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 ستخلصالم
ه أنهاا يالإن ماا جدا ا ااشااا  أال إ ،لتحول الحكومة االلكترونيةنحو ا بالتحول ت محافظة نينوىشرع

او  والفرص المتاحاة هاضعفو جهاقو قياس، فضالً عن جح ي  المتطلبات الالزمة للتحول جعاني من ضعف  في

 SWOTجاوافر المتطلباات مان ع ماه علاى وفاة جقنياة  جقياي   إلىه فت ال ااسة  ، من هنالها المحتمل ته ي ال

جملاة اساتنتاجات أهمهاا   إلىإذ ج  الوصول  ،للمشروع ها الحاليإطاافي لضمان جقيي  المتطلبات ب قة عالية 

وجشاااطرت  اال ماان نقاااط القااو   فااي المياا ان المبحااو جااوافر متطلبااات التحااول نحااو الحكومااة االلكترونيااة 

 .والضعف والفرص والته ي ات للمشروع

 إلاىالضاعف  نقاطمعظ  جحول لعل اشملها ضروا  السعي نحو  جوصياتجملة  أشرت االستنتاجاتو

 .الفاعل الفرص لضمان التحول استثماا وجدنب الته ي ات والسعي نحو على ذلك، قياد ق ا  ال قو  بسبب

 

 ، الموااد والق اات.الحكومة االلكترونية :الكلمات المفتاحية

                          
Abstract 

Nineveh Governorate has embarked on the transformation to e-government, but 

almost some weakness in the necessary requirements of transformation. The measurement 

of strengths and weakness are additionally measured to find the opportunities or probable 

threat. Hence, this study aims to evaluate the requirements according to SWOT to 

guarantee the requirements with a high quality of the project. Some conclusions were 

grouped to:  

The evaluation of transformation requirements towards e-government in the field 

study, and strengths, weakness, threat of project have competed. Conclusions have 

referred some recommendations that are the necessary of transferring weakness into 

strengths because of the ability of leadership, and avoid threats towards opportunities of 

transformation. 

 

Keyword: E-gorernment, Swot, Resources and Capabilities.  

 المقدمة

التفكير ج ياً بإمكانية االستفاد  من جطبيقاجهاا فاي  إلىدى ظهوا جقانة المعلومات واالجصاالت أ

اللكترونياة ونحوهاا ظهوا مصاطل  الحكوماة ا إلىى وهو ما أفض ،فضل للمواطنينجوفير الخ مة األ

كومة الهاجف النقاال، والتاي جعتما  بمدملهاا علاى جاوفير بيتاة الكترونياة فاعلاة لعمال حلمن المفاهي   ا

جاططير العمال بماا يعار   إلاىن التحاول نحاو الحكوماة االلكترونياة بحاجاة أال إ ،المنظمات الحكومية

دهاا ولاي  جتطلاب معرفاة فاعلياة وجو األخارىوهاي  ،مكانية التحاول نحوهااإبالمتطلبات التي جؤشر 

ً اا على الوجود الذي ابما يؤشر جراجعاالقتص مان هناا عما نا  ،ليه  متطلب متاوافرإفي حين يشاا ، ا

ً مقياساالتي جعبر عن فكر  البحث بوصفها  SWOTعلى جقيي  جوافر المتطلبات باستخ ام جقنية  لما ى  ا

  جيةاآلالمحاوا  البحث ، وفي ضوء ذلك يتضمنجوافر المتطلبات على وفة فاعليتها

 

                                           
مقدمة إلى مجلس  ،" Swot-RBVقياس متطلبات الحكومة االلكترونية على وفق تقنني " رسالة الماجستيربحث مستل من •( ) 
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 منهجية البحث

جنااول الباحثاان ضامن هاذا المحاوا عرضااً مفصاالً لمنهدياة البحاث مان خاالل التعار  علاى 

مشااكلة البحااث وأهميتااه، فضااال عاان عرضااه للفرضاايات التااي جديااب عاان التسااا الت المثاااا  فااي 

النتااا ب بهاا    إلااىالمشااكلة، وصااوالً لتقاا ي  األدوات التااي جاا  اعتمادهااا لمعالدااة البيانااات والوصااول 

 طرح جوصيات للمي ان المبحو .

 مشكلة البحث -أوالا 

أن  إال ،نحو الحكومة االلكترونياة عملت محافظة نينوى متمثلة ب يوانها على الشروع بالتحول

ً هناك ضعف على مساتوى شاموليتها مان جهاة وجشاخيف جوافرهاا  قاو  أم في جح ي  المتطلبات سواء  ا

 حاااولماان هنااا  ،و جه ياا أضااعف أو فاارص  أووصاافها قااو   إلااىفضااالً عاان عاا م جصاانيفها  ،ضااعف

    اآلجيمعالدة هذه المشكلة عن طرية جططيرها على النحو البحث 

 هل يمتلك المي ان المبحو  متطلبات التحول نحو الحكومة االلكترونية؟ .1

 هل المتطلبات المتوافر  جمثل نقطة قو  ام ضعف للمي ان؟  .2

 تطلبات غير المتوافر  جمثل فرصة لتوافرها ام جه ي  يح  من عملية التحول؟هل الم .3

ا   أهمية البحث  -ثانيا

عاان طريااة جوفيرهااا لمتطلباات التحااول التااي لاا  يحصاارها المياا ان علااى  البحااثجتضا  أهميااة 

او عا م  ضاعففضاالً عان جصانيفها للمتطلباات مان حياث جوافرهاا  قاو  او  ،النحو المطلوب للتحاول

الذي يغذي عقلية متخذي القراا للتحول بفاعلية و ال ماا جاوفره مان  األمر ،جوافرها  فرصة او جه ي 

 ويفعل من عملية التحول. وقت و لفة

ا   أهداف البحث  -ثالثا

  باآلجييمكن جلخيف األه ا  الر يسة لهذا البحث 

 . وجقيي  جوافرها في المي ان المبحو  نحو الحكومة االلكترونيةجشخيف متطلبات التحول  .1

 . ولالتعر  على قو  وضعف المتطلبات في حال ج  جحقية اله   األ .2

 .الفرص أو الته ي ات المرافقة لمتطلبات التحولالتعر  على  .3

ا   فروض البحث  -رابعا

 نحو الحكومة االلكترونية.  امالً  ال جوج  متطلبات على النحو الذي يوفر جحوالً  .1

 .نقاط القو  والضعف في متطلبات التحول ل  جشخف .2

 .لمتطلبات التحول اتته ي الفرص وال ل  جشخف .3

ا   منهج البحث وتقاناته -خامسا

حثان على المنهب الوصفي التحليلي لحالة مشروع محافظة نينوى للحكومة اعتم  البا

من قبل اللدنة  )ج  صياغتها الخطة االستراجيديةو عن طرية وصف المتطلبات نظرياً،االلكترونية، 

التي جمعت معلومات الدانب العملي عن  العليا للتحول وهي جمثل دليل عمل مي اني للتحول(

عن المشروع و ما موض  في  المقابالت الشخصية مع اللدان المسؤولة فضالً عنطريقها، 

 مشاه اجها. على البيانات التي جمثل حقا ة في المي ان يمكن، والمشاه ات المي انية للتعر  1الملحة

 

                                           

 )( .اشر ذلك عن طرية االطالع على الخطة االستراجيدية للتحول الخاص بمحافظة نينوى 
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ا   مجتمع البحث وعينته -سادسا

( فرداً 04ها )أفراد ع د بلغو وع دها ثال ، ح د مدتمع البحث باللدان الفرعية والر يسة

مع جوجهات  انسدامه  بوح دوا بسب ،للمدتمع( % 144)عينة للبحث، ومثلت نسبة واعتم ت 

                                                                 اآلجياللدان على النحو  جتشكلو ،المقابلة أثناء ااجابةالبحث وق اجه  على 

جنفيذ المرحلة األولى من مشروع الحكومة االلكترونية في جدهيز وجنصيب اللجنة التنفيذية األولى: 

وجشغيل شبكات حاسبات المشروع من خالل العمل على أنظمة شبكات الحاسبات 

وجطمين جطسي   ابينات مرا ز بيانات لكافة أقضية ونواحي ودوا ر محافظة  واالجصاالت

 نينوى.

جنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحكومة االلكترونية في جطمين البنية اللجنة التنفيذية الثانية: 

التحتية للمشروع في جدهيز وجنصيب وجشغيل  افة محطات االاسال واالستقبال 

الشبكة السلكية )الكيبل الضو ي( من خالل الربط لكافة مرا ز أقضية الالسلكية وعق  

 ونواحي ودوا ر المحافظة بشبكة اجصاالت متطوا  وح يثة.

جنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الحكومة االلكترونية في جصمي  وجنفيذ التنفيذية الثالثة: اللجنة 

وجصمي  وجنفيذ المواقع ، كترونيةاالل داا التطبيقية لإل األنظمة قواع  بيانات  افة

والبوابات االلكترونية مع جنفيذ اطالق الخ مات االلكترونية سريعة النتا ب لكافة أقضية 

 .المحافظةونواحي 

ا   وصف عينة البحث -سابعا

 األفرادب األمرالمي انية وق ا جعلة  والمعايشةالت الشخصية اجض  من خالل المقاب

  اآلجيةون بالخصا ف صفيتطنه  بالمبحوثين، 

 حسب الجنسب المبحوثين األفرادتوزيع  -أ
ذ ر وهي النسابة األ بار مان افاراد  25( بواقع %56)   انت أن نسبة الذ وا 1 يوض  الد ول

أنثى، وهي جمثل احتواء المشروع على الذ وا  10( بواقع %36العينة، في حين  انت نسبة اانا )

 الدنسين على التعامل التحول نحو الحكومة االلكترونية. واانا ، وهو األمر الذي يعك  ق ا 

 1جدول 

 المبحوثين بحسب الجنس األفرادتوزيع 

 % عدد الجنس

 56 25 الذ وا

 36 10 االنا 

 

 حسب الفئات العمريةب المبحوثين األفرادتوزيع  -ب 
( مان %66( وبلغت )22-21سدلت النتا ب أن أعلى نسبة  انت ضمن الفتة العمرية األولى )

( ماان أعماااا المبحااوثين  اناات ضاامن الفتااة %26إجمااالي عينااة ال ااسااة،  مااا أظهاارت النتااا ب أن )

( مان أعمااا المبحاوثين  انات %16(، فاي حاين اظهارت النتاا ب أيضاا أن )32-34العمرية الثانية )

( 64(. وسدلت أقل نسبة ضمن الفتة العمرية الرابعة )أ بار مان 02-04لعمرية الثالثة )ضمن الفتة ا

(، ويست ل من ذلك استحواذ الفتة العمرياة األولاى فاي الدا ول، وهاي فتاة ذات موا باة %6إذ بلغت )

ماع للتطوا، مما ق  ينعك  ايداباً على المشروع. ومرد ذلك إلى جطشاير الثقافاة االلكترونياة المتزايا   

 هذه الفتة.
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 2دول الج

 حسب الفئات العمريةب المبحوثين األفرادتوزيع 

 % عدد الفئة العمرية

21-22 22 66 

34-32 14 26 

04-02 5 16 

 6 2 64ا بر من 

 

 حسب الشهادةب المبحوثين األفرادتوزيع  -ج

ه  من حملة شهاد  البكاالوايوس وهاي أعلاى  ( من المبحوثين%26أظهرت النتا ب على أن )

األمر الذي ي ل علاى قا ا  العيناة علاى  حملة شهاد  الماجستير، ( من المبحوثين%6نسبة، وق  مثل )

فه  أبعاد البحث واالجابة بموثوقية على البيانات المطلوبة، وال سايما بعا  جعاامله  ماع المشاروع مماا 

 لكترونية.انعك  إيداباً على زياد  ثقافته  اال
 

 3جدول ال

 المبحوثين بحسب الشهادة األفرادتوزيع 

 % عدد الشهادة

 26 33 البكالوايوس

 6 2 الماجستير

 

 يالنظر اطاراإل

 مفهوم الحكومة االلكترونيةوالا: أ
ها المفاهيمي، و ما مباين إطااا ى الباحثين للحكومة االلكترونية من حيث  0يعك  الد ول 

 أدناه.

 4جدول ال

 مفهوم الحكومة االلكترونية 

 المفهوم المصدر
(JEJ ,2001,25)  ،طريقة للتح يث والتد ي  في  يفية أداء الوظا ف واجداهاات المنظماات األخارى

اشكال وهيا ل ج ي   للحكوماة فاي عصار المعلوماات، وذلاك  والمواطنين بادخال

بتدهيز المعرفة والعمليات االلكترونياة للوصاول إلاى إمكانياة التحساين والتطاوير 

فاااي داخااال القطااااع الحكاااومي والقطااااع الخااااص وبمسااااع   جقنياااات المعلوماااات 

 واالجصاالت.
(Layne and 

Lee,2001,123) 
 

 

التكنولوجيا وخصوصاً جطبيقات االنترنت من أجال جحساين الحكومة التي جستخ م 

ايصال الخ مات والمعلومات والوصول إليها من قبل المواطنين واجاال األعماال 

والموظفين والو االت األخرى والهيتات الحكومية، وهي جتميز بالقابلية على بناء 

ين عالقات أفضل بين الحكوماة والشاعب عان طرياة جعال التواصال ماع الماواطن

 أسهل وأ ثر سالسة وفعالية
(Fang , 2002, 4)   اسااتخ ام االنترناات ماان خااالل المواقااع االلكترونيااة والبرياا  االلكترونااي للحصااول
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 المفهوم المصدر

علاااى المعلوماااات الحكومياااة للماااواطنين، قطااااع األعماااال، الماااوظفين، الااا وا ر 

عن جق ي  فارص مشااا ة أوساع لها  فاي  الحكومة األخرى بكفاء  وفاعلية ،فضالً 

 القراا الحكومي.

 (13، 2446)الكيومي، 

 

االساااتغناء عااان المعاااامالت الواقياااة وإحاااالل المكتاااب االلكتروناااي عااان طرياااة 

االسااتخ ام الواسااع لتقانااة المعلومااات االجصاااالت وجحااول الخاا مات العامااة إلااى 

 ومقننة مسبقاً.إجراءات مكتبية أقل جت  معالدتها حسب الخطوات متسلسلة 

  ،2440 )جواد، وابو زي  ،

230 ) 

اسااتخ م جقانااة المعلومااات واالجصاااالت لزياااد  حريااة جنقاال المعلومااات دون قيااود 

 مادية جشمل في القيود الواقية او المكانية

 .المراجع اعاله إلىن استناداً الباحثيمن اع اد  المصدر:

ق ا  الحكوماة علاى جضامين جقاناة المعلوماات واالجصااالت فاي   جرا ياً بطنهاإ هايمكن جعريفو

ً وواسع اً مباشر الذي يحقة جفاعالً  األمربيتة العمل الحكومي  لكافة الدهات المستفي   مان )ماواطنين،  ا

عماااال، منظماااات المدتماااع المااا ني( فضاااالً عااان موظفيهاااا مااان دون الحضاااوا المكااااني أمنظماااات 

 الستخ امها.

ا   الحكومة االلكترونية وأهدافها أهمية -ثانيا

 ماا يمكان عا ها ،ال يمقراطياة  أنظماة لمة االلكترونية  بيتاة فاعلاة فاي ظاجؤشر أهمية الحكو

، ااداايلمااا جااوفره ماان ماا اخل لالطااالع  األنظمااة اسااتراجيدية جنافسااية سياسااية فااي ظاال عماال جلااك

ب  يحكاا  الياوم بمساتد اجه أصا عاال ن أوجتحقاة أهمياة الحكوماة االلكترونياة مان خاالل إدااك حقيقاة 

لة والشفافية والحك  الصاال  ة شروط أساسية، وهي المساءتميز بوجود ثالثعلى المدتمع بطنه متق م م

ااي والماالي جاءت بع  أن ظهرت صوا الفسااد ااد من هنا ،وهذه جمثل ا ا ز الحكومة االلكترونية

عااان سااابل للمعالداااة فكانااات الحكوماااة  جااا  البحاااث األمااارواصاااالح هاااذا  ،فااي المدتماااع ومؤسسااااجه

دات الوقا ية من انتشاا الفساد من جانب والعمل علاى منعاه مان جاناب  خار ى المعالااللكترونية اح 

جتحاول نحاو الحكوماة  اتالحكوما التاي جدعال األساباباك الع ي  مان ـوهن( 342، 2442اعي، )الرف

 (.232، 2414)عيشاوي، و( 31-34 ي، بال، ( و)المهal-shehry, 2008, 24-25االلكترونية )

 أسباب سياسية  -أ
 العملية السياسية. فيزياد  المشاا ة الشعبية  .1

 ة.يالحكوم سمعة الخ ماتالثقة بين المواطنين وحكومته  عن طرية جحسين  بناء .2

 جسهيل المراحل ال يمقراطية عن طرية التصويت االلكترونية. .3

 جق ي  خ مات ذات جود  عالية.جناف  السياسيين حول  سب اضا الدمهوا من خالل  .0

 أسباب اقتصادية -ب

 .بين ال وا ر  االلكترونية انخفاض نفقات ال ولة عن طرية المراسالت .1

وما يقتضي ذلك مان  المستفي  حضواه للمكانمن إذ ال يتطلب  ،جخفيض جكاليف الخ مة الحكومية .2

  لفة جتزاي  بتزاي  البع  المكاني.

 أسباب اجتماعية -ج

جمياااع الماااواطنين وخصوصااااً ) بااااا السااان، ذوي  إلاااىفضااال الخااا مات الحكومياااة أجوصااايل  .1

 االحتياجات الخاصة(.

 جاحة فرص التعلي  والمعرفة للمواطنين.إ .2

 جاحة المعلومات له .إجوعية المواطنين على وفة البرامب المطلوبة عن طرية  .3

 واالنترنت. زياد  الوعي العام بالتكنولوجيا .0
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 اطن بما هو ممكن جحقيقه جكنولوجياً.ااجفاع داجة معرفة المو .6

ً أجحقية الع الة االجتماعية التي  .5 فالتحول االلكتروناي ياوفر خا مات ال جمياز  ،صبحت مطلباً عالميا

 بين فتات المدتمع وانما جق م خ مة حكومية لكل قاص يها.

وفاي أي ي مكاان أبسبب جعل الخ ماة متاحاة لقاصا يها مان  Quality of lifeجحقية جود  للحيا   .0

 زمان ولي  جح ي ها  ما في الحكومات التقلي ية.

 إدارية أسباب -د

 حكومية جتس  بالكفاء  والفاعلية. إداا  .1

 .اادااية جعزيز جنفيذ مبادئ الحو مة .2

 الي وية. ااجراءاتالبشرية التي جتخلل  األخطاءجدنب جكراا  .3

الااذي يخفااف  األماارجبااادل المعلومااات والمعرفااة بااين الدهااات الحكوميااة بطقصااى ساارعة ممكنااة  .0

 .ااداايالعمل  إجراءات

ا   متطلبات الحكومة االلكترونية -ثالثا

جاا   ،جتطلااب عمليااة التحااول نحااو الحكومااة االلكترونيااة جملااة متطلبااات لضاامان عمليااة جحولهااا

نداحهاااا فاااي التحاااول  ماااا فاااي  ت  ات التاااي ثب اااــاااـوال ااسمولية التداااااب ــاااـعااان طرياااة ش جح ياا ها

   (al-shehry, 2008)دااسة

 اإلداريةالمتطلبات  (1)

وجنباع اهميتهاا مان  ،لعملياة التحاول األسااسجع  القياد  أح  أه  المتطلبات بوصافها الا اع   القيادة: .أ

الفا ا    فضاالً عانمكانتها الرسمية التي يتي  لها القانون التمتاع بصاالحيات جاؤمن عملياة التحاول 

ً شخص من القا   لغير الرسمي وما جحمله من صفات جدع ااطاافي   ،عملياة التحاولاً فاي مؤثر ا

ذلاك يمكان  إطااا، وفاي عن الحا  مان مقاوماة التغييار الناشاتة مان جاراء جنفياذ هاذه العملياة فضالً 

 (10، 2440)با ير، هما    جح ي  نمطين للقياد 

 :السياسااية بحيااث يكااون هناااك مسااؤول أو لدنااة محاا د  جتااولى  داا ااجااوفر  القياادة السياسااية

على جهيتة البيتة الالزمة للعمل وااشارا  علاى التطبياة وجقياي   وجعمل،جطبية هذا المشروع 

 المستويات التي وصلت إليها في التنفيذ.

 فالقا ا  هاو  ،فاي الثقافاة والتنظاي  مان خاالل الفارص والمخااطر اً جعني جغيير :القيادة التنفيذية

نفياذه والحا  جسوية فكر  المشروع لتحفيز العاملين عليه واالستعدال بتالشخف الذي يستطيع 

 .من مقاومته

مااا داماات عمليااة التحااول ذات بعاا  مسااتقبلي فهااي بحاجااة لهيكلااة اسااتراجيدية جباا أ بر يااة : الرؤيااة .ب

وهاي  المنظمة او الحكومة االلكترونية وأصحاب المصلحة لها  يف سيكونون جراء هذا التحول،

الر ياة أن إلاى شااا  بذلك جؤس  لعالقة منطقية مع القياد  فهي جع  صفة مالزمة لهاا، وجدا ا اا

صااالح ونموهااا، وهااي بااذلك ن جتضاامن ااأة ينبغااي الحكومااة االلكترونياا إلااىالتحااول  إطاااافااي 

 (.Working group, 2002, 50)جي وعلى النحو اآلثالثة مبادئ جتضمن 

 .نظام العمل( ولي  مر ز  على المستفي ينعلى الزبا ن )  مر ز. 1

 النتا ب. إلىموجهة  .2

 (.Forman, 2002, 4-5) ب اع الخ مة إ مشدعة على مرنة وجكون. 3

ك أن مشاااروع الحكوماااة االلكترونياااة بوصااافه الشااا  التوعياااة بمشاااروو الحكوماااة االلكترونياااة. ت

ً مشروع يحمل الكثير من المفاهي  الغامضة التاي جبا و واضاحة مان الوهلاة األولاى، ولاذلك  اً ج ي  ا

وجا اك هاذا المصااطل   متطلاب و ااإجراء عملاي فاي ظاال دعا  هااذا  داا اامان األهمياة أن جعااي 
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للتحااول باا الً ماان مقاومتااه بعاا  التهيااؤ ساالو ياً لااه.   تطلااب المسااؤول عاان جااوفير منااا  مال اا الم

 (.13، 2446)اضوان، 

نحاو االندااز وجحمال المزيا   األفارادلق  أضحى التمكين أح  العناصار الخاصاة ب افعياة : التمكين .ث

ماان المسااؤوليات وعلااى هااذا النحااو جعاا دت الاار ى واألساااليب التااي جاارجبط بااين التمكااين واألداء 

مااً لفلسافة عمال ، ففي الوقات ذاجاه جعا  ما خالً مال الفردي والدماعي والمنظمي في القرن الراهن

اسافله  ااي يااتمكن أفااراد  إلااىالحكوماة االلكترونيااة الااذي جتحاول فيااه قااو  المنظمااة مان قمااة الهاارم 

 .( 33، 2442من االستدابة السريعة للمستفي ين )شريف،  المنظمة

صاحاب أعبرت المتطلبات الخاصة بالر ية والتوعية عن ضروا  المشاا ة من قبال : المشاركة .ج

فيشير التقرير الا ولي لقيااس جاهزياة الحكوماات  ،االلكترونية التحول نحو الحكومةفي مصلحة ال

مان  Focus pointعان البعا  االجتمااعي بوصافه يمثال نقطاة التر ياز  2412لألم  المتح   لسنة 

ن أ(.وممااا يداا ا ذ ااره 23 ،2440،وزياان الاا ين، دونااه جفقاا  عمليااة التحااول اسااالتها )التااويدري

صاحاب المصالحة والحكوماة والتعااون بشارط حا و  ذلاك علاى أالمشاا ة جعازز مان الثقاة باين 

علااى يداباااً إالااذي ياانعك   األمااروفااة االعتبااااات االجتماعيااة للبيتااة ماان حيااث مسااتوى التعلااي  ، 

 (.Ndou, 2004, 15)نداح عملية التحول الفاعلة إ

 المتطلبات التنظيمية .2

المنظماة فاي اجخااذ القارااات وجتاطثر  ما يريوجاه سالوك  إطااايعار  علاى أناه : الهيكل التنظيماي .أ

التقانة( لذا مداااا   ،التعقي  ،ا يسة جمثل )الرسمية أبعادجودجها بنمط الهيكل الذي يعبر عنه ثالثة 

(alignment )جعا  مطلبااً مهماا لهن ساة الخ ماة وضامان الهيكل لعملية التحاول االلكتروناي  أبعاد

 إلاى (Robbins, 2000دااسة )   من ال ااسات ومنهاالع ي اشاات لية التحول بط مله، لذا جحقية 

( لتفعياال بيتااة الكترونيااة للعماال. )حااري ، Flat Structureضااروا  اعتماااد الهيا اال المسااطحة )

2414 ،143.) 

مان  اادااياةيقص  بإجراءات العمل الخطوات والمراحل التاي جمار بهاا العملياة  :إجراءات العمل .ب

حتاى  اجباعهااعا ادها مسابقاً إالب اية حتى االنتهاء منها  ما ينظر لإلجراءات على أنها خطط يات  

جراء العمل علاى وفاة معطياات بيتاة العمال االلكتروناي يخضاع إ، ولعل جغيير األعماليت  انداز 

حا ى ال ااساات إلكاي جتوافاة ماع التحاول االلكتروناي، فطشااات  األعماالعاد  جصمي  عمليات ا

ً صال خما  عملياات للمان أاختزال عمليتاين  إلىدبي  اماا  ، مسا  البيتاي عان التحاول الكترونياا

 (.Alsabeil, 2005, 6التحول.  )  عن هاالذي يتطلب جوفير األمروهو 

 المتطلبات التشريعية والقانونية .3

وهي باذلك جعا   ،والمستفي ين منهاجمثل البيتة القانونية حا ماً للعالقة ما بين الدهات الحكومية 

ن االعتمااد علاى القاوانين والتعليماات الساا    قبال التحاول جمثال عا قااً للعملياة أإال  ،منظ  بيتة العمال

وعلاى نحاو أ ثار دقااة متطلاب الهيكال التنظيماي فالهيا اال  األخاارىويتنااقض ماع المتطلباات  ،برمتهاا

الاذي ياانعك   األمار ،أقال جعقياا  إلاىل االلكترونيااة المساطحة التاي جحتاجهاا الحكومااة المتبنياة لألعماا

ألن التقاناة مان دون جنظاي   ،جاراء العمالإيدابية مع الرسمية وجنظي  التقانة على وفة جبسيط إبعالقة 

جع يل القوانين والتعليمات بما يتناسب مع  لية عمل الحكوماة  إلىبحاجة  األمرصب  ألذا  ،جمثل جعقي اً 

 (.26 ،2414 ،عب الرحمنو ،( و )علوان15 ،2440 ،االلكترونية )الطا ي

 المتطلبات التقنية ,4

ً جمثل األ جوضايحها  إلاىلاذا سيصااا  ،جزاء الحاساوبية والبرامدياات وبيتاة عملهاا متطلبااً جقنياا

 (.16، 2411  )الشيخ، جياآلعلى النحو 
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 األجزاء المادية )األجهزة والمعدات( .1

جلااك األجاازاء الملموسااة والمر يااة ماان التقنيااات التااي جتمثاال بالحاسااوب االلكترونااي وملحقاجااه، 

 إلااىدخااال البيانااات دخااال  لوحااة المفاااجي  المخصصااة ااوحاا ات ا إلااىوجقساا  األجاازاء الماديااة 

دخااال الصااوجية  القطااات الصااوجية والماسااحات الضااو ية، والداازء اآلخاار ماان االحاساابة، وأجهااز  ا

وهي المسؤولة عن اظهاا النتا ب على شكل معلومات صوجية  ،خراجالمادية هي وح ات اا األجزاء

عباار مكباارات الصااوت أو معلومااات مر يااة عباار الشاشااات، أو نصااوص مطبوعااة علااى الااواق عاان 

 (.15، 2446طرية الطابعات )يوسف، 

 البرمجيات .2

والتعليمااات التااي جمكاان يمكاان جعريفهااا بطنهااا مدموعااة ماان االيعااازات والباارامب واألواماار 

جراء العمليات المعق   واستخراج النتاا ب إاألجهز  المكونة للحاسوب في معالدة البيانات وجخزينها و

 (22، 2442)الحافظ،  المطلوبة منها.إذ ج صنف البرمديات على نوعين ا يسين هما 

وجكون مسؤولة عان  ،وب  هي البرامديات األساسية المسيطر  على الحاسداا اابرامب التشغيل و .أ

 افاة البارامب  إداا ذلك، فضاالً عان  إلىعتاد الحاسوب  حد  الذا ر  وسرعة المعالب وما  إداا 

 الخ مية.

 إداا نظماة أ ما جع  برمديات التشغيل مسؤولة عن جشغيل البارامب ال اعماة الخ مياة  تاوفير 

وجوزياع  إداا الملفات وجكاون االاجبااط ماع البرمدياات الخ ماة واالنتاجياة، فضاالً عان وظا فهاا فاي 

 الطاقة الكهربا ية لدهاز الحاسوب.

فهااي جاااهز   ،عمليااات برمدااة متخصصااة إلااىباارامب الخ مااة  هااي البرمديااات التااي ال جحتاااج  .ب

شاارا  باارامب إو إداا جحاات لالسااتخ ام ماان قباال مسااتخ م الحاسااوب، وجعماال علااى جنفيااذ أواماار 

التشااغيل، وجتضاامن برمديااات الخ مااة والنتااا ب الكثياار ماان البرمديااات المسااتخ مة فااي مداااالت 

وجحرير النصوص، جحريار ومعالداة الصاوا، جشاغيل  ءنشاسعة منها الحماية من الفايروسات إوا

 الملفات الصوجية.

 الشبكات واالتصاالت .5

بطناه أ بار اجحااد عاالمي يضا  مالياين الحواسايب الموجاود  فاي يعار  االنترنات : شبكة االنترنا  .أ

ويمكاان لمسااتخ مي هااذه الحاساابات الحصااول علااى مختلااف  ،االال  ماان األمااا ن حااول العااال 

ناوع الحاسابة المساتخ مة وذلاك بسابب مان الضارواي االهتماام بالمعلومات فاي عا   مدااالت، و

وممااا يداا ا ذ اااره أن  ت الشاابكية.وجااود بروجو ااوالت النقاال والساايطر  التااي جااؤمن االجصاااال

 (21، 2446)يوسف، النترنت دوااً مؤثراً يمكن أن يلخف باآلجي ل

يدابااً بماا يانعك  إ األفرادوالمنظمات و األعماليوفر االنترنت مرونة أ بر وابط اسرع مع بقية  .1

 داء المنظمات.أعلى 

والمعاايير التاي يمكان جبنيهاا مان قبال  ال يوفر االنترنت استخ اماً ساهالً وشاامالً عالميااً للتقنياات  .2

 المنظمات بغض النظر عن نوعية النظام الحاسوبي الذي جستخ مه أو نوعية النظام المعلوماجي.

يمكاان لألنترناات ايداااد منافااذ جسااويقية ج ياا   لدااذب الزبااا ن وخاا مته ، والساايما أولتااك الااذي ال  .3

 يتمكنون االجصال المباشر مع المنظمة.

 ت جقنية النت  ي جخفض جذاياً من جكاليف المعامالت والصفقات.جستخ م المنظما .0

التصاامي  الدااذاب للموقااع الخاااص بالمنظمااة علااى شاابكة الناات، ومااا يشااتمل عليااه ماان بيانااات  .6

 ثر في جذب واهتمام المستخ مين للتعامل عبر الشبكة.أومعلومات 
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يعبر هذا المصطل  عن الشبكة ال اخلية للمنظمة، وجعمل هذه الشابكة علاى اباط : شبكة االنتران  .ب

الحاساابات للمنظمااة مااع بعضااها الاابعض، وجعماال هااذه الشاابكة علااى وفااة مباا أ الشاابكة العالميااة 

إال أنهاا مقفلاة وال جسام  ليخارين  ،العااملين داخال المنظماة األفراد)االنترنت( وجستخ م من قبل 

ن المنظمااات جسااتطيع اسااتخ امه داخلياااً حفاظاااً علااى ساارية إل إليهااا. لااذا فااخااااج المنظمااة الاا خو

 المعلومات. 

ق  جرغب منظماة ماا بتوسايع شابكة االنترنات لتمتا  خاااج حا ودها التنظيمياة : شبكة االكستران  .ج

ن هااذه الشاابكة جااوفر أ، فيظهاار مااا يساامى بشاابكة اال سااترانت، إذ ماان خاا ماجهاالمسااتفي ين  إلااى

ن شابكة اال ساترانت إمصادا المعلوماات المحوسابة للمنظماة، و إلىمكانية الوصول إللمستفي ين 

ما هي إال ابط بيني وإن هذا الاربط البيناي يات  عبار شابكة االنترنات باساتخ ام شابكات معلوماجياة 

ويمكاان ايضاااحها علااى نحااو أ ثاار جفصاايالً بطنهااا مدموعااة االجصاااالت التااي جحاا   بااين  ،خاصااة

محيطة بها وجشمل نوعين من االجصاالت األول بين فروع المنظمة والثااني ماع المنظمة والبيتة ال

و مااايطلة علاايه  بالمنظمااات أ ثاار أفااي محافظااات البيتااة الخااجيااة المتمثلااة بالمنظمااات المماثلااة 

ن اله   االساسي مان وجاود هاذه الشابكة هاو سارعة التنساية واالجصاال باين إوالمكملة للخ مة، 

 (.33، 2442، الحافظ) وبخصوصيةالفروع 

برامب الحكوماة االلكترونياة هاي بارامب ج يا   علاى موظاف الخ ماة العاماة  :المتطلبات البشرية .6

نظا  الحكوماة  إلاىفاي األجهاز  الحكومياة والتحاول  هفراخبرات ومهاااات غيار متاو إلىوجحتاج 

يظهار ويتزايا  دوا محترفاي اساتخ ام  إذ ،االلكترونية يغير جر يبة العمل داخل الدهااز الحكاومي

 با اً أالحاسوب وشبكاجه ويتراجع دوا الموظف التقلي ي  ما جظهر وظا ف ج ي   ل  جكان معروفاة 

دوااً حاساماً  ماااسلذلك فإن مكون التنمية البشرية و فاء  العنصر البشري ج ،داخل هذه األجهز 

عنصار رات جذاية فاي مهااا  اليجغي ا جتطلبنهإ ما (، 21، 2446نداح البرنامب )اضوان، في 

عاااد  النظاار باانظ  التعلااي  والتاا ايب لموا بااة إضااروا   سااتوجبوهااذا ي ،البشااري المال مااة لهااا

متطلبات التحول الد ي  بما في ذلك الخطاط والبارامب واألسااليب والمصاادا التعليمياة والت ايبياة 

 (.252، 2443على  افة المستويات )العواملة، 

اساتثمااات  بيار  ساواء فاي  إلاىبارامب التحاول للحكوماة االلكترونياة جحتااج : المتطلبات المالية .7

االستثمااات األولية المب  ية أو التكاليف الدااية خالل حيا  المشروع والتاي جكاون فاي المتوساط 

وهناك مدموعة من التكاليف الخاصة بمشروع الحكومة االلكترونياة )صا قي،  ،سنوات 0-6من 

2443 ،16-15) 

  منهااا جكاااليف المساااحة المكانيااة المطلوبااة للمشااروع العمالااة والخباار  المطلااوب تكاااليف مباشاارة .1

 جوظيفها من الخااج جكاليف الخبر  التي يت  االستعانة بها من داخل الوح  .

حاسااابات وأجهاااز   ت والمعااا ات فاااا  ،  الت طباعاااة،  منهاااا اآلالتكااااليف الشاااراء واالقتنااااء .2

 برامب جاهز  أو متطوا . ،مساع   الكترونية

جكاااليف الفقاا  فااي  ،داايااة وجنظيميااة وجكاااليف إحااالل العمالااةإ  منهااا جكاااليف تكاااليف التشاا يل .3

 عاد  الت ايب والتطهيل.إوجكاليف  ،االنتاجية

  منهااا جكاااليف الخ مااة والتشااغيل، جكاااليف المااوادين تكاااليف ملكيااة المشااروو خاايل ماادة حياتااه .0

ف الصاايانة الساانوية وجكاااليف التااراخيف للباارامب، جكاااليف التطااوير والتحسااين ين، جكااالييالخاااج

 واالضافات للنظام، جكاليف العمالة الفنية وغير الفنية.

والحكومااة،  األفااراداالجتماااعي بااين  التفاعاالمنهااا الخسااا ر فااي بيئيااة: والتكاااليف االجتماعيااة ال .5

 االلكترونية ونحوها.االضراا البيتية الناجدة عن الموجودات 
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 متطلبات األمن والخصوصية .8

يع  موضوع أمن المعلومات في ظال البيتاة االلكترونياة مان أها  أساباب التخاو  : من المعلوماتأ .أ

ومان  ،ظمات نفسها قبل الشروع في التحولل ى المنظمات من التغيرات التي جتطلب جحصين المن

نترنات والحماياة ألذلك جعل المعلومات  املة على االنترنت مقابل ع م ضمان اختراقات ج يا   ل

، المشاروع على نيجفكير القا ملذا يع  شاغالً لحيز  ،المطلوبةالموجود  للحصول  افة المعلومات 

ماات وعا م حوسابة  افاة المعلو للمساتفي  جح ي  مساحات الا خولعن طرية  لذلك هناك معالدات

 (.163، 2411)الحسن،  (،61، 2446 عن  الضروا  )داوي،، على االنترنت اال

 مياااات مااان المعلوماااات الشخصاااية عااان الماااواطنين مااان خاااالل  ةجدماااع الحكومااا: الخصوصاااية .ب

معامالجه  اليومية وبنمو خا مات الحكوماة االلكترونياة وجضاخ  قواعا  البياناات والمعلوماات فاي 

لهااذا فااإن حمايااة خصوصااية المعلومااات فااي قواعاا   جباارز مشااكلة الخصوصااية، الحداا  والتفصاايل

 يااالقضا مان ي استخ امها في قضاء مصالحه جعا البيانات عن المواطن مع الحفاظ على الفاعلية ف

قانونية، فضال عان التخطايط لنوعياة المعلوماات المطلوباة  نواح  معالدتها ، وجتطلب بالغة األهمية

)معهاا  البحااو   فهااو يمثاال معياااا جح ياا  خصوصاايتها،بيعااة المدتمااع حسااب حساساايتها مااع طبو

 (.6، 2445واالستشااات، 

 الخدمات المساندةمتطلبات  .9

هناااك مدموعااة ماان الخاا مات التااي يمكاان عاا ها مسااان   وضاارواية فااي جطبيااة الحكومااة 

 (2، 2445)ابراهي ،   االلكترونية ومنها

مثال البطاقاة الذ ياة الخاصاة بإثباات هوياة الماواطن، استخ ام بعض الوسا ل االمنياة االلكترونياة  .1

 ونظ  حماية المعلومات الوقا ية والعالجية.

ويحاا   ذلااك لمعلومااات ونشاار الثقافااة االلكترونيااة بااين فتااات المدتمااع، لالسااعي ايداااد مدتمااع  .2

وت الخاصاااة حاااادخاااال التقنياااات االلكترونياااة ضااامن المنااااهب ال ااساااية، دعااا  ال ااساااات والبب

 .اتبالمعلوم

نشر برنامب االجصاال  إلىعالم المختلفة لنشر مفهوم الحكومة االلكترونية االستفاد  من وسا ل اا .3

 به   الترويب لتطبية الحكومة االلكترونية. األعمالمع المواطنين ومنظمات 

ال ع  السياسي واالجتمااعي المطلاوب لتطبياة الحكوماة االلكترونياة وجاوفير المعلوماات الالزماة  .0

 الخاا مات الحكوميااة بسااهولة، وجوضااي  التعليمااات واالاشااادات الالزمااة ماان قباال إلااىللوصااول 

 السياسية للتعامل مع الحكومة االلكترونية. األنظمة

الميداني اطاراإل  

 وصف الميدان المبحوث ومبررات االختيار -أوالا 

ما يتعلاة لكافة األقسام والشعب، أما  ينوىالهيكل التنظيمي ل يوان محافظة ن 2 يوض  الملحة

 ية اآلج األسباببمبراات االختياا المي ان للبحث فكانت 

 للتحول االلكتروني في ديوان المحافظة. وجود خطة استراجيدية .1

 انسدام أه ا  البحث مع واقع جنفيذ مشروع الحكومة االلكترونية. .2

 والتقنية على األغلب.ضعف حصر المتطلبات واقتصااها على الدوانب الفنية  .3

ا  ميدان المبحوث من التحول االلكترونيالموقف  -ثانيا  

ح  ال وا ر الفاعلة في المحافظة لما له من دوا فاعل في مدال أ يع  ديوان محافظة نينوى

وجنفيذ المشاايع المهمة التي جحتاجها المحافظة من خالل مشاايع خطة  جق ي  الخ مات للمواطنين،

 ومشاايع الخطة االستثمااية السنوية. جنمية األقالي 
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ديوان المحافظة للتحول نحو العمل االلكتروني  أما فيما يتعلة بموقفها من التحول فق  سعى

من خالل مشروع الحكومة االلكترونية الذي أعلنت عنه وزاا  العلوم و التكنولوجية في بغ اد، إذ ج  

مه ، وج  إدااج المشروع ضمن خطة المحافظة إشراك محافظة نينوى في هذا المشروع الحيوي وال

، وجمت المصادقة عليه ضمن جلسة مدل  المحافظة السادسة بع  الما ة، 2412لتنمية األقالي  لعام 

  ما حصلت مصادقة الوزاا  )وزاا  التخطيط( مكتب السي  الوزير بموجب  تابها المرق 

جل جنفيذ أ( ملياا ديناا عراقي من 16، وج  جخصيف مبلغ )(23/6/2412)  ( بتاايخ2/0/2662)

مشروع الحكومة االلكترونية، والذي سيكون على ثال  مراحل زمنية في محافظة نينوى ب يوانها 

وال وا ر الداهز  الكترونيا، إذ ج  جشكيل لدنة مر زية عليا بر اسة السي  محافظة نينوى وعضوية 

قنية المعلومات، وم ير مر ز جنمية  ل من معاون المحافظة لشؤون التخطيط وم ير مر ز ج

 المهااات.

ذلك ج  جشكيل  فضالً عنو انت مهمة اللدنة وضع ا ية وأه ا  وخطة إستراجيدية للمشروع،  

ثال  لدان فرعية مهامها إع اد المتطلبات التقنية والفنية التي يحتاجها مشروع الحكومة 

 االلكترونية. 

ا   تقييم متطلبات التحول -ثانيا

 أدناهفي جقيي  المتطلبات الالزمة للتحول، والد ول  SOWTجقنية اعتماد  إلىسو  يصاا  

 يعك  ذلك.

 1 جدولال

 SOWTقياس المتطلبات وفق تقنية 

 ت
المتطلبات 

 اإلدارية
 التهديدات الفرص الضعف القوة

 

 أ.

 

 القيادة

للسااي  المحااافظ علااى االشاارا  المباشاار .1

 ي المشروع عن طرية ما يطج

جرأس السي  المحافظ المحترم اللدنة أ. 

المر زية العليا لمشروع الحكومة 

 االلكترونية.

.االجتماعات ال واية للدان الفرعية ب

لمعرفة مستوى التق م في البرنامب من 

 قبل السي  المحافظ.

.ادااج المشروع ضمن مشاايع جنمية 2

 2412.3االقالي  لعام 

المحافظ .الصالحيات الممنوحة من قبل 0

 للمعاونين.

. عااااا م وجاااااود 1

جمثياااااال إدااي 

علاااااااى نحاااااااو 

باامكااااااااااااااااان 

وجاوده قانونيااً 

 المستشاااااااااااا 

لشاااااااااااااااااااؤون 

التحاااااااااااااااااااول 

 االلكتروني.

.جوجااااااااااه الحكومااااااااااة 1

المر زية نحو جحقياة 

أهااااااااا ا  مشااااااااااايع 

الحكوماااااات المحلياااااة 

االلكترونية من خالل 

إعاااااااااااا اد لخطااااااااااااط 

إساتراجيدية )قصاير ، 

متوسااااااطة، طويلااااااة( 

 األم .

. التغياااااااارات 1

السياسية التاي 

ابمااااا جحاااا   

أثناااااااء جنفيااااااذ 

 المشروع .

 

 

 ب.

 

 

 الرؤية

االساااتخ ام الفاعااال لتكنولوجياااا  .1

المعلومااااااااااات واالجصاااااااااااالت 

للنهااااوض بمسااااتوى الخاااا مات 

المق ماااااة للماااااواطنين وجعزياااااز 

الحك  الرشاي  والكفااء  فاي أداء 

لف القطاعات وفقاً لمنظاوا مخت

فضاالً عان انشااء بيتاة  ،متكامل

 اقتصادية مست امة.
 

 . والحك  على قوجها من حيث 2

  64االنسدام%. 

  54الوضوح%. 

مصااااااااااادقة الحكومااااااااااة  

المر زيااااة علااااى وثااااا ة 

جااااا ع  ا ياااااة مشاااااروع 

العولماااااااة االلكترونياااااااة 

بموجااااب قااااراا مدلاااا  

لسانة  235الوزااء اقا  

علاااااى مصاااااادقة  2412

اطااب وثيقتااي )إطاااا التخ

البيناااااااااااااي للحكوماااااااااااااة 

والتصاااااامي  المعمااااااااي 

للمؤسسااااااة الوطنيااااااة( و 

. غياااااااااااااااااب 1

التنسااااية فااااي 

برنااااااااااااااااااامب 

الحكوماااااااااااااااة 

االلكترونيااااااااة 

على المستوى 

 المحلااااااااااااااااااي

 والمر زي.

.عااا م وجاااود 2

جمثيااااال ادااي 

من قبل دوا ر 
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  56المرونة%. 

  فاعلياااااة االجصاااااال والمروناااااة

04%. 

)السياساااات االساااتراجيية 

الوطنيااااة وخطااااة عماااال 

الحكومااااااة االلكترونيااااااة 

العراقيااااااااة ماااااااان عااااااااام 

المعاااااااا    2412-2416

ماان قباال اللدنااة الوطنيااة 

 للحكومة االلكترونية(.

محافظااااااااااااااااة 

نيناااااوى فيماااااا 

يتعلااااااااااااااااااااااة 

بموضااااااااااااوع 

ا ية مشروع 

الحكوماااااااااااااااة 

االلكترونيااااااااة 

علااااى الاااارغ  

ماااااااان جنفيااااااااذ 

المشاااااااااااااروع 

علااى مسااتوى 

المحافظاااااااااااااة 

  افة. 

 ج  الحصول على النسب عن طرية المقابالت الشخصية للدان والمعنيين بالتحول في ديوان محافظة نينوى.

 ت
المتطلبات 

 اإلدارية
 التهديدات الفرص الضعف القوة

 

 

 ج.

التوعيــــــــــة 

 بمشروو

الحكومة 

 االلكترونية

.البااااا ء بااااااطالق برناااااامب التوعيااااااة 1

الوطنيااااااااااة لمشااااااااااروع  الحكومااااااااااة 

 االلكترونية والذي يشمل  

 أ. م ااء دوا ر المحافظة.

ب. ماااااا ااء اقسااااااام التخطاااااايط لكافااااااة 

 ال وا ر.

 الموااد البشرية. ج. م ااء اقسام

 د. م ااء اقسام الحسابات والت قية.

.دع  الدهاات التخصصاية فاي دياوان 2

المحافظااة )مر ااز جقنيااة المعلومااات( 

فااااااي نشاااااار التوعيااااااة واالجصاااااااالت 

بخصااااااوص اسااااااتخ ام التكنولوجيااااااة 

االلكترونياااة مااان خاااالل اقاماااة وا  

قاماة إجا   إذالعمل وال واات الت ايبية 

بغااا اد  الع يااا  مااان وا  العمااال فاااي

 وأابيل وعمان منها  

  وثيقاااااة  إطاااااااواشاااااة عمااااال عااااان

السياساااااات االساااااتراجيدية الوطنياااااة 

لخطاااة عمااال الحكوماااة االلكترونياااة 

(2412 ،2416.) 

  واشة عمل عان قارااات وسياساات

 وسيناايوهات وج اول البيانات.

  

مااان ضااامن بناااود خطاااة 

الحكوماااااة االلكترونياااااة 

المر زياااة هاااو برناااامب 

التوعياااااااااااة الوطنياااااااااااة 

لمشااااااااروع الحكومااااااااة 

 االلكترونية.

 

ضااااعف الااااوعي 

االلكترونااااااااااااااااي 

 للمدتمع.

 

 

 د.

 المشاركة

عااااااا اد بااااااارامب للمشااااااااا ة إ. جااااااا  1

والتحضااااااير لمشااااااروع الحكومااااااة 

االلكترونيااااة فااااي ديااااوان محافظااااة 

نينااوى ماان خااالل جساامية واشااراك 

ممثلاين مان  افااة االقساام للمشاااا ة 

 ومن هذه البرامب 

التقيااااااي  الااااااذاجي والتحااااااول  أ.برنااااااامب

المؤسسااااي للحكوماااااة االلكترونياااااة 

ابيااااال علاااااى دواات أالمقاااااام فاااااي 

 متقاطعة .

اقتصااااااااااااااااااااا .1

المشاااا ة فااي 

المشاااااااااااااروع 

علاااااااااااااااااااااااااى  

الموظفين مان 

اختصاصااااات 

علاااااااااااااااااااااااوم 

الحاساااااااااااابات 

وهن سااااااااااااااااة 

الحاساااااااااااابات 

ضااعف مشاااا ة  

الاااااااااااااااااااااااااا وا ر 

 الحكومية.
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ب. برنااااااااامب التاااااااارابط واالصااااااااالح 

 االدااي.

وهن سااااااااااااااااة 

 االلكترونيااااااك

واهماااال بقياااة 

االختصاصاااااا

 ت المهمة. 

 

 هــ.

 

 التمكين

.ال يوجاااااااااااااااا  1 

جمكاااااااااااااااااااااين 

للعاااااااااااااااااملين 

يتناسااااب ماااااع 

الحكوماااااااااااااااة 

 االلكترونية.

.التعليماااااااااااااات 1 

والقاااااااااااااوانين 

الحالياااااااااااااة ال 

جساااااااااااااااااااااام  

 بالتمكين.

دااج إ.عاااااااا م 2 

التمكاااااااااااااااااين 

ضااااااااااااااااااااامن 

عناصاااااااااااااااار 

الخطااااااااااااااااااااة 

االسااااتراجيدية 

الخاصااااااااااااااااة 

بااالتحول نحااو 

 الحكومة 

 .االلكترونية

 

2. 
المتطلبات 

 التنظيمية
 التهديدات الفرص الضعف القوة

 

 

 أ.

 

 

 الهيكل التنظيمي

.اليوجااا  اعااااد  1 

جصااااامي  للهيكااااال 

التنظيماااااي علاااااى 

وفااااااااااة البيتااااااااااة 

 االلكترونية. 

. الهيكاااااااااااااااااال 2 

التنظيمااااااي معاااااا  

علااى نحااو لتقاا ي  

 الخ مات جقلي ياً.

.القااا مون علااى 3

 ،نوياالمشروع فن

ممااااااااا يضااااااااعف 

قسااامه بالدوانااب أ

 التنظيمية.

.هنااااااك ساااااابعة 0

قساااااااام طبيعاااااااة أ

عملهاااا ال جاااتالءم 

مع عملية التحول 

نحاااااااااو العمااااااااال 

االلكتروناااااااااااااااااي 

 العقود-منها 

الشااااااااااااااااااااااؤون -

 القانونية.

اللدنة المر زياة -

 للتنفيذ أمانة. 

الهيكااااااااااال التنظيماااااااااااي 

الخااااااااااااااص بااااااااااااا يوان 

المحافظااة يتمتااع بمرونااة 

عاليااااة بامكانيااااة حااااذ  

واسااتح ا  االقسااام ماان 

خاااااااااالل الصاااااااااالحيات 

لمحاااااااااافظ لالممنوحاااااااااة 

بموجاااااب القاااااراا اقااااا  

ممااا  2411( لساانة 12)

يتاااااي  فرصاااااة لااااا يوان  

المحافظااااااة السااااااتح ا  

أقساااااام مال ماااااة للعمااااال 

بصاااااااوا   االلكتروناااااااي

مباشااار  وامكانياااة جعااال 

االقساااااام الساااااابقة قابلاااااة 

 للتحول االلكتروني.

االخاااتال  فاااي 

إعااا اد الهيا ااال 

التنظيميااااااااااااااااة 

للااااااااااااااااوزاات 

والمحافظاااااااات 

 إلااااىممااااا أدى 

اخاااااااااااااااااااتال  

التااااااااي  االدواا

فااااااي  جمااااااااس

 إلااااااىالتحااااااول 

العمااااااااااااااااااااااااال 

 االلكتروني.
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 ب.

 

 

 

 اجراءات العمل

جاااااااااااااااراءات إ.1 

العمااااال اوجينياااااة 

ومعقااا   وصاااعبة 

ب اجاااااة  جتصااااف

عالياااااااااااة مااااااااااان 

 البيروقراطية.

.إهتمااام الفريااة 2

باااااااااااااااااااإجراءات 

الخ مااة والتر يااز 

علاااااى الدواناااااب 

 الفنية فقط.

.لا  جاات  اعاااد  1 

هن سة عمليات 

 األعماااااااااااااااااااال

(BPR)*  علااى

وفاااة الحكوماااة 

 االلكترونية .

.إجاااااااااراءات 2

العمااال بالنسااابة 

للااااااااااااااااااااا وا ر 

المشااااااااااااااااا ة 

بالمشاااااااااااااروع 

أيضاااااً  صااافجت

ب اجااااااة مااااااان 

 وهاااذه،التعقيااا  

االجااراءات قاا  

 ال يح  

فيهاااا أي جغييااار 

فااي حالااة جنفيااذ 

 المشروع.

 

 ج.

 

 الثقافة التنظيمية

.اغبة العنصر البشري للعمل 1

 االلكتروني.

غلب العاملين بامكانه  استخ ام أ.2

الحاسوب عن طرية ممااسة 

 العمل .

.ل ى المواد البشري ثقافة الكترونية 3

 جمكنه من التعامل الكترونياً.

التر يااااااز علاااااااى 

الدوانااااااااااااااااااااااااب 

مماااااااا  ،الواقياااااااة

يحاااااااا د الثقافااااااااة 

 االلكترونية.

التعاااامالت ماااع  

الااااااااااااااااااااا وا ر 

الخااجياااااااااااااااة 

والدهات العلياا 

 ااااااااااااالوزاات 

جقتصاااار علااااى 

التعااااااااااااااامالت 

ممااااا  ،الواقيااااة

يضااااااااااااااااااااعف 

التعااااااااااااااامالت 

 االلكترونية.

 

 

3. 

 متطلبات

قانونية 

 وتشريعية

 التهديدات الفرص الضعف القوة

لمشااااااايع  جااااا  جشاااااريع عااااا   قاااااوانين

الحكومااة االلكترونيااة ماان قباال مدلاا  

 الوزااء ومن اهمها 

.السياسااااات االسااااتراجيدية الوطنيااااة 1

وخطااة عماال الحكومااة االلكترونيااة 

 . 2416-2412العراقية من 

التخاطااااااب البيتااااااي  إطاااااااا.وثيقااااااة 2

للحكوماااااة االلكترونياااااة والتصااااامي  

 المعمااي للمؤسسة الوطنية.

القااااوانين الحاليااااة 

وابط ال جتمتع بضا

قانونيااااة للتعاماااال 

علاااى وفااااة بيتااااة 

العماااااااااااااااااااااااااااااال 

 االلكتروني.

. التاااردد فاااي 1 

التحاااول نتيداااة 

ضاااااعف الثقاااااة 

بالوساااااااااااااااااا ل 

االلكترونياااااااااااة 

ووجود قصاوا 

عااااااااان عااااااااا م 

مكانياااااااااااااااااااااة إ

الدوانااااااااااااااااااب 

القانونياااااة فاااااي 

معالداااااااااااااااااااااة 

 مشا لها.
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4. 

 

 

 متطلبات تقنية

  انترن 

  انتراني 

 اكستراني 

 

.عاااااااااااااااااااااااااااا م 1 

 غلااااااااااااااابطمتال إ

اقساااام المحافظاااة 

 ،لخطوط انترنيت

باااال فاااااي بعاااااض 

االحياااااااان جكااااااااد 

جكاااااون مع وماااااة 

 نها يا .

.عاااااا م وجااااااود 2

شااااااابكة داخلياااااااة 

)انتراناات( جاااربط 

جميااااااااع اقسااااااااام 

 ال يوان.

.وجاااااود شااااابكة 3

انتراناااااات علااااااى 

مسااااااتوى القساااااا  

 الواح .

.عااااااا م جاااااااوفر 0

شااااااااااااااااااااااااااابكات 

 اال سترانت.

.وجااااااااااود شاااااااااار ات 1

عراقياااة وعالمياااة جعمااال 

فاااااي جطاااااوير مشاااااروع 

الحكومااة االلكترونيااةفي 

محافظاااة نيناااوى، حياااث 

جاا  التفاااوض مااع شاار ة 

)فااااااااااااان( الفرنسااااااااااية 

بالتعاون مع شر ة )ابان 

جااال أساااينا(العراقية مااان 

جعزيز المتطلباات التقنياة 

 التي يحتاجها المشروع.

.عااا م جااااوافر 1

غلااااااااااااااااااب أ

المتطلبااااااات 

التقنياااة لااا ى 

ا ر الاااااااااااااا و

المشاااااااااا ة 

لمشااااااااااروع 

الحكومااااااااااة 

االلكترونياااة 

مااااان حياااااث 

االجهاااااااااااز  

والبااااااااارامب 

وخطااااااااااوط 

االنترنيااااااات 

 وغيرها.

.فااااااااااااااااارض 2

نظماة عماال أ

الكترونيااااااااة 

غيااااااااااااااااااااار 

متااوافر  فااي 

المياااااااااااااا ان 

 المبحو .

5. 

 متطلبات بشرية

 

 

 

ن فااااااي  ديااااااوان المحافظااااااة العاااااااملو

يمتلكااااااااااااااااااون مااااااااااااااااااا يعاااااااااااااااااار  

(HardSkills)** المهاااااااات الصااااالبة

 التعامل االلكتروني.التي جمكنه  من 

.دع  الحكوماة المحلياة لعملياة جطهيال 2

الماااواد البشاااري لبرناااامب التحاااول 

االلكتروني من خاالل اقاماة دواات 

 ع ي   

أ.واشاااة عمااال عااان وثيقاااة التخاطاااب 

 .***(eGIFالبيني العراقي )

المحتاااوى  إداا ب.واشاااة عمااال عااان 

االلكترونااااي وماااا ى ق اجااااه لتقاااا ي  

 الخ مات.

جصاامي  الخاا مات  ج. واشاة عماال عان

 االلكترونية واجاحتها.

د. واشة عمل )الحكوماة االلكترونياة( 

 لتعزيز جق ي  الخ مات.

 

. قلاااااااااااااااااااااااااااااة 1

المختصين فاي 

مدااااال العماااال 

علااااااااااااااااااااااااااى 

الحاسااااااااااااااوب 

بصااوا  عامااة 

فاااااااااي  افاااااااااة 

 االقسام.

. بعض الكوادا 2

غيااااار مؤهلاااااة 

للتعامل ضامن 

البيتاااااااااااااااااااااااااة 

 االلكترونية.

.عاااااا م وجااااااود 3

جخطااااااااااااااااااايط 

للتاا ايب علااى 

يعر  وفااة مااا

باالحتياجااااااات 

الت ايبيااااااااااااااااة 

لمشااااااااااااااااروع 

 التحول.

. وجااود مر ااز خاااص 1

داخااااال الااااا يوان يهااااات  

بتطهياااااااااااال المااااااااااااوااد 

 البشرية.

.وجود دواات ج ايبية 2

وجطويريااااااااة ينظمهااااااااا 

 مر ااز جقنيااة المعلومااات

 العا اا  لاا يوان المحافظااة

 على م اا السنة.

. أغلااااااااااااااااب 1

دوا اار محافظااة 

نينوى ال جمتلك 

 اااوادا جؤهلهاااا 

و للتحاااااول نحااااا

العمااااااااااااااااااااااااال 

 االلكتروني.

 التهديدات الفرص الضعف القوة  ت

6. 

 متطلبات مالية

 16.جاااا  جخصاااايف مبلااااغ وقاااا اه )1

ملياا( ديناا عراقاي مان أجال جنفياذ 

مشروع الحكوماة االلكترونياة علاى 

مسااتوى محافظااة نينااوى  افااة وهااذا 

المبلاااااااغ يغطاااااااي  افاااااااة مراحااااااال 

زيااااااااااااااد  الميزانياااااااااااااة  

المخصصااة ماان المر ااز 

االقلااي  أو المحافظااة  إلااى

ماااااااان أجاااااااال التنميااااااااة 

 االقليمية.
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 المشروع.

7. 

متطلبات األمن 

 والخصوصية

. مباااااااااااااااداات 1 

فرديااة للحمايااة 

غيااار خاضاااعة 

لخطة واضحة 

ألمااااااااااااااااااااااااان 

وخصوصاااااااية 

 المعلومات.

.عاااااا م وجااااااود 2

ا يااااة شاااااملة 

وجخطاااااااااااااااايط 

مساابة لحمايااة 

منظومااااااااااااات 

االجصااااااااااااااااال 

وباااااااااااااااااارامب 

الحكومااااااااااااااااة 

 االلكترونية. 

.عاااااا م وجااااااود 3

بااارامب مفعلاااة 

جااااااااال أمااااااااان 

الحفاااااظ علااااى 

أماااااااااااااااااااااااااااان 

المعلوماااااااااااات 

وخصوصاايتها 

بالوقاااااااااااااااااااات 

 الحاضر.

. عااااا م وجاااااود 0

فهرسااااااااااااااااااااة 

للبيانااااات ماااان 

اجاااال حفظهااااا 

الكترونيااااً مااان 

 ع مه.

 

عاااااا اد برنااااااامب إ.جاااااا  1

وطني مان قبال الحكوماة 

من طالمر زياااة خااااص بااا

باااااااااااارامب الحكومااااااااااااة 

وساايت  ماان  ،االلكترونيااة

ولويااااات أخاللاااه جح يااا  

وسياسااات جاا اول  خطااط

ت باااين مؤسساااات االبيانااا

الحكومااااااااة المر زيااااااااة 

والمحلياااااااااااااة لكافااااااااااااااة 

 المحافظات.

.الضااااااااااااعف 1

العااااااااااااااااااااام 

باااااااااالمدتمع 

العربااااااااااااااي 

والعراقااااااااي 

للحمايااة ماان 

االختااااااااراق 

ن إبسااااااااابب 

الدهاااااااااااااات 

العالمياااااااااااااة 

لاا يها القاا ا  

اال باااار فااااي 

اختراقهااااااااااا 

عااان طرياااة 

مااااا يعاااار  

بداااااااااااااارا   

االنترنااااااااات 

 وغيرها.

8. 

الخدمات 

 المساندة

  جاااااوفير المنااااااهب ال ااساااااية علاااااى

مما ي ل علاى  ،الحاسوب واالنترنت

 وجود ثقافة مدتمع االلكترونية.

ضاااااعف الاااااوعي 

المدتمعااااااااااااااااااااي 

لمشاااااااااااااااااااااااروع 

الحكوماااااااااااااااااااااااة 

االلكترونيااااة فااااي 

المحافظاااة نتيداااة 

عااااااااا م جساااااااااليط 

 االعالن عنه.

 وجااود الخاا مات السااان  

 ببعااااااااااا ها االعالماااااااااااي

فااااااي الخطااااااة ونحوهااااااا 

 .االستراجيدية

اخااااذت منحااااى 

ال يتوافااة  جقنااي

مااااع الخاااا مات 

الساااااان   التاااااي 

جؤشااااااااااااااااااارها 

 ال ااسة.

   المقابالت الشخصية التي أجراها الباحث في المي ان المبحو .المصدر 

 

BPR* :وللنظ  ،ااداايةإعاد  التصمي  السريع والدذاي للعمليات  إعادة هندسة عمليات األعمال 

والسياسات والهيا ل التنظيمية السا    به   جحسين العمل وزياد  الكفاء  اانتاجيةبالمنظمة 

 بصوا  خااقة.
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* Hard skill*  :وهي مهااات مح د  قابلة للتعل  وهي قابلة للتح ي  والقياس المهارات الصلبة

 مثل سرعة الطباعة، اجقان برمدة الحاسوب ....وغيرها.

e-GIF *** مدموعة السياسات واااشادات ومعايير جكنولوجيا خااطب البيني العراقي:وثيقة الت

المعلومات واالجصاالت والتي جضمن جشااك وجكامل المعلومات والخ مات فيما بين 

المؤسسات الحكومية من جهة وبينها وبين المواطنين وقطاع األعمال والمنظمات الوطنية 

 .والعالمية

 ااداايةأن أ ثر المتطلبات إمتال اً لنقاط القو  هي المتطلبات إلى  6جشير معطيات الد ول 

 بع باستثناء نقاط نقاط قو    ااداايةالمتطلبات  أبعاديتض  أن المي ان المبحو  جتوافر فيه  ل  إذ

 التمكين. 

ً لنقاط الضعف هي المتطلبات  6 ما جبين معطيات الد ول  أن أ ثر المتطلبات إمتال ا

بالهيكل والمتغيرات الخاصة بها والمتمثلة  بعادأشرت وجود نقاط ضعف في  ل األإذ  ،التنظيمية

بع الروجين ، واجراءات العمل التي طغى عليها طاجراء إعاد  هيكلةإ إلىالتنظيمي الذي يحتاج 

 والثقافة التنظيمية البعي   عن النهب االلكتروني في العمل .  ،وسياد  البيروقراطية

ً في  المتطلباتأما عن أ ثر  المتطلبات المالية المي ان المبحو  فق   انت التي جواجه فرصا

زياد  في التمويل المخصف من قبل الدهات المر زية لتنفيذ المشروع في الميزانية. ب جعززتالتي 

 يضاً امتال ها لق ا جي  من الفرص. أن المتطلبات التقنية والمتطلبات البشرية أشرت إ ما 

ً لظهوا الته ي ات هي المتطلبات  أ ثر انت  فق  وأخيراً  التي  ااداايةالمتطلبات جعرضا

من  جه ي   أ ثرالمتطلبات التقنية وجود  أشرتها،  ما أبعادمن جه ي  في  ل بع  من  أ ثرجواجه 

 يواجهها في المي ان المبحو . 

وأمامها فرص متع د  إذن فر فيها الع ي  من نقاط القو  اوبما أن المتطلبات الالزمة للتحول جتو

يمكن القول برفض الفرضية األولى للبحث والتي مفادها "ال جوج  متطلبات على النحو الذي يوفر 

 جحول  امل نحو الحكومة االلكترونية".

  وجود جتبع المتوافر من المتطلبات الالزمة للتحول نحو الحكومة االلكترونية يتضومع 

أن  إلىحول. وهذا ي عونا لرفض الفرضية الثانية للبحث والتي جشير نقاط قو  للتمكانية لتشخيصها  إ

 نها نقاط قو  للتحول.أالمتطلبات المتوافر  ال يمكن جشخيصها على 

فيها غير المتوافر   لمتطلباتلمنظمة المبحوثة ومن خالل جشخيف ان اأفي حين يمكن القول 

 القضايانؤشر بإمكانية دااسة المنظمة لهذه  قة لنقاط الضعف ولما جواجهه من جه ي اتومعرفتها ب 

ومحاولة جوجيه ما جملكه من نقاط قو  وما جواجهه من فرص للتغلب عليها والسعي نحو جوفير 

 وهي، قبول الفرضية الثالثة للبحث إلىالذي ي عونا  األمر ،المتطلبات غير المتوافر  بشكل جي 

 ."لتحول نحو الحكومة االلكترونيةن جمثل فرصة لأالمتطلبات غير المتوافر  يمكن "

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجاتأوالا: 

كترونية في لفر متطلبات التحول نحو الحكومة االاجويتض  SWOT إعتماداً على نتا ب جحليل  .1

يشير  نما على نحو غير مخطط له مماإو ،ستراجيديةالمي ان المبحو ، ولي  ضمن الخطة اا

 ضعف في صياغة الخطة.

ت ل، إذ سدنقااط القوةيتبين إمتالك المي ان المبحو  للع ي  من  SWOT من خالل نتا ب جحليل .2

نتيدة إمتالك المي ان المبحو  للع ي  من المتطلبات الالزمة نقاط قو  أعلى  ااداايةالمتطلبات 

بتشديع القياد  ودعمها الكامل للمشروع ،فضالً عن وضوح الر ية ل ى للتحول والمتمثلة 
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عق  وا  العمل التي  نتا ب المشروع وضروا   جطبيقه، فضالً عن مسؤولي التخطيط عن

 ما أشرت المتطلبات القانونية نقاط  ،استخ ام التكنولوجية االلكترونية بطهميةجضمن التوعية 

، فضالً عن جطشير المتطلبات البشرية بصياغة بعض القوانين لتعزيز عملية التحولقو  جمثلت 

وجودها  إلىالمحلية لتطهيل الكوادا البشرية، وق  يعود ذلك  من حيث دع  الحكومةنقطة قو  

 ضمن الخطة من جهة، ووصفها متطلبات عامة للتحول يصعب جداهلها.

في المي ان المبحو   انت أبرزها ما  نقااط ضعفع   وجود SWOT أفرزت نتا ب جحليل .3

وسياد  الطابع  في الهيكل التنظيمي، إذ أشرت ع م وجود ضعف،يتعلة بالمتطلبات التنظيمية 

نتا ب  ت ما أظهر لكترونية،العمل وضعف الثقافة اال اجراءاتالروجيني والبيروقراطي 

ً في ضعف في متطلبات األالوجود الع ي  من نقاط SWOT  جحليل من والخصوصية وأيضا

على اختال  بالفدو  الرقمية بين طبقات شرا   الموظفين جتمثل ، المتطلبات التقنية

اهتمام التقنيين  إلى، ومرد ذلك جخصصاجه  في استخ ام جكنولوجيا المعلومات واالجصاالت

، وفيما يتعلة بالخصوصية فيعزى بالتحول مما يضعف اهتمامه  بالقضايا السلو ية للتحول

 .تمال المشروع  ال بع  اإجتض  معالمها ب قة  ع  ا تمال المشروع والخصوصية ال إلىذلك 

جطبية الحكومة الستكمال المتاحة  فرصالوجود قلة في SWOT نتا ب جحليلصت شخ .0

في المتطلبات التقنية التي أشرت وجود الع ي  من  انت أفضل الفرص المتاحة إذ   ،االلكترونية

، والمتطلبات البشرية أيضاً ية التي جسعى لتطوير هذا المشروعالشر ات العراقية والعالم

جتضمن جطهيل الموااد البشرية من خالل ال واات الت ايبية  جواجه وجود فرص جي  

ً فرص ااداايةسدلت المتطلبات  اا السنة وفر  على ماوالتطويرية المتو قليلة جمثلت بتوجيه  ا

الحكومة المر زية لتحقية أه   المشروع  والتوعية الوطنية بمضامين هذا المشروع. ومن 

ً المالحظ أن هنالك غياب غياب التنسية  إلى، وق  يعود للفرص المتاحة في بقية المتطلبات ا

 ضمن برنامب على مستوى المر ز يعمل على ايداد الفرص.

من  تهديداتال أن المي ان المبحو  يواجه الع ي  منيتبين SWOT نتا ب جحليلومن خالل  .6

فضالً عن ، للمدتمعضعف الوعي االلكتروني ومنها  ،ااداايةما يرجبط بالمتطلبات  هابرزأ

واالهتمام  غياب التنسية في برنامب الحكومة االلكترونية على المستوى المحلي والمر زي

من والسرية ن المتطلبات القانونية والبشرية والتقنية ومتطلبات األأ ما  ،المت ني بالتمكين

، ومرد جلك الته ي ات ااجباطها بقضايا وحتى الخ مات السان    لها جدابه الع ي  من الته ي ات

االنموذج من نقاط قو  وضعف  أبعادمدتمعية ومر زية وضعف في دااسة العالقة بين 

 امر مرجبط بالعقلية التقنية للقا مين عليه. وفرص وجه ي ، وهو

ا   التوصيات -ثانيا

المشر  على جبني المشروع أو اللدنة المكلفة بتنفيذ مشروع  ااداايضروا  قيام الدهاز  .1

التحول نحو الحكومة االلكترونية ب ااسة مستفيضة عن ما يمتلكه المي ان المبحو  من نقاط 

قو  ونقاط ضعف، من أجل جح ي  موقف المحافظة من التحول ومعرفة م ى جاهزيتها داخلياً 

 . للتحول نحو مشروع الحكومة االليكترونية

من المالحظ أن أغلب نقاط الضعف التي جعاني منها المحافظة يمكن التغلب عليها وجداوزها  .2

جنسية مبسط جقوم به  إلىبحاجة  األمرن إذ إ ،من خالل سياقات العمل اادااي في المحافظة

 اللدنة المكلفة بالمشروع مع األطرا  ذات العالقة.
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بكيفية التحول نحو الحكومة االليكترونية على عق  دواات إدااية وفنية متخصصة العمل  .3

المشر  والمكلف )على ح  سواء( دااي والفني وجوجيه هذه ال واات الت ايبية للدهاز اا

 بعملية التحول.

الهيكل التنظيمية الذي يدب أن  مبحو  بالمتطلبات التنظيمية والسيماضروا  اهتمام المي ان ال .0

، بني المفهوم االلكتروني في العمليخضع لعملية إعاد  هيكلة بما يتناسب مع الوضع الد ي  لت

الروجينية التي أصبحت غير مد ية في  ااداايةساليب ألن هنالك ضروا  لالبتعاد عن ا ما إ

ن المشاا ة في إإذ  ،منظماتوالتي جحول دون جحقية أه ا  الظل المعطيات البيتية الراهنة 

 األاضيةحل المشكالت واجخاذ القرااات ووجود المزي  من التمكين ممن شطنه أن يوفر 

 .  لتبني العمل االلكتروني الخصبة

ضماا، لالستفاد  ق ا الناجحة في هذا المالعالمية او ال ولية ضروا  ااطالع على التدااب  .6

 منها في عملية التحول الحالية. اامكان

قو  وجدنب الته ي ات  إلىيمكن للقياد  جحويلها  يالمتطلبات ذات الضعف   ضروا  متابعة .5

 والسعي نحو الفرص لضمان التحول.

 المصادر

 العربية المصادر بالل ة  -اوالا 
،  اانون 22مدلة العربية، الع د  ،التقنيات الح يثة والحكومة االلكترونية ،2445ابراهي ، ابو السعود،  .1

 .http://www.arabcin.netالثاني، جمهواية مصر العربية، القاهر  على الموقع 

التقرياار الساانوي الحكومااة االلكترونيااة فااي  ،2440 ،زياان الاا ين محماا  إبااراهي ،محماا  باان  ،التااويدري .2

 مصر. ،القاهر ، ااداايةالمنظمة العربية للتنمية  ،الوطن العربي

المعرفة   دااسة جطبيقية في محكمتي  إداا بعض متطلبات عمليات  ،2442 الحافظ، علي عب  الستاا، .3

 ،طروحة د توااه غيار منشاوا الدنايات والدن  في ا اسة محكمة نينوى االجحادية )برنامب مقترح(، أ

 وااقتصاد ، جامعة الموصل. داا  لية اا

، مؤسسااة الااوااق المتطلبااات ،المفاااهي  الخصااا فااللكترونيااة،  داا اا 2411الحساان، حسااين محماا   .0

 للنشر والتوزيع، عمان، األادن.

، الحكومااة االلكترونيااة وساابل جطبيقهااا  ماا خل اسااتراجيدي، مدلااة 2442الرفاااعي، سااحر قاا واي،  .6

 .0الع د  -اقتصاديات شمال افريقيا

مقتارح فاي إطااا جطبياة الحكوماة ، اباط الدامعاة باالمدتمع النماوذج 2411الشيخ، زيا  فاوزي اياوب  .5

 واالقتصاد، جامعة الموصل. داا الكترونية، اسالة ماجستير غير منشوا ،  لية اا

 إساتراجيدية  فااقجطبيقها فاي العاراق،  و فاقالحكومة االلكترونية واقعها ، 2440الطا ي، علي حسون  .0

 .http://www.vaadesign-compaperعلى الموقع  

العاماة  دااساة اساتطالعية  داا ، الحكومة االلكترونية ومستقبل اا2442نا ل عب  الحافظ،  العواملة ، .3

 .1،الع د22، المدل   ااداايةللقطاع العام في دولة قطر، مدلة العلوم 

 داا ، دااساااة اسااتطالعية لااا وا الحكوماااة االلكترونياااة فاااي اا2446الكيااومي، عب اللاااه بااان عيساااى،  .2

 العامة، مسقط، سلطنة عمان. داا ، معه  اا142، الع د 20السنة  ياادااالتربوية، مدلة 

 للنشر والتوزيع، عمان، االادن. أسامةداا  االلكترونية، داا اا ،سنة المه ي، سوسن زهير، بال .14

 مر ز -االلكترونية، مدلة  ااء حول الخليب داا ااالمفهوم الشامل لتطبية  ،2445با ير، علي حسين  .11

 .http://alibakeer.maktoobblog.com، على الموقع 23، الع د ااماااتالخليب لألبحا ، 

المساتقبلية للحكوماة االلكترونياة فاي  بعااد، األ2440زيا ، محما  خيار سالي   ،وأباوجواد، شوقي نااجي  .12

، ادنيااةاأل، الدامعااة 3، العاا د 3مدلاا   ،األعمااالإداا فااي  األادنيااةاألادن، متطلبااات النداااح المحليااة 

 عمان األادن.



 [811] عمر وحسن

 

 المنظمات، داا حام  للنشر والتوزيع، عمان، األادن. إداا ، 2414حري ، حسين،  .13

 إداا ، جطبيقااات الحكومااة االلكترونيااة، دااسااة مي انيااة علااى 2446داوياا،، علااي محماا  عباا العزيز،  .10

باا بي، اسااالة ماجسااتير غياار منشااوا ،  ليااة ال ااسااات العليااا، جامعااة نااايف العربيااة  وااقامااة الدنسااية

 .األمنيةللعلوم 
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