحوسبة السحابية ظير كأحد مكتسبات األزمة اإلإ

تكنولوجيا المعمومات في الشركات  إدارةتشغيل  تكاليفأىميا خفض  ،العديد من األىداف
 قتصادية الكبيرة والمؤسسات الحكومية والمصرفيةالكيانات اال إلىباإلضافة  ،المتوسطةو الصغيرة 

عمى تطبيقات الحوسبة السحابية  االعتمادفالقيمة المضافة من  .(2011 ،مستمر داتاماتكس جيتكس)
 :محاور رئيسية أىميا عدةتظير واضحة في في الحكومية الفمسطينية 

 :في الحكومة التصالتو  المعمومات لتكنولوجيا النمو المتزايد .1
 يعد ولم المختصة، النخبة عمى قتصري والمعمومات االتصاالت تكنولوجيا عن الحديث يعد لم

 األدوات أصبحت فقد ،اليواة أو الراقية عمى الطبقة حكراً  Internetالشبكة العنكبوتية  استخدام
 البشر من حياة الماليين من يتجزأ ال جزءا ،الحديثة والمعمومات االتصاالت تقنيات تقدميا التي
 االتصاالتات الصادرة من وزارة ائيحصاإلتشير  ،(2009 ،)الحسن وأجناسيم فئاتيم بكل
بالشبكة الحكومية المتصمة  الحواسيبعدد  تجاوزإلى  ،2013يا المعمومات لعام تكنولوجو 
كما تشير التقارير الصادرة من لجنة تكامل البيانات الحكومية  .حاسوبجياز ( 4000)

 شيد نموًا متصاعداً  من قاعدة البيانات الحكومية المركزية االستعالماتعدد بأن  الفمسطينية
 :يظير في الجدول التالي
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  .عمى قاعدة البيانات الحكومية سنوياً  الستعالماتجمالي إ (1جدول )

االستعالماتاجمالي  العام  
2008 178.292 
2009 6.124.064 
2010 38.764.931 
2011 130.980.731 
2012 142.816.653 
2013 218.373.702 
 537.238.373 المجموع

 (2013 ،المصدر ) لجنة تكامل البيانات الحكومية
 حتياجاتاال لتمبيةمستمر  العامة االتصاالتو  المعمومات تكنولوجيا قطاعتطور ن إ
 تكنولوجيا ملنظ والتكرار المستمر زدواجيةاال إلى النيج ىذا أدى وقد ،الغير محدودة العامة

الحوسبة السحابية  ستخداماب تتقمص قد زدواجيةىذه اال ،الوزارات في االتصاالتو  المعمومات
 أنظمة نجحت في تطويرفي اآلونة االخيرة  االتصاالتولعل وزارة  ،والبرامج القياسية
مكانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية احتياجاتتتناسب مع  ،وبرمجيات خاصة معتمدة  ،وا 

طورت كما  .ا المعموماتالوطنية لتكنولوجي يةستراتيجإلعمى أحدث التقنيات التي تتوافق مع ا
برنامج شؤون الموظفين،  برامج قياسية تخدم كافة الوزارات المؤسسات الحكومية ومنيا )

 ة(.داريشيكات بنك البريد، نظام المراسالت اإلاالستعالم عن برنامج األرشيف العام، برنامج 
 (.مقابمة -2013،)حمادة
 : الميزانية ضغوط .2

 بنوعية المساس دون لمتحقيق قابل كوني أن ينبغيالتطور المستمر لعمل الوزارات 
 من خصوصاً  الضغوط منىذا التطور يواجو بكثير . يةماماأل الخطوط في العامة الخدمات
 .(2012 ،)الرزيالريادة في المجال الحكومي الرقمي إلىمما قد يعيق الوصول  ،الميزانية

دمات والتطبيقات بشكل مبسط طريقة مبتكرة وذكية لتقديم الختعتبر الحوسبة السحابية 
 ،قتصاديةحاًل سحريًا لمواجية اآلثار السمبية المترتبة عمى األزمة االتعتبر  أنياويسير، كما 

بما ال يتعارض مع كفاءة  ،2009التي خيمت عمى جميع الدول والقطاعات منذ بداية عام 
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ة التي تعصف ن األوضاع السياسيإ (I.T.U، 2012).الحكومية عمل التطبيقات والحمول
ية و رواتب العاممين في السمطة كأول ىتماماتيا لتوفيراتجعميا تولي  ،بالحكومة الفمسطينية

تدفع الحكومة  .(مقابمة - 2013 ،)قاسم ألي مشروع الماليةقصوى فيما يتعمق بالجوانب 
لف دوالر أ (55)مبمغ  10/2013لشير  الماليةالصادرة من وزارة اإلحصائيات حسب 
كما  خطوط الربط الشبكي بين الوزارات المختمفة. الفمسطينية لتوفير االتصاالتشركة ل شيرياً 

 نية.يالفمسط االتصاالتلشركة  اإلنترنتكرسوم لخدمة  شيرياً لف شيكل أ 80تدفع مبمغ 
حاسوب  خوادمالجدول التالي يوضح المبالغ المالية المدفوعة من قبل وزارة المالية لتوريد 

 .ة سنوياً لموزارات المختمف
المبالغ االمدفوعة لتوريد خادمات لموزارات المختمفة سنويا (2جدول ) . 

بالدوالر المبمغ المدفوع العدد العام  
2010 7 37300 
2011 25 99930 
2012 22 91150 
2013 44 144618 
 372998 98 المجموع

 (2013المصدر ) وزارة المالية الفمسطينية، 

ميندسو الحاسوب الحكومي الفمسطيني لدراسة تكمفة بناء شبكة  ولية قام بياأوفي دراسة 
التكمفة  إلىخمصت الدراسة  ،ساس في بناء السحابة الحكوميةتكون حجر األ ،حكومية

ولى من ن المرحمة األأمميون دوالر. و ( 2.5)التقديرية لمشبكة في كامل مراحميا ال تتجاوز 
 (2013مقابمة  - ،)حمادة .لف دوالرأ (580)كمف ميزانية السمطة مبمغ تالمشروع قد 

نفاق لترشيد اإل سعىالحكومية يالسحابة مشروع ن أيجد  ،أعاله الماليةلغ االمبإلى الناظر 
، ويعمل عمى سيولة وتقمل النفقات الشيرية ،ياً إستراتيجيا المعمومات تكنولوجالحكومي عمى 

مة دون المساس بجودة وطبيعة الخد ،ية لموزارات المختمفةتكنولوجتطوير البنية التحتية ال
  .المقدمة لمجميور اإللكترونية
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 :الحفاظ عمى البيئة .3
بوجو عام دور ىام وفعال في تطوير حركة  فتراضيةااللمحوسبة السحابية والبيئة 

"Green IT ،"حيث أن وثيقاً  رتباطاً االتكنولوجيا الخضراء والحوسبة السحابية مرتبطان ف ،
 األجيزةوتعمل عمى تقميل عدد  ،افتراضيةتكنولوجيا  ىيالسحابية تكنولوجيا الحوسبة 

في توفير أيضًا تساعد  نياتنعكس عمى التكنولوجيا الخضراء أل التاليوب ،المستخدمة
الكيربائية كما يمكن استغالل الطاقة البديمة في توفير الطاقة  .(,Philipson 2011)الطاقة

 .لمسحابة الحكوميةالالزمة 
  : عاون م  القطاع الخاصزيادة الت .4
قطاع الخاص أن الشراكة بين القطاع العام وال إلى(  ,2000Hart and Teeterيشير )

ة في القطاع الحكومي داريالتقنية كمورد داعم لمقيادات اإل ستخدامال ،والقطاع غير الربحي
 تستيدف ما يمي:

 تحسين تقديم وتوزيع الخدمات العامة بجميع المستويات الحكومية. 
 .تشجيع النمو االقتصادي من خالل االبتكار وتدعيم المشاريع العامة بالتقنيات 
 .زيادة المشاركة الشعبية في العمل الحكومي 

 ستكشافال قتصادية األساسية يشكل منتدىىذا النوع من التعاون والشراكة بين القطاعات اإل 
د عمى تأطير توجو الحكومة في فضل التطبيقات لمتقنية المعموماتية. فيو يساعأو  ،األولويات
 ،جتماعيزيادة التثقيف اإل إلىالتقنية بتقديم التوصيات الموضوعية. يؤدي ىذا التعاون  استخدام

وفي ذات الوقت يتناول التحديات التي تواجو  ،والتعاون في مجاالت متعددة ،وممارسة التقنية
 .(6776 ،رحمة أبو) تصال المتبادلاإلتطبيق 

دارتيا من قبل ا  يجب بناء السحابة الحكومية و نو أ( مقابمة -2013 ،م) قاس أكدحيث 
يا تكنولوجتنمية قطاع  :ولاأل : ساسين أىدفين  إلىكمشروع وطني ييدف  ،القطاع الخاص

 ،سحابة وطنية يكون لمحكومة جزء منيا إلىوتحويميا  ،في فمسطين االتصاالتالمعمومات و 
 حيث ان ،يا المعمومات بدأ بالتناقصتكنولوجلكفاءات كومة ن االستقرار الوظيفي في الحإ :الثاني

تنازل عن ال ىدى الأحتى لو  ،الترقية الوظيفية المستمرة إلى الكفاءات الحكومية تسعى دائماً 
ما يزيد عن أن  2013لعام  . وتشير بيانات ديوان الموظفين العامطبيعة المينة التي يعمل بيا

ليس لو عالقة  عمالً  يا المعمومات يديرتكنولوجب و حاسو في التخصص ممدير دائرة  20
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ن وزارة النقل والمواصالت أ أكد( حيث مقابمة - 2013 ،) نسمان اً . واتفق معو تمامبتخصصو
 ،وخصخصة جزء من مشروع استبدال الرخص الحكومية ،دعم القطاع الخاص إلىكانت السباق 

البيانات الحكومية في ىذه التجربة  وعن تقييمو لخصوصية ،ليتم طباعتيا في القطاع الخاص
وستكون  ،ليا ان تغامر وتعرض نفسيا لعقوبات قانونية ال يمكن ن الشركة المستفيدة مادياً إ :قال
 2013 ،ما )حمادةأ الستمرار في االستثمار.لمن الحكومة عمى حماية الخصوصية  كثر حرصاً أ
ن يقتصر أور القطاع الخاص يجب ن دأعمى  أكدلكنو  ،ً تفق معيما مضموناا( فقد مقابمة -

حمادة  أكدوىنا  ،دارتيا وتطويرىاإوتدريب الكوادر الحكومية عمى  ،ً عمى بناء السحابة فيزيائيا
( مقابمة - 2013 ،صفية أبواختمف معيم )  عمى كونيا سحابة حكومية تخدم القطاع العام فقط.

مشروع وطني تستطيع الكوادر ن ىذا أو  ،ن يكون سيادياً أن القطاع العام يجب أ أكدالذي 
دارةالحكومية بناء و   ذا توفرت البنية التحتية المناسبة والتدريب المناسب.إ ،الحكوميةالسحابة  ا 

يجب  الخاص القطاع، فلوحدىا الحكومية بناء السحابة لمحكومة يمكن النو أ يرى الباحث
 ومراقبة التطبيق مرحمة إلى ،خطيطوالت الرؤية من ، ابتداءً العممية ىذه في رئيسًيا دوًرا يمعب نأ

 السحابةبناء  وتتطمب .رئيسي كشريك الخاص القطاع عتبارإ الميم من لذلك .األداء وتقييم
 في ثمينة دروًسا وتقدم تعرض أن لمشركات يمكنكما  ،ومساىمة ومصادر واسعة خبرة الحكومية

شباع اإلجابة وسرعة ،زبائنياإلى  لمخدمات تقديميا كيفية  وىذا .الزبائن وحاجات اترغب وا 
 ،التجاري وبالمفيوم التجارية النظر وجية من الخدمة تقديم فيم عمى الوزارات المعنية سيساعد

 .خدماتياجودة  تحسين التاليوب
 بل فقط مالي مورد كمجرد الخاص القطاع إلى نظرنو يجب عدم الأالباحث  يعتقدكما 

 ىناك يكون عندما خصوصاً  واعدة لخاصا القطاع شراكات ، حيث أنومعرفة خبرة كمصدر
 جديد منظور خمق ستتطمب الشراكة ىذه مثل ،السحابة خدمات من مالية عائدات خمق إمكانية

ولتحقيق ىذه  .االقتصادية الناحية من خصوصاً  القطاعين، في المسئولين بين األحيان أغمب في
 ،االتصاالتكنولوجيا المعمومات و دعم إعداد سياسة وطنية لت إلىاألولوية، قد تكون ىناك حاجة 

لحل  ،بشأن الطرق البديمة لجذب دعم القطاع الخاص يةستراتيجإلوالخدمات االستشارية ا
 .االتصاالتتكنولوجيا المعمومات و المشاكل المتعمقة بالبنية التحتية ل
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 :فمسطين الرقمية .5
المعمومات كبيرًا جدًا، من  اً التكنولوجيا الحديثة واليواتف الذكية سيخمق كمّ  استخدامن إ
لكل ىذا مبكرًا، خاصة إذا لم  االستعدادولذلك فالبد من  ،اً مرار من المقدر لو أن يتضاعف والذي 

الحوسبة  .(2010 ،)الحسن تكن ىناك وسائل تخزينية مناسبة لكل ىذه المعمومات والبيانات
ذا لم نتحدثحالياً التوجو الرئيسي في العالم كمو  يالسحابية ى  الحاليعنيا في الوقت  ، وا 

الحوسبة " .سنتخمف عن ركب التطور التكنولوجي الذي تشيده أغمب دول العالم ،منيا واستفدنا
توجو حقيقي سيغير شكل صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعمومات في العالم، السحابية " 

 أوطاع الخاص الق أوة يبمشاركة جميع القطاعات سواء الحكوم األعمالسيتغير شكل  التاليوب
 حالياً  اإلنترنتطريقة الحياة في المستقبل مثميا مثل  ىيوستكون  ،مؤسسات المجتمع المدني

(2009 Masso, )،  ستعمل السحابة الحكومية عمى جذب الوزارات المختمفة لمتحول و
بدون أي تكمفة  ،من خالل االستفادة من جميع الخدمات المتوفرة من قبل السحابة لكترونياإل
 .من قبل الوزارة ىذه الخدمات ستخدامفنية الأو ة إداريعباء أو أ الحكومة،ضافية عمى دية إما

 ( مقابمة - 2013 ،) نسمان
 الخدمات الحكومية :ودة ج .6

من أجل خدمات  ،الوزارات المختمفة احتياجاتىو تمبية  الحكومية لمسحابةالدور الرئيسي 
من أجل زيادة السحابة ناك حاجة أيضا لتطوير وى ،وفي متناول الجميع عاليةعامة ذات جودة 

سيتم توفير الخدمات كما . (,Bollineni, Neupane 2011) الدولة إدارةفي  عاليةالشفافية والف
من خالل خدمات  ،بطريقة ما في األماكن واألوقات المالءمة لممواطنين ورجال األعمال

أنواع  استخدامسيتم  ،تصال التقميديةعن قنوات اال متكاممة ومستمرة. وبصرف النظرة إلكتروني
في المستقبل، حيث سيتم توفير الخدمة بمبدأ "كل  االتصاالتجديدة من المنصات وأجيزة 

 السحابة الحكومية. ويعتبر عمالء خدمات (Boksebeld, 2010 )الخدمات في مكان واحد"
 العامة نفسيا.  دارةاإلعن  المواطنون ورجال األعمال فضالً 

تشمل جميع تقنيات  ،السحابة الحكومية نظرة شاممةإلى نو يجب النظر أ احثويرى الب
الرقمية من خالل  االتصاالتة جديدة من ور ث خمقو  ،االتصاالتتكنولوجيا المعمومات و 

 دعم:
 ة المشتركة".جإلتاحة "المعال -داخل الحكومة  االتصاالت 
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 لتعزيز المساءلة. -نين بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية/ المواط االتصاالت 
 تقديم الخدمات. لتجويد -بين الحكومة وأصحاب األعمال/المواطنين  االتصاالت 
 لبناء التنمية االجتماعية واالقتصادية. -داخل وبين المجتمعات المحمية  االتصاالت 

لتطور المؤسسات في  سمقيا والتي تعتبر ،الحكوميةالسحابة تطبيق  أىميةتضح تومما تقدم 
بما يحقق ليا الصدارة بين المؤسسات ، ومدى مقدرتيا عمى التطور والمنافسة ،نا الحاضروقت

 .الخدمة التي تقدميا أومن خالل رضا ورغبة عمالئيا عمى السمعة التي تنتجيا  ،األخرى
يتطمب االىتمام بتوفير  ،اإللكترونية دارةاإلإلى التقميدية  دارةاإلإن نجاح عممية التحول من 

التي ستعمل السحابة الحكومية عمى تقميصيا  ،متطمبات المادية منيا والبشرية والفنيةكافة ال
، التي ىيئة واحدة تقدم خدماتيا لجميع المعنيين أووتركيزىا في مركز معمومات  ،بشكل كبير

 البد لذلك ،بل سيواجو بعض الصعوبات والتحديات ،بالورود لن يكون بناؤىا طريقا مفروشاً 
يجادو  تنشأ قد التي والعقبات التحديات تمك لمناقشة ،المتفرقة والمبادرات جيودال تنسيق من  ا 

 السحابة تطبيق نجاح لضمان محددة وخطوات مستقبمية رؤية وتحديد ،المناسبة الحمول
 في والمتميزة الناجحة الدول تجارب من واالستفادة لكترونياإل الوعي ونشر ،اإللكترونية

 .المجال ىذا في العالم يشيدىا التي التطورات ةمواكب مع التقنية، مجال
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 انفصـم انرابـع

 ينهدُة وإخـراءات انذراصـة

 

 انًبحث األول : ينهح انذراصة 

 انًبحث انثانٍ : إخراءات انذراصة
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  انًبحث األول

 ينهح انذراصة

 

 تًهُذ 

 أولا : ينهــــح انذراصــة

 انذراصــةثانُاا : يدتًــع 

 انذراصــةــــة ثانثاا : عُن

 انذراصــةرابعاا : أدوات 
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 : تمهيد
يعههرض ىهذا الفصهل اإلجههراءات والخطهوات المنيجيههة التي تمت في مجهال الدراسة 
الميدانية، حيث يتناول منيهج الدراسهة، ومجتمهع الدراسههة، والعينهة التي طبقت عمييها الدراسهة، 

التي اإلحصائية  ساليبلمستخدمهة في الدراسهة وخطواتيها، واألتوضيهح األدوات ا إلىإضهافهًة 
 النتائج ومن ثم تحقيق أىداف الدراسة.  إلىاستخدمت في تحميهل البيانهات لمتوصهل 

 : منهةةج الدراسةةةة:أولً 
القائم عمى استطالع الرأي، وىو المنيج الذي يدرس ظاىرة  المنيج الوصفياتبع الباحث 

، ويمكن الحصول منيا عمى معمومات تجيب عمى أسئمة البحث دون الياً حقضية موجودة  أو
في الوزارات  إشرافيوالعاممين في مناصب تدخل الباحث فييا، حيث تم استطالع آراء جميع 

، كما تم االستعانة بالمنيج الكمي لدراسة يا المعموماتتكنولوجاسوب و الحالفمسطينية في مجال 
 أساليبكاإلحصائية المعدالت، والنسب المئوية، واالختبارات  تخداماسوتحميل البيانات، حيث تم 

 لتحميل النتائج.

 : مجتمةة  الدراسةة : ثانياً 
 االتصاالتالموظفين الحكوميين المتخصصين في مجال  من الدراسة مجتمع تكوني

في  - قسم رئيس ،مدير دائرة ،مدير عام –شرافيو إوالمذين يعممون بمواقع  ،يا المعموماتتكنولوجو 
ديوان الموظفين  ةإحصائي بحسب اً موظف (93)والبالغ عددىم  م. 2013الوزارات الفمسطينية لعام 

 .2013العام لعام 

 : عينة الدراسة:ثالثاً 
يفية والوزارات لضمان تمثيل جميع الفئات الوظطريقة الحصر الشامل الباحث استخدم  وقد

. كما ىو موضح %( 84.9)استبانة بنسبة  (79)دة االستبيانات المستر  وقد بمغ عدد ،المختمفة
  :(3)في الجدول 
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 ( نسبة استرداد الستبانات3جدول )

 عدد االستبانات المستردة عدد االستبانات الموزعة المسمى الوظيفي
 36 45 رئيس قسم
 20 24 مدير دائرة
 9 10 مدير عام

 5 5 مدير مكمف
 9 9 نائب مدير
 79 93 المجموع

 در : من إعداد الباحثالمص

  :العينة أفرادخصائص 
ة متخصصة في مجال إداريالعينة يعممون بمواقع  أفرادجميع أن  إلىأظيرت النتائج 

ة دنيا إدارية الى : مواقع دارييمكن تقسيم الوظائف اإل ،تكنولوجيا المعمومات والحاسوب
و  ،(36.7)%ة متوسطة داريإمواقع العينة يعممون في وظيفة رئيس قسم، و  أفرادمن %(51.5)

من خالل بشيء من التفصيل والنتائج تتضح  ،%(11.8) ة عميا لصناع القرارإداريمواقع 
عام (25)العينة تتراوح ما بين  أفرادعمار أن أ( 4. كما يتضح من الجدول )(4)الجدول 

ظيمية اليياكل التن ويمكن تفسير ذلك بأن .عام(35)لمن ىم دون  (58)%عام بنسبة (45)إلى
 ،يا المعمومات تعتمد بشكل رئيسي عمى الشبابتكنولوجلموزارات المختمفة في مجال الحاسوب و 

مما يتناسب وىذا  ،فضل من غيرىم عمى مواكبة التطورات التكنولوجية المتالحقةأالقادرين بصورة 
ن أ (4أما بالنسبة لممستوى التعميمي فنالحظ من خالل الجدول ) .مع حداثة موضوع الدراسة

من حممة %( 23) العينة يحممون عمى األقل درجة البكالوريس مع وجود ما نسبتو أفرادجميع 
الذي يشترط لمحصول عمى ترقيات  ،ويرجع ذلك إلى سياسة ديوان الموظفين العام ،الماجستير

)سياسات ديوان الموظفين ذات طابع إشرافي حصول المتقدم عمى درجة البكالوريس كحد أدنى
ما في أ ميم في صدق النتائج وصواب التوصيات. لنتائج دوريذه ال يكونقد  ،(2013 ،العام

العينة يتمتعون بسنوات خبرة تفوق الثالث سنوات في  أفرادن أمتغير عدد سنوات الخبرة فنجد 
عدد كبير من الموظفين تم  يعود تفسير ىذه النتيجة الى سببين : األول : ،العمل المعموماتي
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حد متطمبات التقدم لشغر الوظائف أن أوالثاني :  ،2007النقسام الفمسطيني عام تعيينيم بعد ا
 عوام. أثبات خبرة في المجال تزيد عن ثالثة إىو في الحكومة الفمسطينية شرافيو اإل

 سطينيمالف عمجتمال تناولتمع معظم الدراسات التي  ىذه األرقام مجتمعة تتفق
ن الفئة المستيدفة قادرة أكما تدل ىذه األرقام  .2010 ومؤسساتة الحكومية بالتحديد بعد عام

 أكثر من غيرىا عمى التعامل مع مفردات الحوسبة السحابية.
العينة أفرادخصائص ( 4جدول ) . 

 % العدد التصنيف المتغير

 العمر

 58.2 46 عام 35 لىإ 25 من
 40.5 32 عام 45 ىإل 35 من
 1.3 1 عام 25 من قلأ

%100 79 المجموع  

 المسمى الوظيفي

 51.5 36 رئيس قسم
 29.4 20 مدير دائرة
 10.3 8 مدير عام

 4.4 5 مدير مكمف
 2.9 9 نائب مدير

 1.5 1 وكيل مساعد
 %100 79 المجموع

 المستوى التعميمي
 51.5 56 بكالوريوس
 29.4 23 ماجستير

%100 79 المجموع  

 الخبرة سنوات عدد

 46.8 37 سنوات 5 إلى 3 من
 35.4 28 سنوات 10 الي 5 من
 17.8 14 سنة 20 الي 10 من

%100 79 المجموع  
 المصدر : من إعداد الباحث
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 الدراسةةةةة: وات:أد رابعاً 
 :الستبانة  -

 :التالي النحو عمى بيا االستبانة إعداد الكيفية التي تم
اطمع الباحث عمى لحكومية، و السحابة اقام الباحث بقراءة مجموعة من الكتب المتخصصة في  

واتبع الباحث السحابة الحكومية، بالمتعمقة  واألجنبية العديد من الدراسات السابقة المحمية والعربية
 إعدادكيفية عمى  دراسةثم عمل ال ،الباحثأمام ارشادات المشرف وبيذا اكتممت الصورة والفكرة 

 من المشرف عمى وعرضيا ،والمعمومات اتالبيان جمع في يااستخدام جلأ من وليةاأل االستبانة
 حسب أولي بشكل االستبانة وتغطيتيا لجوانب الموضوع، وتم تعديل مالئمتيا مدى اختبار جلأ
 .المشرف يراه ما

 واإلرشاد النصح بتقديم بدورىم قاموا والذين ،المحكمين من مجموعة عمى االستبانة ثم عرضت
، وتم عرض ىذه اإلرشادات والتعديالت عمى االستبانة ما يمزم من فقرات  وحذف وتعديل
االستبانة االتجاه الصحيح في طريقة التعديل عمى فقرات  إلىالذي بدوره وجو الباحث  ،المشرف

 لجمع لدراسةا أفراد جميع عمى االستبانة توزيع وتم في صورتيا النيائية. االستبانة، حتى خرجت 
مقترح لتطبيق السحابة  "تناولت محاور ثالثة االستبانة تقسيم تم وقد ،ةلمدراس الالزمة البيانات

 ."في الحكومة الفمسطينية اإللكترونية دارةاإلالحكومة لتطوير 
 الوزارات في  اإللكترونيةالفوائد المرجوة من تطبيق السحابة حول  :األول حورالم

 .ةفقر  (15)ويتكون من  ،الفمسطينية
 دارةتطمبات لبناء و مدى توفر المحول  :ثانيال حورالم ويتكون من السحابة الحكومية،  ا 

 .ةفقر  (17)
 اتفقر ( 8)ويتكون من معوقات تطبيق السحابة الحكومية، حول  :ثالثال حورالم. 

 : الستبانة تصحيةح 
بحيث يتهم تصحيهح  ،االستبانةلتصحيح فقرات  خماسيمقياس ليكرت ال استخدامقام الباحث ب

أوافق وتعطى اإلجابة  ،تطبيق السحابة الحكومية أىميةلممجال  وفق مقياس خماسي االستبانة
ومقٌاس  .(1(، ال أوافق بشدة )2(، ال أوافق )3) محايد(، 4) أوافق( درجات، اإلجابة 5)بشدة 



23 
 

 بدرجة متوسطة(، 5) بدرجة كبيرةاإلجابة خماسً لكل من متطلبات ومعٌقات تطبٌق السحابة 
 (.1) ال أعمم ،(2) ةغير متوفر (، 3) بدرجة قميمة(، 4)
 

 ( مقياس ليكرت الخماسي لتصحيح المقياس5جدول ) 
 المجال

 المقٌاس
موافق 

 بشدة
 معارض بشدة  معارض  محاٌد  موافق

 1 2 3 4 5 الدرجة تطبٌق السحابة أهمٌة

 المجال
 المقٌاس

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  قلٌلة

غٌر 

  متوفرة
 ال أعلم

 1 2 3 4 5 الدرجة اتالمتطلبات والمعٌاق

 

 :المقابالت -

 محددة أىداف بوضع الباحث وقام، البيانات جمع أساليب كأحد المقابمة عمى احثبال اعتمد
 بنود صياغة وتم. الدراسة تساؤالت ضوء في وذلك، خالليا من المعمومات جمع يتم لممقابمة
 .الدراسة ىذه ألغراض خصيًصا المقابمة
 :المجموعات المركزة -

في البحث العممي، تستخدم بيدف جمع  جمع البياناتريقة منيجية من طرق طوىي 
معمومات كيفية حول موضوع محدد من جماعة اجتماعية ذات نوعية محددة، وذات اىتمامات 

االتفاقات الجماعية  أواإلدراكات،  أومجموعة من التصورات،  إلىمشتركة من أجل التوصل 
تطيع تمك التصورات المشتركة الخروج بمجموعة بحيث تس ،محددة قضيةأو حول موضوع 

 قنديمجي )" حمول محددة لممشكالت.إلى الوصول أو البدائل التي تفيد في اتخاذ القرارات، 
  )2002 ،والسامرائي

 ات المركزة :اإلجراءات المنهجية لممجموع
 بدقة. المركزةتعريف وتحديد اليدف من المجموعة  – 1
 ىداف النوعية لدى المشاركين في المجموعة.إثارة التساؤالت، واأل – 2
 .عداد دليل المناقشة لممجموعة بوصفو أداة لجمع البيانات والمعموماتإ – 3
 المشاركين. أمامتوضيح المخطط التمييدي لممجموعة  – 4
 مراجعة النتائج.تجميع و  – 5
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 لالستبانة: السيكو متريةًا: الخصائص خامس
الصدق والثبات  إيجادلالستبانة، قام الباحث ب ةو متريلمتعرف عمى الخصائص السيك  

صدق االتساق لالستبانة ومجاالتيا، ولمتحقق من الصدق استخدم الباحث صدق المحكمين و 
وقد ، لالستبانةالتجزئة النصفية وطريقة لفا كرونباخ كما تم التحقق من الثبات بطريقة أالداخمي، 

 تم ذلك كما يمي:
 :(تبانة السصدق األداة ) : 1

لقياسهو فعهاًل ، ويقصهد  ىهدفتما االسهتبانةدراسة ىهو أن تهؤدي وتقهيس أسهئمة المقصود ىنا بصدق ال
وكهذلك تكهون صهالحة  ،االسهتبانة وفقراتيها ومفرداتيها ومفيومهة لمهن سهوف يشهمميم االسهتبانةوضوح 

 : ستخدامإالباحث ب قام االستبانة، ولمتأكد من صدق  إحصائي يل اللمتحم
 

 :من وجهة نظر المحكمين الستبانةصدق  1.1
 في التدريسية الييئة أعضاء من المحكمين من مجموعة عمى االستبانة الباحث عرض

 -سالمية الجامعة اإل – األزىرجامعة  –جامعة األقصى -والسياسة  دارةاإلكاًل من } أكاديمية 
 استجاب وقد (،2رقم) حقمم انظر ،{يا المعمومات تكنولوجو  االتصاالتوزارة  – وزارة الداخمية

 بعد، مقترحاتيم ضوء في وتعديل حذف من يمزم ما بإجراء وقام ،المحكمين السادة آلراء الباحث
 أفراد عمى تطبيقو ليتم النيائية صورتو في ستبياناإل خرج وبذلك إعداده، تم نموذج في تسجيميا

 .(3الدراسة. ممحق رقم )
 

  Internal consistencyصدق التساق الداخمي 2.1
والدرجة الكمية لكل  ،عمى حده مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل تم حساب 
 مجاالتمن  مجالتم حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كل  كما ،مجال عمى حده

 لمجالمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكمية لكل  وذلك ،لالستبانةوالدرجة الكمية  االستبانة
 (6لالستبانة. ويوضح الجدول )بالدرجة الكمية  مجاالتوكذلك لمعرفة مدى ارتباط ال، عمى حده

 .لالستبانةبالدرجة الكمية االستبانة مجاالت مدى ارتباط 
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 الفوائد المرجوة من تطبيق السحابة الحكومية في قطاع غزة  .1
 لالستبانةمية والدرجة الك الستبانةعامالت الرتباط بين مجالت م(: 6جدول )

 يعايم الرتباط انًحاور
انقًُة 

 اإلحتًانُة
 يضتىي انذلنة

 ** 0.001 0.86 النفع االقتصادي

 ** 0.001 0.88 الناحٌة التقنٌة

 ** 0.001 0.70 ةدارٌالناحٌة اإل

 ** 0.001 0.79 متلقً الخدمة الحكومٌة

 بإحصبئُ ُر دانخغ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ  0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

، حيث اإحصائي امالت ارتباط قوية ودالةتتمتع بمعاستبانة  ( مجاالت6الجدول )من  يتبين
تتمتع  االستبانة مجاالت(، وىذا يدل عمى أن 0.88 – 0.70تراوحت معامالت االرتباط بين )

 راسة.عمى عينة الد االستبانةصالحية تطبيق  إلىمن الصدق تجعل الباحث مطمئن  جيدةبدرجة 
من  مجالفقد تم إجراء معامالت االرتباط بين فقرات كل ليا أربعة مجاالت،  االستبانةوبما أن 

 ة:التالي، ويتضح ذلك من خالل الجداول لدرجة الكمية لكل مجال عمى حدهوا مجاالتال
 مجالوالدرجة الكلٌة لل النفع االقتصادي مجالمعامالت االرتباط بٌن فقرات ( 7)جدول 

رقى 

 قر انف
 انًدال األول ) اننفع القتصادٌ(فقرات 

يعايالت 

 الرتباط

انقًُة 

 ةإنىالحتً

يضتىي 

 انذلنة

 ** 0.001 0.63 وصٌانتها، وتحدٌثها. ،والمعدات األجهزةشراء  تكالٌفخفض  1

 ** 0.66 0.001 (.VPNتقلٌل النفقات التشغٌلٌة على خطوط الشبكة المؤجرة) 2

 ** 0.001 0.73 .االتصاالتً قطاع تكنولوجٌا المعلومات وتقلٌل عدد الموظفٌن ف 3

 ** 0.001 0.51 للموارد الحاسوبٌة الحكومٌة. األمثل ستخدا اال 4

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

ا عنههد إحصههائي دالههة( يتمتههع بمعهامالت ارتبههاط قويههة و 7) ألولمجههال اأن فقههرات الالجههدول مههن  يتبهين
وىهههذا  ،(0.73 -0.30)، حيهههث تراوحههت معههامالت االرتبههاط بههين (0.01)مسههتوى داللههة أقههل مههن 

 .عالوفقراتو يتمتع بمعامل صدق  ألولمجال ايدل عمى أن ال
( يتمتههع بمعههامالت ارتبههاط النفةة  مةةن الناحيةةة التقنيةةة ) لثههانيمجههال اأن فقههرات ال( 8الجههدول )مههن  يتبههين

، حيههث تراوحههت معههامالت االرتبههاط بههين (0.01)ا عنههد مسههتوى داللههة أقههل مههن ائيإحصهه قويههة ودالههة
 .عالوفقراتو يتمتع بمعامل صدق  لثانيمجال اوىذا يدل عمى أن ال، (0.73 -0.30)
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 مجالوالدرجة الكمية لم النف  من الناحية التقنية مجالمعامالت الرتباط بين فقرات ( 8)جدول 

رقى 

 انفقر 
 (النفع من الناحٌة التقنٌةل انثانٍ )انًدافقرات 

يعايالت 

 الرتباط

انقًُة 

 ةإنىالحتً

يضتىي 

 انذلنة

 ** 0.001 0.70 المعلومات الحكومٌة. أمنزٌادة  5

 ** 0.001 0.60 زٌادة التوافرٌة والموثوقٌة للخدمات الحاسوبٌة. 6

 ** 0.003 0.51 .وبٌةتقلل السحابة الحكومٌة من مخاطر فقد البٌانات والمعدات الحاس 7

 احتٌاجاتتساعد على التكٌف مع التغٌرات الطارئة والمؤقتة التً تطرأ على  8

 ** 0.002 0.50 مراكز الحاسوب فً الوزارات المختلفة.

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

( يتمتههع بمعههامالت ارتبههاط النفةة  مةةن الناحيةةة اإلداريةةة) لثالههثمجههال اأن فقههرات ال( 9الجههدول )مههن  يتبهين
، حيههث تراوحههت معههامالت االرتبههاط بههين (0.01)ا عنههد مسههتوى داللههة أقههل مههن إحصههائي قويههة ودالههة

 .عالوفقراتو يتمتع بمعامل صدق  لثالثمجال ا(، وىذا يدل عمى أن ال0.73 -0.30)
 مجالوالدرجة الكمية لم ةداريالناحية اإلالنف  من  مجالمعامالت الرتباط بين فقرات ( 9)جدول 

رقى 

 انفقر 
 ة(دارٌالنفع من الناحٌة اإلانًدال انثانث )فقرات 

يعايالت 

 الرتباط

انقًُة 

 ةإنىالحتً

يضتىي 

 انذلنة

 ** 0.001 0.37 للقدرات البشرٌة. األمثلاالستغالل  9

 ** 0.001 0.45 أسرع. بشكل الكارثة من التعافً إلىالعمل ضمن السحابة الحكومٌة ٌؤدي  10

من قبل  نظمةوبناء األ إدارةتعمل السحابة الحكومٌة على تقلٌل أعباء  11

 ** 0.001 0.83 الوزارات المختلفة.

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

 
( يتمتهع بمعهامالت  تهقيٍ انخذيية انحكىيُيةاننفع عهً ي) لرابعمجال اأن فقرات ال( 10الجدول )من  يتبين

، حيهث تراوحهت معهامالت االرتبهاط (0.01)ا عند مستوى داللهة أقهل مهن إحصائي ارتباط قوية ودالة
 .عالوفقراتو يتمتع بمعامل صدق  لرابعمجال ا(، وىذا يدل عمى أن ال0.72 -0.53بين )

 مجالوالدرجة الكمية لم هقٍ انخذية انحكىيُة()اننفع عهً يت مجالمعامالت الرتباط بين فقرات ( 10)جدول 
رقى 

 انفقر 
 انًدال انرابع ) اننفع عهً يتهقٍ انخذية انحكىيُة(فقرات 

يعايالت 

 الرتباط

انقًُة 

 ةإنىالحتً

يضتىي 

 انذلنة

 ** 0.001 0.64 للجمهور بجودة أعلى. اإللكترونٌةتقدٌ  الخدمات  12

 ** 0.001 0.72 كنولوجٌة للوزارات المختلفة.سهولة تطوٌر البنٌة التحتٌة الت 13

 ** 0.001 0.62 ٌا المعلومات.تكنولوجدع  وتطوٌر القطاع الخاص العامل فً مجال  14

 ** 0.001 0.53 زٌادة تكامل البٌانات الحكومٌة. 15

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ
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 : مباتمدى توافر المتط .2
   Internal consistencyصدق التساق الداخمي   2.1

والدرجة الكمية لكل  عمى حده مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل تم حساب 
 مجاالتمن  مجالتم حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كل  كما ،مجال عمى حده

 مجالارتباط كل فقرة بالدرجة الكمية لكل  لمعرفة مدى وذلك لالستبانةوالدرجة الكمية  االستبانة
 (11لالستبانة. ويوضح الجدول )بالدرجة الكمية  مجاالتوكذلك لمعرفة مدى ارتباط ال، عمى حده

 :لالستبانةبالدرجة الكمية  الثالثة االستبانةمجاالت مدى ارتباط 
 تبانةلالسوالدرجة الكمية  الستبانةعامالت الرتباط بين مجالت م(: 11جدول )

 ةإنىانقًُة الحتً يعايم الرتباط انًحاور

 **0.001 0.65 الموارد المادٌة والبرمجٌة

 **0.001 0.77 الموارد البشرٌة

 **0.001 0.79 المتطلبات االخرى

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ  0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

، اإحصائي امالت ارتباط قوية ودالةتتمتع بمعاستبانة  ( مجاالت11الجدول )من  يتبين
 االستبانة مجاالت(، وىذا يدل عمى أن 0.79 – 0.65حيث تراوحت معامالت االرتباط بين )

عمى عينة  االستبانةصالحية تطبيق  إلىمن الصدق تجعل الباحث مطمئن  جيدةتتمتع بدرجة 
 الدراسة.
من  مجالراء معامالت االرتباط بين فقرات كل فقد تم إجمجاالت،  ةليا ثالث االستبانةوبما أن 

 ة:التالي، ويتضح ذلك من خالل الجداول لدرجة الكمية لكل مجال عمى حدهوا مجاالتال
 مجالوالدرجة الكمية لموانبريدُة(  انًانُة) تىفر انًىارد  مجالمعامالت الرتباط بين فقرات ( 12)جدول 

رقى 

 انفقر 
 وانبريدُة( ًانُةانيدال ) تىفر انًىارد فقرات 

يعايالت 

 الرتباط

انقًُة 

 ةإنىالحتً

يضتىي 

 انذلنة

 // 0.17 0.16 تمتلك الحكومة شبكة حكومٌة موحدة بمواصفات مالئمة. 16

 * 0.05 0.23 تمتلك الحكومة مركز معلومات حكومً ٌنسق العمل بٌن الوزارات المختلفة. 17

 ** 0.001 0.79 .ةإلكترونٌتمتلك الحكومة خواد  تناسب بناء سحابة  18

 ** 0.001 0.46 .بإجراءات التأمٌن الوقائٌة اإللكترونٌةٌت  إحاطة المعامالت  19

 ** 0.001 0.40 السعة. عالٌةتمتلك الحكومة أجهزة تخزٌن  20

 ** 0.001 0.37 .تعمل من خالل الحوسبة السحابٌة أنظمةتمتلك الحكومة برمجٌات و 21

 ** 0.001 0.59 السحابة الحكومٌة. إدارةلبرمجٌة الالزمة لبناء وتتوفر األدوات ا 22

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ
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يتمتهع بمعهامالت ارتبههاط  وانبريدُية( انًانُية انًتطهبيات) تيىفر  ( أن فقهرات مجهال12الجهدول )مهن  يتبهين
، حيههث تراوحههت معههامالت االرتبههاط بههين (0.01)لههة أقههل مههن ا عنههد مسههتوى دالإحصههائي قويههة ودالههة

وفقراتههو يتمتههع بمعامههل  وانبريدُيية( انًانُيية) تييىفر انًييىارد مجههال (، وىههذا يههدل عمههى أن 0.79 -0.23)
 .االستبانة( فيي غير دالة فمذلك يجب حذفيا من المجال و 16ما عدا الفقرة رقم ) .عالصدق 

 
 مجالوالدرجة الكمية لمالموارد البشرية  مجالفقرات معامالت الرتباط بين ( 13)جدول 

رقى 

 انفقر 
 يدال انًىارد انبشرَةفقرات 

يعايالت 

 الرتباط

انقًُة 

 ةإنىالحتً

يضتىي 

 انذلنة

 ** 0.001 0.47 للتحول نحو الحوسبة السحابٌة رادةة تملك اإلإدارٌتوجد بالحكومة قٌادات  23

 ** 0.001 0.75 دة قادرة على بناء السحابة الحكومٌةتمتلك الحكومة كوادر وخبرات جٌ 24

وصٌانة السحابة  إدارةتمتلك الحكومة كوادر وخبرات جٌدة قادرة على  25

 ** 0.001 0.80 الحكومٌة

وسرٌة  أمنتمتلك الحكومة كوادر وخبرات جٌدة قادرة على حماٌة  26

 ** 0.001 0.66 المعلومات فً السحابة الحكومٌة

 ** 0.001 0.66 لحكومة كوادر وخبرات جٌدة قادرة على البرمجة السحابٌةتمتلك ا 27

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

 يتمتهههع بمعهههامالت ارتبهههاط قويهههة ودالهههة مجهههال المهههوارد البشهههريةأن فقهههرات ( 13الجهههدول )مهههن  يتبهههين
 -0.47، حيهههث تراوحههت معهههامالت االرتبههاط بهههين )(0.01)ا عنههد مسهههتوى داللههة أقهههل مههن إحصههائي
 .عالوفقراتو يتمتع بمعامل صدق  مجال الموارد البشرية(، وىذا يدل عمى أن 0.80

 مجالوالدرجة الكمية لمالمتطمبات األخرى  مجالمعامالت الرتباط بين فقرات ( 14)جدول 
رقى 

 انفقر 
 يدال انًتطهبات األخريفقرات 

يعايالت 

 الرتباط

قًُة ان

 ةإنىالحتً

يضتىي 

 انذلنة

 ** 0.001 0.54 سٌاسٌة للتحول نحو الحوسبة السحابٌة  إرادةٌوجد  28

 ** 0.001 0.43 للتعامل مع الجمهور. اإللكترونٌةتعتمد الحكومة سٌاسة الخدمات  29

 ** 0.001 0.49 .لكترونًقانونً ٌنظ  التعامالت اإل إطارٌوجد  30

 ** 0.001 0.72 ة التنظٌمٌة فً الوزارات على االستفادة من السحابة الحكومٌة.دارٌتساعد الهٌاكل اإل 31

 ** 0.001 0.61 توجد شراكة وتعاون بٌن الحكومة والقطاع الخاص 32

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

 ( يتمتههع بمعههامالت ارتبههاط قويههة ودالههةت األخةةرىالمتطمبةةا) مجههالأن فقههرات ال( 14الجههدول )مههن  يتبههين
 -0.43، حيهههث تراوحههت معهههامالت االرتبههاط بهههين )(0.01)ا عنههد مسهههتوى داللههة أقهههل مههن إحصههائي

 .عالوفقراتو يتمتع بمعامل صدق  مجال المتطمبات األخرى(، وىذا يدل عمى أن 0.72
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 مجالالكمية لم والدرجة المعوقات مجالمعامالت الرتباط بين فقرات ( 15)جدول 
رقى 

 انفقر 
 يدال انًعىقاتفقرات 

يعايالت 

 الرتباط

انقًُة 

 ةإنىالحتً

يضتىي 

 انذلنة

الموظفٌن الذٌن ٌنتهكون خصوصٌة  أوغٌاب السٌاسات الرادعة لألشخاص  33

 ** 0.001 0.49 وسرٌة المعلومات

الئ  للخدمات ضعف البنٌة التشرٌعٌة والقانونٌة السائدة التً توفر المناخ الم 34

 ** 0.001 0.72 .اإللكترونٌة

 ** 0.001 0.68 لبناء السحابة الحكومٌة. عالٌةالتكلفة المادٌة ال 35

 ** 0.001 0.48 نظا  االجراءات والعملٌات فً الحكومة قد ٌعٌق تطبٌق السحابة الحكومٌة 36

 نموالشبكات والبرمجٌات وإجراءات الحماٌة واأل نظمةعد  مراجعة األ 37

 ** 0.001 0.44 .وتحسٌن أدائها بشكل دوري ووضع خطط الطوارئ

 ** 0.001 0.48 ٌة للعمل الحكومً وتنوع االدوات البرمجٌة. تكنولوجاختالف البٌئة ال 38

والحماٌة الكافٌة للسحابة التً تمنع اختراقها والكشف  منعد  توفر وسائل األ 39

 ** 0.001 0.54 عن أي مشكالت قد ٌظهر فٌها.

 // 0.55 0.11 مقاومة التغٌٌر من قبل مدراء مراكز الحاسوب فً الوزارات المختلفة. 40

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

ا إحصهائي ( يتمتهع بمعهامالت ارتبهاط قويهة ودالهةالمعوقات)مجال أن فقرات ( 15الجدول )من  يتبين
(، 0.77 -0.44، حيهههث تراوحهههت معهههامالت االرتبهههاط بهههين )(0.01)أقهههل مهههن  عنهههد مسهههتوى داللهههة
( 40مهها عههدا الفقههرة رقههم ) .عههالوفقراتههو يتمتههع بمعامههل صههدق  مجههال المعوقههاتوىههذا يههدل عمههى أن 

 .االستبانةفيي غير دالة فمذلك يجب حذفيا من المجال و 
 كرونباخ: –الثبات بطريقة ألفا : 1-3

ساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات، حيث وجد أن قيمة ألفا تحاتم  االستبانةبعد تطبيق 
، ومعامل (0.63)، ومعامل الثبات لمجال المتطمبات بمغ (0.58) يساوي الفوائدلمجال كرونباخ 

تمتع بمعامل ثبات ت االستبانةوىذا دليل كافي عمى أن  ،(0.71)الثبات لمجال المعوقات بمغ 
 وبذلك اعتمد الباحث ،أعالهالمذكورة  مجاالتلقياس ال الستبانةاصالحية  إلىمما يشير  مرتفع.
كما ىو موضح في الجدول  ،جابة عمى تساؤالت الدراسةلإكأداة لجمع البيانات و  االستبانةىذه 

(16.) 

 لستبانة ومجالتهامعامل ألفا كرونباخ ( 16جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات االستبانة  مجاالت

 0.58 15 الفوائد

 0.63 71 المتطلبات

 0.71 8 المعوقات
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 : Split half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية : 1-4
بنود كل مجال تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث تم قسمة  االستبانةبعد تطبيق 

جموع فقرات وم األول، حيث تم حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصف قسمين إلى
 ، كما ىو موضح في الجدول التالي :عمى حده مجاللكل  الثانيالنصف 

 لالستبانة ومجالتهامعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية (: 17جدول )

 المجاالت
معامل ارتباط 

 بيرسون
معامل الثبات بطريقة 
 سبيرمان براون المعدلة

 0.65 0.48 الفوائد

 0.61 0.44 المتطلبات

 0.68 0.51 معوقاتال

 استخدام بعدو  ،(0.48)بمغ  ارتباط بيرسون لمجال الفوائدمعامل نالحظ من الجدول السابق أن  
ارتباط بيرسون فقد بمغ معامل  ،(0.65براون المعدلة أصبح معامل الثبات ) -معادلة سبيرمان 
أصبح معامل الثبات  براون المعدلة -معادلة سبيرمان  استخدام بعدو  ،(0.44) لمجال المتطمبات

معادلة  استخدام بعدو  ،(0.51) ارتباط بيرسون لمجال المعوقاتفقد بمغ معامل  ،(0.61)
 ابفقراتي االستبانةأن  يتبين مما سبق، (0.68براون المعدلة أصبح معامل الثبات ) -سبيرمان 

لقياس  بانةاالستصالحية  إلىمما يشير  ،السابقكما في الجدول  ،متوسطتمتع بمعامل ثبات ت
لإجابة عمى كأداة لجمع البيانات و  االستبانةه ىذ وبذلك اعتمد الباحث ،أعالهالمذكورة  مجاالتال

 .تساؤالت الدراسة
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 المبحث الثاني : إجراءات الدراسة:

 خطةةوات الدراسةةة :أوًل : 
 دارةاإللتطبيق السحابة الحكومية لتطوير  الوصول إلى مقترح إلىىدفت ىذه الدراسة 

تطبيق السحابة  أىميةدراسة إلى كما ىدفت  .نية في قطاع غزةيفي الحكومة الفمسط اإللكترونية
دراسة أىم المعيقات التي قد تواجو عممية  إلىضافة باإل ،ومدى توفر المتطمبات الالزمة لمتطبيق

 .تطبيق السحابة الحكومية في الوزارات الفمسطينية
  هة :التاليبالخطهوات  احثالبه قام ،ولتحقيق ىذه األىداف

 ومتطمبههههات تطبيههههق ،الحوسههههبة السههههحابيةتناولهههت عمههههى الدراسههههات السههههابقة والتههههي  االطهههالع -
 فهي مختمهف المكتبهات العمميهة فهي الجامعهات الفمسهطينية تجول الباحث .اإللكترونية دارةاإل

 . يا المعمومات في كل من مصر وقطر وفمسطينتكنولوجومراكز  و العربية،

عههههداد  إلههههىباإلضههههافة  ،المناسههههبة لمدراسههههةاألدوات  بإعههههداد باحههههثقهههههام ال -  اسههههتبانةتصههههميم وا 
 .الذكر في ىذا الفصل سابقوفق التعريف اإلجرائي  ،الدراسة

مههن النسههخ عمههى أسههاتذة مههن ذوي  وذلههك بتوزيههع عههدد ،الدراسههة اسههتبانةبتحكههيم  الباحههث قهههام -
 ،غههزة جامعههات قطههاعفههي  ومههاتيهها المعمتكنولوجواليندسههة و  دارةاإلفههي مجههال  االختصههاص

. وقههد تفضههل جميههع األسههاتذة باإلضههافة الههى بعههض المتخصصههين فههي الحكومههة الفمسههطينية
ضافة  االستبانةبتحكيم     .ما وجدوه مناسباً  وتعديل حذف أووتدوين مالحظاتيم وا 

 ومن ثم إجراء التطبيق. االستبانةبتعديل  قهام الباحث ،من التحكيهم االنتياء بعهد -
 .سابقهة الذكههر والواردة في وصف مجتمع الدراسة لالعتباراتالعينة لباحث حهدد ا -
ات الالزمههة لمدراسههة مههن الههوزارات الفمسههطينية المعنيههة فههي حصههائياإلعمههى  حصههل الباحههث -

 .قطاع غزة
أوقهات العمههل الرسههمي  خههالل مههن خهالل لقائههو بيهاالعينهة  أفههراداألدوات عمهى  الباحههث طبهق -

 .لتي عقدتيا الحكومة الفمسطينية في ىذا المجالورش العمل امن خالل أو 
 .من عينة الدراسة( فردًا 12والتي بمغ قواميا ) االستطالعيةالعينة  الباحث حدد -
الهداخمي  االتسهاقتم حسهاب صهدق  االستطالعيةوبعد التطبيق األول لألدوات عمى العينة  -

لمبيانههات اإلحصههائية وذلههك مههن خههالل المعالجههات  ،لمعبههارات وحههذف العبههارات غيههر الدالههة
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( فقههرة كمهها ىههو 39بعههد التعههديل عمههى ) االسههتبانةوبههذلك اسههتقرت فقههرات  ،التههي تههم تجميعيهها
 .(3مبين في الممحق رقم )

طريقههة ألفهها كرونبههاخ ووجههد  اسههتخدامكمهها تههم حسههاب الثبههات عههن طريههق التجزئههة النصههفية و  -
 .اً إحصائي ودالة عاليةأن نسبة الثبات الباحث 

وحصههههل اإلحصائيةتمههههت المعالجههههة  ،هههههههاً إحصائي هانهههههات وتفهريغيههههها وتحميميهههههابعهههههد جمهههههع البي -
 .عمى نتائج الدراسة الباحث

بتوصههيات ومقترحههات فههي ضههوء نتههائج  وخههرج ،تههائج المترتبههة عههن الدراسههةالن فسههر الباحههث -
 .الدراسة

 :ةحصائياإل ساليباألثانيًا : 

 Statisticalحصائيلتحميل اإلقام الباحث بتفريغ وتحميل النتائج من خالل برنامج ا
Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) ساليباأل استخدام، وقد تم 

 ة:التالي ةحصائياإل
 .النسبة المئوية والمتوسط الحسابي  إحصاءات وصفية منها: -1
ويفيد في معرفة مقدار النسبة المئوية لكل  المتوسط الحسابي النسبي )الوزن النسبي(: -2

 المجاالت.مجال من 
  .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات  (:Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -3
من  أكدو ٌستعمل للت:  (Split half methods)معامل الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة  -4

 لدٌها درجات ثبات مرتفعة. االستبانةأن 

من صدق  للتحقق (:Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بٌرسون )  -5

 والدرجة الكلٌة لالستبانة ولقٌاس درجة االرتباط.  االستبانةاالتساق الداخلً بٌن فقرات 
 (.Sign Test، Wilcoxon Signed Ranks Test)  شارةاختبار اإل -6
 .االستبانةثبات فقرات صدق ولمعرفة  أختبار الصدق والثبات  -7
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 :دتمهي
أدوات الدراسههههة والمعالجهههههات  اسههههتخدامفيمهههها يمههههي عههههرض لمنتههههائج التههههي تهههههم الحصههههول عمييهههها ب 

 وفقا ألسئمة الدراسة، وسيتم عرض النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة. اإلحصائية 

 :: تساسلت الدراسةأولً 

 ما الفوائد المرجوة من تطبيق السحابة الحكومية في قطاع غزة ؟ التساسل األول:
، قهههام الباحهههث المرجهههوة مهههن تطبيهههق السهههحابة الحكوميهههة فهههي قطهههاع غهههزة تعهههرف عمهههى الفوائهههدلم 

النفهههع  ،النفهههع التقنهههي ،ة ) النفهههع االقتصهههاديالتاليهههلممجهههاالت  بحسهههاب المتوسهههطات والهههوزن النسهههبي
حهول  sign test شهارةاختبهار اإل إيجهادتهم ، ثهم ، النفهع مهن عمهى متمقهي الخدمهة الحكوميهة(دارياإل

حيههث أننهها سههوف نقههوم بعههرض النتههائج الخاصههة بكههل ( درجههات، 3لمتوسههطة التههي تسههاوي )الدرجههة ا
 ة:التاليمجال عمى حده من خالل الجداول 

 النتائج المتعمقة بالنف  من الناحية القتصادية: 1.1
لفقههرات مجههال النفههع مههن الناحيههة االقتصههادية  قههام الباحههث بحسههاب المتوسههطات والههوزن النسههبي 

حههول الدرجههة المتوسههطة  sign test شههارةاختبههار اإل إيجههادتههم ، ثههم ي قطههاع غههزةعمههى الحكومههة فهه
 :التاليالجدول من خالل موضحة المجال ( درجات، والنتائج المتعمقة بيذا 3التي تساوي )

 والترتٌب شارةاختبار اإلو ( وفقراتهالنفع من الناحٌة االقتصادٌة) األول( ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة والوزن النسبً للمجال 18جدول )
#
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1 
خفض تكالٌف شراء األجهزة 

 2 0.001 7.1** 83.8 4.2 0.0 0.0 10.3 60.3 29.4 وصٌانتها، وتحدٌثها. ،والمعدات

2 
غٌلٌة على خطوط تقلٌل النفقات التش

 17.6 42.6 35.3 4.4 0.0 3.7 74.7 **5.4 0.001 3 (.VPNالشبكة المؤجرة)

3 
تقلٌل عدد الموظفٌن فً قطاع 

 4 0.001 5.1** 72.6 3.6 0.0 8.8 30.9 48.5 11.8 .االتصاالتتكنولوجٌا المعلومات و

4 
للموارد الحاسوبٌة  األمثل ستخدا اال

 1 0.001 7.3** 88.8 4.4 0.0 0.0 2.9 50.0 47.1 الحكومٌة.

  0.001 6.8** 80.0 4.0 انذرخة انكهُة نهًدال األول ) اننفع القتصادٌ(

 اإحصائي غير دالة \\  0.05ا عند إحصائي * دالة 0.01ا عند إحصائي ** دالة

 تبين من خالل الجدول السابق ما يمي:
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 (80.0%)احيهة االقتصهادية( يسههاوي الهوزن النسهبي لمدرجهة الكميهة لممجههال األول )النفهع مهن الن 
مما يدل عمى أن متوسط درجة االسهتجابة ليهذا المجهال قهد زاد عهن  ،درجة (4.0)بمتوسط حسابي 

العينهههههة يهههههرون أن بنهههههاء السهههههحابة الحكوميهههههة يعهههههود بهههههالنفع  أفهههههرادأن  إلهههههىدرجهههههات، وىهههههذا يشهههههير  3
 .(%80)االقتصادي بدرجة كبيرة وبوزن نسبي بمغ

"  والمعةدات، وصةيانتها، وتحةديثها األجهةزةشةراء  تكةاليفخفةض قائمهة بهأن " ( ال1الفقرة رقم ) 
حسهابي  وبمتوسهط (83.3%)نسهبي حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانيهة مهن حيهث التطبيهق بهوزن

عنههد  ةإحصههائي درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها داللههة 3درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن  (4.2)
العينههة عمههى ىهههذه  أفهههرادأنههو ىنههاك موافقههة بدرجهههة كبيههرة مههن قبههل  لهههىإ، ممهها يشههير (0.01)مسههتوى 

عمهى أن بنهاء السهحابة  بهأنيم موافقهون بشهدة وموافقهون أفراد العينهةمن ( %89.7)الفقرة، فقد أجاب 
 .ياإستراتيج والمعدات، وصيانتيا، وتحديثيا األجيزةشراء  تكاليفالحكومية تعمل عمى خفض 

." (VPNتقميةل النفقةات التشةغيمية عمةى خطةوط الشةبكة المةسجرة)أن " ( القائمة به2الفقرة رقم ) 
حسهابي  وبمتوسهط (74.7%) نسهبي حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثالثة من حيث التطبيق بهوزن

عنههد  ةإحصههائي درجههات. وىههذه الفقههرة ليهها داللههة 3درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن  (3.7)
العينههة عمههى ىهههذه  أفهههرادىنههاك موافقههة بدرجهههة كبيههرة مههن قبههل  أنههو إلهههى، ممهها يشههير (0.01)مسههتوى 

عمهى أن بنهاء السهحابة  بهأنيم موافقهون بشهدة وموافقهون العينهة أفرادمن ( %60.3)الفقرة، فقد أجاب 
 .(VPNالحكومية تعمل عمى تقميل النفقات التشغيمية عمى خطوط الشبكة المؤجرة)

 التصةالتموظفين في قطاع تكنولوجيا المعمومةات و تقميل عدد ال( القائمة بأن " 3الفقرة رقم ) 
 وبمتوسههط(72.6%) نسهبي " حيهث احتمههت ىهذه الفقههرة المرتبههة الرابعهة مههن حيههث التطبيهق بههوزن

 ةإحصهائي درجات. وىهذه الفقهرة ليها داللهة 3درجة، حيث زاد المتوسط الحسابي عن ( 3.6) حسابي
العينهة عمهى ىهذه  أفهرادبدرجهة كبيهرة مهن قبهل أنو ىنهاك موافقهة  إلى، مما يشير (0.01)عند مستوى 

عمهى أن بنهاء السهحابة  بهأنيم موافقهون بشهدة وموافقهون العينهة أفرادمن  (%60.3)الفقرة، فقد أجاب 
 .االتصاالتالحكومية تعمل عمى تقميل عدد الموظفين في قطاع تكنولوجيا المعمومات و 

" حيههث احتمههت  وارد الحاسةةوبية الحكوميةةةلممةة األمثةةل سةةتخدامال( القائمههة بههأن " 4الفقههرة رقههم ) 
( 4.4)حسههابي  وبمتوسههط(88.8%)  نسههبي ىههذه الفقههرة المرتبههة األولههى مههن حيههث التطبيههق بههوزن

عنههد مسههتوى  ةإحصههائي درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها داللههة 3درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن 
العينهة عمههى ىهذه الفقههرة، فقههد  ادأفههر أنههو ىنهاك موافقههة بدرجهة كبيههرة مههن قبهل  إلهىممها يشههير  ،(0.01)
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عمهى أن بنهاء السهحابة الحكوميههة  بهأنيم موافقهون بشهدة وموافقهون العينهة أفهرادمهن  (%97.1)أجهاب 
 لمموارد الحاسوبية الحكومية. األمثل ستخدامتعمل عمى اال

 ةإحصهائي ت وجهود فهروق ذات داللهةأكهد( التهي 2013 ،اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )منصور 
مهههههن خهههههالل تبنهههههي الحوسهههههبة السهههههحابية. و دراسهههههة  عهههههالال ة تعهههههود عمهههههى مؤسسهههههات التعمهههههيملمتكمفههههه

(Saleem, 2011 التهي )أن المؤسسهات تعمهل عمهى حفهظ رؤوس أمواليها مهن خهالل ت عمهى أكهد
( التهي خمصهت Brunzel and Giacomo, 2010االعتمهاد عمهى الحوسهبة السهحابية. ودراسهة )

 .فهي المؤسسهات تقنيات الحوسهبة السهحابية العتمادنقاط القوة  تعتبر منان الفوائد االقتصادية  إلى
مهن حيهث  ةإيجابيه ان لمحوسبة السهحابية نتهائجت عمى أكد( الذي (Boksebeld, 2010 ،ودراسة

 .تنفيذ وتأثيرات محدودة عمى البنية التحتية لممستخدمالوالوقت و  تكاليفماألكفأ ل ستخداماال

تقميهههههل عههههههدد المهههههوظفين فههههههي قطهههههاع تكنولوجيهههههها المعمومههههههات "ن الفقهههههرة القائمههههههة أ يهههههرى الباحههههههث 
 ةحصههائياإل قههل الرتههبأت عمههى محصهه أنيههاال إ ةإحصههائي ذات داللههة أنيههابههالرغم مههن  "االتصههاالتو 

ن بنههاء السههحابة الحكوميههة يمزميهها أ إلههى( ذلههك مقابمههة  – 2013 ،شههعبان أبههوويرجههع )  ،ليههذه الفقههرة
قههد ال يقمههل  التههاليوب ،ضههافيينإتههاج عههدد مههوظفين قههد يح ،السههاعةمركههز اتصههال يعمههل عمههى مههدار 
 "مهها الفقههرة القائمههة أو  .المتوقعههةيهها المعمومههات بالصههورة الكبيههرة تكنولوجالمههوظفين العههاممين فههي قطههاع 

ت مها أكهدفقهد  إحصهائي عمهى ترتيهبأالحاصمة عمى " لمموارد الحاسوبية الحكومية األمثل ستخداماال
عههن  التفكيههر فههي تبنههي الحوسههبة السههحابية بههديالً  إلههىلمؤسسههات والتههي دفعههت ا ،السههحابة ليههوإتيههدف 

 المصادر التقميدية لتكنولوجيا المعمومات.
نههو أال إ ،لبنائيهها عاليههةبههالرغم مههن التكمفههة العتمههاد عمههى السههحابة الحكوميههة اإل نأ الباحههث يؤكههد 

 فهههيالموجهههو االنخفهههاض مهههن خهههالل  ،عمهههى الحكومهههة الفمسهههطينية ياً إسهههتراتيج ديسهههيعود بنفهههع اقتصههها
المقدمههة مههن الههوزارات  اإللكترونيههةمههع اسههتمرار الزيههادة فههي الخههدمات  ،والمعههدات الحاسههوبية األجيههزة
 إلههى إضههافة ،فتراضههيةالتشههغيل الناتجههة عههن المحاكههاة اال تكههاليفخفههض إلههى  باإلضههافة ،المختمفههة

لزيهههادة  ،لرقميهههةقتصههادية االتنميهههة اإل يةإسهههتراتيجكمهها تسهههاعد فهههي صههياغة  ،ترشههيد اسهههتيالك الطاقهههة
   .ات الرقمية في مجال الحوسبة السحابيةجذب االستثمار 
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 :النف  من الناحية التقنية :2.1
، قهام لمتعرف عمى الفوائد التي تجنييا تطبيهق السهحابة الحكوميهة مهن الناحيهة التقنيهة فهي قطهاع غهزة

 sign شهارةتبههار اإلاخ إيجههادتههم ثههم لممجههال وفقراتههو،  الباحهث بحسههاب المتوسههطات والههوزن النسههبي
test ( درجههات، والنتههائج المتعمقههة بيههذا التسههاؤل موضههحة 3حههول الدرجههة المتوسههطة التههي تسههاوي )

 :التاليفي الجدول 
 

لمجال النفع من الناحٌة التقنٌة لتطبٌق السحابة ( ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة والوزن النسبً 19جدول )

 لترتٌبوا شارةواختبار اإل وفقراتهالحكومٌة 
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 2 0.001 4.9** 74.1 3.7 1.5 8.8 26.5 44.1 19.1 المعلومات الحكومٌة. أمنزٌادة  5

زٌادة التوافرٌة والموثوقٌة للخدمات  6

 الحاسوبٌة.
33.8 55.9 10.3 0.0 0.0 4.2 84.7 **7.6 0.001 3 

تقلل السحابة الحكومٌة من مخاطر  7

 .فقد البٌانات والمعدات الحاسوبٌة
0.0 0.0 10.3 54.4 35.3 1.8 35.0 **7.7 0.001 4 

8 
تساعد على التكٌف مع التغٌرات 

الطارئة والمؤقتة التً تطرأ على 

مراكز الحاسوب فً  احتٌاجات

 .الوزارات المختلفة
22.1 67.6 10.3 0.0 0.0 4.1 82.4 **7.6 0.001 1 

  0.001 3.7** 69.0 3.5 انذرخة انكهُة نهًدال األول ) اننفع ين انناحُة انتقنُة(

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

 تبين من خالل الجدول السابق ما يمي:
بمتوسهط ( 69.0% )( يسهاوي تقنيهةيهة لممجهال األول )النفهع مهن الناحيهة الالوزن النسبي لمدرجة الكم

 (3)درجههة، ممهها يههدل عمههى أن متوسههط درجههة االسههتجابة ليههذا المجههال قههد زاد عههن ( 3.5)حسههابي 
العينههة  أفههرادأن  إلههىوىههذا يشههير ، (0.01)عنههد مسههتوى  ةإحصههائي لههو داللههةا المجههال درجههات، وىههذ

 متوسههطةبدرجههة  مههن الناحيههة التقنيههة عمههى الحكومههةيههة يعههود بههالنفع يههرون أن بنههاء السههحابة الحكوم
 .(% 69.0)وبوزن نسبي بمغ 

" حيهث احتمهت ىهذه الفقهرة المرتبهة  المعمومةات الحكوميةة أمنزيادة ( القائمة بأن " 5الفقرة رقم ) 
درجههة، حيهههث زاد (3.7)حسههابي  وبمتوسههط (74.1%) نسههبي الثانيههة مههن حيههث التطبيههق بههوزن

، ممهها (0.01)عنههد مسههتوى  ةإحصههائي درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها داللههة( 3)الحسههابي عههن المتوسههط 
العينههههة عمههههى ىههههذه الفقههههرة، فقههههد أجههههاب  أفههههرادأنههههو ىنههههاك موافقههههة بدرجههههة كبيههههرة مههههن قبههههل  إلههههىيشههههير 
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عمههى أن بنهاء السههحابة الحكوميههة تعمههل  بههأنيم موافقهون بشههدة وموافقههون العينههة أفههرادمهن  (%63.2)
 المعمومات الحكومية. أمنعمى زيادة 

" حيههث احتمههت  زيةةادة التوافريةةة والموثوقيةةة لمخةةدمات الحاسةةوبية( القائمههة بههأن " 6الفقههرة رقههم ) 
 (4.2)حسههابي  وبمتوسهط (84.7%) نسهبي مههن حيههث التطبيههق بهوزن لثهةىهذه الفقههرة المرتبههة الثا

عنههد مسههتوى  ةيإحصههائ درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها داللههة 3درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن 
العينهة عمههى ىهذه الفقههرة، فقههد  أفههرادأنههو ىنهاك موافقههة بدرجهة كبيههرة مههن قبهل  إلهى، ممها يشههير (0.01)

عمهى أن بنهاء السهحابة الحكوميههة  بهأنيم موافقهون بشهدة وموافقهون العينهة أفهرادمهن  (%89.7)أجهاب 
 تعمل عمى زيادة التوافرية والموثوقية لمخدمات الحاسوبية

" حيهث احتمهت  تقمل السحابة الحكوميةة مةن مخةاطر فقةد البيانةات( القائمة بأن " 7الفقرة رقم ) 
 (1.8) حسههابي وبمتوسههط (35.0%) نسههبي مههن حيههث التطبيههق بههوزن رابعههةىههذه الفقههرة المرتبههة ال

عنهد مسهتوى  ةإحصهائي درجهات، وىهذه الفقهرة ليها داللهة (3)المتوسط الحسهابي عهن  قلدرجة، حيث 
العينهة عمهى ىهذه الفقهرة،  أفهرادموافقهة بدرجهة كبيهرة مهن قبهل عهدم أنهو ىنهاك  إلى، مما يشير (0.01)

مههوافقين عمهههى أن السهههحابة غيهههر مهههوافقين بشههدة و غيههر العينههة بهههانيم  أفهههراد% مههن 89.7فقههد أجهههاب 
 .من مخاطر فقد البيانات والمعدات الحاسوبية تقمل الحكومية

التغيةةرات الطارئةةة والمسقتةةة التةةي تطةةرأ تسةةاعد عمةةى التكيةةف مةة  ( القائمههة بههأن " 8الفقههرة رقههم ) 
 ألولههى" حيههث احتمههت ىههذه الفقههرة المرتبههة امراكةةز الحاسةةوب فةةي الةةوزارات المختمفةةة احتياجةةاتعمةةى 

درجههة، حيههث زاد المتوسههط  (4.1)حسههابي  وبمتوسههط (82.4%)نسههبي مههن حيههث التطبيههق بههوزن
 إلههى، ممهها يشهير (0.01) عنههد مسهتوى ةإحصهائي درجههات، وىهذه الفقههرة ليها داللههة (3)الحسهابي عهن 

 أفهرادمهن  (%89.7)العينة عمى ىذه الفقهرة، فقهد أجهاب  أفرادأنو ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل 
عمهههى أن بنههاء السهههحابة الحكوميههة تسهههاعد عمههى التكيهههف مهههع  بهههأنيم موافقههون بشهههدة وموافقههون العينههة

 .وب في الوزارات المختمفةمراكز الحاس احتياجاتالتغيرات الطارئة والمؤقتة التي تطرأ عمى 
كههرة اعتمههاد ف عههام حههولت وجههود توافههق أكههد( التههي 2013 ،اتفقههت ىههذه النتههائج مههع دراسههة )منصههور

بالفوائههد التقنيههة التههي  العينههة أفههرادإلدراك  ،الحوسههبة السههحابية فههي عمميههات الجامعههة اإلسههالمية بغههزة
ت أكهدي ته( ال( Boksebeld, 2010،ودراسهة سهتعود عمهى الجامعهة مهن تبنهي الحوسهبة السهحابية.

 Bollineni andواختمفهت الدراسهة مهع دراسهة ) .ان لمحوسهبة السهحابية فوائهد متوسهطة تقنيهاً عمهى 
Neupane, 2011 )  البيانههات وسههالمة  أمههنمشههاكل مههع  ونيواجيهه المختصههينت ان أكههدالتههي
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 إلهىخمصهت ( التهي Saleem, 2011و دراسهة ) حين االعتمهاد عمهى الحوسهبة السهحابية.البيانات 
 أمههههنال تتغمههههب عمههههى قضههههايا الحوسههههبة السههههحابية  نأال إ ،التقنيههههة المرجههههوةالفوائههههد  بههههالرغم مههههنأن 

وخصوصههية  أمههنن أ إلههىالتههي خمصههت  (Brunzel and Giacomo, 2010) المعمومههات
   .في المؤسسات تقنيات الحوسبة السحابيةف عالبيانات من نقاط ض

ن الدراسههات السههابقة تبحههث فههي الحوسههبة أفههي سههياق ن ىههذه االختالفههات تههأتي أ ويههرى الباحههث 
فكهرة بنهاء سهحابة خاصهة التهي قهد تتغمهب عمهى كثيهر مهن المسهائل  إلهىولم تتطرق  ،السحابية العامة

ن أ( مقابمههة- 2013- ،عههويمر أبههو ،) المصههري أكههدوقههد  .المعمومههات أمههنالمتعمقههة بخصوصههية و 
 والعمهل سهوياً  ،رات المختمفهة تحهت مظمهة واحهدةالمعمومات لموزا أمنجمع الجيود العاممة في مجال 

المخههاطر والتيديههدات تسههاعد فههي تقميههل قههد  ،المعمومههات فههي السههحابة الحكوميههة أمههنعمههى ضههمان 
المطمهههق  مهههناأل إلهههىعمهههى صهههعوبة الوصهههول  التأكيهههدمهههع  ،وخصوصهههية البيانهههات أمهههنالتهههي تواجهههو 
 احتياجهاتة والمؤقتهة التهي تطهرأ عمهى تسهاعد عمهى التكيهف مهع التغيهرات الطارئه الفقهرة " لممعمومات.

فقههد  ،مههن حيههث التطبيههق ألولههىالمرتبههة ا" الحاصههمة عمههى  مراكههز الحاسههوب فههي الههوزارات المختمفههة
 أولمتغمهههب عمهههى االوقهههات الطارئههههة  حاليهههاً  األمثههههلن الحهههل أ( مقابمهههة - 2013،فهههارس ،) قاسهههمأكهههد

كههالتعميم أثنههاء نتههائج  ،الههوزارات خالليهها طمههب بعههض الخههدمات الحكوميههة لههبعض التههي يزيههد ،المؤقتههة
اثنههاء تحههديث اسههتمارات  االتصههاالتووزارة  ،والداخميههة بحسههب تغيههرات معبههر رفههح ،الثانويههة العامههة

كحهل يجعهل مهن البنيهة  ،يكمن في االعتماد عمى الحوسهبة السهحابية ،الرواتب لمعاممين في الوزارات
   .عاليةبجودة  اإللكترونيةلتقديم الخدمات  ،ية لموزارات تعمل بمرونة مناسبةتكنولوجالتحتية ال

مهن خهالل  ،تحسهين قيمهة تقنيهة المعمومهات السحابة الحكومية تعمل عمهى أن تسكد هذه النتائج 
عهههادة و  ،التقنيهههةسهههرعة اإلجهههراءات و  ،يهههةتكنولوجناسهههبة لتطهههوير البنيهههة التحتيهههة الالمرونهههة المق تحقيههه ا 

كمها تسههاىم  .يتكنولهوجال ميم نمهاذج جديههدة لمعمهلتصه إلهىلموصههول  ،تركيهز مهوارد تقنيهة المعمومهات
 ،الحكوميههة( البيانههات بههين المسههتخدم والسههحابة Synchronizeة )أمنههالقههدرة عمههى مز السههحابة عمههى 

عمى عدة أجيهزة فهي الوقهت نفسهو، مهع القهدرة عمهى اسهتبدال أي جيهاز  وجود البياناتضمان لوذلك 
 في أي وقت. بآخر والعودة إلى تمك البيانات
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 :ةداريالنف  من الناحية اإل:  1.1

، قهام ة فهي قطهاع غهزةداريلمتعرف عمى الفوائد التي تجنييا تطبيق السحابة الحكومية من الناحية اإل
 sign شهارةاختبههار اإل إيجههادتههم ثههم لممجههال وفقراتههو،  الباحهث بحسههاب المتوسههطات والههوزن النسههبي

test ( درجههات، 3حههول الدرجههة المتوسههطة التههي تسههاوي ) والنتههائج المتعمقههة بيههذا التسههاؤل موضههحة
 :التاليفي الجدول 

 وفقراتهة لتطبٌق السحابة الحكومٌة دارٌلمجال النفع من الناحٌة اإل( ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة والوزن النسبً 20جدول )

 والترتٌب شارةواختبار اإل
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 2 0.001 7.2** 79.7 4.0 0.0 2.9 8.8 75.0 13.2 للقدرات البشرٌة. األمثلاالستغالل  9

العمل ضمن السحابة الحكومٌة ٌؤدي  10

 1 0.001 7.6** 82.4 4.1 0.0 0.0 10.3 67.6 22.1 أسرع. بشكل الكارثة من الى التعافً

11 
تعمل السحابة الحكومٌة على تقلٌل 

من قبل  نظمةوبناء األ إدارةأعباء 

 الوزارات المختلفة.
22.1 50.0 20.6 7.4 0.0 3.9 77.4 **5.8 0.001 3 

  0.001 7.1** 79.8 4.0 ة(دارَانذرخة انكهُة نهًدال ) اننفع ين انناحُة اإل

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

 تبين من خالل الجدول السابق ما يمي:
بمتوسههههط  (%79.8)( يسههههاوي ةداريهههاإل)النفههههع مهههن الناحيههههة  الهههوزن النسههههبي لمدرجهههة الكميههههة لممجهههال

 (3)درجههة، ممهها يههدل عمههى أن متوسههط درجههة االسههتجابة ليههذا المجههال قههد زاد عههن  (4.0)حسههابي 
العينههة  أفههرادأن  إلههىوىههذا يشههير ، (0.01)مسههتوى عنههد  ةإحصههائي لههو داللههةا المجههال درجههات، وىههذ

وبهوزن نسهبي بمهغ  متوسهطةبدرجة  ةداريمن الناحية اإليرون أن بناء السحابة الحكومية يعود بالنفع 
(79.8%). 

" حيههث احتمههت ىههذه الفقههرة المرتبههة لمقةةدرات البشةةرية األمثةةلالسةةتغالل ( القائمههة بههأن " 9الفقههرة رقههم )
درجههة، حيهههث زاد  (4.0)حسههابي  وبمتوسههط (79.7%)نسههبي ق بههوزنالثانيههة مههن حيههث التطبيهه
، ممهها (0.01)عنههد مسههتوى  ةإحصههائي درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها داللههة (3)المتوسههط الحسههابي عههن 

العينههههة عمههههى ىههههذه الفقههههرة، فقههههد أجههههاب  أفههههرادأنههههو ىنههههاك موافقههههة بدرجههههة كبيههههرة مههههن قبههههل  إلههههىيشههههير 
عمههى أن بنهاء السههحابة الحكوميههة تعمههل  شههدة وموافقههونبههأنيم موافقهون ب العينههة أفههرادمهن  (88.2%)

 لمقدرات البشرية. األمثلعمى االستغالل 
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التعةافي مةن الكارثةة  إلةىالعمل ضمن السحابة الحكومية يةسدي  "( القائمة بأن 10الفقرة رقم ) 
 (82.4%) نسهبي مهن حيهث التطبيهق بهوزن ألولهى" حيهث احتمهت ىهذه الفقهرة المرتبهة ا بشةكل أسةرع

درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها  (3)درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن  (4.1)حسههابي  وسههطوبمت
 أفهرادأنهو ىنهاك موافقهة بدرجهة كبيهرة مهن قبهل  إلهى، ممها يشهير (0.01)عنهد مسهتوى  ةإحصائي داللة

عمهى  بهأنيم موافقهون بشهدة وموافقهون العينهة أفهرادمهن  (%89.7) العينة عمى ىذه الفقرة، فقهد أجهاب
التعههافي مهههن  إلههىء السههحابة الحكوميههة تعمهههل عمههى العمههل ضهههمن السههحابة الحكوميههة يهههؤدي أن بنهها

 .الكارثة بشكل أسرع
 نظمةةوبنةاء األ  إدارةتعمل السحابة الحكومية عمى تقميل أعبةاء ( القائمة بأن " 11الفقرة رقم ) 

 نسهبي تطبيهق بهوزنمن حيث ال لثة" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثا من قبل الوزارات المختمفة
درجههات، وىههذه  (3)درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن  (3.9)حسههابي  وبمتوسهط (%77.4)

أنهو ىنهاك موافقهة بدرجهة كبيهرة مهن  إلهى، ممها يشهير (0.01)عنهد مسهتوى  ةإحصهائي الفقرة ليا داللهة
قهههون بشهههدة بهههأنيم مواف العينهههة أفهههرادمهههن  (%72.1)العينهههة عمهههى ىهههذه الفقهههرة، فقهههد أجهههاب  أفهههرادقبهههل 

عمههى أن بنههاء السهحابة الحكوميههة تعمههل عمهى تعمههل السههحابة الحكوميهة عمههى تقميههل أعبههاء  وموافقهون
 .من قبل الوزارات المختمفة نظمةوبناء األ إدارة

ان الحوسهبة السهحابية  ت عمهىأكهد( التهي Boksebeld, 2011اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ) 
تعمههل السههحابة الحكوميههة عمههى  .األساسههية ةداريههاإلاتيهها فههي عممي عمههى المؤسسههة إيجههابي ليهها تههأثير

 ،مههن خهالل تقنيههات برمجيهة معينههة يجهب االعتمههاد عمييهها ،تقميهل الوقههت الهالزم لمتعههافي مهن الكههوارث
 كهل مهن هأكهدىذا مها  ،والبيانات بعد الكوارث المحتممة نظمةمن الوقت الالزم إلعادة توفير األيقمل 

 ،مههاكن عديهههدةأفههي  الخهههوادمعمهههى ضههرورة توزيههع  اأكههد( حيههث مهههةمقاب - 2013حمههادة،  ،) نسههمان
ويجههب نسههخ  ،One Break Point""عتمههاد عمههى نقطههة واحههدة لتعطيههل النظههام اإلحتههى ال يههتم 

 االتصهاالتن وزارة أعمهى  اأكهدو  ،كثهر مهن خهادم فهي منهاطق مختمفهةأمهى البيانهات بطهرق حديثهة ع
والههههذي تسههههتطيع جميههههع الههههوزارات  ،ة المركههههزيداريههههكههههان ليهههها السههههبق فههههي برمجههههة نظههههام الشههههئون اإل

 إدارةبهمما يقمل عمهى الهوزارات المختمفهة تطهوير وتحهديث الهنظم الخاصهة  ،و واالعتماد عميواستخدام
 الموظفين.

عمههههى العائههههد  داريالنفههههع اإل ،عتمههههاد عمههههى السههههحابة الحكوميههههةاإلمههههن فوائههههد ن أ ويهههرى الباحههههث 
تنسهيق وتضهافر الجيهود، والتركيهز نحهو العمهل عمهى فهي مهن خهالل مسهاعدتيا  ،الوزارات الفمسطينية
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نطالقهة إتمثهل السهحابة الحكوميهة  كمها ،يها المعمومهاتتكنولوجلبنهاء وتطهوير  منظومهة متكاممهة إيجاد
 اإللكترونيههههة دارةاإل نحههههو لالسههههتفادة واالنطههههالقوفههههتح البههههاب  ،وكسههههر المعوقههههات ،لتوحيههههد الجيههههود

 ،جهة تحك  مركزٌة تتحك  فً كل مكون من مكونات السحابةوا فالسحابة الحكومية تهوفر .المنشودة

الخذواد  أسذهل بكثٌذر  إدارةهذذه المركزٌذة تجعذل مذن  ،شبكةالعبر  إلٌهاٌمكن الوصول  هذه الواجهة

 .بكل سهولة وٌسر متخصص تنفٌذهالوٌمكن ل
 :القطاع الخاص –المواطنين  –الوزراء  -النف  عمى متمقى الخدمة الحكومية:  4.1  

الحكوميهة مهنيم  متعرف عمى الفوائهد التهي تجنييها تطبيهق السهحابة الحكوميهة مهع متمقهى الخدمهةل 
، قهههام الباحهههث بحسهههاب المتوسهههطات والهههوزن ن والقطهههاع الخهههاص فهههي قطهههاع غهههزةالهههوزراء والمواطنهههو 

حههول الدرجههة المتوسههطة التههي  sign test شههارةاختبههار اإل إيجههادتههم ثههم لممجههال وفقراتههو،  النسههبي
 :التالي( درجات، والنتائج المتعمقة بيذا التساؤل موضحة في الجدول 3تساوي )

 

لمجال النفع على متلقى الخدمة الحكومٌة ( ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة والوزن النسبً 21جدول )

 والترتٌب شارةواختبار اإل وفقراتهلتطبٌق السحابة الحكومٌة 
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للجمهور  اإللكترونٌةتقدٌ  الخدمات  12

 3 0.001 7.3** 82.1 4.1 0.0 0.0 17.6 54.4 27.9 بجودة أعلى.

سهولة تطوٌر البنٌة التحتٌة  13

 2 0.001 7.1** 82.1 4.1 0.0 2.9 11.8 57.4 27.9 التكنولوجٌة للوزارات المختلفة.

دع  وتطوٌر القطاع الخاص العامل  14

 4 0.001 5.4** 73.8 3.7 0.0 5.9 32.4 48.5 13.2 ٌا المعلومات.تكنولوجفً مجال 

 1 0.001 7.5** 85.9 4.3 0.0 0.0 13.2 44.1 42.6 زٌادة تكامل البٌانات الحكومٌة. 15

  0.001 6.9** 81.0 4.0 (الحكومٌة على متلقً الخدمةانذرخة انكهُة نهًدال األول )

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

 تبين من خالل الجدول السابق ما يمي:
 (%81.0) ( يسهههاويعمهههى متمقهههي الخدمهههة الحكوميهههة)النفهههع  الهههوزن النسهههبي لمدرجهههة الكميهههة لممجهههال

ى أن متوسط درجة االسهتجابة ليهذا المجهال قهد زاد عهن درجة، مما يدل عم (4.0)بمتوسط حسابي 
 أفهههرادأن  إلهههىوىهههذا يشهههير ، (0.01)عنهههد مسهههتوى  ةإحصهههائي لهههو داللهههةا المجهههال درجهههات، وىهههذ (3)

 كبيههرةبدرجههة  عمههى متمقههي الخدمههة الحكوميههةالعينههة يههرون أن بنههاء السههحابة الحكوميههة يعههود بههالنفع 
 .(%81.0) وبوزن نسبي بمغ 



63 
 

" حيهههث  لمجمهةةةور بجةةودة أعمةةةى اإللكترونيةةةتقةةةديم الخةةةدمات ( القائمهههة بههأن " 12الفقههرة رقههم ) 
حسههابي  وبمتوسههط (82.1%) نسههبي مههن حيههث التطبيههق بههوزن لثهةاحتمهت ىههذه الفقههرة المرتبههة الثا

عنهد  ةإحصهائي درجهات، وىهذه الفقهرة ليها داللهة (3)درجة، حيث زاد المتوسهط الحسهابي عهن  (4.1)
العينههة عمههى ىهههذه  أفهههرادأنههو ىنههاك موافقههة بدرجهههة كبيههرة مههن قبههل  ىإلههه، ممهها يشههير (0.01)مسههتوى 

ن عمهى أن بنهاء السهحابة و وموافقه، ن بشدةو نيم موافقأالعينة ب أفرادمن  (%82.4)الفقرة، فقد أجاب 
 .بجودة أعمى لمجميور اإللكترونيةالحكومية تعمل عمى تقديم الخدمات 

"  لبنيةة التحتيةة التكنولوجيةة لمةوزارات المختمفةةسهولة تطةوير ا( القائمة بهأن " 13الفقرة رقم ) 
 وبمتوسههط(82.1%) ي نسههب مههن حيههث التطبيههق بههوزن يههةحيههث احتمههت ىههذه الفقههرة المرتبههة الثان

 درجههههات، وىههههذه الفقههههرة ليهههها داللههههة (3)درجههههة، حيههههث زاد المتوسههههط الحسههههابي عههههن  (4.1)حسههههابي 
العينهة  أفهرادبدرجهة كبيهرة مهن قبهل  أنهو ىنهاك موافقهة إلهى، مما يشير (0.01)عند مستوى  ةإحصائي

عمهى أن بنهاء  بأنيم موافقون بشدة وموافقهون العينة أفرادمن  (%85.3)عمى ىذه الفقرة، فقد أجاب 
 .السحابة الحكومية تعمل عمى سيولة تطوير البنية التحتية التكنولوجية لموزارات المختمفة

يةةةا تكنولوجلخةةاص العامةةةل فةةي مجةةال دعةةةم وتطةةوير القطةةاع ا( القائمههة بههأن " 14الفقههرة رقههم ) 
 (73.8%) نسههبي مههن حيههث التطبيههق بههوزن رابعههة" حيههث احتمههت ىههذه الفقههرة المرتبههة الالمعمومةةات
درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها  (3)درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن  (3.7)حسههابي  وبمتوسههط

 أفهرادة كبيهرة مهن قبهل أنهو ىنهاك موافقهة بدرجه إلهى، ممها يشهير (0.01)عنهد مسهتوى  ةإحصائي داللة
ن عمهى و ن بشهدة وموافقهو نيم موافقهأالعينهة به أفهرادمهن  (%61.8)العينة عمى ىذه الفقرة، فقهد أجهاب 

يهها تكنولوجأن بنهاء السههحابة الحكوميهة تعمههل عمههى دعهم وتطههوير القطهاع الخههاص العامههل فهي مجههال 
 .المعمومات

" حيهث احتمهت ىهذه الفقهرة المرتبهة حكوميةةزيةادة تكامةل البيانةات ال( القائمة بأن "15الفقرة رقم ) 
درجههة، حيههث زاد  (4.3)حسههابي  وبمتوسههط (85.9%) نسههبي مههن حيههث التطبيههق بههوزن األولههى

، ممهها (0.01)عنههد مسههتوى  ةإحصههائي درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها داللههة(3)المتوسههط الحسههابي عههن 
الفقههههرة، فقههههد أجههههاب  العينههههة عمههههى ىههههذه أفههههرادأنههههو ىنههههاك موافقههههة بدرجههههة كبيههههرة مههههن قبههههل  إلههههىيشههههير 

عمههى أن بنهاء السههحابة الحكوميههة تعمههل  بههأنيم موافقهون بشههدة وموافقههون العينههة أفههرادمهن  (%86.8)
 .عمى زيادة تكامل البيانات الحكومية
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ي متطمبههات تطبيههق فهه عمههى قصههور تأكههد( التههي 2013 ،مطههراتفقههت ىههذه النتههائج مههع دراسههة ) 
يمكهههن حميههها عهههن طريهههق تبنهههي  ،مهههة واالسهههكان فهههي غهههزةفهههي وزارة األشهههغال العا اإللكترونيهههة دارةاإل

 لتكنولوجيهةا كفهاءةال نقهصن أ إلهىخمصهت ي ت( ال2009 ،رحمة أبو)  ودراسة .الحوسبة السحابية
ة فهي الهوزارات داريهاإل نظهم المعمومهات االعتمهاد عمهى كفهاءة تهدني فهي الرئيسهي السهبب ،ةداريهإلاو 

 .ق االعتماد عمى الحوسبة السحابيةوالتي يمكن التغمب عمييا عن طري ،الفمسطينية
" اتفقهت تمامها مههع كهل مههن  سهيولة تطههوير البنيهة التحتيهة التكنولوجيههة لمهوزارات المختمفههة" الفقهرة  

يسهههاعد  ،ن وجهههود السهههحابة الحكوميهههةأعمهههى  اأكهههد( حيهههث مقابمهههة - 2013 ،النفهههار و شهههعبان أبهههو)
لههوزارات التههي ال تممههك مركههز معمومههات ا خصوصههاً  ،عمههى تطههوير البنيههة التحتيههة لمههوزارات المختمفههة

واتفهق  ممها يعهود بهالنفع عمهى المهواطن المتمقهي لمخدمهة الحكوميهة. ،وبنية تحتية قوية خاصة بالوزارة
 ،فههي ظههل االنقطههاع المسههتمر لمتيههار الكيربههائي مؤكههدًا أىميتيهها( مقابمههة - 2013 ،معيههم ) نسههمان

فهههي ظههههل  ،لزيهههادة تكامهههل البيانههههات الحكوميهههة حاليههههاً فضهههل الحهههل األ تعتبههههر ن السهههحابة الحكوميهههةأو 
 في الوزارات المختمفة. نظمةدوات تطوير األأاختالف 

التطبيقههات أداء تعمههل عمههى ضههمان  أنيههابههالرغم مههن السههحابة الحكوميههة  نأتؤكههد  هةةذه النتةةائج 
 ةإلكترونيههيحصههمون عمههى أفضههل خدمههة المتمقههين ليههذه الخههدمات سوأن  ،عمههى نحههو سههميم الحكوميههة

 أصهبح الجميهع بهاعتراف يذواله ،بتهوفر الهربط الشهبكي اً مرتبطه كونيسهن ىذا الضهمان أال إ ،ممكنة
لمهوزارات المختمفهة  يكهون لهنفهي الشهبكة الحكوميهة  مشهكمة حدوث حالة في ذلك ومع. موثوقية أكثر

 ألعمهالا قيمهة مصهدر ىهي لمعمومهاتاخرى فإن أبعبارة . بالشكل المناسب بعمميم قيامالقدرة عمى ال
 تكنولوجيها مسهؤوليى سهير  لهذا ،الهنيج ىهذا السهحابة الحكوميهة تهدعمحيهث  ،التكنولوجيها سولهي

 السهحابة الحكوميهة عمهى المعتمهدة الخهدمات إلهى االنتقهال فوائهد ،القيمهة ليهذه المهدركين المعمومهات
 بشكل واضح. ياً إستراتيج

دارةلبناء و الالزمة ما مدى توفر المتطمبات  :ثانيلتساسل الا الحكومية في  السحابة ا 
 قطاع غزة ؟

دارةلمتعههرف عمههى مههدى تههوفر المتطمبههات لبنههاء و  قههام الباحهههث  ،السههحابة الحكوميههة فههي قطههاع غههزة ا 
حههههول الدرجههههة  sign test شههههارةاختبههههار اإل إيجههههادتههههم ثههههم  ،بحسههههاب المتوسههههطات والههههوزن النسههههبي

 :لممجاالت التالية ( درجات، 3المتوسطة التي تساوي )
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دارةية والبرمجية لبناء و دالما تالمتطمباتوافر : 2.1  :السحابة الحكومية ا 
دارةيههة والبرمجيهة لبنههاء و دلمتعهرف عمههى مهدى تههوفر المهوارد الما ، السهحابة الحكوميههة فهي قطههاع غههزة ا 

دارةيهة والبرمجيهة لبنهاء و دلمجهال تهوافر المهوارد الما قام الباحث بحساب المتوسطات والوزن النسهبي  ا 
حهول الدرجهة المتوسهطة التههي  sign test شهارةاختبهار اإل إيجهادتهم ثهم ، السهحابة الحكوميهة وفقراتهو

 :التالي( درجات، والنتائج المتعمقة بيذا التساؤل موضحة في الجدول 3تساوي )
 إدارةٌة والبرمجٌة لبناء ودلمجال توفر الموارد الما( ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة والوزن النسبً 22جدول )

 والترتٌب شارةواختبار اإل وفقراته السحابة الحكومٌة
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تمتلك الحكومة شبكة حكومٌة  16

 4 0.012 2.5* 65.3 3.3 0.0 11.8 54.4 30.9 2.9 موحدة بمواصفات مالئمة.

17 
ومات تمتلك الحكومة مركز معل

حكومً ٌنسق العمل بٌن 

 الوزارات المختلفة.
2.9 48.5 44.1 4.4 0.0 3.5 70.0 **5.01 0.001 1 

تمتلك الحكومة خواد  تناسب بناء  18

 0.7// 62.6 3.1 2.9 29.4 26.5 33.8 7.4 سحابة الكترونٌة.
0.48 

5 

 اإللكترونٌةٌت  إحاطة المعامالت  19

 3 0.015 2.4* 65.6 3.3 8.8 10.3 36.8 32.4 11.8 .بإجراءات التأمٌن الوقائٌة

تمتلك الحكومة أجهزة تخزٌن  20

 0.51// 59.7 3.0 1.5 26.5 50.0 16.2 5.9 السعة. عالٌة
0.60 

6 

 أنظمةتمتلك الحكومة برمجٌات و 21

 7 0.001 4.01** 50.9 2.5 2.9 57.4 22.1 17.6 0.0 .تعمل من خالل الحوسبة السحابٌة

ات البرمجٌة الالزمة تتوفر األدو 22

 2 0.013 2.5* 67.4 3.4 7.4 17.6 22.1 36.8 16.2 السحابة الحكومٌة. إدارةلبناء و

  0.013 2.4* 63.0 3.2 (توافر المواد المالٌة والبرمجٌةانذرخة انكهُة نهًدال األول )

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

 ن خالل الجدول السابق ما يمي:تبين م
 (%63.0)( يسههههاوي يههههة والبرمجيههههةدالما المتطمبههههاتتههههوفر ) الههههوزن النسههههبي لمدرجههههة الكميههههة لممجههههال

درجة، مما يدل عمى أن متوسط درجة االسهتجابة ليهذا المجهال قهد زاد عهن  (3.2)بمتوسط حسابي 
 أفهههرادأن  إلهههىا يشهههير وىهههذ، (0.01)عنهههد مسهههتوى  ةإحصهههائي لهههو داللهههةا المجهههال درجهههات، وىهههذ (3)

دارةلبنههاء و  متوسههطةبدرجههة يههة والبرمجيههة دبأنههو تتههوفر المههوارد الماالعينههة يههرون  السههحابة الحكوميههة  ا 
 .(%63.0)وبوزن نسبي بمغ 

" تمتمةةك الحكومةةة شةةبكة حكوميةةة موحةةدة بمواصةةفات مالئمةةة( القائمههة بههأن " 16الفقههرة رقههم ) 
حسهابي  وبمتوسهط (65.3%)نسهبي حيهث التطبيهق بهوزنمن  رابعةحيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة ال
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عنهد  ةإحصهائي درجهات، وىهذه الفقهرة ليها داللهة (3)درجة، حيث زاد المتوسهط الحسهابي عهن  (3.3)
العينهة عمهى ىهذه  أفهرادمهن قبهل  متوسهطةأنهو ىنهاك موافقهة بدرجهة  إلهى، ممها يشهير (0.01)مسهتوى 

تمتمههك شهههبكة حكوميههة موحهههدة الحكومههة أن بههه يههرونالعينهههة  أفههرادمههن  (%33.8)الفقههرة، فقههد أجهههاب 
 بدرجة كبيرة ومتوسطة. بمواصفات مالئمة

تمتمك الحكومة مركز معمومات حكومي ينسق العمل بين ( القائمة بأن "17الفقرة رقم ) 
 نسبي من حيث التطبيق بوزن ألولى" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة االوزارات المختمفة

درجات، وىذه  (3)درجة، حيث زاد المتوسط الحسابي عن  (3.5)حسابي  وبمتوسط (%70.0)
أنو ىناك موافقة بدرجة كبيرة من  إلى، مما يشير (0.01)عند مستوى  ةإحصائي الفقرة ليا داللة

تمتمك الحكومة أن يرون بالعينة  أفرادمن  (%51.5) العينة عمى ىذه الفقرة، فقد أجاب أفرادقبل 
 بدرجة كبيرة ومتوسطة. مل بين الوزارات المختمفةمركز معمومات حكومي ينسق الع

" حيههث ة إلكترونيةةتمتمةك الحكومةةة خةةوادم تناسةةب بنةاء سةةحابة ( القائمهة بههأن " 18الفقهرة رقههم ) 
حسهابي  وبمتوسهط (62.6%) نسهبي مهن حيهث التطبيهق بهوزن خامسهةاحتمهت ىهذه الفقهرة المرتبهة ال

 ةإحصهائي ليها داللهةليس ات، وىذه الفقرة درج 3المتوسط الحسابي عن  أقتربدرجة، حيث  (3.1)
العينهة عمهى ىهذه الفقهرة، فقهد  أفهرادمهن قبهل  محايهدةأنهو ىنهاك  إلهى، ممها يشهير (0.01)عند مسهتوى 

 ةإلكترونيهتمتمهك خهوادم تناسهب بنهاء سهحابة الحكومهة أن يهرون بهالعينهة  أفهرادمهن  (41.2%)أجاب 
 بدرجة كبيرة ومتوسطة.

" بةةرجراءات التةةأمين الوقائيةةة اإللكترونيةةةيةةتم إحاطةةة المعةةامالت بههأن "( القائمههة 19الفقهرة رقههم ) 
حسهابي  وبمتوسهط (65.6%) نسهبي من حيث التطبيق بهوزن الثالثةحيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة 

عنهد  ةإحصهائي درجهات، وىهذه الفقهرة ليها داللهة (3)درجة، حيث زاد المتوسهط الحسهابي عهن  (3.3)
العينهة عمهى ىهذه  أفهرادمهن قبهل  متوسهطةأنهو ىنهاك موافقهة بدرجهة  لهىإ، ممها يشهير (0.01)مسهتوى 

بههإجراءات  اإللكترونيههةيههتم إحاطههة المعههامالت  نههوبأالعينههة  أفههرادمههن  (%44.1)الفقههرة، فقههد أجههاب 
 بدرجة كبيرة ومتوسطة. التأمين الوقائية

يهث احتمهت ىهذه " حالسةعة عاليةةتمتمةك الحكومةة أجهةزة تخةزين ( القائمة بهأن " 20الفقرة رقم ) 
درجهة،  (3.0)حسهابي  وبمتوسهط (59.7%) نسهبي من حيث التطبيهق بهوزن سادسةالفقرة المرتبة ال

عنهههد  ةإحصهههائي يههها داللهههةيس لدرجهههات، وىهههذه الفقهههرة لههه (3)المتوسهههط الحسهههابي عهههن  يسهههاويحيهههث 
أجهاب  العينهة عمهى ىهذه الفقهرة، فقهد  أفهرادمن قبل  محايدةأنو ىناك  إلى، مما يشير (0.01)مستوى 
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بدرجههة كبيهههرة  السهههعة عاليههةأجيههزة تخهههزين  تمتمهههك يههرون بهههان الحكومههةالعينهههة  أفههرادمههن  (22.1%)
 ومتوسطة.

تعمةةةل مةةةن خةةةالل الحوسةةةبة  أنظمةةةةتمتمةةةك الحكومةةةة برمجيةةةات و ( القائمهههة بهههأن " 21الفقهههرة رقهههم )
 (50.9%) نسههبي مههن حيههث التطبيههق بههوزن سههابعة" حيههث احتمههت ىههذه الفقههرة المرتبههة الالسةةحابية
 درجات، وىهذه الفقهرة ليها داللهة 3المتوسط الحسابي عن  قلدرجة، حيث  (2.5)حسابي  وبمتوسط
 أفهههرادبدرجهههة كبيههرة مههن قبههل معارضههة أنههو ىنههاك  إلههى، ممهها يشهههير (0.01)عنههد مسههتوى  ةإحصههائي

 تمتمهههك ال يهههرون بهههأن الحكومهههةالعينهههة  أفهههرادمهههن  (%57.4)العينهههة عمهههى ىهههذه الفقهههرة، فقهههد أجهههاب 
 بدرجة كبيرة ومتوسطة. تعمل من خالل الحوسبة السحابية أنظمةبرمجيات و 

دارةتتوفر األدوات البرمجية الالزمة لبنةاء و ( القائمة بأن "22الفقرة رقم )  " السةحابة الحكوميةة ا 
حسهابي  وبمتوسهط (67.4%)نسهبي حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانيهة مهن حيهث التطبيهق بهوزن

عنهد  ةإحصهائي درجهات، وىهذه الفقهرة ليها داللهة (3)وسهط الحسهابي عهن درجة، حيث زاد المت (3.4)
العينههة عمههى ىهههذه  أفهههرادأنههو ىنههاك موافقههة بدرجهههة كبيههرة مههن قبههل  إلهههى، ممهها يشههير (0.01)مسههتوى 

تتهههوفر األدوات البرمجيهههة الالزمهههة لبنهههاء نهههو يههرون بأالعينهههة  أفهههرادمهههن  (%52.9) الفقههرة، فقهههد أجهههاب
دارةو   درجة كبيرة ومتوسطة.ب السحابة الحكومية ا 

الجامعهة االسهالمية قهادرة عمهى ان ت أكد( التي 2013 ،منصوراتفقت ىذه النتائج مع دراسة ) 
(  2012 ،الههرزيدراسههة ) واختمفهت مههع  .الهدعم وتكامههل الخههدمات الجامعيهة مههع الحوسههبة السههحابية

( التهههي 2009 ،ودراسهههة ) السهههيمي .الفمسهههطينية ضهههعف البنيهههة التحتيهههة لمهههوزارات إلهههىالتهههي خمصهههت 
 إمهارة منطقهة فهي السهائدة التنظيميهة الثقافهة ضهوء فهي اإللكترونيهة دارةاإل تطبيقهاتتهوفر  أظيهرت
 التحتيههة البنيههة ضههعفت عمههى أكهد( التههي  2008،ودراسههة ) الكبيسههي .قميمهة بدرجهة الريهاض

 .والمعمومات لالتصاالت
التهي قهد تسهاعد  لمخهوادم،لمختمفهة مهتالك الهوزارات اإقروا بضعف أالعينة  أفرادن أ ويرى الباحث 

 اأكههد( حههين مقابمههة - 2013،فههارس ،مهها اتفههق عميههو ) المصههري فههي بنههاء السههحابة الحكوميههة وىههذا
 ،ذا تهم تجمهيعيم بطريقهة تقنيههوإ الخههوادموقهوة ىهذه  ،ضهعف البنيهو التحتيهة المحميهة لمههوزارات المختمفهة

سهواء تهم تجمهيعيم فهي مكهان  ،الخادمهات وبرمجة طبقة تتحكم في اسهتغالل المهوارد الحاسهوبية ليهذه
 - 2013 ،صهههفية أبهههومهههن ) حمهههادة و  واختمهههف معيهههم كهههالً  مهههاكن مختمفهههة.أتهههوزيعيم فهههي  أوواحهههد 
ولهى ن تكهون النهواة األأيمكهن  ،القدرة عالية خوادمالمختمفة  اتفقا عمى امتالك الوزارات حيث( مقابمة
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السعو وىهو بهاألمر السهيل فهي وجيهة  عاليةن جيزة تخزيأضافة إذا تم إ ،لمشروع السحابة الحكومية
 .نظرىم

لمفقهههرة " تمتمهههك الحكومهههة مركهههز  ( بهههالرغم مهههن تأييهههدىممقابمهههة - 2013 ،شهههعبان ونسهههمان أبهههومههها )أ
دور بهيقهوم ل ،المركهزىهذا تطهوير دور ب نيم طالبهاأال إمعمومات حكومي ينسق العمل بين الوزارات " 

فيمهها يخههص الههربط الشههبكي  خصوصههاً  ،الههوزرات المختمفههةبههين  والمتابعههةكبههر فههي عمميههات التنسههيق أ
 .بين الوزارات المختمفة ومركز الحاسوب الحكومي

 ،ن المتطمبههات الماديههة لبنههاء السههحابة الحكوميههة متههوفرة فههي الههوزارات الفمسههطينيةأ تسكةةد النتةةائج 
نههههاء السههههحابة لتكههههون النههههواة المناسههههبة لمبههههدء فههههي تنفيههههذ وب ،عتمههههاد عمههههى المههههوارد المتاحههههةويمكهههن اال
وجود شبكة حكوميهة قهادرة عمهى تمبيهة متطمبهات الهوزارات المختمفهة مهن السهحابة  باستثناء ،الحكومية
وقهههات أ والثانيهههة بديمهههو تعمهههل فهههي ،ساسهههيةأوينصهههح الباحهههث باالعتمهههاد شهههبكتين واحهههدة  ،الحكوميهههة
 لعمل.لضمان استمرار اوذلك  ،الرئيسيةالشبكة قل سرعو وكفاءة من أقد تكون  الطوارئ

دارةتوافر الموارد البشرية لبناء و :  2.3  ؟السحابة الحكومية ا 
دارةلمتعههرف عمههى مههدى تههوفر المههوارد البشهههرية لبنههاء و   السههحابة الحكوميههة معوقههات فههي قطهههاع  ا 
دارةلمجهههال تهههوافر المهههوارد البشهههرية لبنهههاء و  ، قهههام الباحهههث بحسهههاب المتوسهههطات والهههوزن النسهههبيغههزة  ا 

حهول الدرجهة المتوسهطة التههي  sign test شهارةاختبهار اإل إيجهادتهم ثهم تهو، السهحابة الحكوميهة وفقرا
 (.23)( درجات، والنتائج المتعمقة بيذا التساؤل موضحة في الجدول 3تساوي )

 ما يمي: (23)تبين من خالل الجدول ي
بمتوسههط حسههابي  (%73.8)( يسههاوي تههوفر المههوارد البشههرية) الههوزن النسههبي لمدرجههة الكميههة لممجههال

درجههات،  (3)درجههة، ممهها يههدل عمههى أن متوسههط درجههة االسههتجابة ليههذا المجههال قههد زاد عههن  (3.7)
بأنهو العينهة يهرون  أفهرادأن إلهى وىهذا يشهير ، (0.01)عنهد مسهتوى  ةإحصهائي لهو داللهةا المجهال وىهذ

دارةمتوسطة لبناء و بدرجة تتوفر الموارد البشرية   .(%73.8)وبوزن نسبي بمغ السحابة الحكومية  ا 
لمتحةول نحةو الحوسةبة  رادةة تممةك اإل إداريةتوجةد بالحكومةة قيةادات ( القائمة بهأن " 23لفقرة رقم )ا

 (67.4%) نسهبي مهن حيهث التطبيهق بهوزن خامسهة" حيهث احتمهت ىهذه الفقهرة المرتبهة الالسةحابية
درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها  (3)درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن  (3.4)حسههابي  وبمتوسههط

مههن قبههل  متوسههطةأنههو ىنههاك موافقههة بدرجههة إلههى ، ممهها يشههير (0.01)عنههد مسههتوى  ةحصههائيإ داللههة
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توجههد بالحكومههة نههو يههرون بأالعينههة  أفههرادمههن  (% 54.4)العينههة عمههى ىههذه الفقههرة، فقههد أجههاب  أفههراد
 بدرجة كبيرة ومتوسطة. لمتحول نحو الحوسبة السحابية رادةة تممك اإلإداريقيادات 
لمجال توفر الموارد البشرٌة لتطبٌق السحابة الحكومٌة رارات والنسب المئوٌة والوزن النسبً ( ٌوضح التك23جدول )

 والترتٌب شارةواختبار اإل وفقراته
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ة تملك إدارٌتوجد بالحكومة قٌادات  23

 5 0.001 3.8** 67.4 3.4 2.9 11.8 30.9 54.4 0.0 للتحول نحو الحوسبة السحابٌة رادةاإل

تمتلك الحكومة كوادر وخبرات جٌدة  24

 3 0.001 7.2** 75.3 3.8 0.0 0.0 23.5 76.5 0.0 قادرة على بناء السحابة الحكومٌة

25 
تمتلك الحكومة كوادر وخبرات جٌدة 

سحابة وصٌانة ال إدارةقادرة على 

 الحكومٌة
7.4 66.2 26.5 0.0 0.0 3.8 76.2 **6.9 0.001 2 

26 
تمتلك الحكومة كوادر وخبرات جٌدة 

وسرٌة  أمنقادرة على حماٌة 

 المعلومات فً السحابة الحكومٌة
1.5 58.8 36.8 2.9 0.0 3.6 71.8 **5.7 0.001 4 

تمتلك الحكومة كوادر وخبرات جٌدة  27

 1 0.001 7.1** 78.5 3.9 0.0 1.5 16.2 70.6 11.8 بٌةقادرة على البرمجة السحا

  0.001 5.8** 73.8 3.7 (توافر الموارد البشرٌةانذرخة انكهُة نهًدال )

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

 

ة عمةى بنةاء السةةحابة تمتمةك الحكومةةة كةوادر وخبةرات جيةدة قةةادر ( القائمهة بهأن "24الفقهرة رقهم ) 
 (75.3%) نسههبي مههن حيههث التطبيههق بههوزن لثههة" حيههث احتمههت ىههذه الفقههرة المرتبههة الثاالحكوميةةة
درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها  (3)درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن  (3.8)حسههابي  وبمتوسههط

قبههل مههن  متوسههطةأنههو ىنههاك موافقههة بدرجههة  إلههى، ممهها يشههير (0.01)عنههد مسههتوى  ةإحصههائي داللههة
الحكومههة تمتمهههك يههرون بههأن العينههة  أفههرادمههن  (%76.5)العينههة عمههى ىههذه الفقههرة، فقههد أجههاب  أفههراد

 بدرجة كبيرة ومتوسطة. كوادر وخبرات جيدة قادرة عمى بناء السحابة الحكومية
وصةةيانة  إدارةتمتمةةك الحكومةةة كةةوادر وخبةةرات جيةةدة قةةادرة عمةةى ( القائمههة بههأن "25الفقهرة رقههم ) 

 نسههبي " حيههث احتمههت ىههذه الفقههرة المرتبههة الثانيههة مههن حيههث التطبيههق بههوزنكوميةةةالسةةحابة الح
درجههات، وىههذه  (3)درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن  (3.8)حسههابي  وبمتوسهط (%76.2)

أنهو ىنهاك موافقهة بدرجهة كبيهرة مهن  إلهى، ممها يشهير (0.01)عنهد مسهتوى  ةإحصهائي الفقرة ليا داللهة
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الحكومهة تمتمهك يهرون بهأن العينهة  أفهرادمهن  (%73.5)ه الفقرة، فقد أجهاب العينة عمى ىذ أفرادقبل 
 بدرجة كبيرة ومتوسطة. وصيانة السحابة الحكومية إدارةكوادر وخبرات جيدة قادرة عمى 

 أمةةنتمتمةةك الحكومةةة كةةوادر وخبةةرات جيةةدة قةةادرة عمةةى حمايةةة ( القائمههة بههأن " 26الفقههرة رقههم ) 
مهههن حيهههث  رابعهههة" حيهههث احتمههت ىهههذه الفقهههرة المرتبههة اللحكوميةةةةوسةةةرية المعمومةةةات فةةةي السةةةحابة ا

درجهة، حيهث زاد المتوسهط الحسهابي عهن  (3.6)حسهابي  وبمتوسهط(71.8%) نسهبي التطبيق بهوزن
أنهو ىنهاك موافقهة  إلهى، ممها يشهير (0.01)عنهد مسهتوى  ةإحصهائي درجات، وىذه الفقرة ليا داللهة 3

يهرون العينهة  أفهرادمهن  (%60.3)ه الفقهرة، فقهد أجهاب العينة عمى ىهذ أفرادمن قبل  متوسطةبدرجة 
وسههرية المعمومههات فههي السههحابة  أمههنالحكومههة تمتمههك كههوادر وخبههرات جيههدة قههادرة عمههى حمايههة  بههأن

 بدرجة كبيرة ومتوسطة. الحكومية
تمتمةةةك الحكومةةةة كةةةوادر وخبةةةرات جيةةةدة قةةةادرة عمةةةى البرمجةةةة ( القائمهههة بهههأن "27الفقهههرة رقهههم ) 

 (78.5%) نسههبي مههن حيههث التطبيههق بههوزن ألولههىحتمههت ىههذه الفقههرة المرتبههة ا" حيههث االسةةحابية
درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها  (3)درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن  (3.9)حسههابي  وبمتوسههط

 أفهرادأنهو ىنهاك موافقهة بدرجهة كبيهرة مهن قبهل  إلهى، ممها يشهير (0.01)عنهد مسهتوى  ةإحصائي داللة
الحكومههة تمتمههك كههوادر  يههرون بههأنالعينههة  أفههرادمههن  (%82.4) أجههاب العينههة عمههى ىههذه الفقههرة، فقههد

 بدرجة كبيرة ومتوسطة. وخبرات جيدة قادرة عمى البرمجة السحابية

الجامعة االسالمية قادرة أن ت أكد( التي 2013 ،اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )منصور
 ،مطرمفت مع دراسة ) . واختالدعم وتكامل الخدمات الجامعية مع الحوسبة السحابيةعمى 
ودراسة  .اإللكترونية دارةاإلمجال  في البشرية واردمال يةمتنفي ضعف  إلى( التي خمصت 2013

 الرئيسي السبب ةداريإلاو  التكنولوجية الكفاءة نقصن أ إلى( التي خمصت 2009 ،رحمة أبو) 
في  الموظفين شئون رةإدا فاعمية تدني إلى تؤدي والتي ،ةدارياإل نظم المعمومات كفاءة تدني في

 أىميا بشرية معوقات وجود( التي خمصت إلى  2010ودراسة ) المغيرة،  .الوزارات الفمسطينية
 عدم الى باالضافة ،اإللكترونية دارةاإل تطبيق تمتمك قرار التي القيادات لدى التقني الوعي ضعف
 ضعفت عمى أكد ( التي 2008،ودراسة ) الكبيسي .مدروس بشكل الموظفين ميارات تنمية
 .الحكومية بالقطاعات لمعاممين والتدريب العممي التأىيل نقص
دارةويرى الباحث بالرغم من وجود الكوادر الفنية الالزمهة لبنهاء و    ،اً إحصهائي السهحابة الحكوميهة ا 

تجربهة جديهدة  لضهمان نجهاح ،عهالبمسهتوى  تهدريب وتأىيهل إلهىن ىذه الكوادر ما زالت بحاجة أال إ
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 ،ليمبههههي كافههههة التخصصههههات المطموبههههة ،ن يكههههون مدروسهههها بعنايههههةأىههههذا التههههدريب يجههههب  ،فمسههههطينياً 
المشهههاركون فهههي ورشهههة عمهههل الحوسهههبة أيضههها ه أكهههدوىهههذا مههها  .عتمهههاد عميهههوبمسهههتوى تقنهههي يمكهههن اال

 .تطبيقاتيا في الحكومة الفمسطينيةة و بيالسحا

دارةتوافر المتطمبات األخرى لبناء و :  2.3  ؟السحابة الحكومية ا 
دارةتعههرف عمههى مههدى تههوفر المتطمبههات األخههرى لبنههاء و لم ، قههام السههحابة الحكوميههة فههي قطههاع غههزة ا 

دارةلمجهال تههوافر المتطمبههات األخههرى لبنههاء و  الباحهث بحسههاب المتوسههطات والههوزن النسههبي السههحابة  ا 
حههول الدرجههة المتوسههطة التههي تسههاوي  sign test شههارةاختبههار اإل إيجههادتههم ثههم الحكوميههة وفقراتههو، 

 (.24)( درجات، والنتائج المتعمقة بيذا التساؤل موضحة في الجدول 3)
 

السحابة  إدارةلمجال توفر المتطلبات األخرى لبناء و( ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة والوزن النسبً 24جدول )

 والترتٌب شارةواختبار اإل وفقراتهالحكومٌة 

#
 

ت
را
فق
ان

 

رح
جُ
ك

طخ 
س

تى
ي

 

هخ
قهُ

 

رح
ىف

يت
ر 

غُ
 

هى
ع

 أ
ل

ط 
س

تى
نً

ا
 ٍ
سج

انُ
 ٌ

ز
نى

ا
 

خ 
ًُ

ق
z

 

نخ
ل

نذ
ي ا

تى
س

ي
 

ت
تُ
ر
انت

 

سٌاسٌة للتحول نحو  إرادةٌوجد  28

 3 0.56 0.58// 60.3 3.0 10.3 20.6 30.9 33.8 4.4 الحوسبة السحابٌة 

تعتمد الحكومة سٌاسة الخدمات  29

 1 0.001 4.8** 73.5 3.7 0.0 7.4 36.8 36.8 19.1 للتعامل مع الجمهور. اإللكترونٌة

قانونً ٌنظ  التعامالت  إطارٌوجد  30

 2 0.62 0.48// 62.6 3.1 1.5 23.5 44.1 22.1 8.8 .ةلكترونٌاإل

31 
ة التنظٌمٌة فً دارٌتساعد الهٌاكل اإل

الوزارات على االستفادة من السحابة 

 الحكومٌة.
1.5 23.5 42.6 26.5 5.9 2.9 57.6 //0.64 0.52 4 

حكومة توجد شراكة وتعاون بٌن ال 32

 والقطاع الخاص
0.0 14.7 52.9 29.4 2.9 2.8 55.9 *2.2 0.05 5 

  0.59 0.52// 62.0 3.1 (توافر المتطلبات األخرىانذرخة انكهُة نهًدال )

 بإحصبئُ غُر دانخ \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ

 ما يمي: (24)تبين من خالل الجدول 
بمتوسههههط ( %62.0)يسههههاوي  تههههوفر المتطمبههههات األخههههرى(الكميههههة لممجههههال ) الههههوزن النسههههبي لمدرجههههة

( 3) عهههن قريهههبدرجهههة، ممههها يههدل عمهههى أن متوسهههط درجههة االسهههتجابة ليهههذا المجههال  (3.1)حسههابي 
 أفهههرادأن إلههى وىههذا يشهههير ، (0.01)عنهههد مسههتوى  إحصههائية لههو داللهههةا المجهههال لههيس درجههات، وىههذ
دارة رى لبنهاء و تتههوفر المتطمبههات األخهه وأنههبالعينهة يههرون  وبههوزن متوسههطة درجههة السههحابة الحكوميههة با 

 .(%62.0) نسبي بمغ
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" حيهث احتمهت سياسةية لمتحةول نحةو الحوسةبة السةحابية إرادةيوجةد ( القائمة بأن " 28الفقرة رقم )
( 3.0)حسههابي  وبمتوسهط (60.3%) نسهبي مههن حيههث التطبيههق بهوزن لثهةىهذه الفقههرة المرتبههة الثا

عنهد  ةإحصهائي ليها داللهةلهيس درجهات، وىهذه الفقهرة  (3) يسهاويط الحسهابي المتوس نأدرجة، حيث 
العينهة عمهى ىهذه الفقهرة، فقهد أجهاب  أفهرادمن قبل محايدة أنو ىناك  إلى، مما يشير (0.01)مستوى 

 سياسههية لمتحهههول نحههو الحوسههبة السهههحابية إرادةيههرون بأنهههو توجههد العينههة  أفهههرادمههن فقههط ( 38.2%)
 .بدرجة كبيرة ومتوسطة

لمتعامةةةل مةةة   اإللكترونيةةةةتعتمةةةد الحكومةةةة سياسةةةة الخةةةدمات ( القائمهههة بهههأن " 29الفقهههرة رقهههم ) 
 (73.5%) نسههبي مههن حيههث التطبيههق بههوزن ألولههى" حيههث احتمههت ىههذه الفقههرة المرتبههة االجمهةةور
 درجات، وىهذه الفقهرة ليها داللهة 3درجة، حيث زاد المتوسط الحسابي عن ( 3.7) حسابي وبمتوسط
 أفههرادمههن قبههل  متوسههطةأنههو ىنههاك موافقههة بدرجههة  إلههى، ممهها يشههير (0.01)د مسههتوى عنهه ةإحصههائي

تعتمههد سياسهههة  يههرون بهههان الحكومههةالعينههة  أفههراد% مهههن 55.9العينههة عمههى ىههذه الفقهههرة، فقههد أجههاب 
 بدرجة كبيرة ومتوسطة. لمتعامل مع الجميور اإللكترونيةالخدمات 

" حيههث احتمههت ةلكترونيةةنوني يةةنظم التعةةامالت اإل قةةا إطةةاريوجةةد ( القائمههة بههأن "30الفقههرة رقههم ) 
 (3.1)حسههابي  وبمتوسههط (62.6%) نسهبي ىهذه الفقههرة المرتبهة الثانيههة مههن حيهث التطبيههق بههوزن

عنههد  ةإحصههائي ليهها داللههةلهيس درجههات، وىههذه الفقههرة  3المتوسههط الحسهابي عههن  اقتههربدرجهة، حيههث 
العينهة عمهى ىهذه الفقهرة، فقههد  أفههرادبهل موافقهة مهن قعهدم أنهو ىنههاك  إلهى، ممها يشهير (0.01)مسهتوى 
 ةلكترونيههقههانوني يهنظم التعههامالت اإل إطهارليهها يوجهد يهرون بأنههو العينههة  أفهرادمههن ( %30.9)أجهاب 

 بدرجة كبيرة ومتوسطة.
ة التنظيميةة فةي الةوزارات عمةى السةتفادة داريةتسةاعد الهياكةل اإل( القائمة بأن "31الفقرة رقم ) 

 نسهبي مهن حيهث التطبيهق بهوزن الرابعهةث احتمهت ىهذه الفقهرة المرتبهة " حيهمةن السةحابة الحكوميةة
درجههات،  (3)المتوسههط الحسههابي عههن  أقتههربدرجههة، حيههث  (2.9)حسههابي  وبمتوسههط (%57.6)

موافقههة عههدم أنههو ىنهاك  إلههى، ممهها يشهير (0.01)عنهد مسههتوى  ةإحصههائي يها داللههةيس لوىهذه الفقههرة لهه
تسههاعد  أنيههايههرون بالعينههة  أفههرادمههن ( %25.0)قههد أجههاب العينههة عمههى ىههذه الفقههرة، ف أفههرادمههن قبههل 

بدرجههة كبيههرة  ة التنظيميههة فههي الههوزارات عمههى االسههتفادة مههن السههحابة الحكوميههةداريههاليياكههل اإلعمههى 
 ومتوسطة.
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" حيههث احتمههت توجةةد شةةراكة وتعةةاون بةةين الحكومةةة والقطةةاع الخةةاص( القائمههة بهأن "32الفقهرة رقههم )
( 2.8) حسهابي وبمتوسهط (55.9%) نسهبي مهن حيهث التطبيهق بهوزن ةالخامسهىهذه الفقهرة المرتبهة 

عنهد مسهتوى  ةإحصهائي درجهات، وىهذه الفقهرة ليها داللهة( 3)المتوسط الحسهابي عهن  قلدرجة، حيث 
العينههة عمههى ىههذه الفقههرة، فقههد  أفههرادمهن قبههل  قميمههةأنههو ىنههاك موافقههة بدرجههة  إلههى، ممها يشههير (0.01)

 توجهد شهراكة وتعهاون بهين الحكومهة والقطهاع الخههاص يهرون بأنهوالعينهة  أفهرادمهن ( %14.7)أجهاب 
 بدرجة كبيرة ومتوسطة.

االىتمههام بههالنواحي التشههريعية بضههرورة وصههى أي تههال (2012 ،الههرزياتفقهت النتههائج مههع دراسههة ) 
 قههههدرة عههههدمت عمههههى أكههههد( التههههي 2008 ،ودراسههههة )الكبيسههههي .اإللكترونيههههةوالقانونيههههة لمتعههههامالت 

 وجهود عهدمو  ،اإللكترونيهةمجال التعامالت  في المستجدات مواكبة عمى ةداريإلا والنظم التشريعات
 .اإللكترونية دارةاإل إلىتساعد عمى التحول  ومحددة واضحة تنظيمية ىياكل

 - 2013 ،مههع )حمههادة " ةلكترونيههقههانوني يههنظم التعههامالت اإل إطههاريوجههد  الفقههرة " نتيجههة اختمفههت
فهي المجمهس التشهريعي الفمسهطيني فهي  اإللكترونيهةانون التعهامالت قهرار قهنهو تهم إأ أكهد( الذي مقابمة

ويمكهن االعتمهاد  ،مهن تاريخهو ليكون نافهذاً  وسينشر في الوقائع الفمسطينية قريباً  ،غزة بالقراءة الثانية
 المتعمقة بالسحابة الحكومية. األموربعد نفاذه في تيسير  ،لوائح وسياسات منبثقة من القانونعمى 

دراسهههة اليياكهههل التنظيميهههة  لهههىإ ،قبهههل البهههدء ببنهههاء السهههحابة الحكوميهههةئج تهههدفع المسهههئولين ىهههذه النتههها
لتهتالءم مهع التطهور  تطويرىهاومحاولة  ،يا المعموماتتكنولوجالمتعمقة بالحاسوب و  لموزارات المختمفة

 ،اإللكترونيهةفضهل عمهى نشهر قهانون المعهامالت ألى العمل بشهكل إباإلضافة  ،ي المستمرتكنولوجال
 .لتشكل غطاء قانوني لمعمل ضمن السحابة الحكومية ،وتوضيح السياسات و الموائح المنبثقة عنو

  التساسل الثالث: ما هي معوقات تطبيق السحابة الحكومية؟ 
، قههههام الباحههههث بحسههههاب لمتعههههرف عمههههى معوقههههات تطبيههههق السههههحابة الحكوميههههة فههههي قطههههاع غههههزة 

اختبهار  إيجهادتهم ثهم ق السهحابة الحكوميهة وفقراتهو، لمجال معوقهات تطبيه المتوسطات والوزن النسبي
( درجهههات، والنتهههائج المتعمقهههة بيهههذا 3حهههول الدرجهههة المتوسهههطة التهههي تسهههاوي ) sign test شهههارةاإل

 ما يمي:(25)الجدول تبين من خالل و  (.25)التساؤل موضحة في الجدول 
( 3.9)سههههط حسههههابي بمتو ( %76.5)( يسههههاوي المعوقههههاتالههههوزن النسههههبي لمدرجههههة الكميههههة لممجههههال )

ا درجهههات، وىهههذ (3)درجهههة، ممههها يهههدل عمهههى أن متوسهههط درجهههة االسهههتجابة ليهههذا المجهههال قهههد زاد عهههن 
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 تطبيهقالعينهة يهرون أن  أفهرادأن إلهى وىهذا يشهير ، (0.01)عنهد مسهتوى  ةإحصهائي لو داللةالمجال 
 .(76.5%)وبوزن نسبي بمغ متوسطة بدرجة لدييا معوقات السحابة الحكومية 

المةةةوظفين الةةةةذين أو غيةةةاب السياسةةةات الرادعةةةة ل شةةةخاص ( القائمهههة بهههأن "33رقهههم )الفقهههرة  
مهن حيهث التطبيهق  رابعهة" حيث احتمت ىذه الفقهرة المرتبهة الينتهكون خصوصية وسرية المعمومات

 3درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن ( 4.0)حسههابي  وبمتوسههط (80.3%)نسههبي بههوزن
أنههو ىنههاك موافقههة إلههى ، ممهها يشههير (0.01)عنههد مسههتوى  ةحصههائيإ درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها داللههة

يهرون بهأن العينهة  أفهرادمهن ( %66.2)العينة عمى ىذه الفقرة، فقد أجاب  أفرادبدرجة كبيرة من قبل 
 المههوظفين الههذين ينتيكههون خصوصههية وسههرية المعمومههاتأو غيههاب السياسههات الرادعههة لألشههخاص 

 كبيرة ومتوسطة.بدرجة السحابة الحكومية تعيق بناء 
 والترتٌب شارةواختبار اإل وفقراتهلمجال المعوقات ( ٌوضح التكرارات والنسب المئوٌة والوزن النسبً 25جدول )
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33 
غٌاب السٌاسات الرادعة لألشخاص 

ظفٌن الذٌن ٌنتهكون أو المو

 خصوصٌة وسرٌة المعلومات
36.8 29.4 32.4 1.5 0.0 4.0 80.3 **6.3 0.001 4 

34 
ضعف البنٌة التشرٌعٌة والقانونٌة 

السائدة التً توفر المناخ المالئ  

 .اإللكترونٌةللخدمات 
42.6 33.8 20.6 2.9 0.0 4.2 83.2 **6.6 0.001 3 

 2 0.001 6.1** 82.4 4.1 0.0 8.8 11.8 38.2 41.2 .ء السحابةلبنا عالٌةالتكلفة المادٌة ال 35

36 
نظا  االجراءات والعملٌات فً 

الحكومة قد ٌعٌق تطبٌق السحابة 

 الحكومٌة
20.6 51.5 26.5 1.5 0.0 3.9 78.2 **6.6 0.001 5 

37 
والشبكات  نظمةعد  مراجعة األ

والبرمجٌات وإجراءات الحماٌة 

شكل دوري وتحسٌن أدائها ب منواأل

 .ووضع خطط الطوارئ
11.8 58.8 25.0 4.4 0.0 3.8 75.6 **6.1 0.001 6 

ٌة للعمل تكنولوجاختالف البٌئة ال 38

 8 0.03 2.1* 54.4 2.7 11.8 36.8 22.1 26.5 2.9 دوات البرمجٌة. الحكومً وتنوع األ

والحماٌة  منعد  توفر وسائل األ 39

 7 0.001 3.9** 72.4 3.6 1.5 17.6 16.2 47.1 17.6 .الكافٌة للسحابة

مقاومة التغٌٌر من قبل مدراء مراكز  40

 الحاسوب فً الوزارات المختلفة.
41.2 44.1 14.7 0.0 0.0 4.3 85.3 **7.4 0.001 1 

  0.001 6.3** 76.5 3.9 (المعوقاتانذرخة انكهُة نهًدال )

 بإحصبئُ دانخغُر  \\  0.05ب عُذ إحصبئُ * دانخ 0.01ب عُذ إحصبئُ ** دانخ
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ضةةعف البنيةة التشةةريعية والقانونيةةة السةةائدة التةةي تةةوفر المنةةاخ ( القائمهة بههأن "34الفقهرة رقههم ) 
 مهن حيهث التطبيههق بهوزن ثالثهة" حيهث احتمههت ىهذه الفقهرة المرتبههة ال اإللكترونيةةةالمالئةم لمخةدمات 

درجهات،  (3)درجهة، حيهث زاد المتوسهط الحسهابي عهن  (4.2)حسهابي  وبمتوسط (83.3%) نسبي
أنهو ىنهاك موافقهة بدرجهة كبيهرة إلهى ، مما يشهير (0.01)عند مستوى  ةإحصائي وىذه الفقرة ليا داللة

ضههعف البنيههة  يههرونالعينههة  أفههرادمههن ( %76.5) العينههة عمههى ىههذه الفقههرة، فقههد أجههاب أفههرادمههن قبههل 
بنهههاء السهههحابة يعيههق  اإللكترونيهههةالتشههريعية والقانونيهههة السهههائدة التههي تهههوفر المنهههاخ المالئههم لمخهههدمات 

 بدرجة كبيرة ومتوسطة.الحكومية 
" حيهث احتمهت لبنةاء السةحابة الحكوميةة عاليةةالتكمفةة الماديةة ال( القائمة بأن " 35الفقرة رقم ) 

 (4.1)حسههابي  وبمتوسههط (82.4%) نسهبي ىهذه الفقههرة المرتبهة الثانيههة مههن حيهث التطبيههق بههوزن
عنهد مسهتوى  ةإحصهائي رجهات، وىهذه الفقهرة ليها داللهةد( 3)درجة، حيث زاد المتوسط الحسابي عهن 

العينهة عمههى ىهذه الفقههرة، فقههد  أفههرادأنههو ىنهاك موافقههة بدرجهة كبيههرة مههن قبهل  إلهى، ممها يشههير (0.01)
يعيهق  لبنهاء السهحابة الحكوميهة عاليهةأن التكمفهة الماديهة البه يهرونالعينهة  أفهرادمن ( %79.4)أجاب 

 رة ومتوسطة.درجة كبيببناء السحابة الحكومية 
جةةةراءات والعمميةةةات فةةةي الحكومةةةة قةةةد يعيةةةق تطبيةةةق نظةةةام اإل( القائمهههة بهههأن " 36الفقهههرة رقهههم ) 

 نسههبي مههن حيههث التطبيههق بههوزن لخامسههة" حيههث احتمههت ىههذه الفقههرة المرتبههة االسةةحابة الحكوميةةة
درجههات، وىههذه  3درجههة، حيههث زاد المتوسههط الحسههابي عههن ( 3.9)حسههابي  وبمتوسههط (%78.2)

 متوسههطةأنههو ىنهاك موافقههة بدرجهة  إلهى، ممها يشههير (0.01)عنهد مسههتوى  ةإحصههائي يهها داللهةالفقهرة ل
أن نظهههام يهههرون بهههالعينهههة  أفهههرادمهههن ( %72.1)العينهههة عمهههى ىهههذه الفقهههرة، فقهههد أجهههاب  أفهههرادمهههن قبهههل 

 بدرجة كبيرة ومتوسطة. جراءات والعمميات في الحكومة قد يعيق تطبيق السحابة الحكوميةاإل
جةراءات الحمايةة  نظمةعدم مراجعة األ ( القائمة بهأن " 37الفقرة رقم )  والشةبكات والبرمجيةات وا 
" حيهههث احتمهههت ىهههذه الفقهههرة المرتبهههة وتحسةةةين أدائهةةةا بشةةةكل دوري ووضةةة  خطةةةط الطةةةوار  مةةةنواأل

درجهة، حيههث زاد ( 3.8)حسهابي  وبمتوسهط (75.6%) نسهبي مهن حيهث التطبيهق بهوزنالسادسهة 
ممهها  (،0.01)عنههد مسههتوى  ةإحصههائي وىههذه الفقههرة ليهها داللههة درجههات،( 3)المتوسههط الحسههابي عههن 

العينهههة عمهههى ىهههذه الفقهههرة، فقهههد أجهههاب  أفهههرادمهههن قبهههل  متوسهههطةأنهههو ىنهههاك موافقهههة بدرجهههة  إلهههىيشهههير 
جهههراءات  نظمهههةأن عهههدم مراجعهههة األبههه يهههرونالعينهههة  أفهههرادمهههن ( 70.6%) والشهههبكات والبرمجيهههات وا 
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 بنهاء السهحابة الحكوميههةيعيههق  ووضههع خطهط الطهوارئوتحسههين أدائيها بشهكل دوري  مهنالحمايهة واأل
 بدرجة كبيرة ومتوسطة.

دوات يةةةة لمعمةةل الحكةةةومي وتنةةةوع األتكنولوجاخةةةتالف البيئةةة ال( القائمهههة بههأن " 38الفقههرة رقههم ) 
 (54.4%) نسههبي مههن حيههث التطبيههق بههوزن ةأمنههالث" حيههث احتمههت ىههذه الفقههرة المرتبههة  البرمجيةةة
درجههات، وىههذه الفقههرة ليهها ( 3)المتوسههط الحسههابي عههن  قههلحيههث  درجههة،( 2.7)حسههابي  وبمتوسههط

 أفهرادمهن قبهل  قميمهةأنهو ىنهاك موافقهة بدرجهة  إلهى، ممها يشهير (0.01)عنهد مسهتوى  ةإحصهائي داللة
اخهههههتالف البيئهههههة  بهههههانيهههههرون العينهههههة  أفهههههرادمهههههن  (48.5%)العينهههههة عمهههههى ىهههههذه الفقهههههرة، فقهههههد أجهههههاب 

بدرجههة قميمهههة بنههاء السهههحابة الحكوميههة يعيههق  ات البرمجيههةيههة لمعمههل الحكههومي وتنهههوع االدو تكنولوجال
 وغير متوفرة.

والحمايةة الكافيةة لمسةحابة التةي تمنة   مةنعةدم تةوفر وسةائل األ"  ( القائمة بأن39الفقرة رقم ) 
مهن  السهابعة" حيهث احتمهت ىهذه الفقهرة المرتبهة  اختراقها والكشف عن أي مشةكالت قةد يظهةر فيهةا

درجهههههة، حيهههههث زاد المتوسهههههط ( 3.6)حسهههههابي  وبمتوسهههههط (72.4%) نسهههههبي حيهههههث التطبيهههههق بهههههوزن
 إلههى، ممهها يشهير (0.01)عنههد مسهتوى  ةإحصهائي درجههات، وىهذه الفقههرة ليها داللههة (3)الحسهابي عهن 

مهن ( %64.7)العينهة عمهى ىهذه الفقهرة، فقهد أجهاب  أفهرادمهن قبهل  متوسهطةأنو ىناك موافقة بدرجهة 
والحمايهههة الكافيهههة لمسهههحابة التهههي تمنهههع اختراقيههها  مهههناألأن عهههدم تهههوفر وسهههائل يهههرون بهههالعينهههة  أفهههراد

 بدرجة كبيرة ومتوسطة.بناء السحابة الحكومية يعيق  والكشف عن أي مشكالت قد يظير فييا
القائمهههة بهههأن ا و إحصهههائي غيهههر دالهههة نيهههاالتهههي تهههم اسهههتبعادىا مهههن االسهههتبيان أل( 40الفقهههرة رقهههم ) 

" حيهث احتمهت ىهذه الفقهرة  وب فةي الةوزارات المختمفةةمقاومة التغيير من قبل مدراء مراكةز الحاسة"
درجهة، حيهث ( 4.3)حسهابي  وبمتوسهط (85.3%) نسهبي مهن حيهث التطبيهق بهوزن ألولهىالمرتبهة ا

أنههو  إلههىممهها يشههير  ةإحصههائي ليهها داللههةلههيس درجههات، وىههذه الفقههرة ( 3)زاد المتوسههط الحسههابي عههن 
 أفههرادمههن ( %85.3)ى ىههذه الفقههرة، فقههد أجههاب العينههة عمهه أفههرادىنههاك موافقههة بدرجههة كبيههرة مههن قبههل 

بنهاء يعيهق  مقاومهة التغييهر مهن قبهل مهدراء مراكهز الحاسهوب فهي الهوزارات المختمفهة يهرون بهأنالعينة 
 بدرجة كبيرة.السحابة الحكومية 

ال يوجهد فهي المسهتقبل انو  إلى( حيث خمصت  2013 ،اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )منصور 
. ودراسههههههة العميهههههها دارةاإل إلههههههىيعههههههزى ذلههههههك  لتبنههههههي الحوسههههههبة السههههههحابية يةيجسههههههتراتإلالخطههههههط ا أو
(Bollineni and Neupane, 2011  ) المعيههق  النالقمهق والخههوف يمههثن أت عمههى أكههدالتهي
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 Brunzel and)ودراسهة  .اإللكترونيهةبشأن اعتمهاد الحوسهبة السهحابية فهي مجهال الصهحة  األكبر
Giacomo,2010)  ة التقميديهة يمثهل نقطهة ضهعف فهي داريهم العمميهات اإلت عمى ان نظهاأكدالتي

قيهود جهود ت عمهى و أكهد( التهي Boksebeld, 2010ودراسهة ) .االعتمهاد عمهى الحوسهبة السهحابية
والحمايههة الكافيههة التههي  مههنعههدم تههوفر وسههائل األىميهها أ ،متعههددة مفروضههة عمههى الخدمههة السههحابية

لبنهههاء السهههحابة ال تعتبهههر  عاليهههةال ن التكمفهههةأ (مقابمهههة – 2013 ،صهههفية أبهههو)ويهههرى  .تمنهههع اختراقيههها
لمها  ،لمحصهول عمهى التمويهل المناسهب محميهاً  أو يمكهن تسهويقو دوليهاً  ،اً وطنيه اً باعتباره مشهروع اً عائق

مقاومههة  دارةإل( وضههح خطههة مقابمههة  – 2013، واقتههرح )قاسههم .ياً إسههتراتيجلههو مههن فوائههد اقتصههادية 
 أكهد و .ت بهين السهحابة الحكوميهة والهوزارات المختمفهةااذ القرار يا الشراكة في اتخسساأالتغيير يكون 

والحمايهة الكافيهة لمسهحابة التهي تمنهع  مهنعهدم تهوفر وسهائل األ( أن 2013 ،المصهري ،عهويمر أبو)
يا اسهههتخداميمكههن التغمهههب عميههو ببههدائل يههتم  ،ظيههر فييههاتوالكشههف عههن أي مشههكالت قهههد  ،اختراقيهها
وخصوصههههية المعمومههههات سيشههههكل  أمههههنن أعطههههي نتههههائج مقبولههههة، و فههههي الههههوزارات المختمفههههة وت حاليههههاً 

 وتوقعا نتائج مقبولة في ىذا المجال. ،التحدي األىم في ببناء وتطبيق السحابة الحكومية
 السههحابة الحكوميههة تطبيههق بههأنتؤكههد النتههائج المتعمقههة بمعيقههات تطبيههق السههحابة الحكوميههة  

 ولهذلك ،سياسهًيا والتزاًمها ومعمومهات، بشهرية ومهوارد ،لألمهوال إنفًاقها تتضهمن نيهاأل ،حرجهة مسهئولية
 عهن مسهئولون السهحابة الحكوميهة عهن نالمسهئولي والوكاالت والوزارات ،السياسي القرار صناع فإن

 عجمة تبدأ عندما الالزمة لتحقيق األىداف المنشودة لياتواآل ،السياسات ووضع المال ىذا صرف
السههحابة  مشهروع يقهاومون قهد ن معظهم المعنيهينألهى إباإلضههافة  .بالهدوران السهحابة الحكوميهة

لهى وضهع وتبنهي خطهة إممها يهدفع بالمسهئولين  الجديهدة اإلجهراءات تبنهي يرفضهون وقهد ،الحكوميهة
 لمقاومة ىذا التغيير.

 الهههوزارات الفمسهههطينية عمهههى السهههحابة الحكوميهههةن اعتمهههاد جميعيههها تؤكهههد أ ن النتةةةائج السةةةابقةإ 
أن تسهههاعد عمهههى توسهههيع مجهههاالت المهههواطنين ورجهههال األعمهههال  نياأمهههن شههه ،يشهههكل عمميهههة تغييهههرس

مهن أجهل الحصهول عمهى كامهل ستميد الطريق و  ،لممشاركة في االقتصاد الجديد القائم عمى المعرفة
دارة، و دارةاإلالقصههههوى، فهههههال بههههد مهههههن إصههههالح ىيكهههههل  اإللكترونيهههههة الخهههههدمات الحكوميههههةإمكانههههات   ا 

ىههههو تمبيههههة و  ،لمسههههحابة الحكوميههههةالههههدور الرئيسههههي ل الههههى لموصههههو  ،العمميههههات الحكوميههههة والمعمومههههات
 وفي متناول الجميع.  عاليةمن أجل خدمات عامة ذات جودة  ،الوزارات المختمفة احتياجات
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ث تقهههدم يههح ،فهههي تحقيههق أىههداف الحكهههم الرشههيد كبيههراً  إسههياماً كمهها ستسههاىم السههحابة الحكوميهههة  
 وتعزيهزديم الخهدمات الحكوميهة لممهواطنين، : تحسهين تقهمنيها مجموعهة متنوعهة مهن مختمهف الغايهات

و يمكههن  ،الحكوميهة دارةاإل، وزيهادة كفهاءة القطهاع الخهاص ومؤسسهات المجتمههع المهدنيمهع  الشهراكة
 .ترشيد النفقات الحكوميةو  ،ونمو الدخل، والحد من الفساد ،أن تعزز سرعة تقديم الخدمات العامة
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 انفصم انضادس

 اتوانتىصُ تقُُى األهذاف

 

 تًهُذ

 تقُُى أهذاف انذراصةأولا : 

 انتىصُاتثانُاا : 

 انذراصات انًقترحةاا : ثانث
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 :تمهيد
السحابة الحكومية لتطوير  لتطبيقمقترح  " تقديم إلىبناء عمى الدراسة التي ىدفت   
الدور الذى تمعبو السحابة  أىميةواستخالص  ،"الفمسطينيةفي الحكومة  اإللكترونية دارةاإل
ويرفع كفاءة  ،المناخ التكنولوجي المالئم يييئمما  ،تيسير أداء الخدمات المختمفة في لحكوميةا

 فيورغم الجيود المبذولة  ،من الشفافية إطارظل  في ،ويرشد النفقات الحكومية ،الحكومياألداء 
الجيد إال أن األمر يتطمب بذل المزيد من  ،أثبتت نجاحيا والتي اإللكترونيةبرنامج الحكومة 

وبعد دراسة مدى  ،متناول غالبية المواطنين فيبحيث تصبح  ،اإللكترونيةلنشر خدمات الحكومة 
دارةتوفر متطمبات بناء و  ىم المعيقات التي قد تواجو ىذا أوالتعرف عمى  ،السحابة الحكومية ا 

ات مجموعة من النتائج والتوصي إلىخمصت الدراسة ت وتحميميا، ابعد جمع البيانو  ،المشروع
، يحاول الباحث في ىذا المبحث الربط بين أىداف الدراسة ونتائجيا، وصوال الى المقترحة
 .المقترح

 الدراسة : تقييم أهداف:  أولً 
 الفوائد المرجوة من تطبيق السحابة الحكومية في قطاع غزةهدفت الدراسة إلى تحديد  .1
 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:و 

 من الناحٌة االقتصادٌة: بالنف النتائج المتعلقة  1.1
 .والمعدات، وصيانتيا، وتحديثيا األجيزةشراء  تكاليف منالسحابة الحكومية تخفض  -
تقميل النفقات التشغيمية عمى خطوط الشبكة  فيالسحابة الحكومية تساىم  -

 (.VPNالمؤجرة)
ا عدد الموظفين في قطاع تكنولوجي تقميص سيتمالسحابة الحكومية باالعتماد عمى  -

 .االتصاالتالمعمومات و 
 .لمموارد الحاسوبية الحكومية األمثل ستخداماال السحابة الحكومية تعمل عمى -

 النتائج المتعلقة بالنفع من الناحٌة التقنٌة: 1.2
 المعمومات الحكومية. أمن من معدلالسحابة الحكومية ترفع  -
 .لحاسوبية الحكوميةعمى زيادة التوافرية والموثوقية لمخدمات ا تساعدالسحابة الحكومية  -
 .الحكومية من مخاطر فقد البيانات في التقميلمسحابة الحكومية ال يوجد دور ل -



775 
 

السحابة الحكومية عمى التكيف مع التغيرات الطارئة والمؤقتة التي تطرأ عمى تساعد  -
 مراكز الحاسوب في الوزارات المختمفة. احتياجات

 : ةدارٌالنتائج المتعلقة بالنفع من الناحٌة اإل 1.3
 لمقدرات البشرية. األمثلعمل عمى االستغالل يبناء السحابة الحكومية  -
 التعافي من الكارثة بشكل أسرع. إلىالعمل ضمن السحابة الحكومية يؤدي  -
عند العمل من خالل  من قبل الوزارات المختمفة نظمةوبناء األ إدارةتقميل أعباء يتم  -

 .السحابة الحكومية 
 –المواطنٌن  –الوزراء  -على متلقى الخدمة الحكومٌةالنتائج المتعلقة بالنفع  1.4

 القطاع الخاص:

 لمجميور بجودة أعمى. اإللكترونيةتقديم الخدمات  إلىالسحابة الحكومية تيدف  -
 عمى سيولة تطوير البنية التحتية التكنولوجية لموزارات المختمفة. تعملالسحابة الحكومية  -
يا تكنولوجالقطاع الخاص العامل في مجال دعم وتطوير في السحابة الحكومية  تساىم -

 المعمومات.
 .السحابة الحكومية يزداد في حالة تطبيق تكامل البيانات الحكومية -

دارة توفر المتطمبات لبناء و هدفت الدراسة إلى تقييم  .2  السحابة الحكومية في قطاع غزةا 
 كانت النتائج كما يمي:و 

 السحابة الحكومٌة: إدارةناء وفر المتطلبات المادٌة والبرمجٌة لبتو 2.1
الحكومة تمتمك شبكة حكومية موحدة بمواصفات مالئمة لبناء السحابة الحكومية بدرجة  -

 متوسطة.
 الحكومة تمتمك مركز معمومات حكومي ينسق العمل بين الوزارات المختمفة بدرجة كبيرة. -
 .سطةبدرجة أقل من متو ة إلكترونيالحكومة تمتمك خوادم تناسب بناء سحابة  -
 .بإجراءات التأمين الوقائية بدرجة متوسطة اإللكترونيةيتم إحاطة المعامالت  -
 .بدرجة أقل من متوسطة السعة عاليةالحكومة تمتمك أجيزة تخزين  -
 تعمل من خالل الحوسبة السحابية. أنظمةالحكومة ال تمتمك برمجيات و  -
دارةتتوفر األدوات البرمجية الالزمة لبناء و  -  مية بدرجة كبيرة.السحابة الحكو  ا 
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 السحابة الحكومٌة: إدارةتوفر المتطلبات البشرٌة لبناء و 2.2
لمتحول نحو الحوسبة السحابية بدرجة  رادةة تممك اإلإداريبالحكومة قيادات  توجد -

 متوسطة.
 الحكومة تمتمك كوادر وخبرات جيدة قادرة عمى بناء السحابة الحكومية بدرجة متوسطة. -
وصيانة السحابة الحكومية بدرجة  إدارةوخبرات جيدة قادرة عمى  الحكومة تمتمك كوادر -

 كبيرة.
وسرية المعمومات في السحابة  أمن تمتمك كوادر وخبرات جيدة قادرة عمى حماية -

 الحكومية بدرجة متوسطة.
 الحكومة تمتمك كوادر وخبرات جيدة قادرة عمى البرمجة السحابية بدرجة كبيرة. -
 السحابة الحكومٌة: إدارةى لبناء وتوفر المتطلبات األخر 2.3
 .بدرجة أقل من متوسطةسياسية لمتحول نحو الحوسبة السحابية  إرادةتوجد  -
 لمتعامل مع الجميور بدرجة متوسطة. اإللكترونيةالحكومة سياسة الخدمات تعتمد  -
 .اإللكترونيةالقانوني الذي ينظم التعامالت  طارىناك نقص في اإل -
 يمية في الوزارات ال تساعد عمى االستفادة من السحابة الحكومية.ة التنظدارياليياكل اإل -
 توجد شراكة وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بدرجة قميمة. -

في قطاع غزة وجاءت معوقات تطبيق السحابة الحكومية  هدفت الدراسة إلى التعرف عمى .3
 :  النتائج في هذا المجال كما يمي

الموظفين الذين ينتيكون خصوصية وسرية  أوخاص غياب السياسات الرادعة لألش -
 .بدرجة كبيرة السحابة الحكومية بناء وتطبيقعيق يالمعمومات 

 اإللكترونيةضعف البنية التشريعية والقانونية السائدة التي توفر المناخ المالئم لمخدمات  -
 السحابة الحكومية. بناء وتطبيقعيق بدرجة كبيرة ي

بناء السحابة  أماملبناء السحابة الحكومية تمثل عائقا بدرجة كبيرة  عاليةالتكمفة المادية ال -
 الحكومية.

تطبيق السحابة بناء و عاقة إجراءات والعمميات في الحكومة يعمل عمى نظام اإل -
 .الحكومية بدرجة متوسطة
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جراءات الحماية واأل نظمةعدم مراجعة األ - وتحسين أدائيا  منوالشبكات والبرمجيات وا 
ووضع خطط الطوارئ تعيق االعتماد عمى السحابة الحكومية بدرجة بشكل دوري 

 متوسطة.
ية لمعمل الحكومي وتنوع االدوات البرمجية ال يعيق بناء وتطبيق تكنولوجاختالف البيئة ال -

 .السحابة الحكومية

والحماية الكافية لمسحابة التي تمنع اختراقيا والكشف عن أي  منعدم توفر وسائل األ -
 ظير فييا يعيق بناء وتطبيق السحابة الحكومية بدرجة متوسطة.مشكالت قد ي

مقاومة التغيير من قبل مدراء مراكز الحاسوب في الوزارات المختمفة تعيق تطبيق  -
 السحابة الحكومية بدرجة كبيرة.

هةةدفت الدراسةةة إلةةى المقارنةةة بةةين اسةةتخدام الحوسةةبة السةةحابية أو اإلسةةتمرار فةةي اسةةتخدام . 4
  : وبية التقميديةالموارد الحاس

مميههزات اسههتخدام الحوسهههبة ل تظيههر النتههائج المتعمقههة بيههذا اليهههدف مههن خههالل مهها تقههدم مهههن توضههيح
وقهدرتيا عمهى التغمهب عمهى معيقهات التحهول التقميهدي إلهى اإلدارة  ،السحابية في الحكومة الفمسطينية

 اإللكترونية باستخدام مصادر تكنموجيا المعمومات التقميدية.
 :لدراسة الى الخروج بمقترح لتطبيق السحابة الحكوميةهدفت ا .5

 ،لى اإلدارة االلكترونيةإىمية االعتماد عمى الحوسبة السحابية لموصول أتؤكد النتائج السابقة 
 لى السحابة الحكومية:إخذ بعين االعتبار الخطوات التالية لموصول ويقترح الباحث األ

 ،السحابية في اإلجراءات الحكومية التأكيد عمى أىمية االعتماد عمى الحوسبة .1
من خالل حمالت إعالمية تيدف إلى الترويج لمحوسبة السحابية، باإلضافة إلى 

 .عقد الندوات وورش العمل والدراسات البحثية
العمل عمى إيجاد قرار سياسي بتشكيل جسم إداري تابع لمشروع الحكومة  .2

 اإللكترونية، وتوضيح صالحياتو ومسئولياتو.
لجنة استشارية من الخبراء من الجامعات والمعاىد والوزارات المختمفة تشكيل  .3

 لتحديد آليات العمل واألدوات المستخدمة.
 تعزيز اإلطار القانوني ووضع الموائح والسياسات الالزمة لتنظيم العمل. .4
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وتعزيز التعاون مع المؤسسات الخارجية  برامج تدريبية مالئمة لمموظفينتوفير  .5
 س المجال.العاممة في نف

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خالل اإلعتماد عميو في بناء السحابة  .6
 الحكومية وتدريب الموظفين عمى إدارتيا.

توفير آليو محددة لضمان استقرار الموظفين العاممين في السحابة الحكومية من  .7
 خالل الحوافز والتشجيعات والترقيات.

 الك شبكة إضافية.تطوير الشبكة الحكومية ومحاولة امت .8
عادة ىندسة العمميات واالجراءات الحكومية حث الحكومة اإللكترونية عمى إ .9

  لتتوافق مع بناء وتطبيق السحابة الحكومية.
جراءات الحماية واأل نظمةمراجعة األوضع خطط ل .10  منوالشبكات والبرمجيات وا 

 .وتحسين أدائيا بشكل دوري
يين أو دوليين من أجل التغمب تسويق المشروع الوطني عمى مانحيين محم .11

 عمى التكمفة المادية العالية لبناء السحابة الحكومية.
تقديم الخدمات من السحابة بشكل تدريجي لموزارات المختمفة، ومحاولة  .12

 .تطويرىا لتكون سحابة وطنية
خمق استثمارات مالية من خالل االستفادة من الموارد الحاسوبية والخدمات  .13

 بة لممشاريع التكنولوجية الصغيرة.التي تقدميا السحا

 :التوصيات :  اً ثاني
 ة :التاليوالمقترحات التوصيات  إلىخمصت الدراسة  ،عمى ما سبق تأسيساً  

 سياسية لمتحول نحو الحوسبة السحابية. إرادة إيجادضرورة  .1
يا المعمومات من خالل تكنولوجل ترشيد النفقات الحكومية في مجاالحث عمى ضرورة  .2

 د عمى الحوسبة السحابية.عتمااال
دارةلمموظفين ليكونوا قادرين عمى بناء و مالئمة توفير برامج تدريبية  .3  السحابة الحكومية. ا 
عتماد عمى الحوسبة السحابية ومواكبة تجارب الدول السابقة في مجال اإل ستفادة مناإل .4

 لوجي.و التطور التكن
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 آليةمراكز الحاسوب ووضع مقاومة التغيير من قبل مدراء  دارةإلضرورة وضع خطة  .5
 تبنيو.من ثم في صناعة القرار و  إلشراكيممحددة 

عادة ىندسة العمميات واالجراءات الحكومية لتتوافق مع بناء وتطبيق السحابة إضرورة  .6
 الحكومية.

 ي.تكنولوجليفي بمتطمبات التطور ال اإللكترونيةالقانوني لممعامالت  طارتطوير اإل .7
بعاده التنموية واالقتصادية وتوفير التمويل أة مشروع وطني لو عتبار السحابة الحكوميإ .8

 المناسب لو.
 الطارئة. األمورمتالك شبكو بديمة لمواجية اتطوير الشبكة الحكومية ومحاولة  .9

 التطوير المستمر لمبنية التحتية التكنولوجية لمحكومة. .10
 جيا المعمومات.ع الخاص في مجال تكنولو طازيادة التعاون بين القطاع الحكومي والق .11
المشتركة بين الوزارات وتقديميا كخدمة من  نظمةبرامج واألضرورة تبني خطة لتطوير ال .12

 خالل السحابة الحكومية.
سمسة  إدارةبيدف تأمين  ،ستثمار في مجال الحوسبة السحابيةدعم الحكومة لفكرة اإل .13

 .من خالل دعم من الشركات الصغيرة والناشئة سحابيا العممياتية أمنو 
 ية وقانونية لتخزين المعمومات ونقميا وتداوليا بين المستخدمين.أمن ليوآضرورة وضع  .14
ختبار أدائيا من حيث السرعة والبطء اتحديد التطبيقات التي تعمل عمييا السحابة و  .15

 .يقوم ببناء السحابةسحتاجيا السحابة ومن توالمشاكل المحتممة واألدوات التي 
 خالل الحوسبة السحابية من إلىالتحول  نحو وتييئتيم ينالعامم إلعداد الجيد التخطيط .16

 .لتثقيفيم الالزمة الدورات التدريبية عقد

 الدراسات المقترحة ::  اً ثالث
يا تكنولوجفي الحكومة الفمسطينية لمتخصصي  الحاليةدراسة المسميات الوظيفية  -

 .عموماتيا المتكنولوجلمتغيرات المستمرة في مجال المعمومات ومدى مالئمتيا 
م السحابة الحكومية أعتماد عمى السحابة الحكومية مفتوحة المصدر دراسة مقارنة بين اال -

 المغمقة.
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عتماد عمى السحابة ة الحكومية لتمبية متطمبات اإلداريعادة ىندسة العمميات اإلإ -
 الحكومية.

 المعمومات ياتكنولوجبلجذب الموظفين الميرة  ،ات الرواتب التفضيميةصصمخ دراسة -
 .واستبقائيم، ومراجعة إجراءات التوظيف البيروقراطية وتحديثيا إلى معايير جديدة

نشاء شبكات الحواسيب ونموىا وتطويرىا )عمى مستوى إقياسية لتنظيم ال راييمعال دراسة -
 .الوزارات والمستوى الوطني(

في  دراسة الفوائد االقتصادية العائدة عمى الحكومة الفمسطينية من خالل االستثمار -
 الحوسبة السحابية.
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 المراج 
 انعربُة وانًصادر انكتب : أولا 

شئون  إدارةثرىا عمى فاعمية أنظم معمومات الموارد البشرية و "(.2009) أمل ،رحمة أبو (1
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"الموظفين في وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية بقطاع غزة

 فمسطين. ،غزة،كمية التجارة، الجامعة االسالمية
 ،"المعاصرة المنظمات في ةدارياإل المعمومات نظم"(. 2009) الرحمن عبد ثابت ،إدريس (2

 .الجامعية الدار اإلسكندرية :
 العربية الجمعية: الرياض الثاني، دارياإل الممتقى ،"اإللكترونية دارةاإل"(.2004نادية ) ،أيوب (3

 .دارةلإ السعودية
 .1418 العدد ، المتمدن الحوار ،" االلكترونية اإلدارة" ، الرحمن ،عبد تيشوري (4
 مجمة ،"اإللكترونية الحكومة:  القادمة اإللكترونية الموجو" .(2002) صدام محمد ،رجب (5

 .91 العدد ،جامعة بغداد دارياإل
 المركز ،"اإللكترونية الحكومة لحماية القانوني النظام"(. 2010) بيومي الفتاح عبد ،حجازي (6

 السودان. ،لمبحوث القومي
ىداف األ:  اإللكترونية األرشفة" .(2003)عوض خالد ،والرويمي قالط أحمد ،الحربي (7

 ،والتطمعات الواقع:  الحكومية األجيزة في اآللي الحاسب لندوة التوثيقي الكتاب ،"والمعوقات
 .العامة دارةاإل معيد:  الرياض

 دراسة ،"العناصر -السمات -المفاىيم:  اإللكترونية دارةاإل" .(2010) أحمد العوض ،الحسن (8
 .طرابمس اإللكترونية دارةلإ األول لعالميا المؤتمر ، وثائقية

مقدمة  ورقة ،"والتطبيق النظرية بين اإللكترونية دارةاإل".(2009محمد ) بن حسين ،الحسن (9
 .ة، الرياضدارياإل لمتنمية الدولي لممؤتمر

الواقع  :اإللكترونيةالحكومة "(. 2004والحميضي، وليد سميمان)، الحمادي، بسام عبد العزيز (10
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(1ممحق رقم )ال  
 

 في صورتها المبدئية : الستبانة
 اهلل،،، حفظو         الدكتور/

 وبركاته اهلل ورمحة عليكن السالم
 ة استبانةأسئمالموضوع :تحكيم 

 اإللكترونية دارةاإلمقترح لتطبيق السحابة الحكومية لتطوير  يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان:
 إدارةلمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في  وذلك استكماالً  ،في الحكومة الفمسطينية

مدراسات العميا و ل والسياسة دارةاإلكاديمية ضمن البرنامج المشترك بين أ ،الدولة والحكم الرشيد
ىذا  في الواسعة لخبرتكم اً ونظر  .التالية االستبانة استخدامجامعة األقصى، وقد اقتضت الدراسة 

 األولية، صورتيا في الدراسة أداة تشكل التي الورقة ىذه أيديكم بين أضع أن يشرفني ،المجال
 فقرات ىذه عمى الطالعبا التكرم سيادتكم من نرجو لذا ،قبل تطبيقيا ميدانياً  تحكيميا بيدف

 غير الفقرة عمى التعديل جراءوا   المناسبة لمفقرة (X) عالمة بوضع فييا رأيكم بداءوا   ،االستبانة
 .مناسبة ترونيا الصيغة التي اقتراح أو ،المناسبة

 تعاونكن حسن لكن شاكرين

 
 أحمد مصطفى شعتم.الباحث : 
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 عنوان الدراسة:

في  اإللكترونية دارةاإلطوير تلمقترح لتطبيق السحابة الحكومية 
 .الحكومة الفمسطينية

شراف والتنسيق ىيئة حكومية تتولى اإل وأمركز بيانات  أنهايعرف الباحث السحابة الحكومية ب
لتحكم فى ىذه ا ، يتمالحكومية عند اتصالو بالشبكة الحاسوبية لممستخدم نظمةواأل لتقديم الموارد

 .ة تَُبساُط وتتجاىل الكثير من التفاصيل والعمميات الداخميةالموارد عن طريق واجية برمجية بسيط
حماية البيانات بشكل ذكي واستعادتيا بشكل و تضم السحابة حمول الدعم واالسترداد واألرشفة، 

يات الدعم الحالية وتقديميا عمى نحو جاىز إستراتيجلتحسين  ،موثوق ونسخيا بشكل فعال
دارةو لمسحابة،  تمكين المؤسسات من تخطي الصعوبات المرتبطة و معمومات، البنية التحتية لم ا 

 لتوفير خدمات تقنية المعمومات افتراضيةبنية تحتية  إدارةب

 أسئمة الدراسة :
 ؟ما أىمية تطبيق السحابة الحكومية الخاصة ومميزات تفعيميا .1
 ما الفوائد المرجوة من تطبيق السحابة الحكومية الفمسطينية؟ .2
 ؟لتطبيق السحابة الحكومية المطموبة  دية والبشرية والقانونيةالمتطمبات الماما ىي  .3
 بة الحكومية ؟ما مدى توفر المتطمبات المادية والبشرية لتطبيق السحا .4
   تطبيق السحابة الحكومية وما التوصيات الالزمة لمتغمب عمييا؟ معوقاتماىي  .5
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 الحكوميةأولً  : الفوائد المرجوة من تطبيق السحابة 
 سٌعود بالنفع االقتصادي على الحكومة من خالل  السحابة الحكومٌة . بناء7

  الوضوح النتماء العبارة 
 مالحظات غير واضحة واضحة ل تنتمي تنتمي

      والصيانة والتحديثات. والمعدات خفض تكاليف األجيزة 7

      تقميل النفقات التشغيمية عمى خطوط الشبكة المؤجرة. 6

      .االتصاالتوظفين في قطاع تكنولوجيا المعمومات و تقميل الم 5

      لمموارد الحاسوبية الحكومية. األمثل ستخداماال 5

  إضافات  

 على الحكومة من خالل من الناحٌة التقنٌةسٌعود بالنفع  السحابة الحكومٌة . بناء6

  الوضوح النتماء نوع الخةةةدمةةةة 

 مالحظات واضحة غير واضحة ل تنتمي تنتمي

      المعمومات الحكومية. أمنيزيد من  3

      .زيادة التوافرية والموثوقية لمخدمات الحاسوبية 2

      .تقمل السحابة الحكومية من مخاطر فقد البيانات والمعدات الحاسوبية 6

عمهى تساعد عمى التكيف مع التغيرات الطارئة والمؤقتة التي تطهرأ  6
 .كز الحاسوب في الوزارات المختمفةمرا احتياجات

     

 ة على الحكومة من خاللدارٌسٌعود بالنفع من الناحٌة اإل السحابة الحكومٌة بناء .5

  الوضوح النتماء  

 مالحظات غير واضحة واضحة ل تنتمي تنتمي

      .لمقدرات البشرية األمثلاالستغالل  6

 الكارثهة نمهه التعهافالههى  العمهل ضهمن السههحابة الحكوميهة يهؤدي 77

 رع.أس لبشك

     

مهن  نظمةاألوبناء  إدارةتعمل السحابة الحكومية عمى تقميل أعباء  77
 قبل الوزارات.

     

 -الوزارات والمواطنٌن والقطاع الخاص  –سٌعود بالنفع على متلقً الخدمة الحكومٌة  السحابة الحكومٌة بناء. 5

 :من خالل

  الوضوح النتماء  

 مالحظات غير واضحة واضحة ل تنتمي تنتمي

      تجويد الخدمات الحاسوبية المقدمة لمجميور. 76

      ي.تكنولوجمواكبة التطور ال 75
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      تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. 75

      الحكومية. اإللكترونيةزيادة الخدمات  73

  ضافاتإ 

 
دارةلبناء و  دية والبشريةتوفر المتطمبات الما مدى -ثانيًا :  السحابة الحكومية ا 

 مدى توفر الموارد المادٌة والبرمجٌة :. 7

ل  تنتمي  
 تنتمي

 مالحظات غير واضحة واضحة

      تمتمك الحكومة شبكة حكومية موحدة بمواصفات مالئمة. 72

      تمتمك الحكومة مركز معمومات يدير العمل بين الوزارات المختمفة. 76

      تناسب بناء سحابة الكترونية. خوادمتمتمك الحكومة  76

      .بإجراءات التأمين الوقائية اإللكترونيةيتم إحاطة المعامالت  76

      السعة. عاليةتمتمك الحكومة أجيزة تخزين  67

تمتمهههك الحكومهههة برمجيهههات وأدوات برمجيهههة تعمهههل مهههن خهههالل الحوسهههبة  67
 .السحابية

     

دارةالبرمجيات واالدوات الالزمة لبناء و تتوفر  66       السحابة الحكومية. ا 

 : البشرٌةمدى توفر الموارد . 6

ل  تنتمي  
 تنتمي

 مالحظات غير واضحة واضحة

لمتحههههول نحههههو الحوسههههبة  رادةتممههههك اإلة إداريههههقيههههادات  بالحكومههههةتوجههههد  65
 السحابية

     

عمهههههى بنهههههاء السهههههحابة جيهههههدة قهههههادرة  وخبهههههرات كهههههوادرتمتمهههههك الحكومهههههة  65
 الحكومية

     

السههههههحابة  إدارةجيهههههدة قههههههادرة عمههههههى  وخبههههههراتكههههههوادر تمتمهههههك الحكومههههههة  63
 الحكومية

     

السههههحابة  صههههيانةجيههههدة قههههادرة عمههههى  وخبههههرات كههههوادرتمتمههههك الحكومههههة  62
 الحكومية

     

     وسهههرية  أمهههنحمايهههة جيهههدة قهههادرة عمهههى  وخبهههرات كهههوادرتمتمههك الحكومهههة  66
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 سحابة الحكوميةالالمعمومات في 
      البرمجة السحابيةجيدة قادرة عمى  كفاءات وخبراتتمتمك الحكومة  66

 : المتطلبات االخرىمدى توفر . 6

ل  تنتمي  
 تنتمي

 مالحظات غير واضحة واضحة

      .سياسية لمتحول نحو الحوسبة السحابية إرادةيوجد  66

      لمتعامل مع الجميور. ترونيةاإللكتعتمد الحكومة سياسة الخدمات  57

      قانوني ينظم التعامالت االلكتروني. إطاريوجد  57

ة التنظيميهههة فهههي الهههوزارات عمهههى االسهههتفادة مهههن داريهههتسهههاعد اليياكهههل اإل 56
 السحابة الحكومية.

     

      توجد شراكة وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص 55

 -: بة الحكوميةمعوقات تطبيق السحا -ثالثًا :
غير  واضحة ل تنتمي تنتمي  

 واضحة
 مالحظات

الرادعهههة لألشهههخاص او المهههوظفين الهههذين ينتيكهههون  سياسهههاتالغيهههاب  55
 .خصوصية وسرية المعمومات

     

ضههعف البنيههة التشههريعية والقانونيههة السههائدة التههي تههوفر المنههاخ المالئههم  53
 .اإللكترونيةلمخدمات 

     

      لبناء السحابة الحكومية. عاليةدية الالتكمفة الما 52

نظههام االجههراءات والعمميههات فههي الحكومههة قههد يعيههق تطبيههق السهههحابة  56
 الحكومية

     

جههههراءات الحمايههههة  نظمههههةمراجعههههة األ عههههدم 56 والشههههبكات والبرمجيههههات وا 
 .وتحسين أدائيا بشكل دوري ووضع خطط الطوارئ منواأل

     

      ية لمعمل الحكومي وتنوع االدوات البرمجية. وجتكنولاختالف البيئة ال 56

والحماية الكافية لمسهحابة التهي تمنهع اختراقيها  منوسائل األ عدم توفر 57
 .والكشف عن أي مشكالت قد يظير فييا

     

      مقاومة التغيير من قبل مدراء مراكز الحاسوب في الوزارات المختمفة. 57

  إضافات 
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 (2ممحق رقم )
 الستبانة قائمة محكمي 

 الصفة اإلسم مسمسل
 غزة.-الجامعة اإلسالمية  –كمية اليندسة  د. وسام عاشور 1
 غزة.-الجامعة اإلسالمية  –كمية اليندسة  د. حسن قنوع 2
 غزة.-الجامعة اإلسالمية  –كمية التجارة  د. يوسف عاشور 3
 .غزة - األزىرجامعة  –كمية التجارة  د. محمد فارس 4
 غزة. - األزىرجامعة  –كمية التجارة  د. رامز بدير 5
 غزة. - األزىرجامعة  –كمية التجارة  د. مروان األغا 6
 غزة. - األزىرجامعة  –كمية التجارة  د. وفيق االغا 7
 غزة. –قصى األجامعة  – دارةاإلعميد كمية  نضال عبد اهللد. 8
 غزة. –قصى األجامعة  – دارةاإلنائب عميد كمية  عبد الحكيم الطالع د. 9

 مدير الشبكات ونظم التشغيل. –وزارة الداخمية  م. غسان المصري 10
 الشبكات. أمنرئيس قسم  – االتصاالتوزارة  عويمر أبوم. فؤاد  11
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(1يهحق رقى )  

 
 بصىرتها اننهائُة الصتبانة

 والسياسة لمدراسات العميا. دارةاإلأكاديمية 
 ولة والحكم الرشيد.الد إدارة

 األخوة الكرام
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو....

في  اإللكترونية دارةاإلنظرًا لمدور البارز الذي تمعبو الحوسبة السحابية في عممية التحول الى 
الحكومة الفمسطينية والوصول بيا لتحقيق األىداف المنشودة، قام الباحث بعمل دراسة لتقديم " 

" وذلك  في الحكومة الفمسطينية اإللكترونية دارةاإليق السحابة الحكومة لتطوير مقترح لتطب
كاديمية أمن  الدولة والحكم الرشيد إدارةلمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في  استكماالً 

 والسياسة لمدراسات العميا بغزة. دارةاإل
م خير مصدر لموصول إلى المعمومات وإليماننا العميق بأنكم األكثر معرفة بالوضع القائم، وأنك

المطموبة، كونكم أىل خبرة واختصاص، ونعيد بكم االىتمام واالستعداد الدائمين لمؤازرة األبحاث 
وكمنا أمل أن نجد التعاون  االستبانةالعممية التي تخدم المجتمع و تطوره، لذا توجينا إليكم بيذه 

دم ألغراض البحث العممي وتتوقف صحة جاباتكم سوف تستخإالمطمق من قبمكم. عمما بأن 
 جاباتكم.إالنتائج عمى دقة 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا.
 الباحث                                                                       

  أحمد مصطفى شعتم. 
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ف والتنسيق شراو ىيئة حكومية تتولى اإلأمركز بيانات  أنهاالباحث السحابة الحكومية بيعرف 
لتحكم فى ىذه ا ، يتمالحكومية عند اتصالو بالشبكة الحاسوبية لممستخدم نظمةواأل لتقديم الموارد

 .الموارد عن طريق واجية برمجية بسيطة تَُبساُط وتتجاىل الكثير من التفاصيل والعمميات الداخمية
ل ذكي واستعادتيا بشكل حماية البيانات بشكو تضم السحابة حمول الدعم واالسترداد واألرشفة، 

يات الدعم الحالية وتقديميا عمى نحو جاىز إستراتيجلتحسين  ،موثوق ونسخيا بشكل فعال
دارةو لمسحابة،  تمكين المؤسسات من تخطي الصعوبات المرتبطة و البنية التحتية لممعمومات،  ا 

 .لتوفير خدمات تقنية المعمومات افتراضيةبنية تحتية  إدارةب
 التالية : الستبانةى تعبئة في ضوء ذلك يرج
 ولية البيانات األ القسم الول : 

 ( أمام العبارة المناسبة الختيارك Xرجاًء ضع عالمة )
 العمر: 

   عام 45إالي  35) ( من   عام 35إالي  25) ( من   عام 25) ( اقل من 
   55( أكبر من  )    عام 55إالي  45( من  )

 المستوي الوظيفي 
غير (  )       رئيس قسم(  )    مدير دائرة(  )    مدير عام) (     وكيل مساعد) ( 
   ..............................ذلك

  المستوي التعميمي 
 ( ماجستير )           ( بكالوريوس )      ( دبموم )          قلأو أ) ( ثانوية عامة 

  عدد سنوات الخبرة 
     سنوات 10لي ا 5( من  )      سنوات 5إلى  3) ( من 

 عام 20( أكثر من  )     سنة 20الي  10( من  )
 في الحكومة اإللكترونيةأولً  : الفوائد المرجوة من تطبيق السحابة 

 سٌعود بالنفع االقتصادي على الحكومة من خالل  السحابة الحكومٌة . بناء7

 نوع الخةةةدمةةةة 
اوافق 
 بشدة

 معارض محايد اوافق
معارض 
 بشدة

      وصيانتيا، وتحديثيا. ،خفض تكاليف شراء األجيزة والمعدات 7

      (.VPNتقميل النفقات التشغيمية عمى خطوط الشبكة المؤجرة) 6
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      .االتصاالتتقميل عدد الموظفين في قطاع تكنولوجيا المعمومات و  5

      لمموارد الحاسوبية الحكومية. األمثل ستخداماال 5

  إضافات  

 بناء السحابة الحكومٌة سٌعود بالنفع من الناحٌة التقنٌة على الحكومة من خالل. 6

 نوع الخةةةدمةةةة 
اوافق 
 بشدة

 معارض محايد اوافق
معارض 
 بشدة

      المعمومات الحكومية. أمنزيادة  3

      زيادة التوافرية والموثوقية لمخدمات الحاسوبية. 2

      .طر فقد البيانات والمعدات الحاسوبيةتقمل السحابة الحكومية من مخا 6

6 
 احتياجههاتتسههاعد عمههى التكيههف مههع التغيههرات الطارئههة والمؤقتههة التههي تطههرأ عمههى 

 مراكز الحاسوب في الوزارات المختمفة.
     

  اضافات 

 ة على الحكومة من خاللدارٌبناء السحابة الحكومٌة سٌعود بالنفع من الناحٌة اإل .5

 مةةةةنوع الخةةةد 
اوافق 
 بشدة

 معارض محايد اوافق
معارض 
 بشدة

      لمقدرات البشرية. األمثلاالستغالل  6

      رع.أس لبشك الكارثة نم التعافيالعمل ضمن السحابة الحكومية يؤدي الى  77

77 
مهن قبهل الهوزارات  نظمهةوبنهاء األ إدارةتعمل السحابة الحكومية عمى تقميل أعباء 

 المختمفة.
     

  اضافات 

الوزارات والمواطنٌن والقطاع  –بناء السحابة الحكومٌة سٌعود بالنفع على متلقً الخدمة الحكومٌة . 5

 من خالل -الخاص 

 نوع الخةةةدمةةةة 
اوافق 
 بشدة

 معارض محايد اوافق
معارض 
 بشدة

      لمجميور بجودة أعمى. اإللكترونيةتقديم الخدمات  76

      ة التحتية التكنولوجية لموزارات المختمفة.سيولة تطوير البني 75

      يا المعمومات.تكنولوجدعم وتطوير القطاع الخاص العامل في مجال  75
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      زيادة تكامل البيانات الحكومية. 73

  اضافات 

 

دارةلبناء و توفر المتطمبات  مدى -ثانيًا :  السحابة الحكومية ا 

 لبرمجٌة :مدى توفر الموارد المادٌة وا. 7

 نوع الخةةةدمةةةة 
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

غير 
 متوفرة

 ل اعمم

      تمتمك الحكومة شبكة حكومية موحدة بمواصفات مالئمة. 72

تمتمك الحكومة مركز معمومات حكومي ينسهق العمهل بهين الهوزارات  76
 المختمفة.

     

      ابة الكترونية.تناسب بناء سح خوادمتمتمك الحكومة  76

      .بإجراءات التأمين الوقائية اإللكترونيةيتم إحاطة المعامالت  76

      السعة. عاليةتمتمك الحكومة أجيزة تخزين  67

تعمهههههل مهههههن خهههههالل الحوسهههههبة  أنظمهههههةتمتمهههههك الحكومهههههة برمجيهههههات و  67
 .السحابية

     

دارةتتوفر األدوات البرمجية الالزمة لبناء و  66       حابة الحكومية.الس ا 

 : البشرٌةمدى توفر الموارد . 6

 نوع الخةةةدمةةةة 
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

غير 
 متوفرة

 ل أعمم

لمتحههول نحههو الحوسههبة  رادةتممههك اإلة إداريههقيههادات  بالحكومههةتوجههد  65
 السحابية

     

لسههههحابة جيههههدة قهههادرة عمههههى بنهههاء ا وخبهههرات كههههوادرتمتمهههك الحكومهههة  65
 الحكومية

     

وصههههيانة  إدارةجيههههدة قههههادرة عمههههى  وخبههههرات كههههوادرتمتمههههك الحكومههههة  63
 السحابة الحكومية

     

وسهرية  أمهنحمايهة جيهدة قهادرة عمهى  وخبرات كوادرتمتمك الحكومة  62
 السحابة الحكوميةالمعمومات في 

     

      حابيةالبرمجة السجيدة قادرة عمى  وخبرات كوادرتمتمك الحكومة  66
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 نوع الخةةةدمةةةة 
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

غير 
 متوفرة

 ل أعمم

      سياسية لمتحول نحو الحوسبة السحابية  إرادةيوجد  66

      لمتعامل مع الجميور. اإللكترونيةتعتمد الحكومة سياسة الخدمات  66

      قانوني ينظم التعامالت االلكتروني. إطاريوجد  57

ة التنظيميهة فهي الهوزارات عمهى االسهتفادة مهن داريهتساعد اليياكهل اإل 57
 السحابة الحكومية.

     

      توجد شراكة وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص 56

  اضافات  

 -: معوقات تطبيق السحابة الحكومية -ثالثًا :
بدرجة  الفقرة 

 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

غير 
 متوفرة

ل 
 أعمم

و المههوظفين الههذين ينتيكههون أرادعههة لألشههخاص ال سياسههاتالغيههاب  55
 خصوصية وسرية المعمومات

     

ضعف البنية التشريعية والقانونية السهائدة التهي تهوفر المنهاخ المالئهم  55
 .اإللكترونيةلمخدمات 

     

      لبناء السحابة الحكومية. عاليةالتكمفة المادية ال 53

نظههام االجههراءات والعمميههات فههي الحكومههة قههد يعيههق تطبيههق السههحابة  52
 الحكومية

     

جهههراءات الحمايهههة  نظمهههةمراجعهههة األ عهههدم 56 والشهههبكات والبرمجيهههات وا 
 .وتحسين أدائيا بشكل دوري ووضع خطط الطوارئ منواأل

     

لحكهههههههومي وتنهههههههوع االدوات يهههههههة لمعمهههههههل اتكنولوجاخهههههههتالف البيئهههههههة ال 56
 البرمجية. 

     

والحمايههههة الكافيههههة لمسههههحابة التههههي تمنههههع  مههههنوسههههائل األ عههههدم تههههوفر 56
 .اختراقيا والكشف عن أي مشكالت قد يظير فييا

     

  إضافات 

 

 




