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 المستخلص

 
تعد الحكومة االلكترونية البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين من خالل استخدام 

بادل المعلومات مع المواطنين الحكومية من اجل ت األجهزةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
كفاءة, فضال عن تحسين استجابة الحكومة الحتياجات المواطنين والقضاء  وأكثر أسرعبشكل 

بعض  إلىالحكومة, إذ كشفت الزيارات الميدانية التي قام بها الباحثان  أقسامعلى التداخل بين 
الحكومة االلكترونية مما المنظمات عن وجود تباين في توفير بعض المتطلبات الالزمة لعمل 

: ما مدى األتييتوجب التشخيص والمعالجة إذ يمكن صياغة المشكلة البحثية من خالل التساؤل 
على هذا التساؤل  ولإلجابةتوافر متطلبات تطبيق الحكومة االلكترونية في مديرية بلدية الموصل, 

ق الحكومة االلكترونية في مديرية التي مفادها )تتباين متطلبات تطبي األساسيةتم اختبار الفرضية 
في المنظمة المبحوثة  اإلداريةعلى القيادات  استبانه( استمارة 01بلدية الموصل(, إذ تم توزيع )

المناسبة حيث توصلت الدراسة  اإلحصائية األدواتلجمع البيانات ومن ثم تحليلها باستخدام بعض 
 لمبحوثة.استنتاجات تخدم وضع مقترحات مناسبة للمنظمة ا إلى
 

الحكومة االلكترونية, نماذج تعامالت الحكومة االلكترونية, متطلبات تعريف  :الكلمات المفتاحية
 تطبيق الحكومة االلكترونية.

 
 

Abstract  

 
The electronic government is regared the environment that attend the citizen's 

services, by using information and communication technology in the government 

departments, to exchange the information with citizens faster and more efficient, as well as 

to improve government response to citizen's needs, and eliminate merger among 

government departments, then the field visits to some of organizations discover that is a 

difference in providence of electronic government (E.G) implementation requirements , to 

be or become necessary personalization and discussing, then we can put the research 

problem in this question (what is the difference in electronic government implementation 
requirements in the municipality directorate of Mosul and To answer this question, we 

examined the key hypothesis: (the electronic government implementation requirements is 

different in the municipality directorate of Mosul, then we distribute ) 40) questionnaire to 

the research sample to collect the data, and then analyze it using the suitable statistical 

tools, and the research attain some suggestions to the studied organizations . 
 

key words: E-Government Definition, E-Government transaction models,  E-Government 

implementation requirements. 
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 المقدمة
 أصوبحت ألنهواالتحول نحوو تطبيوق الحكوموة االلكترونيوة,  إلىالعالم اليوم  أنظارتتجه 

مووخ لووالل تاوولير تكنولوجيووا  وإتبالووهالاووير لليووه  إلووىنهجووا لالميووا تاووعى الوو ول كا ووة 
الو ولي,  لإلطوارمو  الاوياق العوام  الملتلفوة تمايويا   األلمالومات واالتصاالت  ي تنفيذ المعل

بيئوة  إلوىما ياتج   ي مجال التكنولوجيوا  وإ لالالعمل للى تطبيق الحكومة االلكترونية  إخ
. ويتطلوب اإل اريوهو جانب هام موخ جوانوب التطووير  األ اءر   ماتوى  إلىالعمل يه ف 

 إلوىهوذا التطبيوق يهو ف  إخبالتبوار  اإلمكانواتااللكترونية توا ر الع يو  موخ  تطبيق الحكومة
 ووي المنظمووات  األ اء, وتحاوويخ ماووتوى األلمووالتقوو يم ل مووة متميوووا للمووواطنيخ ومنظمووات 
 واألنيوووطةتحاووويخ العمووول  أ واتمهموووة موووخ  أ ااالحكوميوووة, ولكووووخ الحكوموووة االلكترونيوووة 

التكورار والوتوت والجهو , موخ لوالل تاييور العمليوات موخ مخ لالل  تاهيالت تقليل  اإل ارية
اليوووكل االلكترونوووي بموووا يفووومخ اووورلة  وووي انجووواو  إلوووىالعمووول الوووورتي التقليووو ي  أاووولوب

المعامالت و تة  ي اتلاذ القرارات ومرونة  ي لمليوات التعامول مو  الو وائر والجهوات ذات 
ميورو  الحكوموة االلكترونيوة  ةإتاموالعالتة, لذلك  اخ هذه ال رااة تتجه لتيليص متطلبات 

منهجيوة  األول: تفومخ أاااويةر وثالثوة محواللوى وذلك موخ لوالل تقاويمها , وم ى تو رها
المحوور الثواني  قو  تفومخ للفيوة نظريوة لوخ الحكوموة االلكترونيوة ومتطلبوات  أمواال رااة, 

اوة بمجمولوة المحور الثالث  ق  تفمخ الجانب العملي لل رااوة. والتتموت ال را أما, إتامتها
 تم وف  المقترحات المناابة. أاااهامخ االاتنتاجات التي للى 

 منهجية الدراسة
 مشكلة الدراسة

االتصواالت  وي  أنظموةتعتم  الاالبية العظمى مخ المنظمات الحكومية  وي العوالم للوى 
يوة,  وي تعامالتهوا اليوم ا  كبيور ا  انجاو لملها اليومي, وباتت تكنولوجيا المعلومات تحتول جووء

 ألموال إلىاليومية  واأللمالوهذا يفرض للينا مواكبة هذه التطورات وتحويل غالبية المهام 
معتم ا للى هذه التكنولوجيا, وتو  تبويخ للبواحنثيخن موخ لوالل الويوارات االاوتطاللية لم يريوة 

كل الوظيفيوة بيو إجراءاتهاتعتم   ي  أنها إذغير مواكبة لهذه التطورات,  إنهابل ية الموصل, 
 ألغووراض األتاووامكبيوور للووى العموول الووورتي موو  ااووتل امات محوو و ا للحااوووب  ووي بعووض 

 التوخليرمخ وجهة نظر البواحثيخ هوي  أهمية األكثرالبيانات وطبالة القوائم, والميكلة  إ لال
ميووكلة لوو م ال تووة باووبب التمووا   فووال  لووخ والمعووامالت  ووي المنظمووة,  األلمووال ووي انجوواو 

ل م وجو  اتصال الكتروني  ي المنظموة المبحوثوة مو   إلى باإلفا ةي, العمل التقلي  أالوب
 :اآلتيةلخ التااؤالت  اإلجابة إلىالجهات ذات العالتة. ولذلك ياعى الباحثاخ 

 متطلبات تطبيق الحكومة االلكترونية؟ أهم 
  تطبيوق الحكوموة  إلوى بوخلرى أوهول هنواك اوعي جوا  موخ تبول المنظموة المبحوثوة بطريقوة

 ونية؟االلكتر
 تطبيق الحكومة االلكترونية المتو را ل ى المنظمة المبحوثة؟ إمكانات 
  األطورافهل توظف المنظمة المبحوثوة مجمولوة واوائل ياوتطي  موخ لاللهوا المواطنووخ 

 ؟أ فلالتعامل معها بيكل  األلرىالحكومية 
 الدراسة أهمية

طبيعووة الحكومووة العلمووي الووذي توو  تفوويفه بتوفووي   اإلثووراءال رااووة  ووي  أهميووةتبوورو 
 أراءو ووق للووى االلكترونيووة ونموواذج تعامالتهووا, ومووخ ثووم الوتوووف للووى متطلبووات تطبيقهووا 

المي انية  تظهر  وي محاولوة هوذه ال رااوة معالجوة ميوكلة  األهمية أمامجمولة مخ الباحثيخ, 
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ا تائمة مخ لالل  رااة م ى توا ر المتطلبات الالومة لتطبيق الحكومة االلكترونية  وي  ائور
 االلكترونية. األلمالبل ية نينوى, به ف التحول نحو لالم 

 الدراسة أهداف
 للى النحو االتي:و األه افتحقيق ل   مخ  إلىتاعى ال رااة 

 .إلتامتهامفاهيمي حول مفهوم الحكومة االلكترونية والمتطلبات الالومة  إطارتبني 
 ي المنظمة.المتاحة لتطبيق الحكومة االلكترونية   اإلمكاناتتح ي  
 إطار ي  وإمكاناتها ي تهيئة وات  المنظمات  همتا أخالابل التي مخ يانها  أهمتح ي  

 الاعي نحو تطبيق الحكومة االلكترونية.
  ي تو ير متطلبات الحكومة االلكترونية. همتق يم بعض التوصيات التي تا

 فرضية الدراسة
 مفا ها: ةتقوم هذه ال رااة للى  رفية رئيا

, القانونية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( اإل اريةا ر المتطلبات )ال تتو
 الالومة لتطبيق الحكومة االلكترونية  ي  ائرا بل ية الموصل.

 مجتمع الدراسة وعينتها
التوي تحتلهوا لو ماتها  وي  لألهميوةال رااة  ي م يرية بل ية الموصل, وذلوك  إجراءتم 

( ااوتمارا للوى الماوتويات القيا يوة )مو ير, معواوخ مو ير, 04تم تووي  ) إذ حياا المواطنيخ,
الحصوور اليووامل  ووي المنظمووة المبحوثووة  وبخاوولوبرئوويق تاووم, رئوويق وحوو ا, رئوويق يووعبة( 

يوفو  الاومات اليلصوية  أ نواه( 0%, والجو ول )044وكانت نابة ااترجا  االاتمارات 
 .لعينة ال رااة

 

 0ج ول ال
 مبحوثيخ  ي المنظمة تي  ال رااةامات اال را  ال

 النسبة المئوية التكرار الفئة التفاصيل

 5.25 5 52اتل مخ  العمر

52-04 51 04 

00-02 7 5775 

03-04 3 775 

00-02 5 5.25 

 54 0  اكثر03

  4  اتل إل ا ية المؤهل العلمي

 5 .  بلوم  ني

 55 30 بكالوريوق

 25. 5  بلوم لال

 5 . يرماجات

 25. 5  كتوراه

ل   انوات الل مة 
  ي المنصب الوظيفي

0-2 .0 14 

3-04 9 ..25 

00-02 3 775 

 04 0  خكثر-03

 الباحثين باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية إعدادمن  المصدر:
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 ألمووارهمالعينووة تتووراو   أ وورا %( مووخ 35ناووبة ) إخ ألوواله( 0اتفوو  مووخ الجوو ول )
للووى يووها ا البكووالوريوق, واخ  وخ%( موونهم حاصوول52( اوونة, واخ ناووبة )52-04مووابيخ )
الاوومات  إخ( اونوات, ممووا يعنوي 0-2العينوة لو يهم اوونوات ل موة ) أ وورا %( موخ 04ناوبة )

لنهوا  واإلجابوةالعينة تمكونهم موخ  هوم  قورات االاوتبانة  أ را اليلصية المتوا را ل ى اغلب 
 باليكل المنااب.

  جمع البيانات أساليبومنهج الدراسة  
البحثيووة  األ واتتاووتن  ال رااووة للووى موونها  رااووة الحالووة الووذي يتفوومخ الع يوو  مووخ 

يع  هذا المنها احو  منواها البحوث العلموي الوذي يتمثول بتحليول يوامل  إذكالوصف والتحليل, 
ميكلة مح  ا  ي مجتمو  محو   النطواق, وتوم جمو  المعلوموات بالتموا   أووتفصيلي لظاهرا 

( و رااووة 5442مارا ااووتبانة صووممت التمووا ا  للووى  رااووة )للووواخ ولبوو  الوورحمخ,ااووت
 األولتفووومخ الجووووء جووووءيخ رئياووويخ تكونوووت ااوووتمارا االاوووتبانة موووخ  إذ( 5442)لبووو ,

الجوووء الثوواني  تفوومخ مجمولووة مووخ الفقوورات  أموواالمبحوووثيخ,  األ وورا معلومووات لامووة لووخ 
نيووة, وتوو  تووم ااووتل ام مقيوواق ليكوورت اللمااووي المتعلقووة بمتطلبووات تطبيووق الحكومووة االلكترو

للعبووارات )اتفووق بيوو ا, اتفووق, محايوو , الاتفووق,  0-5-0-0-2 بوواألوواخلقيوواق توووا الفقوورات 
اللبراء* حيث توم تيواق الصو ق  أراءو ق  للى الاتفق بي ا(. وت  اجري لها التبار الص ق

متايرات ال رااوة موخ لوالل مخ ت را االاتبانة للى تياق  التخك الظاهري لالاتبانة لارض 
لفرفووية  ءمتهووامووخ صووحة الفقوورات وموو ى مال للتخكوو لرفووها للووى مجمولووة مووخ اللبووراء 

 وأه ا هاال رااة 
 حدود الدراسة

  0/3/5405 إلى 0/0/5405للم ا مخ  .الح و  الومانية: امت ت ح و  ال رااة ومنيا  0
  ظة نينوى..الح و  المكانية: تجا ت  ي م يرية بل ية الموصل  ي محا5
الذيخ تم تووي  ااتمارا االاتبانة لليهم  باأل را .الح و  البيرية: تمثلت الح و  البيرية 0

  ي م يرية بل ية الموصل. اإل اريةوهم القيا ات 
 المعتمدة في التحليل اإلحصائية األساليب

 إذهو  ها  إلوىموخ اجول التوصول  اإلحصائية األااليبااتل مت ال رااة مجمولة مخ 
 ووي  األاوواليب(  ووي التحليوول وتوو  تمثلووت هووذه Minitabم االلتمووا  للووى البرمجيووة الجوواهوا )توو

 .tالحاابية واالنحرا ات المعيارية,  فال لخ التبار  واألوااطالتكرارات والناب المئوية 
 

  إقامتهاالحكومة االلكترونية ومتطلبات 
 طبيعة الحكومة االلكترونية -أوالا 

لتكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت  وي إجوراءات الحكوموة تو   االاتل ام المتوايو  إخ
 إلوىالحكوميوة, والطريقوة التوي تووو  بهوا الحكوموة لو ماتها  األلموالغير مخ طريقوة انجواو 

تطوورا  هوائال  وي المجتمو , وموخ  أح ثت إنها إلى باإلفا ةالمؤااات وكيفية تعاملها معهم, 
يئة تقانوة المعلوموات الج يو ا  انوه يجوب مراجعوة العمل  ي ب بخالوبترتقي الحكومة  إخاجل 

  Ali)  &تنااووب العموول  ووي البيئووة الج يوو ا  إجووراءاتالتقلي يووة ووفوو   اإلجووراءاتوتعوو يل 
Vaquer, 2008, 1) 

لم  أح ا أخ إالوبالرغم مخ ل م وجو  مفهوم موح  ومتفق لليه للحكومة االلكترونية, 
لكترونية, هو التحايخ الماتمر لعملية التفالل للحكومة اال األاااياله ف  أخيلتلف للى 

وذلك مخ اجل تحفيو الرتي  وخوالمواطن األلمالبيخ ثالثة اتجاهات هي الحكومة و تطا  
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الايااي, االتتصا ي, االجتمالي للمجتم , و تعريفات الحكومة االلكترونية كثيرا ومتباينة 
 إذ( 5, 5442 للى تنفيذها, ) رويش,تتبايخ بع   ماتل ميها والماتفي يخ منها والقائميخ 

الل مات  إلى( بخنها ااتل ام التكنولوجيا مخ اجل تعويو الوصول Alzaki, 2009, 8ييير )
 والعامليخ. األلمالالمواطنيخ ويركاء  إل ا االحكومية 

(  يؤك  بخنها الحكومة التي تاتل م تكنولوجيوا Almarabeh & AbuAli, 2010, 30أما )
 األلموال وإ ارا رصوة التفالول  األلموالتصاالت لتق م للموواطنيخ ويوركات المعلومات واال

م  الحكومة بااتل ام ملتلف الواائط االلكترونيوة مثول: الهواتف, الفواكق, الكوروت الذكيوة, 
االنترنووت والتبووا ل االلكترونووي للبيانووات, أوهووي كيفيووة تنظوويم الحكومووة  البريوو  االلكترونووي

 لنفاها.
( باخ الحكومة االلكترونية هوي تحويول لالتوات القطوا  Ropponen, 2010, 11ويبيخ )

العوووام )ال الليوووة واللارجيوووة( موووخ لوووالل العمليوووات المعتمووو ا للوووى االنترنوووت وتكنولوجيوووا 
 اترب  رجة مخ الكمال. إلىالمعلومات واالتصاالت, مخ اجل توصيل الل مة 

تيوال نظوم تكنولوجيوا  أوالحكومة التي تمتلوك  بخنها( Li & Jawwad, 2011, 5ويرى )
المعلومات واالتصاالت والتي تنقل العالتات )االرتباطات( م  الموواطنيخ, القطوا  اللواص, 

,  فوال لوخ تعويوو تو را الموواطنيخ وتحاويخ توصويل األلورىالحكوميوة  اإل اريوة واألتاام
 الل مات وتقوية )تعويو( المحاابة  وويا ا اليفا ية وتحايخ كفاءا الحكومة.

يووبكة  إتامووة(  يوورى بوواخ الحكومووة االلكترونيووة تتفوومخ Maranny, 2011, 12) أمووا
 األتاووامكفوواءا بوويخ  أكثووروتالوو ا بيانووات مركويووة, مووخ اجوول تفالوول تعوواوني  أمنووةحكوميووة 
اللوو مات بااللتمووا  للووى الويووب, و يمقراطيووة رتميووة  إيصووالالحكوميووة, وتتفوومخ  اإل اريووة
 يفا ية للحكومة. أكثرلمحاابة 

ااووتل ام نتووائا الثووورا التكنولوجيووة  ووي  إنهووا( للووى 02, 5400, )اليووريفويعر هووا 
الحكوميووة ور وو  كفايتهووا وتعويووو كفايتهووا  ووي تحقيووق  األجهوووا ووي  األ اءتحاوويخ ماووتويات 

 المرجوا منها. األه اف
مخ لالل ما تق م يرى الباحثاخ باخ مفهوم الحكوموة االلكترونيوة يتمثول بمجمولوة موخ 

والمعووو ات( والبرمجيوووات واالتصووواالت والجهوووو  البيووورية  األجهووووايوووة )الماوووتلومات الما 
وانجاو المعامالت واتلاذ  اإلجراءاتوالتيريعات القانونية التي تتفا ر معا  مخ اجل تبايط 

 لووإل اراتاللوو مات  أ فوولالقوورارات ور وو  ماووتوى العموول  ووي المنظمووة  فووال لووخ تقوو يم 
 تت.    تكلفة وجه  وو بختلالحكومية والمواطنيخ 

 نماذج تعامالت الحكومة االلكترونية  -ثانياا 
 واألمكنووة األوتوواتلمووا كانووت الحكومووة االلكترونيووة تقوووم بتقوو يم اللوو مات  ووي جميوو  

للموووواطنيخ وووارات ال ولوووة ومؤااووواتها العاموووة بيوووكل مباوووط ولبووور ااوووتل ام منظوموووات 
للوى لحكوموة االلكترونيوة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ,  انه يمكخ تصنيف تعوامالت ا

  :(540, 5404,ثالثة نماذج هي )برهاخ ولطاب
 المواطنيخ: ) إلىالحكومةGtoC (Government to Citizen 
 األلمال إلىالحكومة (GtoB (Government 2 Business 
 الحكومة ) إلىالحكومةGtoG (Government 2Government 
 ( و)الطيطووي,34-20, 5442 ( و) رويووش,Romulo & Akhtar, 2003, 6-8) أمووا

(  قوو  اتفقوووا 533, 5442 (, و)كتانووة,55-53, 5442 ,(, و)الجبوووري024-020, 5445
 نماذج هي: أربعة إلىللى تصنيف الحكومة االلكترونية 
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  المواطنيخ:  إلىالحكومة(GtoC) Government to Citizen 
  األلمال إلىالحكومة (GtoB) Government to Business 
  الحكومة  إلىالحكومةGtoG) Government to Government) 
  العامليخ  إلىالحكومة(GtoE) Government to Employees 

للوى  يمكخ تصنيف نمواذج الحكوموة االلكترونيوة بخنهللى ما تق م يرى الباحثاخ  وبناء
 :النحو االتي

 Government to Citizen (GtoC)المواطنين:  إلىالحكومة  -0
الحكومة االلكترونيوة, إذ يمثول الموواطخ  أه افة المواطنيخ ه  ا مخ يع  تحقيق ر اهي

 أخمحور الحكومة االلكترونية, ولذلك  اخ تق يم الل مات الحكومية المتميوا للجمهوور يجوب 
لهم م  االهتمام  األ فلتكوخ مخ منطلق منظورهم, وو قا  الحتياجاتهم, ومخ لالل الوايلة 

تمكوخ الحصوول للوى الل موة موخ لوالل  ألنهوا, اإلنتاجيوةيا ا المتبعة وو اإلجراءاتبتحايخ 
لبوور يووبكات االتصووال الملتلفووة وبوو وخ انتقووال  إليهوواذهوواب الل مووة للماووتفي  بوو ال مووخ ذهابووه 

موت  لمله, وتيوام الموواطخ بتبوا ل المعلوموات لوخ اللو مات المق موة  أوالمواطخ مخ منوله 
ل وتقووو يم اليوووكاوى واالتتراحوووات لمركوووو موووخ تبووول الحكوموووة االلكترونيوووة, وتبوووا ل االتصوووا

(, وتتفومخ هوذه اللو مات الع يو  موخ المجواالت 22, 5442 المعلومات الميرف ) رويوش,
 (520, 5404 المهمة  ي حياا المواطنيخ نذكر منها للى ابيل المثال الالحصر: )ياايخ,

  األحووالا يوها ات المويال , الووواج, جوواوات الاوفر, يوها  إصو ارالتاجيل الم ني: مثول 
 الم نية, الو اا, الماائل اليرلية لحياا المواطنيخ.

 .الل مات الصحية: وتيمل الفماخ الصحي, الماتيفيات, العالج الطبي 
  والثووانوي, التعلوويم العووالي ومراكووو البحوووث وال رااووات  األاااوويالتعلوويم: التربيووة والتعلوويم

 ال رااية. واإلجاوات الومالةوااليفا ات, البعثات, 
 ل مات االجتمالية: الفماخ االجتمالي, التقال , التوظيف, الرلاية االجتمالية.ال 
 .الل مات االجتمالية والثقا ية االلرى المق مة للمواطنيخ والماتفي يخ 
 Government to Business (GtoB) األعمال إلىالحكومة  -1

 ,األلموالموات المعوامالت مو  منظ أتمتوةتقوم المنظمات الحكومية جاه ا بالعمل للى 
إذ تبنوى العالتوة  Government to Business ألموالمنظموات  إلوىوتاومى هوذه الفئوة حكوموة 

بيخ الطر يخ مخ الجهتيخ  هوي تتفومخ جميو  المعوامالت التوي توتم بويخ المنظموات الحكوميوة 
منظمووات  إلوىاللوو مات  أو, إذ تقوووم المنظموات الحكوميووة ببيو  المنتجوات األلموالومنظموات 

المنظموات الحكوميوة  إلوىب ورها ببي  المنتجات واللو مات  األلمالوتقوم منظمات  األلمال
والتوي توتم لبور االنترنوت  E- auctionsوتاتل م  ي هوذه الفئوة المووا ات العلنيوة االلكترونيوة 

, القوالو , القووانيخ, األحكوامللى هذه الل مات نير  األمثلة(, ومخ 024, 5445 )الطيطي,
, وتاوجيل والحصوول للوى توراليص العمول, األلمواللمق موة  وي مجوال ول مات الحكومة ا

تااهم بيكل كبيور  وي  G2Bهذه الل مات المعروفة مخ لالل تعامالت  إخ    الفرائب, 
 .(Romulo)&Akhtar,7,2003و لمها   األلمالتطوير 

 Government to Government( GtoGالحكومة ) إلىالحكومة  -3
 إمكانيووة إلووى مات االلكترونيووة مووابيخ الجهووات الحكوميووة, تيووير مبووا رات تقوو يم اللوو

االيووتراك  ووي البيانووات األكثوور  تووة, وتوا رهووا  ووي الوتووت المنااووب. إذ إخ معظووم المعووامالت 
الحكومية متيابكة, وتعتم  للى بعفها البعض, ويمثول تيوابك لمول هوذه الو وائر وتقاطعهوا 

جوراءات, وواحو ا  موخ الميواكل الموؤثرا  وي بوطء اإل إلوىأح  التعقي ات اإل اريوة التوي توؤ ي 
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ماتوى الل مات الحكومية, مما ياتلوم تيوام الماوتفي  موخ الل موة بالعمول كاوالي بريو  بويخ 
الجهووات الحكوميووة, وبااووتل ام األاوواليب التقلي يووة  ووي العموول لنقوول المعلومووات وتبا لهووا, إذ 

اللو مات لوخ طريوق الحكوموة وتت كبير وتكاليف لاليوة, ولوذلك  واخ تبوا ل هوذه  إلىيحتاج 
اإللكترونيووة, هووو الاووبيل الوحيوو  لحوول هووذه الميووكلة, والحفوواظ للووى كفوواءا هووذه اللوو مات 

تمثل طريقة ج ي ا يمكخ مخ لاللها إجراء تبا ل المعلوموات بويخ  أنهاو عاليتها وجو تها . إذ 
ااووتلراج  الجهووات الحكوميووة, وذلووك  ووي إطووار مووخ األمنيووة  والاوورية .  مووثال لووو رغبنووا  ووي
جهووة  إلووىالبطاتووة اليلصووية,  ووّخم كوولم مووا يحتاجووه اليوولص هووو أخ يقوو م طلبووا  إلكترونيووا  

االلتصوواص, حيووث تقوووم جهووة أ اء الل مووة باتلوواذ إجووراءات ااووتلراج البطاتووة مووخ لووالل 
التعامل م  بواتي الجهوات الحكوميوة التوي تاويطر للوى البيانوات,  موخ لوالل بيانوات البطاتوة 

الصحة يمكوخ التعورف للوى  صويلة الو م, وموخ لوالل بيانوات ووارا الو  ا  الصحية بووارا 
يمكخ معر ة الموتف التجنيو ي, وموخ لوالل بيانوات ووارا التعلويم يمكوخ معر وة للور مؤهول 

يتطوووور النظوووام  أخ(, وغالبوووا موووا يففووول 5440,05 ,حاصووول لليوووه الفووور , وهكوووذا )البيووواتي
التفالل االلكتروني م  المواطنيخ والمنظموات,  ىإلتبل االنتقال  وإجراءاتهالحكومي ال اللي 

 ولهذا يع  هذا النو  مخ الحلول العمو  الفقري للحكومة االلكترونية.
لمليات التكنولوجيا التي تيه ها الع ي  مخ المنظمات والجهات الحكوميوة والاويما  إخ

ميووة بالتبوووا ل تيووام الجهوووات الحكو إلمكانيوووة يمووا يووورتبط بووالحفظ التووواريلي لهووا يفوووت  البوواب 
طووالبي الل مووة  أوااللكترونوي للبيانووات والوثووائق وبمووا يقلوول مووخ متالووب وميوواكل المووواطنيخ 

 (.  05, 5445 ,ياكلهم مهما كانت يلصية )حمو يوم
  Government to Employees (GtoEالعاملين ) إلىالحكومة  -0

بمواتو  جارا يوة  تفم المنظمات الحكومية ال ا ا  كبيورا موخ العوامليخ والوذيخ يعملووخ
 واخ موخ مصولحة المنظموات الحكوميوة الملتلفوة مخ هنوا متنولة وبعي ا لخ بعفها البعض, 

يتم ااوتل ام تطبيقوات إذ ويا ا الفعالية بتق يم ملتلف الل مات والمعلومات بطريقة الكترونية 
, 5404, الع يوو  مووخ االتصوواالت الفعالووة موو  الموووظفيخ )الطيطووي إجووراءلاصووة مووخ اجوول 

(. إذ يحتاج الموظفوخ  ي ظل الحكومة االلكترونية وللى ملتلف ماتوياتهم التنظيميوة 020
 Knowledge)المعر ووة  أصووحابالمعر ووة, ويطلووق للوويهم العمووال  إلووىوماوومياتهم الوظيفيووة 

Workers) ,ينباووووي امووووتالكهم المهووووارا الالومووووة والمعر ووووة للتعاموووول موووو  التكنولوجيووووا  إذ
ماوتويات الرفوا  أللوىتحقوق  إناوانيةلل م  المواطنيخ بمهوارا االلكترونية,  فال لخ التفا

,  ال يمقراطية االلكترونية تعني ميواركة الموواطنيخ (530, 5440, ل ى المواطنيخ )العالق
  ي العملية الايااية لبر اليبكات االلكترونية.

 متطلبات تطبيق الحكومة االلكترونية  -ثالثاا 
تحتواج للوى  إذاللكترونيوة لمليوة يواملة ومتيوابكة, الحكوموة ا إلوىتع  لمليوة التاييور 

تيكل القال ا التوي يجوب البو ء بهوا بايوة توو ير  أااايةتو ير ل ا متطلبات  إلىارض الوات  
الحوو  المنااووب  يهووا, لوويمكخ بعوو  ذلووك البوو ء  ووي مرحلووة التحووول نحووو تطبيقووات الحكومووة 

( للوى فورورا 5440,03البيواتي,لواتو  العملوي إذ تؤكو  )حيوو ا إلى وإلراجهاااللكترونية 
تو ير المتطلبات الفنية والتي تفوم الجانوب البرمجوي والجانوب الموا ي,  فوال لوخ فورورا 

متطلبوات  أهوم(  يورى بوخخ 00-00, 5442والتنظيميوة. أموا )لبو , اإل اريوةتو ير المتطلبات 
 الحكومة االلكترونية هي:

  الحكومة االلكترونية. إنياءالتوجه الحقيقي نحو 
 كويخ البنية التحتية للمعلومات.ت 
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  للمنظمة. اإل اريمرونة التنظيم 
 .مجمولة المتطلبات القانونية 
 .مجمولة المتطلبات الفنية 
 .مجمولة الل مات الماان ا 

بعووض البوواحثيخ حووول المتطلبووات الالومووة  بوواراء( يعوورض جوو ول 5والملحووق رتووم )
 لتطبيق الحكومة االلكترونية:

تعوو  مووخ ابوورو المتطلبووات التووي يجووب  أخيمكووخ  أ نوواهتطلبووات ويوورى الباحثوواخ بوواخ الم
توا رهووا  ووي الميوو اخ لفووماخ التطبيووق النوواج  للحكومووة االلكترونيووة نظوورا اللتفوواف اغلووب 

 تو يرها مخ تبل المنظمات: إمكانيةالباحثيخ حولها م  
 اإلداريةالمتطلبات -اوالا 

 إ ارا إلووىالمبتاوواا منهووا  فاألهوو اتحتوواج الحكومووة االلكترونيووة لكووي تحقووق للمنظمووات 
 اإل اريوة األاواليببكول ج يو  وماوتح ث  وي  وتخلوذجي ا تاوان  التطووير والتاييور وت لموه, 

الكترونيوووة تتعامووول بكفووواءا و الليوووة مووو  تقانوووة  إ اريوووة فوووال لوووخ فووورورا وجوووو  تيوووا ات 
هن اووة الثقا وووة  وإلوووا االمعلومووات واالتصوواالت, وذلوووك مووخ لووالل تووو رتها للووى االبتكووار 

ياتلوم تطبيوق الحكوموة االلكترونيوة تطوويرا  وافوحا  للمكونوات التقلي يوة لثقا وة  إذالتنظيمية, 
,  فوال األ قيوة إلىاليبكية وانتقال العالتات مخ العمو ية  إلىالمنظمة باتجاه تجاوو الهرمية 

البيروتراطيووة  اإلجووراءات ووي المنظمووات الووتللص مووخ  اإل اراتلووخ ذلووك يتوجووب للووى كوول 
المعتموو ا  ووي المنظمووات موو   اإل اريووة األاوواليبوالروتينيووة المعيقووة لكوول تطووور, وتج يوو   ووي 

و والوربط  اإل اريوة األلبواءولطووات العمول مموا يلفوف  إجوراءاتفرورا تطوير وتباويط 
ات الحكوميووة بمووا يكفوول اووهولة ومرونووة التعاموول بوويخ الجهوو واإلجووراءاتبوويخ كا ووة اللوو مات 

 ( . 03-02, 0004ري,ت الملتلفة )البيوالووارا
 المتطلبات القانونية -ثانياا 

الجوهريوة الكتموال وتعمويم الحكوموة  األاوقيع  اكتمال اطر التيريعات القانونية موخ 
 إجراءاتهواالخ  ,ااتع ا  تيريعي متكامل إلىااللكترونية, ولذلك تحتاج الحكومة االلكترونية 

ميووة المعتموو ا التووي وفووعت التيووريعات النا ووذا للتعاموول الحكو اإلجووراءاتاووتاير الكثيوور مووخ 
مهمووا كانووت تحووت مظلووة اليوورلية  األلمووالمعهووا وفووماخ االلتوووام بهووا, بحيووث توو رج كا ووة 

 إ اري إجوراء أيينبنوي  أخالقانونية, التي تتمثل  وي النصووص ال اوتورية والقانونيوة, والبو  
ماوو  تيووريعي يووامل للقوووانيخ تقوووم ب أختووانوني, لووذلك يجووب للووى الحكومووات  أاوواقللووى 

الحكوموة االلكترونيوة او تناتفوها  إلجوراءاتواللوائ  والتعليمات لمعر ة مواكبتها  واألنظمة
 (:50, 5400 )جرجيق, إلىيه ف  اإلجراءوهذا  ,(02, 5442 معها ) رويش,

 االلكترونية وتح ي  النياطات االيجابيوة والاولبية منهوا,  لأللمالصياة تانونية  إلطاء
 العقوبات المفروفة لليها.و

   الوثووائقي وتح يوو  متطلباتووه بمووا يحووا ظ للووى اوورية العموول االلكترونووي  األمووختح يوو
 ولصوصيته.

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية التحتية  -ثالثاا 
تقوو يم لوو مات الحكومووة االلكترونيووة يتطلووب تووو ير تقانووة المعلومووات واالتصوواالت  إخ

الحااووب باالنترنوت, وهوذا يتطلوب  أجهووابط الموواطنيخ موخ لوالل وذلك مخ اجل تاهيل ر
والمع ات والبرمجيات لارض تحو يثها وجعلهوا توا را  لألجهواالنظر  ي البنية التحتية  إلا ا

(. وييووير 00, 5404 للووى االاووتجابة لمتطلبووات الحكومووة االلكترونيووة )الاووامرائي ونينووو,
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يوة لتكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت تعو  الحجور البنيوة التحتإلوى أخ ( 0, 5440 )الطائي,
 إلنجوا والتقنيوات الالوموة  األجهووايتم مخ لوالل  إذلميرو  الحكومة االلكترونية,  األااق

الميوورو  تمثيوول المعلومووات ونقلهووا الكترونيووا  موو  فووماخ اووريتها و تتهووا حوويخ نقوول وتنفيووذ 
رونية. وتتكوخ  تكنولوجيا المعلوموات المعامالت والل مات لخ بع  بااتل ام اليبكات االلكت

 (50, 5405 واالتصاالت مخ: )الييخ,
 الملمواة والمرئية مخ التقانوات التوي تتمثول لوا ا   األجواءوهي تلك  والمعدات: األجهزة

 بالحااوب وملحقاته.
 :المعلوموات لبور  إيصوالالواائط االلكترونية التي تعمول للوى  بخنهاوتعرف  االتصاالت

إنها توويو  البيانوات بويخ محطتويخ حااووبيتيخ  أي ي موات  ملتلفة,  أجهواماا ات بيخ 
يلتوواروا تكنولوجيووا االتصوواالت  أخ(, لووذا للووى الموو يريخ 552, 5404 )النجووار,أكثر أو

طريقة لو مجها  وي نظوم المعلوموات  أ فل إلىيركاتهم والوصول  أ اءالمناابة لتعويو 
لويوا ا  الليوة المنظموات ونجاحهوا,  أاااوي . وتع  االتصاالت متطلباأللمالولمليات 

تاير وتعوو  ي طبيعة االتصاالت ال وليوة بويخ المنظموات المنتيورا  أخكونها ااتطالت 
 جارا يا  ي  ول ملتلفة.

 :وتع  البرمجيات المكونات غيور الملمواوة موخ الحااووب التوي تتوولى مهموة  البرمجيات
تكتوب بلاوة برمجيووة متلصصوة تقوووم تيوايله, والبرنواما لبووارا لوخ مجمولوة ايعوواوات 

بتنفيذ لمليات معينة, وتتم صياغة البرناما ل ى مبرمجيخ متلصصيخ  وي برمجوة نظوم 
لوم توجو   إذاوالمعو ات تصوب  بوال  ائو ا  األجهووا إخالتيايل والتطبيقات, ويمكننا القول 

لووة مالكووات  نيووة مؤه إلووىالما يووة وتحتوواج البرمجيووات  األجووواءالبرمجيووات التووي تيووال 
 (.50, 5405 وبرمجتها )الييخ, األنظمةلتحليل وتصميم 

  :القوووى العاملووة  ووي تكنولوجيووا المعلومووات بوو ءا  مووخ  بووخنوا وتتمثوول الموووارد البشوورية
الموو راء وموورورا  بالعووامليخ المتلصصوويخ  ووي تنفيووذ لمليووات جموو  البيانووات وتحليلهووا 

ال الصيانة اوواءا  موا يتعلوق والمع ات وانتهاءا  بعم األجهواومصممي البراما وميالي 
تعتمو  تكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت بيوكل  إذ, األجهوواصيانة  أوبصيانة البراما 

كبوورى  ووي تنميووة الموووار  البيوورية وبنوواء  أهميووةكبيوور للووى الفكوور البيووري ممووا يكاووبها 
موو  الظووروف والتقانووات  ةموواال نهايوو إلووىالمووال الفكووري القابوول للتكيووف  بوورأقماياوومى 

( 5400,20( ويؤكووو  )اليوووريف2تووواريخ,موووخ  وخ , متايووورا )الجرجوووري والعوووواويال
 اآللويفرورا تو ير العناصر البيرية المؤهلة ومواصلة ت ريبها للى ااتل ام الحااب 

بااتمرار وللى توظيفه  ي تطبيقات الحكومة االلكترونية والتعامل م  البراما الملتلفة 
( انوه يجوب 00, 5404 العاملوة, ويورى )طالوب, م  االهتموام بوالتلطيط للقووى البيورية

وفوو  لطووة ت ريبيووة مرنووة وتابلووة للتعوو يل موو  الوتووت الاووتيعاب التاييوور  ووي المهووارات 
والمعارف البيورية المتقا موة الناتجوة لوخ التطوورات الاوريعة والمتالحقوة التوي ا روهوا 

ولاليووة للقوو را  ةأاااوويتتطلووب الحكومووة االلكترونيووة مهووارات  إذالتقوو م العلمووي والتقنووي, 
 للى ااتل ام تقانة المعلومات واالتصاالت بفاللية.

 
 الجانب العملي للدراسة

 وتشخيصها  متطلبات الحكومة االلكترونيةوصف 
يتفوومخ هووذا الجانووب مووخ ال رااووة وصووف وتيووليص متطلبووات الحكومووة االلكترونيووة 

ل مو ى تووا ر متطلبوات العينوة حوو أ ورا  أراءوالفقرات المكونة لها, مخ اجول التعورف للوى 
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بوصووفه معيووارا لقيوواق  رجووات االاووتجابة  0الحكومووة االلكترونيووة, بااووتل ام الواووط البووال  
 :يختيللفقرات وكما 

   اإلداريةالمتطلبات 
( %1383%( متفقووووخ و )118131) إخ اإل اريوووةيبووويخ المعووو ل العوووام للمتطلبوووات 

واوطات لفقورات هوذا المتطلوب %( غير متفقيخ, وت  بل  متواوط المت018001محاي وخ و )
(, حيووث 08130( وهووو اكبوور مووخ الواووط الفرفووي للمقيوواق وبووانحراف معيوواري )38713)

 وووي منظموووتهم تووو لم تطبيقوووات الحكوموووة  اإل ارا أخ إلوووىالعينوووة  أ ووورا %( موووخ 04وييوووير )
(, ويتفوق x3( للمتايور )46230( وبوانحراف معيواري )0االلكترونية, وجاء بواوط حاوابي )

منظمتهم تو ر التلصيصوات الماليوة الكا يوة  إ ارا إخالمبحوثيخ للى  األ را خ %( م3062)
( وبووانحراف x1(  )0بلوو  الواووط الحاووابي للمتايوور ) إذللتحووول نحووو الحكومووة االلكترونيووة, 

 t( والتوووي كانوووت اكبووور موووخ تيموووة 2620المحاووووبة ) tواخ تيموووة ,(46250معيووواري تووو ره  )
 إلتامووة اإل اريووةوانووه تتوووا ر المتطلبووات  اإلجابوواتيووة (ممووا يعنووي معنو06350الج وليووة  )

 (5)الحكومة االلكترونية. وكما موف   ي الج ول 
 
 5 الج ول

 التووي  التكراري والناب المئوية والواط الحاابي واالنحرا ات المعيارية 
 اإل اريةللمتطلبات 

 
 ترونيةالباحثيخ بااللتما  للى نتائا الحاابة االلك إل ا مخ  المصدر:

 
 المتطلبات القانونية -ثانياا 

اتفاق حول توا رها بنابة وجو   إلىوييير المع ل العام للمتطلبات القانونية  
%( كما بل  متواط المتواطات للفقرات 05%( ول م اتفاق )5062%( ومحاي  )0062)

  أك(للى التوالي, وت  06503( )06052الممثلة لهذا المتطلب واالنحراف المعياري )
ية الماتل مة هناك التراف تانوني بالوثائق االلكترون أخالعينة المبحوثة  أ را %( مخ 22)

( وبانحراف معياري X11( )06002وت  بل  الواط الحاابي للمتاير ),  ي انجاو المعامالت
%( مخ المبحوثيخ للى توا ر النصوص القانونية 0062(,  يما ويرى )06405تيمته )

موظفيخ لن  االنحراف  ي تق يم الل مة االلكترونية وبل  الواط الحاابي اللاصة بمعاتبة ال
( 0600المحاوبة ) t(, وكانت تيمة 06000( وبانحراف معياري )X8( )06052للمتاير )
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 أيكانت غير معنوية  اإلجابات إخ( مما يعني 06350الج ولية ) tوهي اصار مخ تيمة 
 (.0لحكومة االلكترونية. وكما موف   ي الج ول)ا إلتامةل م توا ر المتطلبات القانونية 

 
 0 الج ول

 التووي  التكراري والناب المئوية والواط الحاابي واالنحرا ات المعيارية  
 للمتطلبات القانونية

 
 الباحثيخ بااللتما  للى نتائا الحاابة االلكترونية إل ا : مخ المصدر

 
 مات واالتصاالتالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلو -ثالثاا 

 والمعدات(: األجهزةالمتطلبات المادية )
%( محاي وخ 0562%( متفقوخ و)00602) إخويبيخ المع ل العام للمتطلبات الما ية 

( وهو اكبر مخ الواط 06202وت  بل  متواط المتواطات ) ,%( غير متفقيخ2622و )
 إخمبحوثيخ للى ال األ را %( مخ 54(, و يتفق )46232الفرفي وبانحراف معياري )

حااوب متطورا بيكل كاف لتطبيق ميرو  الحكومة االلكترونية,  أجهوامنظمتهم تمتلك 
(, وييير 46500( وانحراف معياري ت ره )x12( )060بل  الواط الحاابي للمتاير ) إذ
 ألجهوامنظمتهم تجري لمليات صيانة  ورية  أخ إلىالعينة المبحوثة  أ را %( مخ 54)

( 062( بواط حاابي وانحراف معياري )x14قاته, وت  جاء المتاير )الحااوب وملح
( اكبر مخ تيمتها الج ولية 0600المحاوبة ) t( للى التوالي. وت  كانت تيمة 06400)
 إلتامةمعنوية مما يعني توا ر المتطلبات الما ية الالومة  اإلجابات( حيث كانت 06350)

 (.0ول )الحكومة االلكترونية. وكما موف   ي الج 
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 0الج ول 

 التووي  التكراري والناب المئوية والواط الحاابي واالنحرا ات المعيارية 
 للمتطلبات الما ية

 
 الباحثيخ بااللتما  للى نتائا الحاابة االلكترونية. إل ا مخ  المصدر:

 

 شبكات االتصال
%( 306052ا ره بنابة )المع ل العام لمتطلب يبكات االتصال اتفاتا  للى تو يظهر

( وهو 06335%( كما بل  متواط المتواطات  )0062%( ول م اتفاق )50652ومحاي  )
 أخ أ ناه( 0(, ويالحظ مخ الج ول )06045اكبر مخ الواط الفرفي وبانحراف معياري )

منظمتهم تمتلك يبكة اتصاالت حااوبية  إخالمبحوثيخ يتفقوخ للى  األ را %( مخ 02)
( وانحراف 06452( بواط حاابي تيمته )x15رانت(, حيث ظهر المتاير ) اللية )انت
 إخالعينة متفقوخ للى  أ را %( مخ 32(  اخ )x18المتاير ) أما(, 46535معياري )

لمليات صيانة  ورية لليبكات, بواط حاابي وانحراف معياري  بّجراءمنظمتهم تقوم 
( اكبر مخ 0622المحاوبة ) tكانت  (. وت x18( للى التوالي للمتاير )06005( )06052)

تتوا ر يبكات االتصال الالومة  أي ,اإلجابات( مما يعني معنوية 06350تيمتها الج ولية )
 (.2) لتطبيق الحكومة االلكترونية. وكما موف   ي الج ول

 
 2الج ول 

 التووي  التكراري والناب المئوية والواط الحاابي واالنحرا ات المعيارية 
 التصالليبكات ا

 
 الباحثيخ بااللتما  للى نتائا الحاابة االلكترونية. إل ا مخ المصدر: 
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 المتطلبات البرمجية
%( متفقووووووخ و 306020) إخ إلوووووى وييوووووير المعووووو ل العوووووام للمتطلبوووووات البرمجيوووووة

( 06052%( غير متفقيخ, وت  بل  متواط المتواوطات )006202%( محاي  و )546303)
 األ ورا %( موخ 22) أخ( ويالحوظ 060رفي وبوانحراف معيواري )وهو اكبر مخ الواط الف

( Microsoft officeمنظمتهم تعتمو  للوى التطبيقوات البرمجيوة الجواهوا ) أخالمبحوثيخ يروخ 
( للووى x19( )06052( )46220 ووي لملهووا, بواووط حاووابي وانحووراف معيوواري للمتايوور )

لوو ى منظمووتهم توالوو   أخإلووى هم %( موون0062(  ييووير )x22بالناووبة للمتايوور ) أموواالتوووالي, 
 (.  46200( وانحراف معياري )06452بيانات لاصة بحفظ معلوماتها, بواط حاابي )

( مما يعني 06350( اكبر مخ تيمتها الج ولية )2620المحاوبة ) tوكانت تيمة 
تتوا ر المتطلبات البرمجية الالومة لتطبيق الحكومة االلكترونية. كما  أي اإلجاباتمعنوية 

 (.3وف   ي الج ول )م
 

 3الج ول 
 التووي  التكراري والناب المئوية والواط الحاابي واالنحرا ات المعيارية 

 للمتطلبات البرمجية

 
 الباحثيخ بااللتما  للى نتائا الحاابة االلكترونية. إل ا مخ  المصدر:

 
 المتطلبات البشرية

%( ومحايوووو  026250ة )لمعوووو ل العووووام للمتطلبووووات البيوووورية اتفاتووووا  بناووووبيظهوووور ا
( وهوو اكبور 0600%( كما ت  بل  متواط المتواطات )53633%( وغير متفقيخ )50633)

 األ ووورا موووخ  %(54(  يووورى )06503موووخ الواوووط الفرفوووي وبوووانحراف معيووواري تيمتوووه )
بلوو   إذ ووي صوويانة الحااوووب وملحقاتووه وخ لوو ى منظمووتهم ا وورا ا  متلصصوو بخنووهالمبحوووثيخ 

%( 0062(, ويتفووق )46550( وبووانحراف معيوواري )x29( )065ر )الواووط الحاووابي للمتايوو
منهم للى انه يتوا ر  ي منظمتهم مجمولة موخ مصوممي البرامجيوات الماوتل مة  وي انجواو 

( للووى التوووالي 06420( )06452الكترونيووا , بواووط حاووابي وانحووراف معيوواري ) األلمووال
( ممووا 06350تيمتووه الج وليووة )( اكبوور مووخ 0622المحاوووبة ) t(, وكانووت تيمووة x30للمتايوور )
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الحكومووة االلكترونيووة. وكمووا إلتائمووة تتوووا ر المتطلبووات البيوورية  أي اإلجابوواتيعنووي معنويووة 
 (.0موف   ي الج ول )

 
 0الج ول 

 التووي  التكراري والناب المئوية والواط الحاابي واالنحرا ات المعيارية 
 للمتطلبات البيرية

 
 بااللتما  للى نتائا الحاابة االلكترونية. الباحثيخ إل ا مخ  المصدر:

 
 االستنتاجات والمقترحات

 لق  تم بناء االاتنتاجات القائمة للى تراءا تحليليوة لنتوائا ال رااوة ومفوامينها,  فوال  
لخ صياغة المقترحات التي تعوو الجوانب االيجابية للوات  المبحووث وتعوالا اولبياته, وموخ 

 :اآلتيةا الاابقة  انه يمكخ صياغة االاتنتاجات النتائ إليه أيارتلالل ما 
 االستنتاجات-أ

 ووي المنظمووة المبحوثووة تطبيقووات الحكومووة االلكترونيووة مووخ لووالل تووو ير  اإل اراتوو لم  .0
الملصصات المالية الالوموة للتحوول نحوو الحكوموة االلكترونيوة ووفو  االاوتراتيجيات 

 م  التطور التكنولوجي.ءم بما يتال
تاييرات  ي الهيكول التنظيموي بيوكل يتوا وق  إح اث إلىلمنظمة المبحوثة تاعى تيا ات ا .5

 الحكومة االلكترونية. أنظمةم  متطلبات تطبيق 
ل م توا ر الولي القانوني ل ى الموظفيخ  ي المنظمة المبحوثة بالعقوبات التي يتعورض  .0

 لها الفر  لن  التاللب  ي تق يم الل مة االلكترونية.
ي موخ تبول المنظموات الملتلفوة )ومنهوا المنظموة المبحوثوة( بالوثوائق هناك التراف تانون .0

 االلكترونية الماتل مة  ي انجاو المعامالت.
 حااوب متطورا بيكل كاف لتطبيق ميرو  الحكومة االلكترونية. أجهواتتوا ر  .2
(  ووي Microsoft officeتعتموو  المنظمووة المبحوثووة للووى التطبيقووات البرمجيووة الجوواهوا ) .3

 لملها.
المعلومووات بطريقووة غيوور  إلووىتاووتل م بووراما حمايووة ح يثووة لصوو  لمليووات الوصووول  ال .0

 تانونية.
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 إنهوواتمتلوك هوذه المنظمووات مهوارات بيورية تووا را للوى ااوتل ام يووبكات االتصوال, كموا  .5
 تمتلك ا را ا  متلصصيخ  ي صيانة الحااوب وملحقاته.

 عامل م  التقنيات الح يثة.ال تو ر  رصا  لجمي  الموظفيخ لتعلم مهارات الت إنهاكما  .2
 باالتي: إ راجهاالمقترحات  يمكخ  إما

 
 المقترحات -ب
 -مووواطخ -ال اللووة  ووي هووذه العمليووة )حكومووة األطوورافمووخ اجوول معر ووة حقوووق جميوو   .0

طوورف لنوو  التقصووير  ووي  أي( والعقوبووات التووي يتعوورض لهووا ألمووالمنظمووات  -موظووف
ي البلو  التيوريعات اللاصوة بالتعوامالت تص ر الالطة القانونية   أخالواجبات  انه يجب 

 االلكترونية.
تو ير الولي القانوني بالتيريعات التي تلص التعوامالت االلكترونيوة للجميو  موخ لوالل  .5

 الجمي  ويففل لرفها للى الموت  االلكتروني. أي يجعلها  ي متناول 
 إلوىانوني غيور القوااتل ام براما الحماية الح يثة موخ اجول التصو ي لعمليوات الوصوول  .0

 المعلومات.
 التيفير الح يثة. ائقتايير كلمات المرور بااتمرار وااتل ام طر .0
 تو ير  رص كا ية للموظفيخ لتعلم مهارات التعامل م  التكنولوجيا الج ي ا. .2
التيوووجي  الحكوووومي لميووورو  التحوووول نحوووو الحكوموووة االلكترونيوووة  إطووواريجوووب تواوووي   .3

 و لمه.
 الحكومة االلكترونية و وائ ها. ميةأهلتوفي   إلالميةبراما  إل ا  .0
 

 المصادر
 العربيةباللغة المصادر  -أوالا 

, التجارا االلكترونيوة, اليوركة العربيوة المتحو ا 5405برهاخ, محم  نور ولطاب, لو ال يخ,  .0
 للتاويق والتوري ات, الطبعة الثالثة, القاهرا, مصر.

القورى  أمجامعوة  إ اراتترونية  وي االلك اإل ارا, معوتات تطبيق 0004البيري, منى لطية,  .5
ولفوووات هيئووة التوو ريق بالجامعووة, راووالة  اإل اريوواتبم ينووة مكووة المكرمووة مووخ وجهووة نظوور 

 القرى. أمماجاتير, كلية التربية, جامعة 
, تصوووميم نظوووام كمووو لل ااوووتراتيجي لتطبيقوووات الحكوموووة 5440البيووواتي, بيووو اء اوووتار لفتوووه,  .0

 كتوراه غير منيورا,  أطروحةة التاجيل العقاري /البيا  , رااة حالة  ي م يري -االلكترونية
 واالتتصا , جامعة با ا . اإل اراكلية 

التحوول نحوو الحكوموة  وأيوكال, توا وق ماوتويات التفكيور 5442الجبوري, لالء احم  حاخ,  .0
 رااوة حالوة لوووارا التعلويم العوالي والبحوث العلموي العراتيوة,  ألالتيااللكترونية و ق منظور 

 واالتتصا , جامعة الموصل. اإل ارا كتوراه غير منيورا, كلية  طروحةأ
الجرجري, احم  اليماخ محم  و العواوي, محم  لب  الوهاب محم , بو وخ تواريخ,  ور تقانوة  .2

المعلومووات واالتصوواالت  ووي تحقيووق الموايووا التنا اووية / رااووة ااووتطاللية  ووي اليووركة العامووة 
, جامعووة اإل اريووةطبيووة  ووي محا ظووة نينوووى, الكليووة التقنيووة لصوونالة األ ويووة والماووتلومات ال

 الموصل
 G2G, تصميم نظام للتاجيل االلكتروني ل لم تطبيقوات نمووذج 5400جرجيق, راوية وجيه,  .3

واالتتصووا   ووي جامعووة الموصوول, راووالة  اإل ارامقتوور   ووي وحوو ا التاووجيل  ووي كليووة  أنموووذج"
 موصل.واالتتصا , جامعة ال اإل ارا بلوم, كلية 
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هن اووة النظووام المحااووبي الحكووومي  ووي بيئووة  إلووا ا, 5445حمووو ي, كبوورى محموو  طوواهر,  .0
 كتووراه  أطروحوةالحكومة االلكترونية بالتطبيق للى حاابات المقاوالت  ي جامعة الموصول, 

 واالتتصا , جامعة الموصل. اإل اراغير منيورا, كلية 
الحكوموة االلكترونيوة/  رااوة مي انيوة , تطبيقوات 5442 رويش, للي محمو  لبو  العويوو بوخ,  .5

 .األمنيةب بي, راالة ماجاتير, جامعة نايف للعلوم  واإلتامةالجناية  إ اراللى 
, الحكومة االلكترونية ومعوتات تطبيقها  رااة تطبيقية للى 5405الروي,  ياال كامل محم ,  .2

, واإل اريوةاالتتصا ية  لل رااات اإلاالميةالمؤااات الحكومية  ي تطا  غوا, مجلة الجامعة 
 , الع   االول.54المجل  

, العالتووة بويخ تووو ر ماووتلومات تنفيووذ 5404الاوامرائي, اوولوى اموويخ و نينوو, موواركو ابووراهيم,  .04
الحكومة االلكترونية ونجا  لملية تنفيذه  رااة تطبيقية  ي  ائرا فريبة ال لل والمبيعات  وي 

 ااات المعلومات, الع   الثامخ.لماخ بالمملكة االر نية الهايمية, مجلة  ر
 , الحكومة االلكترونية, القاهرا.5400اليريف, طالل بخ لب  هللا حايخ,  .00
تطبيووق  إطووارمقتوور   ووي  أنموووذج, ربووط الجامعووة بووالمجتم  5405اليوويخ, ويوو   ووووي ايوووب,  .05

 .واالتتصا , جامعة الموصل اإل اراالحكومة االلكترونية, راالة ماجاتير غير منيورا, كلية 
,  ور تنمية المووار  البيورية  وي تفعيول الحكوموة االلكترونيوة 5404طالب, تركي بخ  ه  بخ,  .00

 .األمنيةمنطقة الرياض, راالة ماجاتير, كلية ال رااات العليا, جامعة نايف للعلوم  أمانة ي 
, 05تطبيقهوا  وي العوراق, النو وا  وإمكانيوة, الحكومة االلكترونية 5440الطائي, للي حاوخ,  .00

 واالتتصا , جامعة با ا . اإل اراكتب االاتيارات, كلية م
االلكترونية مخ منظوور تقنوي  واأللمال, التجارا االلكترونية  5445الطيطي, لفر مصبا ,  .02

اخ, وإ اريوتجاري   .األر خ,  ار الحام  للنير والتووي , لمم
لعمل الفريبي نظام , متطلبات تطبيق الحكومة االلكترونية  ي مجال ا5442لب , لال  حام ,  .03

  كتوراه غير منيورا, كلية اال ارا واالتتصا , جامعة الموصل. أطروحةمقتر , 
( للوووى مؤااوووات E.G, "اثووور تطبيوووق الحكوموووة االلكترونيوووة )5404لييووواوي, احمووو  بوووخ,  .00

 , جامعووووووة ورتلووووووة. للووووووى الموتوووووو  االلكترونووووووي0", مجلووووووة الباحووووووث, العوووووو   األلمووووووال
http://rcweb.luedld.net/rc7/22-30A2107941.pdf 

,  ار الماوويرا للنيوور األولووى, التجووارا االلكترونيووة, الطبعووة 5442كتانووة, ليووري مصووطفى,  .05
اخ,   .األر خوالتووي  والطبالة, لمم

طبعووة الثالثووة,  ار , الإ اريمنظووور  اإل اريووةت علومووا, نظووم الم 5404النجووار,  ووايو جمعووة,  .02
اخ,   .األر خالحام  للنير والتووي , لمم

االلكترونيووة,  ار اليوواووري العلميووة للنيوور والتوويوو ,  اإل ارا,  5404يااوويخ, اووع  غالووب,  .54
اخ,   .األر خلمم

 
 االجنبيةباللغة المصادر  -ثانياا 

1. Ali, Muhammad,s & ,.Vaquer, Joh, C., 2008, Interactive E - Government ,Master 

thesis ,Lulea University. 
2. Almarabeh, Tamara   & Abu Ali, Amer, 2010, A General Framework for E-

Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success ,European 

Journal of Scientific Research ,Vol. 39, No. 1, PP. 29-42. 
3. Alzaki, Ali, A., Evaluation of E-government services in Bahrain ,master thesis ,open  

University Malaysia. 
4. Jawwad, A & ,.Li, X., 2011, User Trust in E-government- management perspective ,

master thesis, Lund university. 
5. Maranny, Eyla, A., 2011, Improving E-government performance by utilizing M-

Government features ,master thesis ,University of Twents. 

http://rcweb.luedld.net/rc7/22-30A2107941.pdf
http://rcweb.luedld.net/rc7/22-30A2107941.pdf


  [      11 ]                                                                                                ... متطلبات تطبيق احلكومة االلكرتونية

 
6. Paliva, Shailendra, c & ,.Sharma, Sushil, S., 2007 

 E-government and E-governance : definitions- domain- framework and status around 

the world   , Ballstate university. 
7. Romulo, Roberto, R & ,.Akhtar, S., 2003  

,      E-government,http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-egov.pdf 
8. Ropponen, Teemu, I., 2010, designing E-government services for collaboration 

between citizens and the public sector ,master thesis ,Alto university. 

 
  

 
 

http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-egov.pdf
http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-egov.pdf

