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 مرام  :  

ولوجياا مان تيييارات جوهرياة فاي بيئاة ن ام يشهد العالم تطوراً هائالً في تكنولوجيا الحاسب اإللكتروني، وماا أحدتتاه هاال التكن    

المعلومااات المحاساابية، حيااث تقاادت هااال التكنولوجيااا لمكانيااات هائلااة ومميااةات نات أهميااة باليااة، ماان  اادرة علاا  ت ااةين البيانااات 

ال الشابكات والمعلومات المحاسبية، و درة عل  تشييل البيانات المحاسبية بسرعة فائقة ود ة عالية، باإلضافة لل  التطاور فاي مجا

الداخلية وال ارجية، حياث يمكان مان خاالل الشابكات الداخلياة رباأ جمياو أ ساات ولدارات وفاروو الشاركة، ومان خاالل الشابكات 

ال ارجية ربأ الشركة باألطراف ال ارجياة مان عماالم وماوردين وحكوماة و يارهم مان األطاراف، ومان أهام األمكلاة علا  نلاك 

وباإلضااافة لهااال اإلمكانيااات الهائلااة و يرهااا، يمكاال  هااور الشااركات العمال ااة وا ناادماجات  (، Internetالشاابكة العنكبوتيااة    

و يرها من الكيانات التي تست دت ن م معلومات محاسبية ض مة، وكالك زيادة حدة المنافسة المساتمرة باين مع ام هاال الشاركات 

عد علا  سارعة انتشاار اسات دات الحاساب اإللكتروناي فاي ن ام ونمو التجارة الدولية واتفا ية الجات وتورة المعلومات، كل نلك سا

 المعلومات المحاسبية.

تأكيد عل  ما سبق، من النمو المتصاعد في است دات هال التكنولوجيا مان  ببال الشاركات  2112لعات  Tucherوجام في دراسة     

وي هاار هااا النمااو ماان خاالل اإلنفااا  المتةايااد  بجمياو أحجامهااا فاي تطااوير أن متهااا الداخلياة ونلااك للحصاول علاا  ميااةة تنافساية،

 للحصول عل  هال التكنولوجيا.

ومن هنا فإن هااا البحاث يساع  مان خاالل التقصاي والتحليال للا  تطاوير نماونق لان م الر اباة الداخلياة ليتوافاق ماو متطلباات 

بيئي بقطاو التعليم الحكومي بدولاة الكويا   ، الحكومة ا لكترونية  ، والتعرف علي العال ة بين تطوير ن ات ر ابة فعال والعمل ال

 كومي بدولة الكوي  .األمر الاي  د يساهم في ا رتقام بجودة التعليم الح

Abstract 
 

The world is witnessing a tremendous development in computer technology, and the 

technology has revolutionized the accounting information systems environment. This technology 

offers enormous potential and important features, the ability to store data and accounting 

information, and the ability to operate accounting data very quickly and accurately , In addition to 

the development in the field of internal and external networks, through the internal networks can 

connect all sections, departments and branches of the company, and through external networks 

connect the company to external parties from customers and suppliers, government and other 

parties, and most important Examples of this are the Internet, and in addition to these enormous 

potentials, the emergence of giants, mergers and other entities that use large accounting 

information systems, as well as increased competition among most of these companies, the growth 

of international trade, the GATT and the information revolution, On the rapid spread of the use of 

electronic computer in accounting information systems. 

    The Tucher study of 2014 confirms the growing growth in the use of this technology by 

companies of all sizes in the development of their internal systems to gain a competitive edge, and 

this growth is shown by increased spending to obtain this technology. 

Therefore, this research seeks to develop a model of internal control systems to comply with 

the requirements of e-government and to identify the relationship between the development of an 

effective monitoring system and environmental work in the government education sector in 

Kuwait. 
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 مشاي  الا ث  : 

مو تنامي است دات تكنولوجيا المعلومات وتطبيق الحكومة ا لكترونياة عملا  العدياد مان الشاركات والمن ماات الحكومياة علا      

 تكنولوجياامعالجاة البياناات للكترونياا، بحياث أصابح  تكنولوجياا المعلوماات جاةما مان بيئاة الشاركة، ولن تواصال ا ستفادة مان 

 المعلومات لتأتيرها عل  عمليات الشركات الم تلفة ومعالجة بياناتها يفرض عل  أن مة الر ابة الداخلية مواكبة هال التطورات. 

وتادعيمها بأحاادث ماا توصاال  لليااه تكنولوجياا ا تصااا ت والمعلوماات احااد الوسااائل ويعتبار تحااديث الدولاة للوحاادات الحكوميااة   

الرئيسية لالستمرار ف  برنامج اإلصالح ا  تصادي وا جتماعي ، و شك أن هاا التطوير سينعكس بشكل ايجابي عل  المو فين 

عملياه التطاوير بشاكل رئيساي للا  تقاديم  والمستكمرين وشاركات  طااو األعماال التا  تتعامال ماو الجهاات الحكومياة حياث تهادف

 ال دمات الحكومية للمواطن ف  زمن  ياسي وبأ ل جهد ممكن وبمستويات الكفامة العالمية .

وتمتلك تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت عناصر  وة باستطاعتها فرض تييير ف  أنماط العمل واإلدارة ف  الادوائر الحكومياة    

الو   والمال والجهد كما توفر الطفرة ا لكترونية الحديكاة لمكانياة لشارال الماواطنين والمجتماو المادني  لرفو كفامة األدام وكسب

ف  منا شات السياسات من خالل الحوار المباشر ودعم ات ان القرارات وصيا ة السياسات بشكل متفهم أككر للماواطن واحتياجاتاه 

" وأخات بها ا لب دول العالم ووصل  ف  تنفياها مستويات متقدمه ،  والفكرة من هاا المنطق نشأت" فكرة الحكومة ا لكترونية 

األساسية أن الحكومة ا لكترونية تصل لل  الناس ليس فقأ فيما بينهم ولكن أيضا ف  ميادين تبادل األفكار والنقاشاات والمباادرات 

دث الحكوماة ا لكترونياة تاورة فا  التعامال باين الماواطنين وا بتكارات والتعامالت والنتائج ، وتفيد الدراسات انه مو الو   ساتح

ليصبحوا مواطنين مسئولين ،  والحكومة ا لكترونية تؤدى لل  توفير ال دمات عن طريق أساليب جديدة تقاوت علا  مبادأ اسات دات 

ومااات ولجاارام المعااامالت تكنولوجيااا المعلومااات وبطريقااه ال دمااة الااتيااة ممااا يتاايل فاار  متكافئااة للجميااو لالسااتفادة ماان المعل

الحكومية والتوصال للا  تحقياق نااجل للحكوماة ا لكترونياة ينبياي أن يؤخاا بعاين ا عتباار الجواناب التساويقية واإلدارياة والفنياة 

 واإلنسانية .

هااا الن اات  وتتمكل مشكلة البحث في كيفية تصميم ن ات معلومات محاسبي الكتروني للمعلومات المالية الحكومية علاي أن  يتمياة  

بمرونة عاليه تمكن من استيعاب كل ما هو ضروري ومتعلق بالعملياة المالياة واإلدارياة فا  و ائفهاا الم تلفاة ومراحلهاا المتعاددة 

 ف  ات ان القرارات الم تلفة .

ات واضاحة ويمكن ترجمة مشكلة البحث في مجموعة من التساؤ ت التي تحتاق مان خاالل التقصاي والتحليال للا  تقاديم لجابا   

 ود يقة ، وتتمكل هال التساؤ ت فيما يلي :

هل ن م الر ابة الداخلية تساعد علي حماية األصول والحقو  وم اهر سوم ا ست دات وأيضا د ة المعلومات وكفاامة اسات دات  (1 

 الموارد بقطاو التعليم الحكومي بدولة الكوي  ؟

 و متطلبات الحكومة ا لكترونية بقطاو التعليم الحكومي بدولة الكوي  ؟ هل يمكن ا تراح نمونق لتوافق ن م الر ابة الداخلية م (2 
 

  هااف الا ث  :  

 : توبثط األهااف الرئةسة  ليا ث  ةبا ييب

تحديد مدي  درة ن م الر ابة الداخلية علي حماية األصول والحقاو  وم ااهر ساوم ا سات دات وأيضاا د اة المعلوماات وكفاامة  (1 

 است دات الموارد.

 د مدي لمكانية ا تراح نمونق لتوافق ن م الر ابة الداخلية مو متطلبات الحكومة ا لكترونية.تحدي (2 

 التعرف علي مفهوت الحكومة ا لكترونية و مستوي تطبيقها في دولة الكوي  . (3 

  رتض الا ث :   

 يسعي الباحث من خالل هاا البحث للي اختبار الفروض التالية : 

لة لحصائية في لدراكات المستقصاي مانهم فاي وزارة التربياة  بدولاة الكويا  حاول وا او متطلباات   توجد اختالفات نات د   (1 

 الحكومة ا لكترونية باختالف خصائصهم الديموجرافية .

توجد عال ة نات د لاة لحصاائية باين تطاوير ن ام الر اباة الداخلياة وتطبياق الحكوماة ا لكترونياة فاي وزارة التربياة بدولاة    (2 

 .الكوي 

 منهجة  الا ث :  

 تتضمن منهجية البحث عدة عناصر هي كما يلي :
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 ( الاراس  الباواة  :1)

استهدف  الدراسة المكتبية جماو البياناات الكانوياة لتحقياق أهاداف البحاث ، وتشامل الدراساة المكتبياة علا  بياناات عان مفهاوت  

أهااداف الحكومااة اإللكترونيااة ،و مبااادا تطبيااق الحكومااة  وأهااداف وأهميااة الر ابااة الداخليااة ، مفهااوت الحكومااة اإللكترونيااة ،و

اإللكترونية ،و فوائد تطبيق الحكومة اإللكترونية ،و المجا ت الرئيساية ألنشاطة الحكوماة اإللكترونياة ،و ماداخل تطبياق الحكوماة 

 اإللكترونية ،و استراتيجيات الحكومة اإللكترونية.

انوياة مان مصاادرها الم تلفاة ، ومان أهمهاا المراجاو العربياة واألجنبياة ، ومطبوعاات و ات الباحث بالحصول عل  البيانات الك    

 ومنشورات وزارة التربية  بدولة الكوي  .

 الاراس  البةاانة  : (2)

اسااتهدف  الدراسااة الميدانيااة جمااو وتحلياال البيانااات األوليااة التااي تاام تجميعهااا ماان عينااة الدراسااة ، والتااي تعكااس وجهااة ن اار 

نهم في ن م الر اباة الداخلياة الساائدة ، ووا او تطبياق الحكوماة ا لكترونياة ، ومتطلباات تطبياق الحكوماة ا لكترونياة  المستقصي م

 بوزارة التربية بدولة الكوي ، ولقد تم تجميو هال البيانات بواسطة  ائمة ا ستقصام التي  ات الباحث بإعدادها .

 ( مجوبط الا ث :3)

 ( مو ف .1221و العاملين بوزارة التربية بدولة الكوي  والبالغ عددهم   يتمكل مجتمو البحث في جمي

 (  ةن  الا ث : 4)

 ( : 2111تم تحديد حجم العينة وفقاً للمعادلة التالية   علي ، 

 

 ف( – 1ف  × ن ×  2ت                                   

 ــــــــــــــــــــــــحجم العينة   = ـــــــــــــــــــــــــ               

                                   Δ2 ف( – 1ن   2ن + ت 

 حةث :

 . 1،11% ، وهي = 12الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة الكقة  ك =

 %21نسبة النجاح في التوزيو ، وحيث أن التوزيو طبيعي فإن نسبة النجاح = نسبة الفشل =  ف =

Δ =  2به والمنتشر عل  طرفي التوزيو بمقدار متساوي وهي = نسبة ال طأ المسموح. % 

 حجم المجتمو . ن =

 

 تباسوخاام الب ادل  السابر  يوضح لنا  ن حجم ال ةن  

                    1،11)2  ×1221  ×1،21  1 – 1،21) 

 مفردة 322ــــــــــــــــــــ  = =      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

             1،21)2  ×1221   +1،11)2  ×1،21  1 – 1،21  ) 

 ولقد اعتمد الباحث عل  العينة العشوائية البسيطة عند سحب العينة من مجتمو البحث .

 اإلطار النظري ليا ث : 

تطور التي مرت بها وبتعدد المعرفين له، لالك سنورد بعا  تتعدد التعاريف التي تناول  ن ات الر ابة الداخلية بتعدد مراحل ال

 :التعاريف المقدمة لن ات الر ابة الداخلية

   :عرف أحد الباحكين ن ات الر ابة الداخلية علا  أناه ال طاة التن يمياة والمقااييس األخارى المصاممة لتحقياق األهاداف التالياة

 ( 2112الصبان ، سليمان ، 

 .حماية األصول 

  ة ودرجة ا عتماد عل  البيانات المحاسبية.اختبار د 

 .تشجيو العمل بكفامة 

 تشجيو ا لتةات بالسياسات اإلدارية.  
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ن ات الر اباة الداخلياة هاو ت طايأ التن ايم اإلداري للمشاروو وماا يارتبأ باه مان وساائل أو مقااييس  كما أوضل باحث أخر أن     

ر د اة البياناات المحاسابية ومادى ا عتمااد عليهاا وتنمياة الكفاامة اإلنتاجياة تست دت داخل المشروو للمحاف ة علا  األصاول، اختباا

 ( 2112.   شطا ، وتشجيو السير الحسن للسياسات اإلدارية في طريقها المرسوت

ال طاة التن يمياة وكال الطار  والمقااييس المعتمادة  هاو سب المعهد الكندي للمحاسابين المعتمادين، فن اات الر اباة الداخلياة وح

ل المؤسسة من أجل حماية األصول، ضمان د ة وصد  البيانات المحاسبية وتشجيو فعالية ا ستيالل، واإلبقام عل  المحاف ة داخ

  (Andy,2004 ).   عل  السير وفقا للسياسات المرسومة

الر ابة الداخلياة  ن ات « فإن (IAG) التي وضع  المعايير الدولية للمراجعة (IFAC)وحسب الهيئة الدولية لتطبيق المراجعة 

يحتوي عل  ال طة التن يمية، ومجموو الطر  واإلجرامات المطبقة من طرف المديرياة، بيياة دعام األهاداف المرساومة لضامان 

لمكانية السير المن م والفعال لألعمال، هال األهداف تشمل عل  احترات السياسة اإلدارية، حماية األصول، ر اباة واكتشااف اليا  

  (IFAC,2002).د مدى كمال الدفاتر المحاسبية وكالك الو   المستير  في لعداد معلومات نات مصدا يةواألخطام تحدي

 :تتشبط الرقاب  الاالية  ما ييب
 

 المحاف ة عل  األصول*                          .احترات اإلدارة للسياسات . 

 السجالت المحاسبية د ة واكتمال*                            .اكتشاف الي  وال طأ . 

 لعداد المعلومات المالية بأمانة وفي الو   المناسب. 
 

وتتعدد المجا ت والكتابات لوضو تعريف الحكومة ا لكترونية وتحليل أبعادها ومبرراتهاا، تنطاق جميعااً مان ماداخل م تلفاة، 

ببسااطة لنتااق المعلوماات وتوزيعهاا، وال ادمات  لكنها ترتبأ بصفه عامة ب يأ منهجي يتمكل بفكرة أن الحكومة ا لكترونية تعنا 

ساعة ف  اليوت، وسبعة أيات ف  األسبوو، وبطريقة ترتكة عل  تلبياة احتياجاات الماواطنين واألعماال. وهااا  22ا لكترونية خالل 

منا البداية مياةة أخارى يعن  أن فكرة استمرارية توزيو ال دمة ا لكترونية وعدت انقطاعها بعد انتهام أو ات العمل الرسمي كان  

 ( .2113من مةايا تطبيق مشروعات الحكومة ا لكترونية.  العمري ، 

كما يمكن تعريف الحكومة ا لكترونية بأنهاا اإلدارة العاماة ا لكترونياة لألعماال والو اائف الحكومياة الموجهاة للماواطنين أو 

 ( 2112است دات تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت.  السبيعي ،  لقطاو األعمال أو بين مؤسسات الدولة ووكا تها وأجهةتها عبر

كما أن است دات تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت بككافة يجعل مان الحكوماة ا لكترونياة نمونجااً فعاا ً إلنتااق ال دماة العاماة 

ة عل  توفير ال دمات العامة ألي ش ص وتوزيعها عل  المواطنين عل  شبكة ا نترن . أى: أن اهتمات الحكومة ا لكترونية يترك

ف  أى مكان، وف  أى و  ، من خالل استكمار المةايا الت  توفرهاا تكنولوجياا المعلوماات وا تصاا ت. ولاالك، يارى الككيار مان 

التنمياة البااحكين أن الحكوماة ا لكترونياة ها  وسايلة لتحاديث بنياة الحكوماة وطريقاة تنفياا أعمالهاا ولتعةياة دورهاا ا يجاابي فا  

ا جتماعية والكقافية و ا  تصادية. فالحكومة ا لكترونية علا  خاالف البيرو راطياات الرسامية تنشاد الكفاامة والفعالياة فا  تجهياة 

وتوزياااو ال دماااة العاماااة فااا  ضاااوم احتياجاااات المساااتفيد، ولااايس مااان وجهاااة ن ااار المو اااف الحكاااومي فااا  دواويااان العمااال 

 ( 2112الحكومية. دروي  ، 

الحكومة اإللكترونية يتمكن المواطن من التعامل مو مصالحة األحاوال المدنياة  سات راق أي وتيقاة أو ماو مصالحة فمن خالل 

 الضرائب لسداد ما عليه من ضرائب أو مو  يرها من الوحدات الحكومية التي تقدت خدماتها للمواطنين.

ت تجماو جمياو العال اات المحتملاة وهاي  الشااعر ، ويتضل مفهوت الحكومة اإللكترونية من التعريفات الت  تأسس  علا  مفهاو

2112 ) 

  G2C(Government to Citizen)من الحكومة لل  المواطنين -

 G2G(Government to Government)من الحكومة لل  الحكومة  -

 G2B(Government to Business)من الحكومة لل  الموردين -
 

 نة  بها ما ييى:تمن  هم الخاماك الوى يبان تطاةع ال اوم  اإللاورت

 .است راق وتجديد جوازات السفر.                      *رخص القيادة 

 .تصاريل السفر.                                     *تراخيص مةاولة المهن الحرة 

 .تراخيص المحال التجارية.                           *رخص البنام 

             .حجة المواعيد بالمستشفيات.               تجديد السجالت التجارية* 

 .خدمات الميال والصرف الصحي والكهربام والياز 
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 الاراس  البةاانة  تالواار الفرتض :  

 انلوال اك  ى إدراكاك البوظفةن بوزارة الوربة  باتل  الاويت حول موطيااك  تطاةع ال اوم  انلاورتنة   : (1)

المستقصااي ماانهم فااي وزارة التربيااة بدولااة الكوياا  ال اضااعة للدراسااة باااختالف خصائصااهم  لتحديااد ماادى ا خااتالف بااين اتجاهااات

الديموجرافية  النوو، مستوي التعليم ، المستوي اإلداري (، ونلك نحو جودة ال دمة التدريبية، ومن تم؛ اختبار صاحة الفارض الكالاث مان 

 التاليين: فروض الدراسة، حيث  ات الباحث بتطبيق األسلوبين اإلحصائيين
 

أساالوب الوصااف اإلحصااائي باساات دات كاال ماان الوسااأ الحسااابي  كمقياااس للنةعااة المركةيااة( وا نحااراف المعياااري  كمقياااس  (أ 

 للتشت (، باإلضافة لل  اختبار "ت" لعينتين مستقلتين، ونلك بالنسبة للمتيير الديموجرافي المتعلق  بالنوو .

بالنساابة للمتيياارات الديموجرافيااة المتعلقااة بكاال ماان  مسااتوي التعلاايم ، المسااتوي أساالوب تحلياال التباااين أحااادي ا تجااال، ونلااك  (ب 

 اإلداري(.
 

 تقا تبثيت نوائج اسوخاام هذين األسيوبةن اإلحصائةةن  ةبا ييب:

 (  اتجاهاك البسورصب منهم  ن و موطيااك  تطاةع ال اوم  انلاورتنة   ت راً لينو :1

ستقصي منهم في الوزارة ال اضعة للدراسة نحاو عناصار متطلباات  تطبياق الحكوماة ا لكترونياة لتحديد ا ختالفات بين اتجاهات الم

ن   وضو ا ستراتيجية ، توفير البنية التحتية ، تطوير التن يم اإلداري ، تعليم وتدريب العاملين ، لصدار التشريعات الالزماة ، ضامان أما

لباحث بتطبيق أسلوب الوصف اإلحصائي باست دات كال مان الوساأ الحساابي  كمقيااس وحماية المعلومات  ( ونلك باختالف النوو،   ات ا

للنةعة المركةية( وا نحراف المعياري  كمقيااس للتشات (، باإلضاافة للا  اختباار "ت" لعينتاين مساتقلتين، حياث جاامت النتاائج كماا هاو 

 (.1موضل بالجدول ر م  

 

 (1جاتل رقم )

ب منهم  ب الوزارة الخاض   لياراس  ن و  ناصر موطيااك  تطاةع ال اوم  انلاورتنة  انلوال اك بةن اتجاهاك البسورص

 بالوالف النو 

 ناصةةةةةر موطياةةةةةاك  

تطاةةةةةةةةةةةةع ال اومةةةةةةةةةةة  

 انلاورتنة  

 النـــــو 

 الوصف اإلحصائب
الواار "ك" 

 )درجاك حري (

مسةةةةةةةةةةةةوو  

الوسةةةةةةةةةةةةةةة   الانل 

 ال سابب

انن ةةةةةةةةةراف 

 الب ةاري

 وضو ا ستراتيجية   

 1،121 2،212 1،823 2،121 نكور

 دالااااااااااة عنااااااااااد 

 (311  1،111 2،322 لناث (1،12مستوى 

 توفير البنية التحتية   
 1،182 1،311 1،232 3،128 نكور

 (311  1،121 3،128 لناث   ير دالة(

تطااااااااوير التن اااااااايم 

 اإلداري 

 1،111 2،211 1،181 3،112 نكور

 دالااااااااااة عنااااااااااد 

 (311  1،118 2،112 لناث (1،11مستوى 

تعلااااااااايم وتااااااااادريب 

 العاملين 

 1،122 2،322 1،122 2،228 نكور

 دالااااااااااة عنااااااااااد 

 (311  1،822 2،221 لناث (1،12مستوى 

أمااااااااااان وحماياااااااااااة 

 المعلومات  

 1،111 2،218 1،811 2،112 نكور

 دالااااااااااة عنااااااااااد 

 (311  1،122 2،211 لناث (1،12مستوى 

 

تالفات نات د لة لحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في الاوزارة ال اضاعة للدراساة ( عل  وجود اخ1وتؤكد نتائج الجدول ر م  

نحو عناصر متطلبات  تطبيق الحكومة ا لكترونية  كل عل  حدل(، ونلك باختالف النوو، حيث بلي   ايم اختباار "ت" لعينتاين مساتقلتين 

عل  التوالي، كما تؤكد النتائج عل  عدت وجاود اختالفاات نات ( لألربعة متييرات 2،218، 2،322، 2،211، 2،212 ت المحسوبة = 
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د لااة لحصااائية بااين اتجاهااات المستقصااي ماانهم فااي الااوزارة ال اضااعة للدراسااة عنصاار واحااد ماان عناصاار متطلبااات  تطبيااق الحكومااة 

 ا لكترونية وهو توفير البنية التحتية ونلك باختالف النوو.
 

 يااك  تطاةع ال اوم  انلاورتنة  ت راً ليبؤهط ال يبب :( اتجاهاك البسورصب منهم  ن و موط2

لتحديد ا ختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في الوزارة ال اضعة للدراسة نحاو عناصار متطلباات  تطبياق الحكوماة ا لكترونياة 

ين ، لصادار التشاريعات الالزماة ، ضامان أمان  وضو ا ستراتيجية ، توفير البنية التحتية ، تطوير التن يم اإلداري ، تعليم وتدريب العامل

 One- Wayوحمايااة المعلومااات  ( ونلااك باااختالف المؤهاال العلمااي ،  ااات الباحااث بتطبيااق أساالوب تحلياال التباااين أحااادي ا تجااال 

ANOVA ل ، حيث يمكان توضايل نتاائج تحليال التبااين باين اتجاهاات المستقصاي مانهم فاي الاوزارة ال اضاعة للدراساة ونلاك مان خاال

 الجدول التالي : 

 (2جاتل رقم )

نوائج ت يةط الوااين  حادي انتجام بةن اتجاهاك البسورصب منهم  ب الوزارة الخاض   لياراس  ن و موطيااك  تطاةع ال اوم  

 انلاورتنة  بالوالف البؤهط ال يبب

 مصدر التباين المتييرات 
مجماااااااوو 

 المربعات

درجاااااااات 

 الحرية

متوساااااأ 

 المربعات
 مستوى الد لة ف  د،ح(

وضو 

 ا ستراتيجية

 

باااااااااااااااااااااااااين 

 المجموعات
11،221 2 2،222 2،18 

 دالاااااااااة عناااااااااد  1،111

 (1،11مستوى 
داخااااااااااااااااااااال 

 المجموعات
122،22 211 1،111  2 ،211) 

   311 112،121 اإلجمالي

توفير البنية 

 التحتية

باااااااااااااااااااااااااين 

 المجموعات
12،122 2 3،131 2،121 

عناااااااااد   دالاااااااااة 1،111

 (1،11مستوى 
داخااااااااااااااااااااال 

 المجموعات
182،12 211 1،132  2 ،211) 

   311 111،222 اإلجمالي

 

تطوير التن يم 

 اإلداري

باااااااااااااااااااااااااين 

 المجموعات
11،122 2 2،131 1،821 

 دالاااااااااة عناااااااااد  1،112

 (1،11مستوى 

 

داخااااااااااااااااااااال 

 المجموعات
121،18 211 1،211  2 ،211) 

   311 112،312 اإلجمالي

يب تعليم وتدر

 المو فين

 

 

باااااااااااااااااااااااااين 

 المجموعات
12،11 2 3،22 2،182 

دالاااااااااة عناااااااااد  1،111 

 (1،11مستوى 
داخااااااااااااااااااااال 

 المجموعات
111،12 211 1،111  2 ،211) 

   311 113،3 اإلجمالي

أمن وحماية 

 المعلومات

باااااااااااااااااااااااااين 

 المجموعات
11،12 2 2،232 3،312 

دالاااااااااة عناااااااااد  1،111 

 (1،11مستوى 
داخااااااااااااااااااااال 

 المجموعات
181،21 211 1،121  2 ،211) 

   311 111،13 اإلجمالي

كما يمكن توضيل الوصف اإلحصائي لمتييرات متطلبات تطبيق الحكومة ا لكترونية في الوزارة ال اضاعة للدراساة موزعاة حساب 

 المؤهل العلمي للمستقصي منهم من خالل الجدول التالي :
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 (3جاتل رقم )

اةع ال اوم  انلاورتنة   ب الوزارة الخاض   لياراس  موز   حسب البؤهط ال يبب الوصف اإلحصائب لبوغةراك موطيااك  تط

 ليبسورصب منهم

 البؤهط ال يبب البوغةراك 
الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 ال سابب

انن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 

 الب ةاري

 %59مسوو  الثر  بواقط 

 ال ا األ يى ال ا األدنى

وضاااااااااااااااااااااااااو 

 ا ستراتيجية  

 3،231 3،121 1،231 3،221 تعليم متوسأ

 3،118 2،111 1،211 3،111 عليم جامعيت

 3،122 2،181 1،212 2،112 ماجستير أو دكتورال

تاااااااوفير البنياااااااة 

 التحتية  

 2،121 2،221 1،281 2،112 تعليم متوسأ

 2،112 2،188 1،112 2،811 تعليم جامعي

 3،112 2،181 1،122 2،121 ماجستير أو دكتورال

تطااااوير التن اااايم 

 اإلداري  

 2،821 2،222 1،122 2،218 وسأتعليم مت

 2،211 2،121 1،818 2،221 تعليم جامعي

 2،128 2،312 1،822 2،222 ماجستير أو دكتورال

تعلاااايم وتاااادريب 

 العاملين  

 2،821 2،222 1،221 2،211 تعليم متوسأ

 2،223 2،111 1،881 2،321 تعليم جامعي

 2،121 2،312 1،811 2،212 ماجستير أو دكتورال

أماااااان وحمايااااااة 

 المعلومات 

 2،121 2،221 1،111 2،211 تعليم متوسأ

 2،222 2،221 1،812 2،311 تعليم جامعي

 2،111 2،232 1،812 2،221 ماجستير أو دكتورال

 

ومما سبق نستنتج وجود اختالفات نات د لة لحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حاول تاأتير عناصار متطلباات  تطبياق الحكوماة 

 ا لكترونية في الوزارة ال اضعة للدراسة موزعة حسب المؤهل العلمي من حيث : 
 

(، ممااا يؤكااد د لتهااا اإلحصااائية عنااد مسااتوى 2،18وضااو ا سااتراتيجية   : حيااث وصاال   يمااة اختبااار "ف" المحسااوبة للاا    (أ 

 ( .211،2  ( ونلك بدرجات حرية 1،11 

(، مماا يؤكاد د لتهاا اإلحصاائية عناد مساتوى 2،121ر "ف" المحساوبة للا   توفير البنياة التحتياة  : حياث وصال   يماة اختباا (ب 

 ( .211،2 ( ونلك بدرجات حرية 1،11 

(، مما يؤكاد د لتهاا اإلحصاائية عناد مساتوى 1،821تطوير التن يم اإلداري  : حيث وصل   يمة اختبار "ف" المحسوبة لل    (ق 

 (.211،2 ( ونلك بدرجات حرية 1،11 

(، مماا يؤكاد د لتهاا اإلحصاائية عناد 2،182عاملين  : حيث وصل   يماة اختباار "ف" المحساوبة للا   تعليم وتدريب ال (د 

 (.211،2( ونلك بدرجات حرية  1،11مستوى  

(، مما يؤكد د لتها اإلحصاائية عناد مساتوى 3،312حيث وصل   يمة اختبار "ف" المحسوبة لل   أمن وحماية المعلومات :  (ل 

 ( .211،2 ة ( ونلك بدرجات حري1،11 
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 ( اتجاهاك البسورصب منهم  ن و  ناصر موطيااك  تطاةع ال اوم  انلاورتنة   ت راً ليبسووي اإلداري: 3

لتحديد ا ختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في الوزارة ال اضعة للدراسة نحاو عناصار متطلباات  تطبياق الحكوماة ا لكترونياة 

بنية التحتية ، تطوير التن يم اإلداري ، تعليم وتدريب العاملين ، لصادار التشاريعات الالزماة ، ضامان أمان  وضو ا ستراتيجية ، توفير ال

 One- Wayوحمايااة المعلومااات  ( ونلااك باااختالف المسااتوي اإلداري ،  ااات الباحااث بتطبيااق أساالوب تحلياال التباااين أحااادي ا تجااال 

ANOVA اتجاهات المستقصي منهم ونلك من خالل الجدول التالي :  ، حيث يمكن توضيل نتائج تحليل التباين بين 

 

 (4جاتل رقم )

نوائج ت يةط الوااين  حادي انتجام بةن اتجاهاك البسورصب منهم  حول  ناصر موطيااك  تطاةع ال اوم  انلاورتنة  ت را 

 نلوالف البسووي اإلداري

 مصار الوااين البوغةراك
مجبو  

 البرب اك

درجاك 

 ال ري 

س  موو

 البرب اك
 مسوو  الانل  ف )د,ح(

وضو 

 ا ستراتيجية

 

بين 

 المجموعات
8،222 2 2،12 1،21 

 دالة عند مستوى  1،111

1،11) 
داخل 

 المجموعات
122،21 218 1،211  2 ،218) 

  311 123،212 اإلجمالي

توفير البنية 

 التحتية

 

بين 

 المجموعات
12،11 2 1،112 8،21 

1،111  

 (1،11ستوى  دالة عند م
داخل 

 المجموعات
182،12 218 1،111  2 ،218) 

  311 112،31 اإلجمالي

تطوير التن يم 

 اإلداري

 

بين 

 المجموعات
11،12 2 2،112 1،12  

1،112  

 (1،11 دالة عند مستوى 

 

داخل 

 المجموعات
121،11 218 1،222  2 ،218) 

  311 121،31 اإلجمالي

تعليم وتدريب 

 نالعاملي

 

بين 

 المجموعات
1،12 2 2،21 1،31 

دالة عند مستوى  1،111 

1،11) 
داخل 

 المجموعات
121،11 218 1،121  2 ،218) 

  311 118،3 اإلجمالي

أمن وحماية 

 المعلومات

بين 

 المجموعات
11،11 2 2،112 1،111 

دالة عند مستوى  1،111 

1،11) 
داخاااااااااااال 

 المجموعات
182،21 218 1،118 

 2 ،

218) 

  311 112،12 اإلجمالي

 

كمااا يمكاان توضاايل الوصااف اإلحصااائي لمتيياارات عناصاار متطلبااات  تطبيااق الحكومااة ا لكترونيااة فااي الااوزارة ال اضااعة للدراسااة 

 موزعة المستوي اإلداري من خالل الجدول التالي :
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 (9جاتل رقم )

لوزارة الخاض   لياراس  موز   حسب البسووي الوصف اإلحصائب لبوغةراك موطيااك  تطاةع ال اوم  انلاورتنة   ب ا

 اإلداري

 

 المتييرات 
 الوزارة 

الوسااااااااااأ 

 الحسابي

ا نحااااااااراف 

 المعياري

 %12مستوى الكقة بوا و 

 الحد األعل  الحد األدن 

وضااااااااااو 

 ا ستراتيجية 

 3،182 2،833 1،211 3،111 لدارة عليا 

 3،113 2،111 1،183 2،122 لدارة وسطي 

 3،112 2،811 1،113 2،112 رافية  لدارة لش

تااااااااااوفير 

 البنية التحتية 

 3،212 3،211 1،122 3،311 لدارة عليا 

 3،222 2،121 1،821 3،181 لدارة وسطي 

 3،321 3،122 1،112 3،111 لدارة لشرافية  

تطااااااااوير 

التن ااااااااااااااااايم 

 اإلداري 

 3،212 3،118 1،118 3،121 لدارة عليا 

 3،312 3،211 1،122 3،312 لدارة وسطي 

 3،222 2،811 1،131 3،111 لدارة لشرافية  

تعلاااااااااااايم 

وتاااااااااااااادريب 

 العاملين

 2،138 2،123 1،112 2،111 لدارة عليا 

 3،182 2،821 1،123 2،111 لدارة وسطي 

 3،318 3،112 1،111 3،211 لدارة لشرافية  

أماااااااااااااان 

وحماياااااااااااااااة 

 المعلومات 

 2،811 2،311 1،181 2،131 لدارة عليا 

 2،813 2،218 1،111 2،111 دارة وسطي ل

 3،123 2،823 1،183 2،138 لدارة لشرافية  

تمبا ساع نسونوج تجود الوال ةاك ااك دنلة  إحصةائة  بةةن اتجاهةاك البسورصةب مةنهم حةول  ناصةر موطياةاك  تطاةةع ال اومة  

 ث : انلاورتنة    ب الوزارة الخاض   لياراس  موز   حسب البسووي اإلداري من حة
 

(، ممااا يؤكااد د لتهااا اإلحصااائية عنااد مسااتوى 1،21وضااو ا سااتراتيجية  : حيااث وصاال   يمااة اختبااار "ف" المحسااوبة للاا    (أ 

 ( .218،2  ( ونلك بدرجات حرية 1،11 

(، ممااا يؤكااد د لتهااا اإلحصااائية عنااد مسااتوى 8،21تااوفير البنيااة التحتيااة : حيااث وصاال   يمااة اختبااار "ف" المحسااوبة للاا    (ب 

 (.218،2 ونلك بدرجات حرية  (1،11 

(، مماا يؤكاد د لتهاا اإلحصاائية عناد مساتوى 1،12تطوير التن يم اإلداري   : حيث وصل   يمة اختبار "ف" المحسوبة للا    (ق 

 (.218،2 ( ونلك بدرجات حرية 1،11 

اإلحصاائية عناد  (، مماا يؤكاد د لتهاا1،31تعليم وتادريب العااملين  : حياث وصال   يماة اختباار "ف" المحساوبة للا    (د 

 (.218،2( ونلك بدرجات حرية  1،11مستوى  

(، مما يؤكد د لتها اإلحصاائية عناد مساتوى 1،111حيث وصل   يمة اختبار "ف" المحسوبة لل   أمن وحماية المعلومات :  (ل 

 (.218،2 ( ونلك بدرجات حرية 1،11 

 

 ( الواار ص   الفرض األتل:   2

راسة عل  أنه "   يوجد اختالفات نو د لة لحصائية في لدراكات المستقصي منهم فاي وزارة التربياة ينص الفرض األول في هال الد     

بدولة الكوي  حول أبعاد متطلبات  تطبيق الحكومة ا لكترونية باختالف خصائصهم الديموجرافية ، وفي ضوم نتاائج التحليال اإلحصاائي 

  فرض العدت و بول الفرض الباديل، أي أناه "توجاد اختالفاات نو د لاة لحصاائية السابق ونتائج اختباري "ت" و " ف"، فإنه يجب رف

في لدراكاات المستقصاي مانهم فاي وزارة التربياة بدولاة الكويا  بااختالف خصائصاهم الديموجرافياة  الناوو، مساتوي التعلايم ، المساتوي 

 حدة. اإلداري (، ونلك نحو أبعاد متطلبات  تطبيق الحكومة ا لكترونية " كل عل 
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يهاتم هااا الجاةم مان العال ة بين تطوير ن م الر ابة الداخلية و  تطبيق الحكومة ا لكترونية في وزارة التربياة بدولاة الكويا :  -2

الدراسة بالتعرف علي نوو و وة العال ة باين تطاوير ن ام الر اباة الداخلياة و  تطبياق الحكوماة ا لكترونياة فاي وزارة التربياة 

 حقيق نلك فقد تم است دات أسلوب تحليل ا نحدار وا رتباط المتعدد ، وأمكن التوصل لل  النتائج التالية :بدولة الكوي   . ولت

( ماأخونة بصاورة لجمالياة ، وباين 1،11توجد عال ة ايجابية  وياة باين تطاوير ن ام الر اباة الداخلياة   معامال ا رتبااط  (أ  

عناد مساتوي معنوياة يفاو   Fلة لحصاائية جوهرياة وفقاا  ختباار تطبيق الحكومة ا لكترونية ، وأن هال العال ة نات د 

 % . ويعني نلك رف  فرض العدت ال امس و بول الفرض البديل . 1

ساهم  عناصر ن م الر اباة الداخلياة ماأخونة بصافة لجمالياة فاي تفساير نسابة مرتفعاة مان التبااين اإلجماالي فاي تطبياق  (ب  

 %(.21ولة الكوي   الحكومة ا لكترونية في وزارة التربية بد

يتمتو ستة فقأ من عناصر ن م الر ابة الداخلية التي شملها نمونق التحليل بعال اة ايجابياة جوهرياة ماو متطلباات تطبياق  (ق  

 الحكومة ا لكترونية في وزارة التربية بدولة الكوي  مأخونة بصفة فردية .

 (6جاتل رقم )

 تدترها  ب تطاةع ال اوم  انلاورتنة الب اداك الرئةسة  ل ناصر نظم الرقاب  الاالية   

 )مخرجاك  سيوب ت يةط انن اار البو اد (

 الب اداك م
م امط 

 انن اار بةوا

م امط 

 انرتااط

م امط 

 الو ايا

1 
تسااااعد ن ااام الر اباااة فاااي تحدياااد ا ساااتراتيجية المناسااابة 

 للتطبيق 
1،22* 1،12 1،21 

 1،22 1،13 *1،21 ن تساعد ن م الر ابة في تعليم وتدريب العاملي 2

 1،21 1،12 **1،28 تساعد ن م الر ابة في لصدار القوانين المناسبة  3

 1،22 1،11 **1،22 تساعد ن م الر ابة في ضمان أمن وسالمة المعلومات  2

2 
تساعد ن م الر ابة فاي ضامان التفاعال باين مقادت ال دماة 

 ومتلقي ال دمة 
1،21* 1،21 1،32 

 1،31 1،22 **1،31 ة في تحديد األخطام والمسئول عنها تساعد ن م الر اب 1

   1،12 معامل ا رتباط المتعدد -

   1،21 معامل التحديد  -

 ( 311،  31   12،11  يمة ف المحسوبة / درجات الحرية  -

   1،111 مستوى الد لة اإلحصائية  -

 % وفقا  ختبار  ت ( 1* مستوى د لة لحصائية 

 % وفقا  ختبار  ت(  2لة لحصائية ** مستوى د 
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 النوائج تالووصةاك : 

وجااود اختالفااات نات د لااة لحصااائية بااين اتجاهااات المستقصااي ماانهم فااي الااوزارة ال اضااعة للدراسااة نحااو متطلبااات تطبيااق  (1 

 الحكومة ا لكترونية ونلك باختالف النوو.

تقصااي ماانهم فااي الااوزارة ال اضااعة للدراسااة نحااو متطلبااات تطبيااق وجااود اختالفااات نات د لااة لحصااائية بااين اتجاهااات المس (2 

 الحكومة ا لكترونية ونلك باختالف النوو.موزعة حسب المؤهل العلمي.

وجااود اختالفااات نات د لااة لحصااائية بااين اتجاهااات المستقصااي ماانهم فااي الااوزارة ال اضااعة للدراسااة نحااو متطلبااات تطبيااق  (3 

 لنوو.موزعة حسب المستوي اإلداري .الحكومة ا لكترونية ونلك باختالف ا

وجااود اختالفااات نات د لااة لحصااائية بااين اتجاهااات المستقصااي ماانهم فااي الااوزارة ال اضااعة للدراسااة نحااو متطلبااات تطبيااق  (2 

 الحكومة ا لكترونية ونلك باختالف النوو.موزعة حسب عدد سنوات ال برة .

( ماأخونة بصاورة لجمالياة ، وباين تطبياق 1،12عامال ا رتبااط وجود عال ة ايجابية  وية باين ن ام الر اباة الداخلياة   م (2 

 الحكومة ا لكترونية بوزارة التربية بدولة الكوي  .

يتمتو ستة فقأ من عناصر ن م الر ابة الداخلية التي شملها نمونق التحليل بعال اة ايجابياة جوهرياة ماو متطلباات تطبياق  (1 

 الكوي  مأخونة بصفة فردية .الحكومة ا لكترونية في وزارة التربية  بدولة 

يعتبر اهتمات مع م المنشآت بالر ابة الداخلية اهتمامااً   اصاراً    ينساجم ماو التطاورات ا  تصاادية واإلخفا اات المالياة  (1 

 التي شهدتها العديد من الشركات في اآلونة األخيرة.

لداخلية من خالل كتابة تقرير عان نلاك ت هار لم تعتد أ لب الشركات والمن مات الحكومية اإلفصاح عن فعالية الر ابة ا (8 

 فيه نقاط الضعف التي يساعد الحد منها عل  تحسين وا و هال الشركات ول هارها بالم هر الجيد.

لن بيئة تكنولوجيا المعلومات تتيير باستمرار مما يعني ليالمها تركيةاً أككر في تصميم عملها، وأدوارهاا، ومساؤولياتها،  (1 

مات المتعلقااة بهااا، والكفااامات الفنيااة الالزمااة لهااا. وهنااال بعاا  القضااايا المتعلقااة ببيئااة الر ابااة والسياسااات واإلجاارا

لتكنولوجيا المعلومات مكل: أنها معقدة ليس فقأ للكفامات الفنية ولنما أيضا حول كيفية تكامال تلاك الكفاامات ماو األن ماة 

طر ونلك يتطلب توسيو النشاطات الر ابية، كما أنها تحتااق للا  العامة للر ابة الداخلية، كما أنها  د تةيد أو ت ف  الم ا

 مهارات مت صصة.

لن تقييم الم اطر يدور حول  يات اإلدارة بتحليل وتحديد الم اطر للمساعدة في لمكانياة تحقياق األهاداف المحاددة مسابقا،  (11 

يطهاا( يمكان أن يكاون لهاا انتشاار اكبار لن م اطر الر ابة الداخلية  تحقيق أهداف تكنولوجيا المعلومات ومرا بتها وت ط

مو تكنولوجيا المعلومات اكبار مان المنااطق األخارى مان المن ماة. لاالك يجاب ا هتماات بم ااطر تكنولوجياا المعلوماات 

 وأمن معلوماتها، مواكبة التييرات بها.

الونفةذ من لةالل مجبو ة   ت  ب ضوء النوائج السابر  انوهب الااحث إلب مجبو   من الووصةاك الوب يبان تض ها موضط

 : من اإلجراءاك من قاط الجهاك البستول  تتوضح النراط الوالة  تيك الووصةاك

ضرورة ا هتمات بعقد النادوات و الادورات و المحاضارات التاي تعارف األفاراد العااملين فاي وزارة التربياة و فاي باا ي  (1 

و بأهمية تبني و تطبيق هال المفاهيم و نلك لماا لهاا مان دور المؤسسات و الدوائر الحكومية بمفاهيم الحكومة ا لكترونية 

 بالغ في تحقيق و زيادة الفعالية التن يمية. 

ضرورة ا هتمات بعقد البرامج التدريبية التي تهدف لل  تحسين و تطاوير  ادرات األفاراد العااملين فاي القطااو الحكاومي  (2 

 عل  است دات هال البرمجيات بفاعلية اكبر.عل  است دات برمجيات الحكومة ا لكترونية مما ينعكس 

ضرورة ا هتمات بتوفير البرمجيات التي تساعد فاي تاوفير الحماياة الكافياة لموا او الحكوماة ا لكترونياة المسات دمة فاي  (3 

الااوزارات و الاادوائر الحكوميااة سااوام أكاناا  هااال البرمجيااات تتعلااق بااأمن الشاابكة المساات دمة نفسااها أو بااأمن األن مااة و 

 يانات.الب

ضرورة ا هتمات بتوفير ال صوصية لألش ا  المتعاملين مو هال الشبكات التي تست دمها الحكوماة ا لكترونياة ونلاك  (2 

من خالل زيادة فاعلية تطبيق مبدأ الصالحية في التعامل مو بيانات و المعلومات األفراد، و من خالل بنام ن اات متكامال 

 ية ا لكترونية. لعملية دخول المست دمين من خالل الهو

لنشام  سم مراجعة داخلياة فاي الشاركات الكبيارة وشاركات األماوال وعادت ا كتفاام بالمرا اب الماالي والمرا اب اإلداري  (2 

 و يرهم .

 استقاللية  سم المراجعة الداخلية وأن يكون بمعةل عن با ي األ سات ، ويفضل أن يكون مقرل خارق نطا  المنشأة . (1 
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