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   تشخيص مستوى اهتمام هيئة النزاهة بمتطلبات الحكومة االلكترونية

 عمر محمود نصيف الطائي 

 / قسم أدارة االعمال  استراتيجي ماجستير تخطيط 

 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد 

 أسماعيل جبوري أ.م.د ندى

 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد 

 

  المستخلص:

البحث         تشخيص مستوى  الحالي  يهدف  )  اهتمامالى  أبعادها  عبر  االلكترونية  الحكومة  بمتطلبات  النزاهة  والتزام هيئة  دعم 

البشرية، الموارد المالية،   التقنية، الموارد  التحتية  البنية  من وجهة نظر قادة تشكيالت    ،التنظيم اإلداري، التوعية(اإلدارة العليا، 

  الجانب النظري إعداد    من خالل يكمن  تحقيق هدف البحث ومتطلباته  و  ،الوصفي التحليلي االستطالعي  أعتمد المنهج  أذ    ،الهيئة

وجود رغبة لدى قيادات الهيئة   وتوصل البحث الى عدة نتائج أهمها  ،استعراض أهم االدبيات ذات العالقة بالموضوعباإلفادة من  

تشكيالت الهيئة    في  العامليناالفراد  تشجيع    أهمها البحث العديد من التوصيات    كما قدمللتحول نحو تطبيق الحكومة االلكترونية ،

 . القصوى من التقنيات الحديثة واالفادةعلى استخدام الحكومة اإللكترونية لتطوير األداء 

 

 النزاهة. ، هيئة متطلبات الحكومة االلكترونيةالكلمات المفتاحية: 

 

 

ABSTRACT 

 

The current research aims to diagnose the level of interest of the Integrity Commission with the 

requirements of e-government through its dimensions (support and commitment of senior management, 

technical infrastructure, human resources, financial resources, administrative organization, awareness) 

from the point of view of the leaders of the commission’s formations, as it adopted the theoretical 

approach to achieve the goal of the research and its requirements By preparing the theoretical side by 

benefiting from a review of the most important literature related to the topic, the research reached 

several results. The most important of which is the desire of the authority’s leaders to shift towards the 

application of e-government. The research also presented many recommendations, the most important 

of which is encouraging workers in the authority’s formations to use e-government to develop 

performance. Make the most of modern technologies. 

 

Keywords: E-Government Requirements; Integrity Commission 
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 المقدمة: 

الدول كافة ألنها غدت نهجاً عالمياً تسعى    تتجه أنظار العالم اليوم الى التحول نحو تطبيق الحكومة االلكترونية،

الى السير عليه وأتباعه من خالل تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنفيذ االعمال المختلفة تماشياً  

، وأن التحول اليها خيار البد منه، ويحتاج إلـى وجود عدة  متطلبـات أساسـية  مع السياق العام لإلطار الدولي

نطالق نحو التطبيق الشامل للحكومة اإللكترونية ،وتتفاوت هذه تشكل نقطة االرتكاز التي من خاللها يمكن اال 

  ، البعض  بعضها  عن  والمجتمعات  والشعوب  الدول  الختالف  نظراً  آلخر،  مكان  من  ال  المتطلبات  فالتحول 

صورتها   تكتمل  لم  وإن   ، تدريجي  بشكل  يكون  ولكنه  القرار،  اتخاذ  بمجرد  أو  وضحاها،  عشية  بين  يكون 

را لحاجتها لجهود مضنية، وأجهزة متطورة، وأنظمة ذكية، بصفة مستمرة، كما أنها تسري في النهائية بعد، نظ

أن   أحد  يستطيع  تقف عند حد معين، وال  التي ال  والطموحات  باآلمال  مأهول، ولكنه ملئ  طريق جديد غري 

علوماتية في سرعة  يتوقع مصيرها النهائي ،أذ ينبغي على الحكومات التحول إليه تماشياً مع متطلبات عصر الم

انجاز األعمال، وكسر حواجز البيروقراطية والروتين الذي يكتنف تأدية األعمال بالطريقة التقليدية، واستجابة  

البحث بالتأكيد على أن  ويختم    .لرغبات االفراد في الحصول على خدمات سهلة وسريعة تواكب روح العصر

الحكومة  الحكومة االلكترونية هي أساس اإلصالح االقتصادي والسياسي الناجح وأن الدول التي أقامت أسس  

االلكترونية حققت نتائج تنموية ممتازة. وأتخذ البحث الهيكلية التالية في تقديم أفكاره تمثلت بالمحور األول الذي  

البحث  الثتناول منهجية  تقديم  ، والمحور  الثالث فأخذ على عاتقه  المحور  أما  النظري،  الجانب  تجربة اني قدم 

العراق االلكترونيةفي    جمهورية  الحكومة  الرابع  تطبيق  المحور  ثم  المحور  فشمل    ،  أما   ، العملي  الجانب 

 االستنتاجات والتوصيات. الخامس فتضمن 
 

 منهجية البحث األول: المحور 

 : ( مشكلة البحثأوالا 

وتكثيف  هيئة النزاهة بمتطلباتها،    اهتماممستوى    وتشخيص  اإللكترونيةتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الحكومة    يعد  

الذي عصف    الحد من ظاهرة الفساد اإلداري والماليمن اجل  جهود الحكومة المركزية في ضوء ذلك التوجه  

الدولة مفاصل  تزامن  بكافة  عن  فضالً  الحكومة  ،  اإلصالحات  حزمة  مع  الحكومة البحث  نحو  للتحول 

 اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:             مشكلة البحث بشكل أكثر وضوحاً من خالل  وإلبراز االلكترونية،

أداء  " في  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  توظيفها  خالل  من  تقدماا  النزاهة  هيئة  تحرز  أن  يمكن  كيف 

 -ويتفرع من هذا السؤال مجموعة أسئلة أخرى فرعية هي:  "؟وهو ما يعرف بالحكومة االلكترونية( ) أعمالها

 ما مدى االستيعاب الفكري لمفهوم الحكومة االلكترونية؟  -1

أوسع   -2 خيارات  تقدم  أن  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  يمكن  حكومة  كيف  تحقيق  أجل  من  نطاقاً 

 االلكترونية كفوءة؟ 

 جدوى الحكومة االلكترونية وما هي مستلزمات وآلية تطبيقها؟ ما مدى  -3
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ا( أهمية البحث  : ثانيا

 اإلداري تحدثه من تغييـر فـي أسلوب العمل    ، لماالحكومية  اإلدارةثورة حقيقية فـي    اإللكترونيةتعد الحكومة  

خـ مـن  وأدائـه،  التطبيقـات    االنتقالل  ال وفاعليته  إلـى  التقليـدي  العمـل  فـي  اإللكترونيةمـن  وذلـك   االعتماد ، 

التكنولوجيـا   تقنيـات  باهتمام  .  الحديثة  واالتصاالت علـى  االلكترونية  الحكومة  مفهوم  حظي  ذلك  ضوء  وفي 

من التفكير بشكل  نظمات واقترحوا انه يكون من المناسب تمكين الم المجاالت ارسين في مختلف المختصين والد 

تعكس   بحيث  إعمالها  تنظيم  كافة وإعادة  المستويات  بداخلها على  العمل  يسير  التي  الطريقة  في  تماماً  مختلف 

والتنظيمي للدولة مزيداً من   األولويات اإلدارية ، وهذا من شانه أن يمنح الجهة المسؤولة عن الجهاز اإلداري

السلطة إلعادة توجيه السياسات التي تؤدي إلى التعارض مع استخدام التقنيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت 

 . ما تتضمنه فكرة االنتقال والتحول إلى عالم اليكتروني المنظمةوضرورة إدراك الجميع في  

 
 

ا( أهداف البحث:  ثالثا

نحو   االنطالق  نقطة  التأطير  هذا  وسيكون  االلكترونية  الحكومة  عن  شامل  تأطير  بناء  إلى  البحث  هذا  يهدف 

. وفي ضوء مشكلة البحث تم  كافة المنظمات بحث إمكان توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  

 -:تحقيقها تحديد األهداف التالية التي يسعى البحث إلى 

  .ألقامتهاالالزمة والمتطلبات   اإللكترونيةتبني إطار مفاهيمي حول مفهوم الحكومة  -1

 .ي المنظمةف اإللكترونيةالمتاحة لتطبيق الحكومة  اإلمكانات  د يد تح -2

من شأنها أن تسهم في تهيئة واقع المنظمات وامكاناتها في أطار السعي نحو تطبيق    بل التيسأهم اال  د يد تح  -3

 الحكومة االلكترونية. 

 .اإللكترونيةير متطلبات الحكومة في توف تسهمبعض التوصيات التي  تقديم -4
 

 

 المحور الثاني: الجانب النظري

 : أوالا( مفهوم الحكومة االلكترونية

مفهوم          االلكترونية يعتبر  وهو  Electronic-Government)  الحكومة   ، نسبياً  جديداً  مفهوماً   )

نتاج للثورة الرقمية الهائلة التي شهدها العالم ، فقد تطورت وسائل االتصاالت وتقنية المعلومات بشكل ملفت  

األمثل  ،  (Almaiah& Nasereddin,2020:237)للنظر،   لإلنتفاع  الحكومات  العديد من  بادرت  ثم  ومن 

الى  تستند  جديدة  ومفاهيم  أفكار  نشوء  بعد  وذلك   ، والمجتمع  الفرد  حياة  لتسهيل  وتسخيره  التطور  هذا  من 

التقني ، أذ تهدف الى تغيير أسلوب تعامل الجهات الحكومية مع المواطنين في طريقة  مخرجات هذا التطور 

ال للخدمات  بعضها  تقديمها  مع  الحكومية  الجهات  بين  وحتى  االعمال  منظمات  مع  وكذلك   ، يحتاجونها  تي 
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البعض ، وكان من محصلة ذلك كله تبني الدول لبعض تلك المفاهيم ، والتي يأتي في مقدمتها مفهوم الحكومة  

 (. 303:  2018)العزب،االلكترونية 

وعليه ال يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة االلكترونية، لوجود مفاهيم كثيرة ومتباينة لها، أذ تختلف نتيجة  

والتجارية  واإلدارية  التقنية  االبعاد  عن  فضالً  تنفيذها،  على  والقائمين  منها  والمستفيدين  مستخدميها  لتعدد 

مفه حول  اآلراء  اختلفت  وقد  عليها،  تؤثر  التي  العابدين،ومها  واالجتماعية  ) .  (6:  2018)زين  (  1والجدول 

 يوضح مفهوم الحكومة االلكترونية حسب رؤى عدد من الباحثين: 

 
 

          

الحكومة    مفهوم  أن  يجد  ما سبق  على كل  الباحث  اطالع  يومن  الثورة    ثماراست)في    كمنااللكترونية  نتائج 

الرقمية  التكنولوجية الثقافة  إدخال  خالل  كفاءتها    من  ورفع  الحكومية  األجهزة  أداء  مستويات  تحسين  في 

 ( مفاهيم الحكومة االلكترونية بحسب أراء الباحثين السابقين 1الجدول )

 المضمون  الباحث والسنة   ت

1 (Joshi,2018:23) 
لتقنيات المعلومات   العملي  لتقديم  االستخدام  ابتكاًرا، مثل اإلنترنت،  واالتصاالت األكثر 

 .خدمات ومعلومات ومعارف حكومية تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة

 ( 544: 2020)جمعة، 2

المختلفة  بأبعادها  الجيدة  الحكومة  لتحقيق  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  توظيف 

اجتماعية، أذ تأتي بمثابة االداة المساعدة لتحقيق الحكومة  سياسية كانت أو اقتصادية أو  

الجيدة وهي تأتي في المرتبة الثانية لتفعيل هذا المفهوم من خالل دعمها لتوفير الخدمات  

 االلكترونية الى االفراد سواء من العامة أو رجال االعمال. 

3 (Samsor,2020:3) 
أنواع   جميع  يشمل  شامل  في  مصطلح  المستخدمة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

 .القطاع العام

4 (Rahmadany,2021,282) 
أحد تطبيقات تقنية المعلومات واالتصاالت لتحقيق خدمات حكومية أكثر احترافية ودعم  

 الثورة الصناعية. 

 ( 301: 2021)الخرابشة، 5

الخدمات   لتقديم  ومستمرة  ومتكاملة  جديدة  على وسيلة  وتساعد  اإلنترنت،  عبر  العامة 

تحسين جودة الخدمات العامة وتقديمها، فضالً عن تعزيز دعم السياسات العامة والعملية 

 الديمقراطية بشكل عام. 

6 
(Alhanatleh et 

al.,2022:28) 

وظائف   لخدمة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تمكين  على  العامة  المؤسسات  قدرة 

والتفاعل مع الجمهور والشركات من خالل دعم تكنولوجيا اإلنترنت والقنوات  األعمال  

 .اإللكترونية

7 (El-Gamal et al.,2022:1) 

تطبيق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تستخدمه الحكومات لخلق بيئة مريحة وشفافة  

إجراءاتها   كلفوأقل   ترقية  على  االلكترونية  الحكومة  تعمل  أذ  االفراد،  مع  للتفاعل 

المزايا   من  العديد  توفير  خالل  من  اإلنترنت  عبر  لتقديمها  خدماتها  تصميم  إلعادة 

تقليل يعتبر  الجهد والمال والوقت الضائع في الخدمات الحكومية وجًها   لمستخدميها، أذ 

 لوجه على رأس القائمة التي تجعل بوابات الحكومة اإللكترونية خياًرا أكثر مالءمة.

 من أعداد الباحث بناءاا على االدبيات المذكورة. المصدر: 
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وتعزيز فعاليتها لتحقيق األهداف المرجوة منها في أطار تكاملي يسمح بالتبادل والتعامل مع تلك المعلومات  

تنظيم المعامالت والخدمات الحكومية المختلفة ، وإعادة لدقة والسرية، أذ ينبغي  بسهولة ويسر مع ضمان ا

ا للتخلص من الروتين والبيروقراطية الشائعة في األعمال والمهام العامة لترتبط باحتياجات  هيكلتها إلكترونيا

المختلفة، المجتمع  ومنظمات  م  االفراد  والحد  اإلدارية  الشفافية  تعزيز  في  تسهم  الفساد  والتي  ممارسات  ن 

فكر متطور يعيد صياغة المنظمات بشكل جديد من خالل  اإلداري في تعامالتها، لكون الحكومة االلكترونية  

 ابعادها االدارية واالجتماعية والسياسية(. 

 

أهمية الحكومة االلكترونية:  ثانياا(  

 : ( 41: 2017والعايد ،)الحمودي  تبرز أهمية الحكومة االلكترونية من خالل االتي
 

قدرتها على تحقيق التنسيق العالي بين المنظمات الحكومية بعضها مع بعض من خالل تبادل أمني، وسري   -1

 للمعلومات مما يسهم في سرعة اإلجراءات.

المكانية  تحقيق االنتشار للخدمات الحكومية، أذ يتم تقديمها من خالل شبكة االنترنت الذي ال يعرف الحدود   -2

 والزمانية. 

  ، الحديثة  االستجابة والتكيف مع متطلبات البيئة المحيطة ومواكبة عصر المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت  -3

العالم   دول  معظم  في  االلكترونية  الحكومة  تطبيق  نحو  التوجه  ازدياد  مع   NUISMER et) بالتحديد 

al.,2012:2665 .) 

لعمليات الداخلية الحكومية أكثر فاعلية، ليتم تغيير الصورة الذهنية يجعل حاكمية الدولة أكثر كفاءة ويجعل ا -4

التقليدية للحكومة االلكترونية والتي تتمثل بالروتين وصعوبة اإلجراءات وعدم وضوحها الى خدمات بأقل 

 . (TOKSÖZ,2008:8) ممكنكلفة ووقت 

اهمها تبديد الجهد والوقت وزيادة الكلف وصعوبة  التقليل والحد من التعامل الورقي، وآثاره السلبية التي من   -5

 الوصول الى المعلومة عند الحاجة لها. 

لألفراد   -6 المهمة  والخدمات  المعلومات  تجميع كل  والعمل على  االعمال،  اداء  في  البيروقراطية  خفض حدة 

 . (Prabakaran,2011:2) القرارالتي يمكن االفادة منها بسهولة لصناعة 
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 ( أهمية الحكومة االلكترونية1الشكل )

 المصدر: من أعداد الباحث في ضوء االدبيات التي تم االطالع عليها. 

 
 

تغيير رؤية االفراد لعمل المنظمات من األسلوب )  أن أهمية الحكومة االلكترونية تتجسد في  يجد الباحثوعليه  

العمل باستخدام نظم المعلومات واالتصاالت، لتسـهم في توصـيلها مـن خـالل التقليدي والعمل الروتيني الى  

قنـوات تقنيـة متعـددة بما يساعد في تحسين الخدمة المقدمة ، فضالا عن توفير الوقت والجهد وكسر العوائق 

ق تقنيات  الزمنية والجغرافية، أذ يكمن ذلك من خالل مواكبة التطور النوعي والكمي الهائل في مجال تطبي 

الداخلية  بيئتها  ضمن  المستمرة  المعلوماتية  بالثورة  تسميته  يمكن  ما  انبثاق  من  يرافقها  وما  الحاسبات 

االبداع واالبتكار والتطور واالزدهار   المنظمة لحالة من  الموهوبين، لتصل  والخارجية ، واستقطاب االفراد 

بمنظو القيمة  وتوليد   ، تقدمها  التي  والعمليات  الخدمات  امكانياتها في  يوازي  المدى  بعيد  استراتيجي  ر 

 ومواردها و تجعل من نجاحها اطارا للمقارنة في ضوء تطور المنظمات األخرى(. 

 

أهداف الحكومة االلكترونية:  ثالثاا(  

باختالف  .االهداف المراد تحقيقها من خالل تطبيق الحكومة االلكترونية    الى اختالف  (22:  2020)كاظم،  رأشا

االقتصادية او  االجتماعية  كانت  سواء  المختلفة  المستويات  على  تقدمها  ودرجة  الدول  وحتى    ،ثقافات 

ومن اهم هذه االهداف ما  ومع ذلك فأن هناك اهدافا مشتركة في التحول نحو الحكومة االلكترونية  ،التكنولوجية

 يأتي:   

العليا إلعادة تنظيم وهيكلة المنظمات لتغيير المحيط الذي تعمل فيه، من خالل زيادة  -1 تمثل فرصة لألدارة 

ومية، فضالً عن أيجاد هيكل كلف جديد  مبادرات االبداع واالبتكار وفتح قنوات جديدة لتقديم الخدمات الحك

 . ( AL-Shehry,2008:17)لتحسين مستوى الخدمة ومالءمتها الحتياجات االفراد 

جودتها -2 مستوى  لرفع  عملها  وتحديث  كافة  الحكومية  الخدمات  وكفاءة  فاعلية  استعمال   زيادة  خالل  من 

 (. 105: 2008، )حجازيالموارد العامة فضالً عن المساواة في التعامل بين االفراد 
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المستفيدين -3 الحكومية الحتياجات  الجهات  لدى  بها من عمليات فضالً   تحسين مستوى االستجابة  يتعلق  وما 

 . (Abdallat,2014:14)عن توفير المعلومات الصحيحة والمتميزة لألفراد والمنظمات في زمن قياسي 

يواكب   -4 أساس  دور  لعب  من  يمكنها  بما  اخرى  ادارية  مهام  اداء  في  منها  واإلفادة  العاملة  االيدي  تأهيل 

اد غير الكفء وغير القادرين على التكيف مع التطورات التطورات الجديدة للمنظمة، واالستغناء عن االفر

 (. 28:  2010)القدوة ،الحديثة 

رفع مستوى األداء أذ تنتقل المعلومات بدقة بين الدوائر الحكومية المختلفة وبالتالي تتقلص االزدواجية في   -5

 . (4 :2018،مشكور وآخرون )ادخال البيانات والحصول على المعلومات من المنظمات واالفراد 

الخدمات  -6 لتوصيل  المتقدمة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  باستثمار  المجتمع  في  الرقمية  الفجوة  سد 

التقديم لها   إليها بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو أوقات  الحكومية لألفراد ومنظمات األعمال المحتاجة 

(Al-Shafi,2009:62) . 
 

: االلكترونيةأبعاد ومتطلبات الحكومة  رابعاا(  

انموذج       على  الباحث  لمتطلبات (  Nabafu & Maiga,2012) و  (Rahmadany,2021)  اعتمد 

البنية    التنظيم االداري،  الموارد البشرية،  دعم والتزام اإلدارة العليا،من االبعاد التالية )و  الحكومة االلكترونية 

التقنية، المالية  التحتية  عن  (التوعية،  الموارد  فضالً  العراقية،  البيئة  مع  تتالئم  المحكمين   لكونها  اتفاق 

األخرى.  االبعاد والخبراء على كون   المتغيرات  ابعاد  مع  والعالقة  العنوان  وانسيابية  البحث  توجه   تتالءم مع 

 ومن بين هذه االبعاد ما يأتي: 

  الحصول   إلىهناك حاجة    اإللكترونيةلحكومة  متطلبات امن أجل التنفيذ الناجح ل  دعم والتزام اإلدارة العليا: -1

تشجع على   إيجابيةالعليا والتزامها بتوفير بيئة    اإلدارة، وإن دعم  الحكومة  مستويات على الدعم من أعلى  

اإللكترونية،تطبيقات  في    المشاركة تطــوير   الحكومة  إلى  يــؤدي  المتحمسـة  الواعيــة  القيــادات  فوجــود 

الم بــين  لتحسين  العالقــات  الالزمــة  الحلــول  إيجــاد  إلى  إضــافة  المختلفــة،  اإلداريـة  تقديم  نظمــات 

 .  (United Nations System,2021:5)  لمتلقيها الخدمة الوظيفية

البشرية  -2 المؤهلة    :الموارد  البشرية  الكوادر  اعداد  الى  بنجاح  اإللكترونية  الحكومة  نظام  تطبيق  يحتاج 

 والمعرفة  العمل في هذا المجال وهذا يقتضي من االدارات المختلفة ادخال التغيير والتطويروالمدربة على  

بها العامل  البشري  العنصر  فعال    على  نحٍو  على  المشروع  إدارة  من  يتمكن   Wairiuko et)حتى 

al.,2018:95 .) 

المبتغاة منها الى تنظيم أداري تحتاج الحكومة االلكترونية لكي تحقق للمنظمات األهداف    التنظيم اإلداري: -3

وتدعمه والتغيير  التطوير  تساند  اإلدارية  ،  جيد  األساليب  في  ومستحدث  جديد  بكل  وتأخذ 
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(Thapa,2020:3)،    فضالً عن وجود قيادات أداريه الكترونية تتعامل بكفاءة وفاعلية مع تقانة المعلومات

 . (199:  2012)الرزي،وذلك من خالل قدرتها على االبتكار وأعاده هندسة الثقافة التنظيمية  واالتصاالت،

التقنية: -4 التحتية  ال   البنية  والذي  االلكترونية  الحكومة  لمشروع  الطبيعي  المكون  التقنية  التحتية  البنية  تعد 

كلما لالتصاالت صلبة  التحتية  البنية  كانت  فكلما  بدونها،  المشروع  قيام  الوفاء   يمكن  على  قدرة  لديها  كان 

باستيعاب   يسمح  وبما  االلكترونية  الحكومة  أعمال  لتحميل  المعلومات  تستخدم  التي  العمالقة  بالمتطلبات 

 . (Dahiya& Mathew,2017:2) الزيادة والتوسع المستقبلي 

  الحكومة اإللكترونية لتقديم الخدمات اإللكترونية العامة لمواطنيها   شروعتبنت العديد من الدول مالتوعية:   -5

(Maqousi&Balikhina,2009:306)    منها الغرض  حول  ،  المعرفة  نطاق  وتوسيع  الرؤى  تطوير 

اإللكترونية بالحكومة  الوعي  أن    (Esakkirani& Chitra,2021:379)  مستوى  السيما  مشروع ، 

كمشروع جديد يحمل الكثير من المفاهيم الغامضة والغير واضحة للجمهور من الوهلة   اإللكترونيةالحكومة  

ينبغي  األولى أن يكون جمهور المتعاملين مع المشروع والعاملين في المشروع على وعي وإدراك   ،لذلك 

لتحقيق   معه  التعامل  وسبل  وأهميته  المشروع  هذا  والحكومة    األهدافبطبيعة  المواطن  بين  المشتركة 

 (. 316:  2019)بهلولي،وغيرها   األعمال ومنشآت 

يتطلب البدء بتطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية إجراء تغييرات جذرية في آليات العمل    الموارد المالية: -6

 Bai)                األمر الذي يتطلب دعم مالي ال محدود لضمان تنفيذ إجراءات التغيير على الوجه األكمل

et al.,2020:8)  الدولة لمستويات  المعلومات  تقنية  توفير  لغرض  الماديـة  لإلمكانيات  الحاجة  تكمن  اذ   ،

المختلفة، وإن التطور المستمر لهذه التقنية يجعل مـن الصعوبة اللحاق بهذه التطورات حيث أن هذه التقنية  

أن تتوفر جميعها في وقت واحد    متشابكة ومتكاملـة ممـا يجعـل مـن المستحيل التدرج في توفيرها بل يجب 

 .(Gil-Garcia,2013:177)الواحدة خاصة على صـعيد المنظمة  
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 ( أبعاد متطلبات الحكومة االلكترونية2الشكل )

 المصدر: من أعداد الباحث في ضوء االدبيات التي تم االطالع عليها. 

 

ما سبق            الباحثمن خالل  بأنها    يالحظ  تتجسد  االلكترونية  الحكومة  متطلبات  التي )أبعاد  االبعاد  أبرز 

ينبغي توافرها في الميدان لضمان التطبيق الناجح للحكومة االلكترونية نظراا اللتفاف أغلب الباحثين حولها  

المنظمات قبل  توفيرها من  أمكانية  أذ أن تطبيق هذا المسعى اإلدمع  االبعاد الستة  ،  المتطور من خالل  اري 

يؤدي الى تقليص البيروقراطية والتخفيف من اإلجراءات الروتينية المعقدة في إداء المرافق العامة، فضالا  

عن جعل العالقات بين المسئولين شفافة وشرعية وغير مشبوهة، ألنها تعنى بتدفق المعلومات ،سيما عالنية  

جميع   عبر  وتداولها  تقديم المعلومات  الى  تهدف  ومؤثرة  قوية  رؤية  االبعاد  هذه  تمثل  أذ  االتصال،  وسائل 

تع  وعليه   ، منظماتها  ووظائف  التقليدي  الدولة  دور  صياغة  إلعادة  والندرة  التغيير  عملية  وقيادة    د خدمة 

الى  للخدمة  متلق  المستفيد من  يتحول  ،أذ  والمستفيدين  المنظمات  بين  ما  االلكترونية حلقة وصل    الحكومة 

 .مشارك في صنع القرار( 
 

تطبيق الحكومة االلكترونية في تجربة جمهورية العراق   المحور الثالث:  

 أنتجت تقنيات المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها المتطورة والمتجددة خـالل السـنوات القليلـة الماضـية         

العديد من التجارب الناجحة في ميدان تطبيق الحكومة االلكترونية على المستوى العـالمي عمومـا ً وفـي الـدول 

 ً تمثلة بـ )االمارات العربية ،البحرين، األردن، ،أذ أن الدول العربية الم (451: 2013)حسين،العربية خصوصا

مصر ، الكويت ، سوريا... الخ( كغيرها من الدول النامية لم تبق معزولة عن العـالم ومـا يشـهده مـن تطـورات 

، فقد جعلها مجبرة على مسـايرة ومزامنـة مـا يمكـن اللحـاق بـه مـن األسـاليب (Asamoah,2018:1)  يومية

)عبـد والنظم المتنوعة التي تجعل من وضع الدولة واالفراد في مرتبة التركيز على النوعية في تقديم الخـدمات 
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رونية وقد اختلفت نسبة اكتمال تجارب هذه الدول في مشروع الحكومة اإللكت ،(121:  2014،و سلمان  اللطيف

وفقـاً العتبــارات مختلفـة تتعلـق بالـدعم السياسـي والمـادي ومـدى جاهزيـة البنيـة التحتيــة واســتعداد االفـراد 

 .(73: 2007)عدوان،للحصول على الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية 

التـي مـرت بـه أثـر أن التردي الذي أصاب العراق في العقود الثالثة األخيرة نتيجة الحـروب المتعاقبـة           

بشكل واضح في القطاعات االقتصادية وخاصة المعلوماتية منهـا، ممـا أدى بـدوره إلـى زيـادة الفجـوة الرقميـة 

-AL) وابتعاد العراق الظاهر عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ازدهرت بهمـا دول العـالم المختلفـة

Azzawi,2016:62) على الرغم وجود مالكات علمية وإمكانيات وطاقات عراقية تجاوزت ما تملكه الـدول ،

العربية وبعـض الـدول األجنبيـة ، ممـا يتطلـب مـن الجهـات المسـؤولة عـن تقنيـة المعلومـات كـوزارة العلـوم 

النهـوض لبنـاء والتكنولوجيا ووزارة االتصاالت والهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية العمل الجاد مـن أجـل 

قواعد ونظم معلومات في ميادين العمل كافة بشكل ينسـجم مـع متطلبـات تكنولوجيـا المعلومـات و االتصـاالت 

الحديثة، فضالً عن ضرورة تهيئة البنية التحتية الالزمة لنجاح تطبيقات المعلوماتية المطلوب تنفيذها مـن أجـل 

، خاصة أن المواطن العراقي أصبح أكثر (114:  2010قي،)العرانجاح تجربة الحكومة االلكترونية في العراق 

أذ زاد عدد االفراد الذين يملكـون ، (Waleed et al.,2017:156)والمعلومات  انفتاحاً على عالم التكنولوجيا

الحاسبات الشخصية مما أدى بدور ه إلى ارتفاع نسبة مشتركي شبكة االنترنـت وازديـاد مقـاهي االنترنـت ممـا 

 . (Siddiqui,2008:55)قدام في تطبيق مشروع تجربة الحكومة االلكترونية يشجع على األ

وذلك عندما وقعت وزارة   (2004)تعتبر البداية الحقيقية لتجربة العراق مع الحكومة اإللكترونية في عام          

مليون دوالر مع إحدى الشركات اإليطالية لتنفيذ مشروع تطبيق الحكومـة   (21)العلوم والتكنولوجيا عقداً بملغ  

عبـد االلكترونية في العراق، وكانت خطة الوزارة تتكون من ثـالث مراحـل أو خطـوات هـي                     )

 :(185: 2014اللطيف وسلمان ،

لبُنية التحتية لتقنيات المعلومات، وهي مرحلة قصيرة المدى ومدتها سنتان، وتتضمن تأسيس ا المرحل األولى: •

 وتقديم الخدمة إلى موظفي وزارة العلوم والتكنولوجيا.

ومدتها خمس سنوات وتتضمن تقديم الخدمـة إلـى مـوظفي الـوزارات كافـة، وإلـى االفـراد،   المرحلة الثانية: •

 ومنظمات األعمال.

جيات الخاصــة بتطبيــق الحكومــة وهــي مرحلــة بعيــدة المــدى تهــدف إلــى وضــع اإلســتراتي المرحلــة الثالثــة: •

اإللكترونيــة، لغــرض تطويرهــا، وبمــا يــتالءم مــع التغيــرات التــي قــد تحــدث فــي مجــال تقنيــات المعلومــات 

 واالتصاالت.

 وبهذا فإن الحكومة االلكترونية تُعدّ مشروعاً ريادياً له جوانبه المختلفة التي تشمل كافـة نـواحي المجتمـع      

(Abu-Shanab&Bataineh,2016:35) وإن هذا المشروع لـه صـفة الحتميـة، أذ كلمـا كانـت البدايـة ،

بالتنفيذ أسرع كان ذلك أفضل، وإن تطبيق المشـروع بصـيغته المتكاملـة أمـر قـد يصـعب تنفيـذه فـي البدايـة، 
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ن ولذلك يمكن أن يبدأ التنفيذ بصورة جزئية على صعيد كل محافظة من محافظات جمهوريـة العـراق ، ويكـو

مركز تواصل بين االفراد ومنظمات الدولة المختلفة بشكٍل يؤدي إلى استغناء االفراد من السـفر مـن محافظـة 

إلى أخرى إلنجاز معامالته، وعليه فإن أي نجاح يتحقق في هذا الجانب الجزئي يجب أن يكون لـه تنـاغم فـي 

في ضوء التكامل األفقـي والعمـودي  نشاطات مشابهة لمنظمات أخرى، إذ إن النجاح النهائي للمشروع يتحقق

، اذ يشمل التكامل األفقي أكبـر عـدد ممكـن مـن المنظمـات والمنـاطق (Rey&Malbašić,2019:18 )  له

الجغرافية، أما التكامل العمـودي مـن حيـث أن المشـروع يجـب أن يغطـي جميـع الخـدمات التـي تقـدمها تلـك 

رونيـة فـي جمهوريـة العـراق هـو إتبـاع المـنهج المنظمات، وإن من عناصر نجـاح مشـروع الحكومـة االلكت

التدريجي، وإن المحصلة النهائية من تطبيق مشروع الحكومة االلكترونية ال تكتمل إال بتحقيق التعاون بكافـة 

أشكاله بين المنظمات واالفراد فيها مع المستفيد في المجتمع بكافة فئاته، والسيما أن مثل هذا المشـروع يمثـل 

 .(78: 2009)عبد،ينعكس إيجاباً على كافة نواحي الحياة في المجتمع العراقي تحوالً كبيراً 

أن السياق النظري للحديث عن تجربـة تطبيـق الحكومـة اإللكترونيـة )  يجد الباحثومن خالل ما تقدم            

ا ما لم يعالج في ضوء معطيات الواقع الميداني، أذ يتطلب بناء   مجتمع معلوماتي يعتمد في العراق يبقى عقيما

على تكنولوجيا المعلومات واالتصال في إنجاز مختلف االعمال، وفي جميع المجاالت بغية تسـهيل التعـامالت 

من جهة، وتقليل الضغوط واالخطاء الناتجة عن تلك التعامالت من جهة أخـرى، اذ يعتبـر سـبيالا لدفـادة مـن 

نا الوطنية وتحليلها للوقوف على مستوى تفاعلهـا مـع حصيلة ذلك كله لتسليط الضوء على خصوصية تجربت

الفضاء المعلوماتي ، فضالا عن الخطوات التي قطعتها في طريق تبني هذه التجربة ، والتحديات التي جابهتها 

 او يمكن ان تجابهها في المستقبل(.

 

الجانب العملي الرابع: المحور   

دعم والتزام االدارة العليا، البنية التحتية التقنية ،  بعاد )ا   ست   عبر  متطلبات الحكومة االلكترونية   تم قياس   
التوعية البشرية،  الموارد  االداري،  التنظيم  المالية،  )  (الموارد  خالل  ) 30ومن  إجابات  وعبر  فقرة   )125  )

(  3.52اجمااًل على وسط محسوب قدره ) مشاهدة في هيئة النزاهة ، اذ حصلت متطلبات الحكومة االلكترونية  
مرتفع المستوى ، والناجم عن امتالكها مجموعة من التقنيات والمعلوماتية واالتصاالت األكثر ابتكارًا، كونها 

الش التطبيق  نحو  االنطالق  من  الهيئة  تمكن  التي  األساس  من  الحجر  وتتفاوت   ، االلكترونية  للحكومة  امل 
اجمااًل على انحراف    مكان ألخر نتيجة الختالف عمل المنظمات ، فحصلت متطلبات الحكومة االلكترونية

االنسجام في  يشير الى  (%12.84( ، ومعامل اختالف نسبي )%70.4، واهتمام نسبي )(0.452معياري )
( الجدول  بنتائج  موضح  وكما   ، ،2اآلراء  الستة   (  االبعاد  مستوى  على  معامل  بحسب  مرتبة  فكانت    اما 

 االتي:  االختالف النسبي وك
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النزاهة  أبدت  .أ البشرية  اتبنيه  هيئة  ت   الموارد  عندما  تعزيز  اواًل  االلكترونيةستهدف  الحكومة  ،   متطلبات 
)  ت فحصل حسابي  وسط  و (  3.56على   ، المستوى  )مرتفع  نسبي  جميع    الجيد (  %71.2اهتمام  في 

العناصر البشرية العاملة في الهيئة ، ليتم االهتمام بتخطيط القوى العاملة فيها لغرض توظيف العناصر  
فضاًل مواصلة تطويرها وتنميتها وتدريبها لتتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي على صعيد  المؤهلة منها،  

والخارجية الداخلية  دلت ،  البيئة  اتفاق  اذ  الى  )  اجاباتهم  معياري  اختالف (0.492وبانحراف  وبمعامل   ،
سط حصلت على و ( ، اذ  43( بعد حذف الفقرة )41-45، اما على مستوى الفقرات )(%13.82نسبي )

 ( مرتفع  3.41-3.82حسابي   )( معياري  وبانحراف  نسبي  (0.899-0.823،  اختالف  وبمعامل   ،
(26.36%-21.54%( نسبي  واهتمام  الحكومة    الجيد (  68.2%-76.4%(  تطبيق  تبني  في 

االلكترونية في الهيئة سيؤدي بالضرورة الى إعادة النظر في هيكلية الكادر الوظيفي، السيما وانها تمتلك  
عن   فضاًل  االلكترونية،  الحكومة  لتطبيق  والداخلية  الخارجية  البيئية  المتغيرات  مواكبة  من  يمكنوها  افراد 
سعيها الى استقطاب الكفؤين ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال الحكومة االلكترونية، وهذا ما مكنهم  

 . من امتالك تصور واضح عن موضوع الحكومة االلكترونية
توجه .ب  النزاهة  ادارة    ت فيما  في  هيئة  االهتمام  االداري   الى  من    التنظيم  يحسن  وبما  الثاني  بالترتيب 

المستوى ، ويؤدى   مرتفع(  3.63وسط حسابي )البعد على  ، فحصل    متطلبات الحكومة االلكترونيةمستوى  
( نسبي  الجيد %72.6باهتمام  خالل    (  العمليمن  الى  مستوياتها  التوجه  جميع  في  الهيئة  تؤديها  التي  ات 

اإلدارية، ويتضمن تحديد هيكلها التنظيمي ، وتحديد األنشطة واوجه العمل الالزمة وترتيبها ضمن مجموعات  
دلت اذ  اهدافها،  يحققون  ألفراد  اسنادها  من  االتفاق  اجاباتهم    تمكن  )على  معياري  ، 0.537وبانحراف   )

-40( ليحصل على الترتيب الثاني ، اما على مستوى الفقرات التسلسل )%14.79وبمعامل اختالف نسبي )
، وبانحراف معياري  مرتفع  (  3.41-3.94، فقد حصلت على وسط حسابي )(  36بعد حذف الفقرة )   (37

كان  (  0.912-0.728) فيما  اختالف،  )ال  ها معامل  نسبي  %19.89-%26.62نسبي  واهتمام   )
امتالك المرونة المطلوبة في التنظيم اإلداري للتحول نحو تطبيق الحكومة  الجيد في    (68.2%-78.8%)

االلكترونية، وإعادة هندسة التصميم التنظيمي للهيئة، السيما وان التنظيم الحالي يساعد في تطبيق الحكومة  
المالي في  االلكترونية، وزج مالكها الوظيفي في عمليات صنع القرار ذات العالقة بحاالت الفساد اإلداري و 

 اطار تطبيق الحكومة االلكترونية. 
  ها وبما يسهم في توجه  بالترتيب الثالث   دعم والتزام اإلدارة العليا  هاتبني  ادارة  هيئة النزاهة  أظهرت فيما   .ت 

المستوى ليؤشر    ( مرتفع3.80على وسط حسابي )  ، نتيجة لحصوله   لتحسين متطلبات الحكومة االلكترونية
تبنيها الدعم لكافة المستويات االستراتيجية باتجاه التحول لتطبيق الحكومة االلكترونية من خالل استعمال  الى  

توظي على  واالعتماد  مع  الحاسبات  يتالءم  بما  اإلدارية  أنظمتها  تطوير  ألجل  المعلومات  تكنولوجيا  ف 
والداخلية   الخارجية  البيئة  في  المتسارعة  نالالمتغيرات  اذ  نسبي  البعد   ،  اجاباتهم  %76)  اهتمام  فكانت   ،  )

التوافق   الى  )   الجيد تؤشر  اختالف نسبي )0.626وبانحراف معياري  وبمعامل  اما على  (  16.47%( ،   ،
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التسلسل  الفقرات    مستوى  المستوى (  3.60-4.16حصلت على وسط حسابي )، ف(  21-25)ذات  ،  مرتفع 
( معياري  )0.817-0.986وبانحراف  نسبي  اختالف  وبمعامل   ، اهتمام    لتنال(  19.63%-26.13%( 

امتالك  في    الجيد   (%72-%83.2)مقداره  نسبي   عن  فضاًل  االلكترونية،  الحكومة  تطبيق  في  الرغبة 
استراتيجية واضحة للتحول نحو تطبيقها، والناجم عن اقتناعها بتطبيق الحكومة االلكترونية سيحد من حاالت  
 التلكؤ الوظيفي، وانسجام خطة التحول مع الخطة االستراتيجية للحكومة االلكترونية والهيكل التنظيمي الحالي. 

النزاهة  أظهرت فيما   .ث  هيئة  الت  هاتبني  ادارة   التحتية  الرابعبا  قنية البنية  توجه  لترتيب    ها وبما يسهم في 
المستوى ليؤشر    ( مرتفع3.45، نتيجة لحصولها على وسط حسابي )  لتحسين متطلبات الحكومة االلكترونية

والمهام الى   باألنشطة  للقيام  المحددة  بالمواعيد  االلتزام  والمقدرة على  المقدمة  الضمانات  من  تبنيها مجموعة 
  ، اذ نال الصحية واالمكانيات المعتمدة على مزود الخدمة واالحتفاظ بسجالت دقيقة ألعمال المركز الصحي  

نسبي  البعد  معي%69)   مقداره  اهتمام  وبانحراف   )( )0.662اري  نسبي  اختالف  وبمعامل   ،  )19.18%  )
الرابع  الترتيب  الفقرات )ليحصل على  اما على مستوى  الفقرة )  (30-26،  حصلت على  ، ف  (28بعد حذف 

( ، وبمعامل  0.904-1.067، وبانحراف معياري )من المعتدل ال المرتفع  (  3.25-3.80وسط حسابي )
( نسبي  لالت  (  %23.78-% 32.83اختالف  و يشير  ) فاق  نسبي  اهتمام  الى   (%65-%76نالت   الجيد 

بالتعرف  في  المتوسط   البيانات والمعلومات الخاصة  اعتماد الهيئة على األجهزة االلكترونية عند التعامل مع 
على حاالت الفساد اإلداري والمالي، اذ تمتلك الهيئة تقانة المعلومات ونظم االتصاالت التي تسهل تطبيقها  

االلكترونية، فضاًل عن أجهزة الحواسيب التي تتالءم وعدد العاملين في الهيئة، االمر الذي دعاهم  للحكومة  
 .  الى انجاز المعامالت باستعمال النماذج والوثائق االلكترونية

بالترتيب الخامس وبما يحسن من مستوى متطلبات   التوعية  الى االهتمام    هيئة النزاهةتوجه  فيما ثبت   .ج
االلكترونية فحصل  الحكومة  على  ،  )ت  حسابي  مرتفع3.53وسط  ت  المستوى   (  اذ  نسبي  ،  باهتمام  ؤدى 

رد البشرية ومعدات  ( جيد من خالل توظيف قدراتها المادية والتجهيزات واألساليب المستخدمة والموا70.6%)
اجاباتهم  ، اذ تؤشر  االتصال ، التي يمكن لمسها كقاعدة في تقديم الخدمات الصحية للنازحين من قبل االدارة  

، اما على مستوى الفقرات    ( %20.93( ، وبمعامل اختالف نسبي )0.739وبانحراف معياري )الى االتفاق  
،  ( من المعتدل الى المرتفع  3.35-3.73ي ) حصلت على وسط حساب(، و 50بعد حذف الفقرة )  (49-46)

( لالتفاق   (0.834-1.002وبانحراف معياري  ) تشير  نسبي  اختالف  وبمعامل   ،29.91%-22.35%  )
تشجيع إدارة الهيئة على تقديم األفكار الجديدة فيما  في  الى المتوسط    الجيد (  %67-%74.6واهتمام نسبي )

يخص تطبيق الحكومة االلكترونية، والميل الى عقد دورات وورش توعية للعاملين لبيان مزايا تطبيقها، فضاًل  
وتوضيحية   تعريفية  نشرات  تصدر  وانها  السيما  تطبيقها،  بأهمية  افرادها  توعي  إعالمية  امتالكها خطة  عن 

 امل مع الحكومة االلكترونية.  حول الية التع
النزاهة   ت توجهواخيرًا   .ح االهتمام    هيئة  المالية  الى  يحسن من مستوى    الموارد  وبما  السادس  بالترتيب 

ؤدى باهتمام  ، اذ ت  المستوى   ( معتدل3.14وسط حسابي )ت على  حصل، اذ    متطلبات الحكومة االلكترونية



 

83 

 

 

 

Volume: 12, Issue: 3, July-September 2022 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSFORMATIONS IN BUSINESS MANAGEMENT 

( متوسط من خالل توظيف قدراتها المادية والتجهيزات واألساليب المستخدمة والموارد البشرية %62.8نسبي )
، اذ تؤشر  ومعدات االتصال ، التي يمكن لمسها كقاعدة في تقديم الخدمات الصحية للنازحين من قبل االدارة  

، اما على مستوى   (%24.33( ، وبمعامل اختالف نسبي )0.764وبانحراف معياري )اجاباتهم الى االتفاق 
( )  (31-34الفقرات  الفقرة  حذف  ) (  35بعد  حسابي  وسط  على  جميعها  حصلت  فقد   ،3.30-3.07  )

)معتدل معياري  وبانحراف  لالتفاق   (1.093-0.992،  )تشير  نسبي  اختالف  وبمعامل   ،35.60%-
تطبيق الحكومة االلكترونية  الى    في ميل هيئة النزاهة  المتوسط (  %61.6-%66( واهتمام نسبي )30.06%

من خالل شراء األجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة، فضاًل عن الموجودات الثابتة التي تمكنها من تحقيق  
 متطلبات الحكومة االلكترونية، يضاف لذلك توفر موازنة مالية تكفي لتغطية كلف تطبيقها لدى الهيئة.  

 ( n=125)  حليل بيانات اختيار متطلبات الحكومة االلكترونيةرض وت( ع2الجدول )

 الفقرات  ت
الوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

األهمية  

 %النسبية

معامل  

 %االختالف
 األولوية 

 1 19.63 83.2 0.817 4.16 لدى الهيئة الرغبة في تطبيق الحكومة االلكترونية.  21

22 
نحو   للتحول  واضحة  استراتيجية  الهيئة  تمتلك 

 تطبيق الحكومة االلكترونية.
3.66 0.841 73.2 22.97 2 

23 
الخطة   مع  للهيئة  االلكتروني  التحول  خطة  تنسجم 

 االستراتيجية للحكومة االلكترونية.
3.65 0.951 73 26.05 4 

24 
الهيكل   ظل  في  االلكترونية  الحكومة  تطبيق  يمكن 

 التنظيمي الحالي. 
3.60 0.941 72 26.13 5 

25 
إدارة الهيئة بأن تطبيق الحكومة االلكترونية  تقتنع  

 يحد من حاالت التلكؤ الوظيفي.
3.95 0.986 79 24.96 3 

لث الثا 16.47 76 0.626 3.80 دعم والتزام االدارة العليا    

26 
لعدد  مناسب  الهيئة  في  الحاسوب  أجهزة  عدد 

 العاملين. 
3.42 1.010 68.4 29.53 3 

27 
اتصاالت   ونظم  معلومات  تقانة  الهيئة  تسهل  لدى 

 .تطبيق الحكومة االلكترونية
3.32 0.938 66.4 28.25 2 

29 

مع   التعامل  في  إلكترونية  أجهزة  الهيئة  تعتمد 

بالتعرف على حاالت  الخاصة  البيانات والمعلومات 

 .الفساد اإلداري والمالي

3.80 0.904 76 23.78 1 

30 
تنجز المعامالت بالهيئة باستخدام النماذج والوثائق 

 االلكترونية. 
3.25 1.067 65 32.83 4 

 الرابع 19.18 69 0.662 3.45 البنية التحتية التقنية 

31 
من  تستطيع  ثابتة  موجودات  الهيئة  لدى  يتوافر 

 خالل تحقيق متطلبات الحكومة االلكترونية.
3.20 1.023 64 31.96 2 

32 
على   وقادرة  كافية  مالية  موازنة  الهيئة  في  تتوفر 

 تغطية تكاليف تطبيق الحكومة االلكترونية.
3.00 1.016 60 33.86 3 
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 (. SPSS V.28المصدر: مخرجات برنامج ) 

 
 

33 
الحكومة االلكترونية من خالل  توجه الهيئة لتطبيق  

 شراء األجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة. 
3.30 0.992 66 30.06 1 

34 
دراسات   ألعداد  سنوية  مبالغ  الهيئة  تخصص 

 وبحوث عن التطورات التكنولوجية. 
3.07 1.093 61.4 35.60 4 

 السادس  24.33 62.8 0.764 3.14 الموارد المالية 

37 
هندسة   إعادة  االلكترونية  الحكومة  تطبيق  يتطلب 

 .التصميم التنظيمي للهيئة
3.94 0.873 78.8 22.15 2 

38 
اإلداري  تتوافر   التنظيم  في  المطلوبة  المرونة 

 .للتحول نحو تطبيق الحكومة االلكترونية
3.66 0.728 73.2 19.89 1 

39 

صنع   عمليات  في  المؤهل  الوظيفي  الكادر  يشارك 

اإلداري   الفساد  بحاالت  العالقة  ذات  القرارات 

 .والمالي في إطار تطبيق الحكومة االلكترونية

3.41 0.908 68.2 26.62 4 

40 
ما   حٍد  إلى  ا  حاليا الموجود  اإلداري  التنظيم  يساعد 

 .في الهيئة على تطبيق الحكومة االلكترونية
3.50 0.912 70 26.05 3 

 الثاني 14.79 72.6 0.537 3.63 التنظيم االداري

41 
موضوع   عن  واضحاا  تصوراا  الهيئة  أفراد  يمتلك 

 .الحكومة االلكترونية
3.41 0.899 68.2 26.36 4 

42 
الهيئة   لدى  البيئية يتوافر  المتغيرات  تواكب  أفراد 

 .الخارجية والداخلية لتطبيق الحكومة االلكترونية
3.49 0.829 69.8 23.75 2 

44 
الخبرات   ذوي  اإلفراد  استقطاب  إلى  الهيئة  تسعى 

 .والمتخصصين في مجال الحكومة االلكترونية
3.53 0.847 70.6 23.99 3 

45 
الحكومة   تطبيق  إلى  يؤدي  الهيئة  في  االلكترونية 

 .إعادة النظر في هيكلية الكادر الوظيفي
3.82 0.823 76.4 21.54 1 

 االول  13.82 71.2 0.492 3.56 الموارد البشرية 

46 
الموظفين   لتوعية  إعالمية  خطة  الهيئة  تمتلك 

 بأهمية تطبيق الحكومة االلكترونية.
3.46 0.875 69.2 25.28 3 

47 
تشجع اإلدارة العليا على تقديم األفكار الجديدة فيما 

 يخص تطبيق الحكومة االلكترونية.  
3.73 0.834 74.6 22.35 1 

48 
للعاملين   توعية  وورش  دورات  بعقد  الهيئة  تقوم 

 لبيان فوائد تطبيق الحكومة االلكترونية.
3.56 0.883 71.2 24.80 2 

49 
تعريفية   نشرات  إصدار  كيفية  تم  في  وتوضيحية 

 التعامل مع الحكومة االلكترونية.
3.35 1.002 67 29.91 4 

 الخامس  20.93 70.6 0.739 3.53 التوعية   

 12.84 70.4 0.452 3.52 متطلبات الحكومة االلكترونية   
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: االستنتاجات والتوصيات خامس المحور ال  
 

 أوالا( االستنتاجات: 
 

أهمها  -1 الحكومية  المنظمات  منها  تعاني  التي  المشاكل  من  الكثير  تعالج  أن  االلكترونية  للحكومة  يمكن 

 الداخلية.البيروقراطية المعقدة التي أصبحت أرضا خصبة للفساد اإلداري والمالي ونقص الرقابة 

في   إيجابيةمستقبلية  أثار  لما لها من    وجود رغبة لدى قيادات الهيئة للتحول نحو تطبيق الحكومة االلكترونية -2

 تطوير عمل الهيئة لتحقيق هدفها المنشود.

المالية  -3 المخصصات  توفير  خالل  من  االلكترونية  الحكومة  تطبيقات  المبحوثة  المنظمة  في  اإلدارة  تدعم 

 الالزمة للتحول نحو الحكومة االلكترونية ووضع االستراتيجيات بما يتالئم مع التطور التكنولوجي. 

التعقيدات اإلدارية، وتدعيم  تتعدد األ -4 التقليل من  تتمحور حول  المسعى، حيث  هداف من خالل تطبيق هذا 

 . الشفافية والسرعة والسهولة في المعامالت 

المشروع    يستلزم -5 هذا  منهاتطبيق  أمور  من    عدة  جملة  في  المتمثلة  لقيامه  األساسية  التحتية  البنية  توفير 

شبكة   كتوفير  اآللي،  االتصاالت المتطلبات،  الحاسب  هذا   انتشار،  في  المتخصصة  والتشريعات  األنترنت 

 .ال والعنصر البشري المؤهل وغيرهلمجا

يتوافق مع متطلبات تطبيق  تسعى قيادات المنظمة المبحوثة الى أحداث تغييرات في الهيكل التنظيمي بشكل   -6

 الحكومة االلكترونية. 

 
 

ا( التوصيات:   ثانيا

تشجيع االفراد العاملين في تشكيالت الهيئة على استخدام الحكومة اإللكترونية لتطوير األداء واالفادة   -1

 والمتطورة.  القصوى من التقنيات الحديثة 

موظفي مقدمي الخدمة بما يتماشى مع متطلبات التغيير ويتالئم مع   وتدريب   وضع الخطط الالزمة لتأهيل -2

 تطبيقات الحكومة االلكترونية.

متطلبات الحكومة  تثقيفية تمكنهم من الوقوف على محتوى ومضمون    أشراك العاملين في ندوات ودورات  -3

توزيع  االلكترونية عن  فضالً  االل،  الحكومة  عمل  آلية  توضح  التي  والكراسات  ونتائج  النشرات  كترونية 

 تقبلية. تطبيقها المس

تطبيق   -4 إنجاح  في  يسهم  بما  التنظيمي،  الهيكل  هندسة  وإعادة  والتعليمات  القرارات  إصدار  في  المرونة 

بغية  اإللكترونيةالحكومة   المشروع  هذا  بأهمية  الموظفين  بين  الوعي  ونشر  التكيف  ت،    واالستجابة حقيق 

 .السريعة لمعطيات ومتطلبات بيئة اليوم

الدولة    االهتمامضرورة   -5 قطاعات  علـى  مستقبلية  دراسات  نتائج  المختلفةبإجراء  مع  نتائجها  ومقارنة   ،

 .الدراسة الحالية

الحكوميـة    المتعلقة  والعالميةالدوليـة    المؤتمرات متابعـة   -6 وتفعيـل    والمشاركة  اإللكترونيةبالخدمـات  فيهـا 

التحسيـن    ،توصياتهـا أجـل  الخدمـات  المستمرمـن  أفضـل  وتقديـم  الوسـائل   اإللكترونية،  بأفضـل 

 .واألساليب 
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 المصادر: -7

 أوالا( المصادر العربية 

تحقيق  (،" أثر تطبيق الحكومة اإللكترونية في  2017الحمودي، سلوى بنت عبد هللا والعايد، سرى بنت أبراهيم، ) -1

الرياض،  منطقة  في  الحكومية  األجهزة  في  اإلداري  الفساد  الحد من ممارسات  في  اإللكترونية ودورها  الشفافية 

 المملكة العربية السعودية. –الطبعة األولى، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جدة 

2- ( محمود،  واالدارة  2010القدوة،  االلكترونية  "الحكومة  للنشر (،  اسامة  دار  االولى،  الطبعة  المعاصرة"، 

 األردن.-والتوزيع، عمان

3- ( بيومي،  الفتاح  عبد  الفكر  2008حجازي،  دار  االولى،  الطبعة  والطموح"،  الواقع  بين  اإللكترونية  "الحكومة   ،)

 مصر. –الجامعي، اإلسكندرية 

4- ( محمد،  درويش  العابدين،  االلكتروني2018زين  الحكومة  الوطني:  (،"دور  باالقتصاد  النهوض  في  ة 

العلوم  2016-2008الجزائر كلية  مجلس  الى  مقدمة  المؤسسات،  وتسيير  االقتصاد  في  ماجستير  رسالة   ،"

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر.

5- ( حامد،  خالد  الحكومة  2009عبد،  تطبيق  متطلبات  مقترح"،  (،"  نظام  الضريبي  العمل  مجال  في  اإللكترونية 

 . اطروحة دكتوراه في فلسفة أدارة االعمال، مقدمة الى مجلس كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل، العراق

(،"مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خالل الحكومة االلكترونية: دراسة  2007عدوان، إياد خالد، ) -6

-اع غزة"، رسالة ماجستير في علوم أدارة االعمال، مقدمة الى مجلس كلية التجارة، الجامعة االسالمية حالة قط

 غزة.

7- ( عماد،  لينا  بغداد2020كاظم،  محافظة  في  االلكترونية  الحكومة  تفعيل  دبلوم   -(،"أمكانية  بحث  حالة"،  دراسة 

 االدارة واالقتصاد جامعة بغداد، العراق.عالي في اإلدارة المحلية، مقدمة الى مجلس كلية 

(،"أثر متطلبات الحكومة االلكترونية على الخدمات االلكترونية: دراسة  2021الخرابشة، محمد عبد الفتاح علي، ) -8

 (.33(، العدد )2حالة في بلدية السلط الكبرى"، مجلة العربية للنشر العلمي، المجلد )

جميل   -9 دياال  )الرزي،  المؤسسات 2012محمد،  على  تطبيقية  دراسة  تطبيقها  ومعوقات  االلكترونية  الحكومة   "،)

للدراسات االقتصادية واإلدارية، المجلد ) الجامعة اإلسالمية  العدد )20الحكومية في قطاع غزة "، مجلة   ،)1  ،)

 (. 227-189الصفحات )

الدين عبد هللا، ) -10 المستدامة: دراسة  2010العراقي، ذاكر محيي  العربية  التنمية  الحكومة االلكترونية في  (،" دور 

عام   حتى  الرابط:  2008تحليلية  على  منشور  الموصل،  جامعة   ،"

http://www.Ahewar.org/debat/show.art.asp?=208589  
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13- 
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