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 :امللخص
محافظات نابلس، جنين، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على 

 إلى التعرف على دور متغيرات الدراسة )املسمى الوظيفي، الخبرة، والدورات وطولكرم
ً
سيتم تطوير االستبانة كأداة  التدريبية( حيث، كما تهدف أيضا

ن في مليلجمع البيانات من عينة الدراسة، وسيتم التأكد من صدقها ومعامل  ثباتها، حيث تجرى الدراسة على عينة  عشوائية طبقية ممثلة لعدد العا

املعوقات التي تواجه تطبيق البلدية االلكترونية تتمثل في  أبرز حيث توصلت الدراسة الى ان   ( فردا.243بلديات كل من نابلس، وطولكرم  حيث ستبلغ  )

السرية بين املواطن ، وأيضا الحفاظ على املعوقات اإلدارية واملعوقات التشريعية، وقد اوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق البلدية االلكترونية

 والبلدية، وتعزيز العمل البلدي.

 البلدية، البلدية االلكترونية، املعوقات التشريعية، املعوقات اإلدارية.  الكلمات املفتاحية:

 دقدمة: امل
االختراع في جميع دول  شهد النصف الثاني من القرن العشرين ظهور اهم االختراعات البشرية على االطالق وهو الحاسب اآللي، وقد انتشر هذا

صبح العالم، ولكن الدول بقيت متواضعة في تعاملها مع الحاسب اآللي إلى أن ظهرت شبكة االنترنت العالية وأخذت تتسم مالمح أهميتها، بحيث أ

 الحاسب اآللي واالنترنت أدوات ال يمكن االستغناء عنها للمواطن والدولة على حد السواء.

االتصاالت لقد كان لزاما على الحكومات في العالم التفكير في مواكبة التطور لالستفادة من التطور الهائل واملتسارع الذي يشهده قطاع تكنولوجيا 

بلديات من تقديم ال انتقال عملوتقنية املعلومات في القرن املاض ي. وكانت هذه املواكبة تتمثل في ظهور ما يعرف باسم البلديات االلكترونية، ويعني 

 .الخدمات العامة واملعامالت من شكلها الروتيني التقليدي إلى الشكل االلكتروني عبر االنترنت

بان تعريف البلدية االلكترونية يشابه الى حد كبير التعريف الخاص بالحكومة  ) Shahnavazi, M. I., & Shahnavazi, Y. 2012 (ويرى 

لكترونية، كما انها االلكترونية، اال ان البلديات االلكترونية تتميز بكونها اقرب الى املواطن من الحكومة، وأيضا تعتبر اسهل في التعامل من الحكومة اال

 ما انها تعتمد على درجة الجهوزية االلكترونية، والتخطيط املحلي وغيرها من املدخالت األخرى.تسهم في زيادة اإلنتاجية وتحسين األداء، ك

إلى  باإلضافةوتهدف البلديات االلكترونية إلى تقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع وأيسر ملواطنيها، وتساعد في توفير املناخ املشجع تجاه املواطن، 

تمر بحيث تساعد في التخطيط، وبالتالي رفع كفاءة الجهاز اإلداري  واملوظفين في البلديات، وتوفير املال توفير معلومات دقيقه ومحدة بشكل مس

 .(et al 2008,Ghavamifar ,)والوقت، ودمج البلديات بالنظام العالمي الجديد

البلدية ، بمعنى أن الخدمات التي تقدمها  –البلدية وتتنوع البلديات االلكترونية حول العالم ضمن الجهات التي تستخدمها، فمثال هناك نموذج 

املواطن، ويقصد بها توافر الترابط  –البلديات االلكترونية هي خدمات داخلية ، بحيث تربط الجهات داخل البلدية نفسها، وأيضا هناك نموذج البلدية 

 تركيز البلديات االلكترونية.بين البلديات االلكترونية واملواطن بشكل مباشر، والنموذج األخير يتمثل في 

من الفساد، واستغالل  ابتداءاإلداري  باإلصالحفالبلديات االلكترونية تعتبر أداة حديثة وفعالة في معالجة الكثير من املشاكل والقضايا التي تتعلق 

لكترونية إلى جهد ومتطلبات تشمل التشريعات املنصب، وتساعد في انجاز املهمات بسرعة ودقة، ولكن في املقابل تحتاج عملية تفعيل البلديات اال

                                                             
 
1

د  
ُ
   اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )ق

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
mailto:Majeed.mansour@aauj.edu
mailto:Majeed.mansour@aauj.edu


 جميد منصور، هنادي عواد                                    معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكرتونية يف فلسطني: دراسة حالة على حمافظات نابلس، جنني، وطولكرم 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
390 

 

وعليه فإن الدراسة الحالية (Alshawi , 2007  )والقوانين الداعمة لها، وأيضا البنية التحتية الالزمة، والتدريب والتأهيل من قبل العاملين في الحكومة

 .محافظات نابلس، جنين، وطولكرمتسعى إلى التعرف على معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على 

 مشكلة الدراسة:
رد وقطاعات الدولة املختلفة ، فلم ال يمكن االستغناء عن الوسائل الحديثة والتقنيات التي وفرتها تقنيات االتصال الحديثة في تسهيل مهمة الف

ما توسعت لتشمل دوال أخرى، وكمظهر من مظاهر التقدم والرقي في ا ملجتمع، تعد البلديات االلكترونية كمفهوم وفكرة مقتصرة على دولة بعينها وإن 

ات التي تقدمها عن نفسها، فظهر على سبيل املثال مؤشر وأيضا كأداة فعالة بيد البلدية العامة او اإلدارات املحلية واملواطن على االستفادة من املعلوم

ة الفرد الجاهزية االلكترونية، والذي يعطي مؤشرات عن استخدام االنترنت والويب، والبنية التحتية لالتصاالت، والعنصر البشري الذي يتعلق بقدر 

د يبدو للبعض بأنه مفهوم نظري غير قابل للتطبيق العملي، وعليه فإن على االستفادة من تكنولوجيا املعلومات، ولكن  مفهوم البلديات االلكترونية ق

 .محافظات نابلس، جنين، وطولكرمهذه الدراسة تسعى إلى توضيح هذا معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على 

 اسئلة البحث:
 وتسعى الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية:

  مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين؟ مدى تطبيقما 

  فلسطين؟ فيما متطلبات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية 

  فلسطين؟ فيما معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية 

  فلسطين؟ فيما مزايا وسلبيات تطبيق البلديات االلكترونية 

 فرضيات الدراسة:

 الفرضيات التالية:تسعى الدراسة الى فحص 

 ( في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 تعزى ملتغير املسمى الوظيفي. محافظات نابلس، جنين، وطولكرم

 ( في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 تعزى ملتغير الخبرة. محافظات نابلس، جنين، وطولكرم

 ( في معوقات تطبيق مفهوم البل0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ديات االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على

 تعزى ملتغير والدورات التدريبية محافظات نابلس، جنين، وطولكرم

 همية البحث:أ

بين تنبع أهمية الدراسة النظرية الحالية من خالل كونها من الدراسات التي تهدف إلى التعرف على البلديات االلكترونية ودورها في التقريب 

تنبع وكما   .سسات الحكم املحلي مثل البلديات واملجالس املحلية واملجالس املشتركة في فلسطين من خالل مفهوم البلديات االلكترونيةاملواطن ومؤ 

 أهمية الدراسة من خالل توفر القدرة على الوصول إلى مجموعة من التوصيات والنتائج التي يمكن أن تفيد العاملين في مجال البلديات.

أن أهمية الدراسة تنبع من خالل افادتها ملؤسسات الدولة الخاصة من حيث قياس مستوى ادائها، واملعوقات التي يمكن تواجه تطبيق مثل يرى الباحث 

 هذا املفهوم، كما ويرى الباحث أن أهمية الدراسة قد تفيد صانعي القرار في فلسطين من حيث التعرف بأهمية معوقات تطبيق مفهوم البلديات

البلديات بأنهم مراقبين  مسؤولونية ، والتي تعد  وسيلة من وسائل مكافحة الفساد وتحسين عملية اإلصالح اإلداري والخدماتي فعندما يعرف االلكترو

 العامة.  النفقاتمن قبل الجمهور وأنهم ملتزمين في نشر سجالت العمل حول أدائهم فإنهم سيكونون على درجة أقل من استغالل 

 والدراسات السابدقةاالطار النظري 

 البلدية االلكترونيةمتطلبات 

إلى توافر عدة متطلبات حتى يمكن تطبيقها، وباألخص في الدول النامية. وال ترتبط هذه املتطلبات ببنية القطاعات  البلدية االلكترونيةتحتاج 

، والتقدم في بنية البلدية االلكترونيةبادل املعلومات في العامة لتشمل اإلطار املؤسس ي والتنظيمي املنظم للعمل، والبنية التشريعية في مجال ت

 البنية الثقافية التي تساعد على تقبل املجتمع واألشخاص لفكرة تبادل املعلومات في 
ً
 في مجملها. البلدية االلكترونيةتكنولوجيا املعلومات، وأخيرا
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 التدقدم في مجال بنية تكنولوجيا املعلومات

.  فاملتطلبات الفنية البلدية االلكترونيةوتتعلق هذه املتطلبات بحالة البنية التقنية املوجودة، وكيفية تطويرها واستثمار املوجود منها في مجال 

)املناعسة الكترونيةمل في اجهزة الحاسب االلي، وشبكات االتصال الداخلية والخارجية، وانظمة دفعه ث، وهي تتالبلدية االلكترونيةتشكل جوهر 

 .(2004واحمد، 

 البلدية االلكترونيةالبنية التشريعية املنظمة 

التصاالت وهي التي تتمثل في االنتقال من البيئة املعنوية كشكل من أشكال اإلدارة الحديثة إلى التعامل ضمن بيئات افتراضية تعتمد على تقنيات ا

ف تشريعي قادر على استيعابها وبيان شكلها القانوني، ومن هذه التشريعات مثال تلك التي تتعلق بالدفع ونظم املعلومات، وهذه املفاهيم تحتاج إلى تكيي

ويمكن  (  .Shahnavazi, M. I., & Shahnavazi, Y. (2012)) االلكتروني، والعقد االلكتروني، والتوقيع االلكتروني، ووسائل االثبات االلكترونية

نظام قانوني متكامل للمعامالت اإللكترونية على الصعيدين الدولي والوطني  فوجود البلدية االلكترونيةة الالزمة لتنظيم تحديد أهم املتطلبات القانوني

. وجود تشريعات البلدية االلكترونيةيتكاتف مع جهود الدول الحثيثة في توفير اإلمكانيات املادية والفنية لشركات السياحة للعمل على تفعيل نمط 

 .(43، ص2001)الكافي،ولوائح منظمة لعمل املؤسسات والوكاالت في القطاع العام تتواءم مع األشكال املستحدثة التي فرضتها الحكومة

 توافر العنصر البشري 

وجود بيئة ثقافية مهيئة ملثل  – نيةالبلدية االلكتروشأنها شأن جهود تطبيق  –واملعامالت املرتبطة بها  البلدية االلكترونيةمن الضروري لتطبيق 

 في برامح 
ً
إلحاق الضرر بالهيئات الحكومية والخاصة التي يقاوم فيها املوظفين  البلدية االلكترونيةهذا النوع من التعامالت. فمن شأن السير قدما

العمل أو بسبب اإلجراءات الروتينية والبيروقراطية  الحاليين نظم العمل الجديدة والخدمات املقدمة كنتيجة لعدم إملامهم باملهارات الالزمة لسوق 

 سيادية على من حولهم
ً
جديدة لهؤالء  استراتيجيةوهذا ما يدفع إلى ضرورة بناء  (Moon,  (2002املعوقة التي يلعب فيها موظفو الخدمة العامة أدورا

البلدية من خالل البرامج التدريبية التي تهدف للتوعية بأهمية الوعي   لتبادل املعلومات في   البلدية االلكترونيةالوسطاء التقليدين تؤهلهم للحاق ب

 .(2004)املناعسة واحمد، بها، وتزويدهم باملهارات الالزمة لذلك البلدية االلكترونيةوارتباط  االلكترونية

  البلدية االلكترونيةمراحل التحول الى 

مرحلة اإلصالح اإلداري، والتي تتمثل في إصالح هيكل الجهاز اإلداري ذاته  البلدية االلكترونيةم عملية التحول إلى ومن املراحل األساسية التي تقس

حقيقي من حيث الحجم واألعباء وأيضا الهيكل الوظيفي داخل الجهاز اإلداري من خالل العمل على آليات وتنفيذ مهام محددة، فاإلصالح اإلداري ال

يتمثل في  القضاء على البيروقراطية، وإزالة الترهل الحكومي، باإلضافة إلى وجود القناعة لدى اإلدارة العليا وهي  لبلدية االلكترونيةاالذي تحتاج اليه 

نية التحتية، التي في تطورها بمراحل أخرى تتمثل في بناء الب البلدية االلكترونيةوتمر  هي ضرورة ال بد منها. البلدية االلكترونيةاإلدارة السياسية على أن  

، لكل من يستخدم التطبيقات الحكومية، املعوقات التي تتعلق بالبنية التحتية الالزمة للبلدية االلكترونيةالخصوصية، و  مبادئتضمن وتكفل تحقيق 

ا املرحلة الثانية الرئيسية والتي تشهد فيها حكومة الدولة االن تقال التدريجي وما يشمل هذه املرحلة من أجهزة ومعدات وبرمجيات تحقق هذا الهدف، أم 

ا املرحلة الثالثة والتي تبدأ فيها من الشكل التقليدي إلى الشكل اآللي وما تتطلبه هذه املرحلة من كوادر حكومية مدربة وت البلدية جهيزات كافية، أم 

، 2010)املبيضين، العمل على ايصال الخدمات بسهولة ويسير من خالل التعاون بين القطاعي العام والخاص وتوفير املعلومات الالزمة لهم االلكترونية

 .(15ص

  االلكترونيةاملعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية 

على اعلى املستويات، فقامت الدول املتقدمة باتباع  املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلكترونيةالترويج الى  1995د جرى في عام لق

لدية البالعالم في تخفيض تكاليف الخدمات املقدمة وتحسين مستواها حيث ان  نضاقويعتمد على رغبة الحكومات على  البلدية االلكترونيةبرنامج 

 :(25، ص2012ما يلي)العبود، تحقق مزايا متعددة تتمثل في  االلكترونية

  سرعة االنجاز:  

يث ال فإنجاز املعامالت الكترونيا ال يستغرق الكثير من الوقت، بل هو موفر للوقت والتكلفة على الحكومة واملواطن، ويسرع من أداء املوظف بح

وايضا على املواطن الذي ال يظهر الى الوقوف في دور أو معرفته   .Lighthouses,(2007) املعلومةيستغرقه وقتا في البحث والوصول الى 

 .(2010منه )املبيضين، باملستلزمات أو الشروط املطلوبة 

يمثل سرعة الخدمة وتقديمها من نافذة واحدة وتوفير على املتلقي  الوقت والجهد  والنفقات  البلدية االلكترونيةفتميز األداء الحكومي في إطار 

العمل  وأيضا دقة املعلومات املقدمة لطالبها من خالل االعتماد على تقنيات الحاسب اآللي في أعمال املحاسبة والنماذج اإلدارية وتوحيد أسلوب

 (.2004)املناعسة واحمد، انتشار املعلومة املقدمةاإلداري وتحقيق العدالة واملساواة وسرعة 
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 زيادة االتدقان وتخفيض التكاليف:  

يجعل من الخدمة املقدمة أكثر دقة مقارنة بتقديم الخدمة بشكل يدوي، فهو يسهم في تقليل عدد املوظفين  البلدية االلكترونيةوأيضا في تطبيق 

ها تجعل عمل املوظف أكثر ( et alGupta,2004 ,)الحكوميين من أجر تقديم خدمات الدولة بشكل الكتروني عنه في حال تم تقيمها بشكل يدوي  كما أن 

ا من حيث التكاليف فإن  نظا البلدية م دقة وأسهل وأيضا تسهل من مراقبة املوظف في عمله وكفالة أن تصل الخدمة إلى من يطلبها بالشكل األمثل. أم 

 يحتاج إلى الكثير من األموال في بدايته، ويحتاج إلى أموال كثيرة أيضا في  تشغيله. االلكترونية

ه وبعد إتمام هذه املرحلة تكون التكلفة قليلة جدا مقارنة   أن 
 
بالنظم التقليدية، وتنفق التكاليف على شراء األجهزة واملعدات والبرمجيات والتدريب، إال

 .(2010)املبيضين، فهو يؤدي إلى تقليص عدد املوظفين، واختصار تكاليف اإلجراءات واملستلزمات سواء على املواطن أو الدولة

 تبسيط االجراءات والشفافية االدارية: 

، فعن طريق البلدية االلكترونيةإن األمراض التي تتعلق بالنظم التقليدية في تقديم الخدمات الحكومية قد تنخفض بشكل كبير في تطبيق نظم 

يتم القضاء بشكل كبير على البيروقراطية ومكافحة الفساد وتقليل إهدار الوقت والجهد واملال سواء على املواطن أو الدولة،  البلدية االلكترونية

أن يقوم بعمله بشكل واضح ودقيق دون أن يلجأ إلى رؤساءه في العمل، أو تمييز أحد دون آخر  البلدية االلكترونيةفيمكن ملوظف الدولة من خالل 

خرى، وتغيب أمراض األنظمة الحكومية التقليدية من رشوة وتالعب وسوء معاملة بسبب منصبه
ُ
، فهو ال يتصل بشكل مباشر باملواطن أو بأي مصلحة أ

 للمواطن

 فالتفاعل االيجابي بين مؤسسات الدولة وتكامل عملها بشكل الكتروني بما يخدم املواطن وقطاعات األعمال املختلفة يسهم في بناء التفاعل

ها قادرة على تلبية احتياجاته وتقديم الخدمااال  ت له بالشكل يجابي بين مؤسسات الدولة وتكاملها، وهو يخلق جو من الثقة بين املواطن والدولة على أن 

 .السريع واملناسب

  في فلسطين البلدية االلكترونيةواقع 

في فلسطين، من حيث  املواطنينلدى  تطبيق البلدية االلكترونية معوقاتفي تعزيز  البلدية االلكترونيةويتناول هذا الفصل توضيح مدى دور 

في  املواطنينلدى  معوقات تطبيق البلدية االلكترونيةفي تعزيز  البلدية االلكترونيةتطور املفهوم فيها، وأيضا توضيح املجاالت التي يتم من خاللها دور 

 للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحث  في تحديد فلسطين واملعوقات التي تحول دون تطبيق هذا املفهوم. باإلض
ً
افة إلى أن  هذا الفصل يتضمن وصفا

ية مجتمع الدراسة وعينتها، واستخدام أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، إضافة إلى وصف تصميم الدراسة والطرق اإلحصائ

 املتبعة في تحليل البيانات.

  في فلسطين: االلكترونية البلديةتطور مفهوم  

الفلسطينية في ما سمي في ذلك الوقت بمركز الحاسوب الفلسطيني مع البدايات االولى لتأسيس السلطة  البلدية االلكترونيةانطلقت بدايات 

الحاسوب الحكومي أن يكون الوطنية الفلسطينية، ومن ثم تولت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات هذه املهمة وكانت أهم األهداف في مركز 

مصدرا رئيسيا للمعلومات، وهيئة استشارية في مجال االتصاالت وأيضا تقديم الخدمات لكافة املؤسسات الفلسطينية وتصميم وتنفيذ الشبكة 

 .(12، ص2005)شبلي، الحكومية التي تربط املؤسسات الفلسطينية بشبكة املعلومات الوطنية والعاملية

والتي كانت رؤيتها متلخصة في توفير الخدمات  2002ة مشروع االستراتيجية الوطنية للحكومة االلكترونية الفلسطينية في عام ومن ثم تبلورت فكر 

بإطار شامل ومتكامل من األنظمة والقوانين والتشريعات  مع ضمان عدم اللمس بحقوق  البلدية االلكترونيةالحكومية الفلسطينية للجميع من خالل 

 على خصوصياتهم وكرامتهم الشخصية. االعتداءرين او وحريات االخ

ها تعتبر  أن 
 
تقدمة إلكترونيا، بالنسبة لَعدد السكان وامتالكهم أجهزة الَحاسوب  رغم أن  فلسطين بلد محتلة من قبل اسرائيل، إال

ُ
من الُبلدان امل

متقدمة إلكترونيا فهي إحدى الواليات األمريكية القابضة ، فما َيحدث في أمريكا واالتصاالت ، بحكم االحتالل اإلسرائيلي ، حيث أن " الدولة العبرية " 

 االتصالفي زمٍن عصري تقني، فرضت فيه وسائل  ،(2006)الشامي، من تطور واختراعات في عالم االتصاالت واإللكترونيات يتنقل مباشرة إلى إسرائيل

، وسناب KIK، والكيك YouTubeواليوتيوب  Instagramرام غاإلنست و  Fcebookوالفيس بوك   Twitterااللكترونية نفسها في فلسطين ومنها تويتر  

وغيرها فصنعت  واقع افتراض ي خاص بها، وأضحت فيه تطبيقات الويب التفاعلية في مواقع الوزارات الفلسطينية املختلفة ، هذا  Snapchatشات 

مع ثورة العصر وتقدم التقنية وانتشار شبكات التواصل االجتماعي التي أصبحت تعج في عالم  العالم االفتراض ي اإللكتروني الذي فرض نفسه وبقوة،

ا افتراضًيا ال حدود له، وفتحت في الفكر فتًحا جديًدا ال عهد لنا به في ثقافة 
ً
مجتمعنا وقيم اإلنترنت، والتي انتشرت بشكل غير مسبوق، وكونت عامل

 .(15، ص2011)الحسنات، وطننا وتقاليدنا

ه بالرغم من هذا وذاك؛ ُيجمع الخبراء على أن  الثقافة الرقمية ووسائل التواصل في الفضاء االفتراض ي له العديد من اإليجابيا  أن 
 
ت والحسنات التي ال إال

االلكترونية السائدة واملساعدة.  ، بالرغم من الثقافة البلدية االلكترونية مبادئُيختلف عليها، بيد أن  املؤسسات الحكومية ال زالت بعيدة عن تطبيق 
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ضا غياب وترجع األسباب في هذه ضعف التطبيق إلى مشكالت إدارية أوال، فال يوجد إرادة حقيقية ساعية نحو تطبيق املفاهيم اإلدارية الحديثة، وأي

 .(2007)التمام، التشريعات القانونية التي تحمي التعامالت االلكترونية واملعامالت الخاصة باملواطنين

في فلسطين تحديات تتعلق بالتشريعات والقوانين  املواطنينلدى  معوقات تطبيق البلدية االلكترونيةفي تعزيز  البلدية االلكترونيةوقد يواجه دور 

لة، وهو السارية، حيث تتمثل هذه املعوقات بعدم وجود مثل هذه التشريعات والقوانين أو عدم اتساق التشريعات والقوانين من السياسة العامة للدو 

رعية القانونية على التعامالت االلكترونية، ويمكن مواجهة هذه ما يتطلب من رجال القانون واملشرعين في الدولة  اتخاذ الخطوات الكافية لتوفير الش

الع على اآلراء والتجارب الدولية األخرى ومناقشة املشكالت القانونية والتشريعية التي تتمخض عن تطبيق 
 
، البلدية االلكترونيةالتحديات من خالل االط

من خالل توحيد االستمارات، واألساليب، حفظ البيانات  البلدية االلكترونيةم ويمكن أيضا معالجة املشكالت القانونية والتشريعية لتطبيق نظ

 .(2010)املبيضين، واألرشيف، وطلبات املعلومات والبيانات

في فلسطين والتي تتمثل في مسألة االمن والخصوصية، فاألمن والخصوصية  البلدية االلكترونيةالتي تواجه تطبيق نظم  أبرز التحدياتلعل من 

فراد أو العناصر التي تتعلق بثقة املواطن بالوسائل االلكترونية،  وهي أيضا تتعلق بقدرة الدولة على حماية معلومات خاصة لها من أن تقع بيد أهي 

وتوعية املواطن عن  ةاإللكترونيبأمن املعلومات والحكومة  االهتماممنظمات غير صحيحة،  ويمكن معالجة هذه املشكالت والتحديات من خالل 

 البلدية االلكترونية معوقاتكما أن  من سلبيات أو  .(2010)املبيضين، االساليب والوسائل التي تضمن له ان يحتفظ بخصوصيته وحمايتها من االنتهاك

للتجسس واالستغالل غير املشروع  عرضة البلدية االلكترونيةوالتي تتمثل في التجسس االلكتروني، حيث تكون املعلومات التي يتم تبادلها من خالل 

 .(2004)املناعسة واحمد، سواء من الغير أو من العاملين أنفسهم

في فلسطين يتضمن توفير البنية التحتية  املواطنينلدى  معوقات تطبيق البلدية االلكترونيةفي تعزيز  البلدية االلكترونيةإن  أهم تحديات دور 

ما يتطلبه الالزمة في جميع املناطق وهو امر ال يمكن تحقيقه فعليا فهناك مناطق فلسطينية مهمة، فهي تتطلب وجود بنية تحتية تتعلق باالتصاالت، و 

بأن تشجع القطاعات االستثمارية في االستثمار في قطاع ذلك من مشروعات متوافقة مع بنية االتصاالت التحتية املتوافرة، وهو ما يتطلب من الدولة 

البلدية االتصاالت، وتطوير البنية التحتية يحتاج إلى تدريب العاملين واملوظفين الحكوميين على التعامل مع مستلزمات البنية التحتية لتطبق 

قد يفرض على الشبكة  طر فدياد عدد املستخدمين للشبكة بشكل مكما أن  البنية التحتية يجب أن تتمتع بقدرة على ضبط األداء، فاز ، االلكترونية

 . (2006)الشامي، أحمال كبيرة وانخفاض في أداءها، وهو ما يفرض على الحكومة بأن تقوم في توسيع قدرة الشبكة على تحمل الضغط املفروض عليها

ه   البلدية االلكترونيةالتي تواجه تطبيق  املشكالتومن  ليس جميع املواطنين لديهم مستوى موحد من الثقافة االلكترونية، فهناك في فسطين أيضا أن 

البلدية مجموعات سكانية ال يتوفر لها املعرفة االلكترونية، وبعضها ال يمتلك الوسائل واألدوات الالزمة لالستفادة من الخدمات التي تقدمها 

شأنها أن تسهل عمل هذه الفئات في املجتمع، كما يمكن تسهيل املعرفة االلكترونية ، وهو يفرض على الحكومة بأن تقوم باتخاذ خطوات من االلكترونية

ئات لهذه الفئة من خالل استخدام وسائل توضيحية عبر الصور أو الكالم أو غيرها من الوسائل وتوفير نقاط وصول للحاسوب بشكل مجاني لهذه الف

املجتمع ال يرى بأن  هناك ضرورة الستخدام الخدمات االلكترونية  بسبب اتجاهاتهم السلبية في املجتمع. وفي بعض األحيان تكون هناك فئات أخرى في 

 مثل الخوف وعدم الثقة وخصوصا عندما تكون املعامالت ذات صبغة مالية. التقنياتتجاه هذه 

  السابدقة: الدراسات
 
ا
 : الدراسات العربية: اوال

  ( )بعنوان " استراتيجيات البلديات االلكترونية في الدول العربية: الواقع وافاق التطور"( 2013دراسة االمم املتحدة )اليونسكو  

حيث تبين الدراسة استراتيجيات البلديات االلكترونية بشكل محدد في الدول العربية، والتي تشمل على مصادر املعلومات والبيانات، وطرق 

عملية استخدام هذه املعلومات، وتوصلت الدراسة الى ان البلديات االلكترونية تشدد على التكامل االقليمي بين دول املنطقة، ودور التخطيط في 

ومة تطبيق وتنفيذ مشاريع البلديات االلكترونية، كما طرحت الدراسة مفاهيم ذات عالقة بالبلديات االلكترونية مثل الحكومة املفتوحة، والحك

 النقالة، والحكومة الذكية.  

وم البلديات االلكترونية، كما استفاد وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في التعرف الى االستراتيجيات التي تتبعها الدول العربية في تطبيق مفه

 منها في التعرف الى املصادر االساسية التي تستقي منها الحكومة في تطبيق البلديات االلكترونية.

   ( بعنوان : "تطبيق مفاهيم حرية املعلومات والبلديات االلكترونية في وزارة التربية والتعليم املصرية ".2009الجمل)  دراسة الباحث يسري 

ديات تبين الدراسة بأن حرية املعلومات تتيح فرصة أكبر ومزيد من الشفافية،  تقوم اآلن بتطوير موقًعا للوزارة، ومن خالل تطوير برامج البل 

أخرى، أو نقل االلكترونية، ستتاح التعامالت اليومية من خالل نماذج موجودة على موقع الوزارة، مثل االلتحاق باملدارس، أو نقل تلميذ من مدرسة إلى 

املعلومات مدرس وهكذا جميع املمارسات التي توفر الكثير من النفقات. وهى إحدى آليات مكافحة الفساد. وقد بينت الدراسة أن  تكنولوجيا االتصال و 
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وقع متاحة للجميع، سواء أكانت أصبحت تعطي عدًدا من األدوات غير املسبوقة بإتاحة الشفافية، إذ البد من أن تكون جميع املمارسات املوجودة على امل

 فيما يتعلق بممارسات معينة أو جميع األحداث واألخبار في الوزارة باإلضافة إلى التعامالت اليومية. 

ذ ونية، اوقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في التعرف الى اهمية حرية املعلومات بصفتها املرحلة االولى واالساسية في تطبيق البلديات االلكتر

 ان تطبيق مفاهيم ونماذج البلديات االلكترونية يحتاج الى حرية تبادل للمعلومات بين الدولة واملواطن بشكل اساس ي واولي.

   ( دراسة كان عنوانها: "البلديات االلكترونية كمدخل للتطوير اإلداري  دراسة تطبيدقية على الكليات التدقنية، من وجهة 2007كما وأجرى التمام )

 ء الهيئة التعليمية والتدريبية".نظر أعضا

ضاء هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق البلديات االلكترونية في الكليات التقنية في اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أع

ارة الكليات التقنية. وقد استخدمت  الدراسة الهيئة التعليمية والتدريبية، والتعرف إلى مدى إسهام تطبيق البلديات االلكترونية في تحسين مستوى إد

والتدريبية.  املنهج الوصفي التحليلي وكانت االستبانة هي أداة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة عشوائية طبقية من أعضاء الهيئة التعليمية

 .ة الكليات التقنية بدرجة عاليةوكان من أهم نتائجها ما يلي: أن تطبيق البلديات االلكترونية يسهم في تحسين إدار 

حيث ان  ،اذ يرى الباحث في هذه الدراسة اهمية خاصة، اذ استفاد منها في التعرف الى العالقة بين التطوير االداري وتطبيق البلديات االلكترونية

 املفهومان هما مترابطان ويسعيان الى تحسين اداء الحكومة بشكل اساس ي.

   ن:" تدقييم دور نظم املعلومات اإلدارية في عملية صنع الدقرار لدى متخذي الدقرار في الجامعات الفلسطينية في قطاع بعنوا 2005دراسة ابو سبت

 غزة".

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق في مكونات نظم املعلومات اإلدارية لصالح الجامعة اإلسالمية، ووجود تقنيات حديثة بشكل عام في مكونات 

كما أظهرت الدراسة أن نظم املعلومات  امعات الفلسطينية جعلت املستخدمين يعتمدون عليها اعتمادا كليا في صنع القرارات،نظم املعلومات في الج

 ت أهمها:الحديثة ال ترتقي إلى مستوى األنظمة الخبيرة حيث أنها ال تعطي حلوال للمشكالت وغير متصلة ببعضها. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيا

 نظم املعلومات اإلدارية املحوسبة،  وذلك تبعا للمستحدثات التكنولوجية الحديثة واالستمرار في تطوير املستوى التنظيمي. تطوير ورفع

البلديات  وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في التعرف الى العالقة الوطيدة بين انظمة املعلومات بشكل عام وبين قواعد البيانات التي تستخدمها

 ونية في تقديم خدماتها. االلكتر

 ( )( بعنوان " استراتيجيات البلديات االلكترونية في الدول العربية: الواقع وافاق التطور"2013دراسة االمم املتحدة )اليونسكو  

بيانات، وطرق حيث تبين الدراسة استراتيجيات البلديات االلكترونية بشكل محدد في الدول العربية، والتي تشمل على مصادر املعلومات وال

عملية استخدام هذه املعلومات، وتوصلت الدراسة الى ان البلديات االلكترونية تشدد على التكامل االقليمي بين دول املنطقة، ودور التخطيط في 

فتوحة، والحكومة تطبيق وتنفيذ مشاريع البلديات االلكترونية، كما طرحت الدراسة مفاهيم ذات عالقة بالبلديات االلكترونية مثل الحكومة امل

 النقالة، والحكومة الذكية.  

كما استفاد وقد استفاد الباحثة من هذه الدراسة في التعرف الى االستراتيجيات التي تتبعها الدول العربية في تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية، 

 ات االلكترونية.منها في التعرف الى املصادر االساسية التي تستقي منها الحكومة في تطبيق البلدي

: ثاني 
ا
 الدراسات األجنبية:ا

 دراسة ياني وتالYani & tal keilho (2004)  ." بعنوان : "تفسير تبني البلديات االلكترونية 

.إذ تم هدفت هذه الدراسة إلى بحث أثر العوامل التنظيمية الداخلية وتأثير النظراء الخارجيين على مستوى تطبيق مجاالت البلديات االلكترونية  

أظهرت وقد  تأثير النظراء واملساندة السياسية وخصائص البلديات االلكترونية،و  دراسة مجموعة من املتغيرات مثل ضغوط الجمهور الخارجي،

ترونية في الدراسة أن للقيادات السياسية وعبء العمل الناتج عن البريد االلكتروني والخدمات املباشرة ارتباطا مباشرا نحو تطبيق البلديات االلك

للخدمات  حين وجد أن مستوى تطبيق مجاالت البلديات االلكترونية يتأثر بعوامل دون غيرها مثل حجم السكان وقدرة املواطنين على الوصول 

 الحكومية وعبء العمل الناتج عن البريد االلكتروني والخدمات املباشرة.

كل تحدثت الدراسات عن أكثر التحديات في مجال اإلدارة العاملية وهي تطبيق النظريات وتطوير النماذج في جزء في قسم من العالم ونالحظ إن 

األخرى واجهها مطوري النظريات لتطوير إطار عام إداري مفيد كمرجع لتحديد نظرية النظريات التي ظهرت واجهت هذا التحدي .ومعظم التحديات 

ات بالرغم من اختالف الثقافات)االختالف في التصرف والسلوك والقيم في العمل والحضارات ( والتحدي األكبر عدم وجود بيانات مقارنة للثقاف

 ير وفعالية املنظمات عبر الثقافات املختلفة ".وقد تم إيجاد قليل من الدراسات تركز على "تأث اإلدارية،



 جميد منصور، هنادي عواد                                    معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكرتونية يف فلسطني: دراسة حالة على حمافظات نابلس، جنني، وطولكرم 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
395 

 

تفاد ايضا من وقد استفاد الباحثة من هذه الدراسة في التعرف الى املبررات االساسية التي تقوم عليها الدول في تطبيق البلديات االلكترونية، وقد اس

 تؤثر فيها مثل عدد السكان والبنية التحتية والثقافة. التعرف الى الخصائص التي تميز البلديات االلكترونية والعوامل املتعددة التي 

  دراسة سكوال وشميدتScheduler& Schmidt  (2004)  ." بعنوان: "ادارة البلديات االلكترونية وتنظيمها 

مل هدفت هذه الدراسة إلى بحث أثر العوامل اإلدارية الداعمة واملعيقة لتطبيق البلديات االلكترونية وذلك من خالل دراسة مجموعة من العوا 

 بينمثل األنشطة اإلدارية والروابط السياسية والعقبات الخارجية وقد أثبتت نتائج تحليل املسار الذي تم استخدامه إلى وجود عالقة مباشرة 

ديات النشاطات اإلدارية وتطبيق البلديات االلكترونية ووجود عالقة غير مباشرة بين إدراك العقبات الخارجية واالرتباط السياس ي وتطبيق البل

 االلكترونية من خالل األنشطة اإلدارية. 

اللكترونية وتنظيمها ملهامها، اذ تظهر السمات البارزة وقد استفاد الباحثة من هذه الدراسة في  التعرف الى العوامل التي تؤثر في اداءة البلديات ا

ة ذلك في تطبيق البلديات االلكترونية من خالل االنشطة التي تقوم بها االدارة، وكيفية ربطها للمؤسسات الحكومية املتعددة بعضها ببعض وعالق

 بالدول املجاورة واالقليم املحيط بها.

بقة بأنها تطرقت إلى موضوع البلديات االلكترونية من حيث الفائدة املرجوة، واملزايا التي تنتج عنها، يتضح من خالل استعراض الدراسات الساو  

 الدراسات السابقة قد اختلفت فيما بينها بأنها 
 أن 

 
قد تناولت تطبيق باإلضافة إلى تناولها املعوقات التي قد تواجه تطبيق البلديات االلكترونية، اال

ة في مجاالت متنوعة مثل الدوائر الحكومية والجامعات، كما وأنها اهتمت بالشكل الخارجي للحكومة االلكترونية مثل بناء املواقع البلديات االلكتروني

 من الدراسات تناول تطبيق البلديات االلكترونية بشكل عام في فلسطين أو تناول الجوانب الت
ْ
ا  أن  أي 

 
نونية شريعية والقاوتوفير النماذج الكترونيا، إال

ا استفاد لهذا التطبيق، كما استفاد الباحثة من خالل أداة الدراسة وهي االستبانة في محاولة التعرف على مدى تطبيق البلديات االلكترونية، وأيض

 الباحثة في التعرف إلى منهج الدراسة ومجاالتها.

 :الطريدقة واإلجراءات
من خالل هذا الفصل قام الباحث بتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وبناء وتطوير أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، 

 إضافة إلى وصف متغيرات الدراسة والطرق اإلحصائية املتبعة في تحليل البيانات، حيث تعد هذه الدراسة دراسة استكشافية تصنيفية. 

 منهج الدراسة:

لواقع، استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي منهجا للدراسة؛ ملالءمته لطبيعة الدراسة، لكونه منهج قائم على دراسة الظواهر كما توجد في ا

تحليال كافيا ويعبر عنها بشكل كمي حيث يوضح مقدار الظاهرة وحجمها، وهذا املنهج يعتمد على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها 

 ودقيقا، لكي يتمكن من استخالص دالالتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن ظاهرة الدراسة.

 مجتمع الدراسة وعينتها:

كان العدد الكلي ألفراد مجتمع  حيث، محافظات نابلس، جنين، وطولكرمتم اختيار عينة عشوائية طبقية ممثلة لعدد العاملين في البلديات في 

 موظفا وموظفة. (500) الدراسة 

 عينة الدراسة:

، حيث كان العدد الكلي لالستمارات محافظات نابلس، جنين، وطولكرمتم اختيار عينة عشوائية طبقية ممثلة لعدد العاملين في البلديات في 

 ( استمارة موزعة على جميع الدوائر كما هو مبين في الجدول اآلتي:243)

 حسب متغيراتها املستدقلة(: توزيع عينة الدراسة 1جدول )
 النسبة املئوية % التكرار التصنيف املتغير

 املسمى الوظيفي 

 57.2 139 موظف

 22.2 54 رئيس قسم

 20.6 50 مديرة دائرة

 املسمى الوظيفي

 11.1 27 دبلوم فاقل

 55.6 135 بكالوريوس

 33.3 81 ماجستير فأعلى

 سنوات الخبرة 

 14.0 34 سنوات 1-5

 53.5 130 سنوات 6-10

 32.5 79 سنة 11-15

 الدورات التدريبية

 22.2 54 ال يوجد

 43.2 105 دورات 1-3

 32.1 78 دورات 4-7

 2.5 6 دورات 7أكثر من 

 100 243 املجموع 
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 أداة الدراسة: 

؛ وذلك من أجل تجميع املعلومات من املعلوماتمن الفقرات من أوجه طلب طور الباحث االستبانة كأحد أدوات البحث، وتكونت من مجموعة 

جعل األشخاص موضع البحث، وأن االستبانة مصممة من أجل التحليل اإلحصائي لإلجابات، وتتميز االستبانة بأن لها إجابات قياسية محددة بشكل ي

النظري املتعلق بموضوع الدراسة،   ت بعد مراجعة األدب من السهل تجميع البيانات وتنظيمها، وقد قام الباحث ببنائها وتطويرها كأداة لجمع املعلوما

، محافظات نابلس، جنين، وطولكرممعوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في ومراجعة األبحاث والدراسات والكتب التي بحثت في 

 وقد تكونت أداة الدراسة من أجزاء، هي:

 ويشمل املعلومات األولية عن املستجيب الذي قام بتعبئة االستبانة. الجزء األول:

املعوقات التي تتعلق ، املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلكترونية( مجاالت تتمثل في )5( فقرة، مقسمة الى )44واشتمل على ) الجزء الثاني:

( وتم االستجابة املعوقات التشريعية، املعوقات االدارية، البنية التحتية الالزمة للبلدية االلكترونيةاملعوقات التي تتعلق ب، بكفاية تطوير املوارد البشرية

عطى )
ُ
عطى )5عن فقراتها من خالل ميزان ليكرت الخماس ي، ويبدأ بالدرجة الكبيرة جدا وت

ُ
عطى )4( درجات، ثم الكبيرة وت

ُ
( 3( درجات، ثم املتوسطة وت

عط
ُ
 وتعطى درجة واحدة فقط. درجات، ثم القليلة وت

ً
 ى درجتين، وينتهي بالقليلة جدا

 صدق األداة:

للتأكد من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من املحكمين ذوي االختصاص، وذلك من أجل التأكد من فقرات االستبانة والتعقيب عليها، ومن 

 كو 
ً
نها حيث صياغة فقراتها، ومدى مناسبتها للمجال الذي ُوضعت من أجله، وبعد جمعها من املحكمين فقد وصياغة بعض الفقرات إلى فقرتين نظرا

وبهذه النتيجة يكون قد تحقق الصدق الظاهري %( من األعضاء املحكمين، 75ثل أكثر من جواب، وتم األخذ برأي األغلبية أي ما يعادل نسبة )تم

 لالستبانة، وأصبحت أداة الدراسة في صورتها النهائية، 

 ثبات األداة:

( يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة 2(، والجدول )Cronbach’s Alphaمعادلة كرونباخ ألفا) تم استخراج معامل ثبات األداة، باستخدام 

 ومجاالتها.

 محافظات نابلس، جنين، وطولكرممعوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في (: معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالت االستبانة التي تدقيس 2جدول )

 كرونباخ ألفا بطريدقةمعامل الثبات  املجال الرقم

 0.90 املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلكترونية  .1

 0.81 املعوقات التي تتعلق بكفاية تطوير املوارد البشرية  .2

 املعوقات التي تتعلق بالبنية التحتية الالزمة للبلدية االلكترونية  .3
0.81 

 20.8 املعوقات اإلدارية   .4

 0.85 املعوقات التشريعية  .5

 0.89 الدرجة الكلية

محافظات نابلس، جنين، معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في ( أن الدرجة الكلية ملجاالت االستبانة في 2يتضح من الجدول ) 

 ( وهي معامالت ثبات جيدة وتفي بأغراض الدراسة الحالية.0.90-0.81كانت تتراوح بين ) وطولكرم

 الدراسة: تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية:إجراءات 

 .إعداد االستبانة بصورتها النهائية 

 .)ومن ثم تحديد أفراد عينة )الدراسة 

 .وعمل كتاب تسهيل املهمة للحصول على موافقة الجهات ذات االختصاص بعد ذك تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة، وتم استرجاعها 

 االستبانات وتفريغها باستخدام الحاسب اآللي وذلك من أجل تحليلها ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم  قام الباحث بترميز

 (.SPSS)االجتماعية 

  املناسبة لها.بعد أن تم إدخال البيانات للحاسوب تم استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصيات 

 املعالجات اإلحصائية:

قام الباحث بتفريغ إجابات أفراد العينة وجرى ترميزها وإدخالها باستخدام الحاسوب، إذ تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج 

 ( حيث تم استخدام املعالجات االحصائية التالية:SPSS)الرزمة اإلحصائيــة للعلوم االجتماعيــة 
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 الوزن النسبي لفقرات االستبانة تم استخدام التكرارات والنسب املئوية     واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية؛  لتقدير .1

 (،One-Way ANOVAولفحص الفرضيات املتعلقة باملتغيرات التي تحوي على أكثر من مستويين تحليل التباين األحادي ) .2

 (.Alpha Cronbach'sلدراسة استخدم معادلة كرونباخ ألفا  )ولحساب االتساق الداخلي لفقرات أداة ا  .3

معوقات تطبيق ( الختبار العالقة بين املتغير التابع ) Multiple Liner Regressionتم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي املتعدد ) .4

 Stepwiseاملؤثرة على املتغير التابع باستخدام طريقة  )( واملتغيرات املستقلة  بهدف التوصل للمتغيرات املستقلة البلدية االلكترونية

Regression  هو املتغير  معوقات تطبيق البلدية االلكترونية( وذلك للتعرف على أي املتغيرات سوف تدخل معادالت االنحدار كمتنبئات وكان

 تمثل املتغيرات املستقلة. البلدية االلكترونيةالتابع بشكل مستمر، ومجاالت تطبيق 

5.    
ً
رين استخدم معامل ارتباط بيرسون. لفحصوأخيرا  العالقة بين متغي 

 نتائج الدراسة
 لترتيب أسئلتها وفرضياتها.

ً
 تم في هذا الفصل بعرض لنتائج الدراسة وفقا

: النتائج املتعلدقة بسؤال الدراسة األول ونصه:
ا
 أوال

 ؟وجهات نظر العاملين في البلديات في فلسطين؟درجة معوقات تطبيق البلدية االلكترونية في البلديات من ما 

الدنيا تم استخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملجاالت أداة الدراسة، ثم تم تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماس ي )الحدود        

= 4/5دد خاليا املقياس للحصول على طول الخلية الصحيح، أي)(، ثم تقسيمه على ع4=1-5والعليا( املستخدم في محاور الدراسة، وتم حساب املدى)

وهكذا ( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس )أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح(؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، 0.80

 أصبح طول الخاليا كما يأتي: 

  1.80إلى  1من .)
ً
 يمثل )درجة منخفضة جدا

  يمثل )درجة منخفضة(. 2.60وحتى  1.81من 

  يمثل ) درجة متوسطة(. 3.30وحتى  2.61من 

  يمثل ) درجة مرتفعة(  4.20وحتى  3.31من 

  5.00وحتى  4.21من .)
ً
 يمثل )درجة مرتفعة جدا

مقياس ليكرت الخماس ي )الحدود الدنيا  تم استخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملجاالت أداة الدراسة، ثم تم تحديد طول خاليا

= 4/5(، ثم تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول على طول الخلية الصحيح، أي)4=1-5والعليا( املستخدم في محاور الدراسة، وتم حساب املدى)

حيح(؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا ( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس )أو بداية املقياس وهي الواحد الص0.80

 أصبح طول الخاليا كما يأتي: 

  1.80إلى  1من .)
ً
 يمثل )درجة منخفضة جدا

  يمثل )درجة منخفضة(. 2.60وحتى  1.81من 

  يمثل ) درجة متوسطة(. 3.30وحتى  2.61من 

  يمثل ) درجة عالية(  4.20وحتى  3.31من 

  (.يمثل )درجة  5.00وحتى  4.21من
ً
 عالية جدا

  معوقات تطبيق البلدية االلكترونيةالنتائج املتعلدقة بمحور الدراية الثاني وهو مجاالت 

 في فلسطين. البلدياتفي  معوقات تطبيق البلدية االلكترونية(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت 3جدول رقم )
 املتوسط الفدقرة الترتيب التسلسل

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 الدرجة %  يةئو النسبة امل

 مرتفعة 76 0.27407 3.8450  املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية الكترونية  

 مرتفعة 75.73 0.76 3.79 .تطوير البلدية التي أعمل بها للبلدية الكترونية أثر كبير في 1  .1

 مرتفعة 76.12 0.78 3.81 .الكترونية من األخطاء التي تحدث بالعمل ومن ضياع املعامالت تقلل البلدية 2  .2

 مرتفعة 79.61 0.69 3.98 .البلدية الكترونية الجهد والوقت الالزم إلتمام العمل  توفر 3  .3

 جدا  مرتفعة 81.94 0.62 4.10 .البلدية الكترونية من التعقيدات اإلدارية في البلدية  تخفف 4  .4

 مرتفعة جدا 84.08 0.63 4.20 .تزيد البلدية الكترونية من الثقة بين املواطنين والبلدية 5  .5

 مرتفعة 78.64 0.43 3.93 تقلل  البلدية الكترونية من عدد املقرات واملكاتب التي تحتاج إليها 6  .6

 مرتفعة 72.04 0.89 3.60 .الوثائقفي البلدية التعامل مع الكثير من بالطرق التقليدية  يتطلب إنجاز املعامالت 7  .7

 مرتفعة 75.92 31222. 3.7680 املعوقات التي تتعلق بكفاية تطوير املوارد البشرية  
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هناك خطط تدريب وتأهيل للمدراء والعاملين في البلدية للتعامل مع البلدية  8  .8

 .الكترونيا

 مرتفعة 76.89 0.59 3.84

 مرتفعة 77.67 0.66 3.88 . واالنترنت الحاسوبتلقيت دورات تدريبية في استخدام  10  .9

 مرتفعة جدا 81.36 0.56 4.07 .لتعامل مع  البلدية الكترونيةالقدرة على اغالبية العاملين في البلدية لديهم  11  .10

 مرتفعة جدا 82.72 0.61 4.14 .جميع املدراء في البلدية لديهم القدرة على التعامل مع الحاسوب 12  .11

 مرتفعة جدا 83.88 0.67 4.19 .البيانات في البلدية تحفظ في الحاسوبجميع  13  .12

 مرتفعة 73.26 0.55 3.66 .الوزارات األخرى بواسطة الحاسوبمع تبادل للبيانات  هناك 14  .13

 متوسطة 66.02 0.95 3.30 .لنجاح  البلدية الكترونية نحتاج إلى عدد أكبر من الحاصلين على مؤهالت علمية 15  .14

 متوسطة 66.80 1.06 3.34 .إدخال مادة الحاسوب لجميع املراحل الدراسية هام لنجاح  البلدية الكترونية 16  .15

 مرتفعة 72.62 0.82 3.63 .من  أهم متطلبات نجاح  البلدية الكترونية التوعية الجيدة للمواطنين بأهميتها 17  .16

شبكات الحاسوب يوجد متخصصين في تكنولوجيا املعلومات بشكل كافي إلدارة  18  .17

 .والبرامج في البلدية

 مرتفعة 72.62 0.90 3.63

 مرتفعة 77.8 17030. 3.8930 املعوقات التي تتعلق  بالبنية التحتية الالزمة للبلدية الكترونية   

 مرتفعة 77.09 0.68 3.85 يتم العمل على احالل األعمال االلكترونية محل االعمال التقليدية تدريجيا. 18  .18

 مرتفعة جدا 80.97 0.83 4.05 حتى يعتادوا على استخدامها وفهمها. باإلنترنتيتم ايصال املوظفين  19  .19

 مرتفعة 73.01 0.57 3.65 يتم االهتمام بتحديث مواقع البلدية على االنترنت بشكل مستمر. 20  .20

 متوسطة 68.54 0.90 3.43 يتم توفير نظام بريد الكتروني في البلدية. 21  .21

 متوسطة 69.51 0.75 3.48 التي تم تطبيقها الكترونيا . لإلجراءاتيتم التجديد املستمر  22  .22

يتم تطوير االنظمة داخل البلدية لتناقل املعلومات مع االهتمام ان تكون جميعها  23  .23

 تستخدم تقنيات االنترنت .

 مرتفعة 71.84 0.82 3.59

 مرتفعة 73.20 0.99 3.66 البلدية الكترونيةيتم اشراك املوظفين والعاملين في عمليات  24  .24

يتم توفير االدوات والتقنيات املتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالبلدية الكترونية في  25  .25

 البلدية.

 مرتفعة 75.73 0.75 3.79

 مرتفعة 75.92 0.86 3.80 مجال تدريب العاملين على البلدية الكترونية 26  .26

 مرتفعة 76.31 0.81 3.82 االلكترونية الجديدة الى قدرات جديدة عند املوظفين.تحتاج األعمال  27  .27

 متوسطة 7308 34993. 3.6986 املعوقات اإلدارية  

 مرتفعة 75.73 0.760 3.79 هناك تشجيع من ادارة البلدية على تطبيق اإلدارة االلكترونية.  28  .28

 مرتفعة 76.12 0.780 3.81 بعمل البلدية الكترونية.انخفاض الوعي الثقافي واالجتماعي املتعلق  29  .29

يجب العمل على التدريب املكثف واملستمر للموظفين على استخدام الحاسب  30  .30

 االلكتروني لنجاح تطبيق البلدية الكترونية.

 مرتفعة 79.61 0.690 3.98

 مرتفعة  جدا 81.94 0.620 4.10 بناء شبكة داخلية في البلدية تربط مختلف االقسام والفروع مع بعضها . 31  .31

تساهم البلدية الكترونية في تطوير وتحسين مستوى الكفاءة االنتاجية لدى العاملين  32  .32

 في البلدية. 

 مرتفعة جدا 84.08 0.630 4.20

 مرتفعة 78.64 0.430 3.93 يؤدي فهم احتياجات املوظفين عبر البلدية الكترونية الى رضاهم . 33  .33

 مرتفعة 72.04 890. 3.60 البلدية الكترونية اقسام  البلدية ودوائرها مع بعضها البعض .تربط  34  .34

 مرتفعة 75.92 0.650 3.80 تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعاملين عبر البلدية الكترونية  35  .35

 مرتفعة 76.89 0.590 3.84 يتم تبسيط اجراءات وخطوات العمل الكترونيا. 36  .36

 مرتفعة 77.67 0.660 3.88 والنماذج االلكترونية. باألوراقيتم التعامل  37  .37

 مرتفعة جدا 81.36 0.560 4.07 املعوقات التشريعية   

 مرتفعة جدا 82.72 610. 4.14 يوجد تشريعات قانونية على عمل البلديات االلكترونية.  38  .38

 مرتفعة جدا 83.88 0.670 4.19 يوجد رقابة قانونية على عمل البلديات االلكترونية. 39  .39

تعتبر املعامالت والعقود التي تتم من خالل البلديات االلكترونية مغطى من قبل  40  .40

 القوانين والتشريعات الفلسطينية.

 مرتفعة 73.26 0.550 3.66

هناك كوادر قانونية متخصصة في عمل البلديات االلكترونية تساعد على أداء  41  .41

 املهمات.

 متوسطة 66.02 0.950 3.30

 متوسطة 66.80 1.06 3.34 .تقلل البلدية الكترونية  من الفساد واملحسوبية 42  .42

 مرتفعة 72.62 0.820 3.63 البلدية الكترونية تعالج املشكالت القانونية والقضائية بين املواطنين والبلدية.  43  .43

كثيرة وترهق بالطرق التقليدية إجراءات العمل التي تم انجاز املعامالت القانونية بها  44  .44

 .املواطن

 مرتفعة 72.62 0.900. 3.63

 مرتفعة 75.68 25981. 3.7845 الدرجة الكلية   

( وبنسبة 0.25( وبانحراف معياري بلغ )3.78قد اتى بمتوسط حسابي بلغ ) البلدية االلكترونيةيتضح من نتائج الدراسة بان الدرجة الكلية لتطبيق 

 % وهي نسبة استجابة مرتفعة. 75.68ية بلغت ئو م

باملواضيع مثل جميع املدراء في  التي تتعلقحيث يتضح من نتائج الدراسة بان أبرز الفقرات التي حصلت على اعلى درجات االستجابة تمثلت في الفقرات 

ونية، جميع البيانات في البلدية تحفظ في البلدية لديهم القدرة على التعامل مع الحاسوب، يوجد تشريعات قانونية على عمل البلديات االلكتر

ية الكترونية في الحاسوب، يوجد رقابة قانونية على عمل البلديات االلكترونية، تزيد البلدية الكترونية من الثقة بين املواطنين والبلدية، تساهم البلد

 تطوير وتحسين مستوى الكفاءة االنتاجية لدى العاملين في البلدية.
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الدراسة بان الفقرات التي حصلت على ادنى درجات املوافقة تتمثل في الفقرات التي تتعلق لنجاح البلدية الكترونية نحتاج إلى عدد أكبر يتضح من نتائج 

 من الحاصلين على مؤهالت علمية.

لنجاح ع املراحل الدراسية هام هناك كوادر قانونية متخصصة في عمل البلديات االلكترونية تساعد على أداء املهمات، إدخال مادة الحاسوب لجمي

الفساد واملحسوبية، يتم توفير نظام بريد الكتروني في البلدية، يتم التجديد املستمر لإلجراءات التي تم  الكترونية منالكترونية، تقلل البلدية  البلدية

 الكترونيا.تطبيقها 

 ثالثا: النتائج املتعلدقة بسؤال الدراسة الثالث ونصه:

 ؟محافظات نابلس، جنين، وطولكرم في  البلدية االلكترونية تطبيق معيدقات ز ابر ما 

يبين جدول رقم  محافظات نابلس، جنين، وطولكرمالبلدية االلكترونية في   معيقات تطبيق تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية ملقي

 ( يبين هذه النتائج.4)

 محافظات نابلس، جنين، وطولكرمالبلدية االلكترونية في   معيدقات تطبيقللعالقة بين (: معامل ارتباط بيرسون 4جدول رقم )

 الدرجة الكلية محافظات نابلس، جنين، وطولكرمالبلدية االلكترونية في   معيقات تطبيق

 مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون 

 0.213 0.124  املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلكترونية

 0.308 0.101 املعوقات التي تتعلق بكفاية تطوير املوارد البشرية

 0.206 0.126 املعوقات التي تتعلق بالبنية التحتية الالزمة للبلدية االلكترونية

 0.036* *0.206 املعيقات اإلدارية 

 0.275 *0.43 املعيقات التشريعية

على  معوقات تطبيق البلديات االلكترونية( بين 0.05حيث يتضح من نتائج الدراسة بان هناك عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

ق بالبنية املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلكترونية، املعوقات التي تتعلق بكفاية تطوير املوارد البشرية، املعوقات التي تتعلمجاالت )

في فلسطين من وجهات  البلدياتفي  معوقات تطبيق البلدية االلكترونية( و التحتية الالزمة للبلدية االلكترونية، املعيقات اإلدارية ، املعيقات التشريعية

حيث يتضح من نتائج  التوالي. (  على0.22، 0.23، 0.204، 0.20حيث كانت العالقة ايجابية وبلغت معامالت االرتباط  ) البلدياتنظر العاملين في 

 املعيقات حسب نتائج اختبار بيرسون تمثل في املعيقات اإلدارية واملعيقات التشريعية. الدراسة بان ابرز 

: النتائج املتعلدقة بفرضيات الدراسة: 
ا
 ثانيا

 النتائج املتعلدقة بالفرضية األولى ونصها: 

محافظات معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في ( في α≥ 0.05وى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست        

(، One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) . ولفحص الفرضية فقد استخدم الباحثاملسمى الوظيفيتعزى إلى متغير  نابلس، جنين، وطولكرم

 ( تبين ذلك.5تائج الجدول ) ون

تعزى إلى  محافظات نابلس، جنين، وطولكرممعوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في (: نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في 5الجدول )

 .املسمى الوظيفيمتغير 
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املجال

 البلدية االلكترونيةتطبيق  

 

 0.783 0.245 0.046 2 0.091 بين املجموعات

   0.186 100 18.613 خالل املجموعات

    102 18.704 املجموع

 عند مستوى الداللة )
ً
 (α≥ 0.05* دالة إحصائيا

معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في في  (α≥ 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( 5يتضح من الجدول )

.   وتعكس هذه النتيجة حسب راي الباحث بان استجابات افراد عينة املسمى الوظيفيمتغير تعزى إلى   محافظات نابلس، جنين، وطولكرمفلسطين في 

لدى املستجيب، أي ان املستوى التعليمي للمستجيب لم يكن عامال مؤثرا على االستجابة حول  املسمى الوظيفيالدراسة كان متماثلة بغض النظر عن 

 . معوقات تطبيق البلدية االلكترونيةطبيعة العالقة بين 

 النتائج املتعلدقة بالفرضية الثانية ونصها: 

محافظات نابلس، معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في ( في α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

تائج (، ونOne-Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) . ولفحص الفرضية فقد استخدم الباحثاملؤهل العلميتعزى إلى متغير  جنين، وطولكرم

 ( تبين ذلك6الجدول )



 جميد منصور، هنادي عواد                                    معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكرتونية يف فلسطني: دراسة حالة على حمافظات نابلس، جنني، وطولكرم 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
400 

 

تعزى إلى  محافظات نابلس، جنين، وطولكرممعوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في (: نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في 6الجدول)

 .املؤهل العلمي
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املجال

 البلدية االلكترونيةتطبيق  

 

 0.183 1.728 0.312 2 0.625 بين املجموعات

   0.181 100 18.079 خالل املجموعات

    102 18.704 املجموع

 عند مستوى الداللة)
ا
 (α≥ 0.05* دالة إحصائيا

معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في ( في α≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6يتضح من الجدول )

.  وتعكس هذه النتيجة حسب راي الباحث بان استجابات افراد عينة املؤهل العلميتعزى إلى متغير   محافظات نابلس، جنين، وطولكرمفلسطين في 

لمستجيب لم يكن عامال مؤثرا على االستجابة حول الدراسة كان متماثلة بغض النظر عن املسمى الوظيفي لدى املستجيب، أي ان املسمى الوظيفي  ل

 . معوقات تطبيق البلدية االلكترونيةطبيعة العالقة بين 

 النتائج املتعلدقة بالفرضية الثالثة ونصها:  

محافظات معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في ( في α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )       

(، One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) تعزى إلى متغير سنوات الخبرة. ولفحص الفرضية فقد استخدم الباحث نابلس، جنين، وطولكرم

 ( تبين 7تائج الجدول )ون
تعزى إلى  محافظات نابلس، جنين، وطولكرممعوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في  (:7الجدول )

 متغير سنوات الخبرة.

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املجال

 البلدية االلكترونيةتطبيق  

 

 0.051 2.686 0.469 3 1.408 بين املجموعات

   0.175 99 17.296 خالل املجموعات

    102 18.704 املجموع

 عند مستوى الداللة)
ا
 (α≥ 0.05* دالة إحصائيا

معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في ( في α≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )7يتضح من الجدول )

تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.   وتعكس هذه النتيجة حسب راي الباحث بان استجابات افراد عينة  محافظات نابلس، جنين، وطولكرمفلسطين في 

كن عامال مؤثرا على االستجابة حول طبيعة العالقة الدراسة كان متماثلة بغض النظر عن سنوات الخبرة لدى املستجيب، أي ان الخبرة للمستجيب لم ت

 . معوقات تطبيق البلدية االلكترونيةبين 

 النتائج املتعلدقة بالفرضية الرابعة ونصها: 

في  ونيةمعوقات تطبيق البلدية االلكترعلى  معوقات تطبيق البلدية االلكترونية( في  α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 في فلسطين تعزى إلى متغير الدورات التدريبية.  البلديات

 ( تبين ذلك8تائج الجدول )(، ونOne-Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) ولفحص الفرضية فقد استخدم الباحث

تعزى إلى  محافظات نابلس، جنين، وطولكرممعوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في (: نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في 8الجدول )

 متغير الدورات التدريبية.

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املجال

 البلدية االلكترونيةتطبيق  

 

 0.446 0.897 0.165 3 0.495 بين املجموعات

   0.184 99 18.209 خالل املجموعات

    102 18.704 املجموع

 عند مستوى الداللة )
ا
 (α≥ 0.05* دالة إحصائيا

معوقات تطبيق على  معوقات تطبيق البلدية االلكترونية( α≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )8يتضح من الجدول)

في فلسطين تعزى إلى متغير الدورات التدريبية.   وتعكس هذه النتيجة حسب راي الباحث بان استجابات افراد عينة  البلدياتفي  االلكترونيةالبلدية 

م يكن يب لالدراسة كان متماثلة بغض النظر عن الدورات التدريبية التي خضع لها املستجيب لدى املستجيب، أي ان عدد الدورات التي تناولها  املستج

 . معوقات تطبيق البلدية االلكترونيةعامال مؤثرا على االستجابة حول طبيعة العالقة بين 

واملسمى الوظيفي والخبرة  املسمى الوظيفيوبناء على ما سبق وحسب رأي الباحث فأنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في كافة الفرضيات األربعة ) 

بمعنى أنه مهما كانت الشهادة العلمية ومهما كان املسمى الوظيفي ومهما اختلفت الخبرة السنين وعدد الدورات فأن العملية والدورات التدريبية ( أي 

هناك تاثير ملتغيرات إجابات املقدرين كانت متشابهة فالفروق ما بينهم لم تؤثر كثيرا على اإلجابات ، أي ان متغيرات الدراسة التي تم تناولها لم تبين بان 
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معوقات تطبيق على  البلدية االلكترونية، واملسمى الوظيفي والخبرة والدورات( على تقدير املشاركين في الدراسة حول اثر تطبيق الوظيفي املسمى

 . البلدية االلكترونية

  استنتاجات الدراسة والتوصيات: 

 يمكن طرح االستنتاجات التالية: الدراسة،وعلى ضوء نتائج     

في فلسطين اغلبهم من ذوي الخبرة املرتفعة ويمتلكون عدد سنوات عمل عالية في هذا املجال أي يمكن القول بان  البلدياتان أعداد العاملين في  .1

 .مجتمع الدراسة هو مجتمع خبير ومتخصص

في منطقة الدراسة  البلدياتظر العاملين في من وجهات ن معوقات تطبيق البلدية االلكترونيةيتضح من نتائج الدراسة بان الدرجة الكلية ملجال  .2

 قد حصلت على درجة استجابة مرتفعة جدا 

معوقات تطبيق البلدية وامللموسية يمثل مجاالت  البلدية االلكترونيةيتضح من نتائج الدراسة بان النموذج الذي يشتمل على تطبيق  .3

 .البلدياتفي  االلكترونية

 التوصيات: 

 الدراسة، تم طرح التوصيات التالية:وعلى ضوء نتائج    

ال تزيد من  ألنها املواطنينالتي يعقدونها  املعامالتفي اثبات جميع  البلديات في فلسطينضرورة االبتعاد عن السياسات الشديدة التي تتبعها  .1

 فعالية العمل في البلديات

 .معوقات تطبيق البلدية االلكترونيةخالفين والتي يمكن ان تزيد من امل املوظفين واملواطنينضرورة توفير تقنيات تكنولوجيا ذات رقابة على  .2

البلدية  املعامالت والخدمات عبر إلنجازواملوظفين العاملين في البلديات للمواطنين أساليب منح الحوافز  البلديات في فلسطينضرورة ان تتبع  .3

 .معوقات تطبيق البلدية االلكترونية تقليلوبالتالي  االلكترونية

وبالتالي  املواطنينوإيجاد طريقة للتواصل فيما بينهم وكل ذلك من شأنه ان يؤدي الى رفع معنوية  املواطنينضرورة تعزيز االتصال والتواصل مع  .4

 .مهموبالتالي يزيد من التزا البلديةتشجعيهم على الدفع وعدم تراكم االموال عليهم حتى يحصلون على تلك االمتيازات املمنوحة واملقدمة من 

وقت معين من اجل مناقشة ملفاته وتحديد  مواطنقائمة على التعاون والتفاهم وإعطاء كل  املواطنو  البلديةضرورة ان تكون البيئة ما بين  .5

  البلدية.من أجل مراجعة ملفاته  مع  مواطنموعد لكل 

ل على تعزيز العالقة فيما بينهم وكما يسهل انجاز بشكل سريع وهذا من شأنه أن يعم املواطنينمع استفسارات  البلديةضرورة أن تتجاوب  .6

 املعامالت بشكل أفضل

 به. جاءتامللفات واملهام املوكلة إليهم معتمدين على كافة التعليمات والنصوص التي  بإنجاز البلديةضرورة ان يقوم موظفو  .7

 بأخذ املوضوع بجدية تامة  ، وقيام االدارة املواطنينشكاوي  النظام في البلدية االلكترونيةضرورة ان يأخذ  .8

بذلك لكل من اطلع على املستندات واملعلومات والكشوف  ويجب االلتزامسرية للغاية  املواطنو  البلديةضرورة ان تكون االتصاالت ما بين  .9

 الخاصة.والقرارات 

 حول أهمية االقتراحات وما ينتج عنها من تحسين في اداء العمل  املواطنينضرورة توعية  .10

وعن األنشطة التي تقوم بممارستها ومثال على ذلك نشر تقارير عن عمليات  البلديةضرورة العمل على اإلفصاح الصحيح عن ألية سير عمل  .11

 التحصيل في دائرة معينة.

ك نقص في الكادر الواجب فرض الضريبة عليهم وهذا يعني أن هنا املواطنينفي فلسطين وذلك لتغطية  البلدياتضرورة توفر مقدرين كافيين في  .12

 والرد على استفساراتهم بالشكل املطلوب . املواطنين الحتياجاتالوظيفي لدى الدوائر وبالتالي التأثير على درجة االستجابة 
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Abstract: This study aims to identify the obstacles to applying the concept of e-municipalities in 
Palestine: a case study in the governorates of Nablus and Tulkarem. The study also aims at identifying the role 

of study variables (job title, experience and training courses) The study will be conducted on a random sample 

of the number of workers in the municipalities of Jenin, Nablus and Tulkarem, where they will reach (243) 
individuals. The study pointed out that the main obstacles facing the implementation of the electronic 

municipality are administrative obstacles and legislative obstacles. The study recommended the necessity of 

enhancing the application of the electronic municipality, as well as maintaining confidentiality between 

citizens and municipalities, and strengthening municipal work. 
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