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املًدـ
اضتٗدفت ٖر ٙايدزاض ١ايتعسف عً ٢أِٖ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت أدخًت يف تعصٜص ايٛظٝف ١االتؿاي ١ٝيف َؤضطاات
إقً ِٝنسدضتإ ايعسام َٚكازْتٗاا باملؤضطاات ايايت التاصاٍ تعتُاد عًا ٢ايطاسم ايتكًٝدٜا .١افاقات ايدزاضا ١إٔ ٚضااٌ٥
ايتهٓٛيٛدٝا إىل داْب دٚزٖا يف تٓػٝط عٌُ اإلدزاٚ ٠اإلتؿاٍ تطاِٖ يف تكً ٌٝايبريٚقساط ١ٝاالدازٚ ٚ ١ٜايٛضاطٚ ١احملطٛب.١ٝ
ٚاعتُدت ايدزاض ١عً ٢املٓٗر ايهٝف َٔ ٞخالٍ إدسا ٤املكابالت ايػب٘ َٓعُٚ ،١املالسع ١باملػازن ١جلُا ايبٝاات ٚيًًٝاٗا
مبٗٓر ايتشً ٌٝاملٛقٛع ٞبإعتبازٖا َٔ أْطب  ٚأزلح ايطسم جلُ ايبٝاْات ٚايتشً ٌٝيف ايدزاضات االثٓٛغساف.١ٝ
سٝح تبٓٝت يف ايدزاض ١إٔ اضتدداّ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝحلد اآلٕ ذلادٚدٚ ٠ذلؿاٛزَ ٠أ سٝاح تٓاٛس ايٛضااٌ٥
ٚايتكٓٝات املطتددَ ١يف ٖرا اجملاٍ بايسغِ َٔ ايٓتا٥ر االجياب ١ٝاييت سككتٗا ،نتكً ٌٝايٛضاطٚ ١احملطاٛبٚ ١ٝايػافاف ١ٝيف تكادِٜ
اخلدَات  َٔ ٚثِ ايطسع ١يف تكدميٗا فكالً عٔ ايػعٛز اإلجياب ٞيد ٣عُالٚٚ ٤نال ٤ع ١ٓٝايدزاضٚ ،١تٛؾاًت ايدزاضا ١اىل
إٔ أغًب ١ٝاملبشٛثني َٔ ايعُالٚ ٤ايٛنالٜ ٤س ٕٚقسٚز ٠تٛض ٝاضتدداّ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝتٓٛعٗاا يف يٝا املؤضطاات،
ٚإ املعٛقات أَاّ ادخاٍ ٖر ٙايتكٓٝات غري َؤثس ٠ستٚ ٢إ ناْت ْطب ١األَ ١ٝيف دلاٍ اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا غا٥ع.١

تهٓٛيٛدٝا االتؿاٍ ،ذلازب ١ايبريٚقساط ١ٝاالداز ، ١ٜايسقا ايٛظٝف ،ٞايٛظٝف ١االتؿاي١ٝ
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Abstract
This research aimed to identify the most important technological tools and
techniques, have been introduced in the Iraqi Kurdistan organizations, comparing to
the organizations that still rely on a manual system. This research claimed that the
technological tools and techniques, apart from its role to activate communication
between department employees and their clients, have an active participant in
fighting corruption, reducing nepotism, and favoritism. This research relied on
qualitative approach through conduction semi-structured interviews and participant
observation as a data collection tools, and it also analyze the data under taken by
thematic analysis representing the main tools and methods of ethnographic study.
The research found that the communication technology machine and tools have a
great role in the administrative services and fighting corruption, nevertheless, they
have not been used in Kurdistan as required. The majority of respondents suggested
to expand using technological machines and tools in all departments, as there are no
big obstacles of introducing them even amongst who do not have technology skills. .

Technological Tools, Fighting Administrative Bureaucracy, Job
Satisfaction, Communication Function.

.١ يًدزاضُٖٞٝاملفاٚ ٟاإلطاز ايٓعس
ٍس اإلتؿاُٜٛا خيـ تطٝ ف١ٝ اإلتؿاي١فٝظٛط ايٝا يف تٓػٝدٛيٛٓز ايتهٚ د١تِ دزاضٜ ًُٞ ايااخ ايع١َٔ خالٍ َسادع
١ٝقساطٌٚ ايبريًٝا يف تكٝدٛيٛٓز ايتهٚ دٚ ٞاإلتؿاٍ املؤضطٚ ، (Intrapersonal Communication)ٞايػدؿ
فٚ فُٔ املعس،١ ايدزاضٙ هلرٟز اإلطاز ايٓعسًٛطاِٖ ذيو يف تبٜ حٝ س،١ اخلاؾٚ أ١ًَ ناْت يف املؤضطات ايعا٤اٛ ض١ٜاإلداز
اف تًوٚ إٔ د٢ًدٍ عٜ  اما،ٗا ايفطادٝ اييت تكٌ ف١َاملتكدٚ ١ٍٝ ايغسبٚ ايدٖٞ ١ٝدٛيٛٓطٔ االنتػافات ايتهَٛ ٕأ
ٍ انتػافٛ بدأ ايتٓافظ س١ٝ ايؿٓاع٠زٛ ايج٤َٓر بدٚ ، ١ٝ عاي٠دٛظٚ ١ٌَ اخلدَات املكدٝ أضاضا يتفعٖٞ االنتػافات
٠ يف دلاٍ اإلداز١ٍَ املتكدٚا يف ايدٝدٛيٛٓ دخًت ايتهٞٓات َٔ ايكسٕ املاقَٝٓر ايتطعٚ ،س االْتازٜٛا يتطٝدٛيٛٓايته
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ٚاالتؿاٍ نْٗٛا تٛفس ايٛقت يًُٛاطٓني ٚتكًٌ تهايٝف اخلدَ ،١إقاف ١إىل تكً ٌٝعدد املٛظفنيٚ ،بايسغِ َٔ ٖر ٙاملُٝصات
اإلجياب ١ٝاييت يككٗا ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ،١ٝبدأ تٛد٘ آخس س ٍٛدٚزايتهٓٛيٛدٝا ٚخاؾ ١يف ايد ٍٚايٓاَ ،١ٝأ ٚايد ٍٚاييت
ٜٓتػس فٗٝا ايفطا د افااقا عً ٢إٔ ايتهٓٛيٛدٝا ميهٔ إٔ ٜطاِٖ يف تكً ٌٝايفطادٚ ،يف ٖرا ايطٝام أغاز (Bussell,
) 2012إٔ احلهَٛات اهلٓد ١ٜاحملً ١ٝأدخًت ايتهٓٛيٛدٝا يف أْعُتٗا اإلدازٚ ١ٜاإلتؿاي ١ٝبغسض تكً ٌٝايفطاد أنجس َٔ ْٝتٗا
تكد ِٜاخلدَات بهفا ١٥عاي ١ٝيًُٛاطٓنيٚ ،قد ٚزدت يف أسدخ دزاض ١جلُع ١ٝاإلدازٚ ٠املٛازد َعًَٛات ضٓ 2015 ١إٔ
ايتهٓٛيٛدٝا تكًٌ َٔ تهايٝف َعاَالت ايعُالٚ ٤خاؾ ١يف ايد ٍٚايٓاَ ،١ٝسٝح اعتربت ٖر ٙاجلُع ١ٝإٔ ازتفاس َطت٣ٛ
ايتهايٝف يًُعاَالت ميهٔ اعتباز ٙنبريٚقساط ١ٝادازْٛ ٚ ١ٜس َٔ أْٛاس ايفطاد ٖ َٔٚ ،را املٓطًل ٜاتب عً ٢احلهَٛات يف
ايد ٍٚايٓاَ ١ٝإدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا يًشد َٔ ايبريٚقساط ١ٝاييت ٜعاْ َ٘ٓ ٞاملٛاطٓ.ٕٛ
ٚيف دزاض Aneke (2012:158) ١س ٍٛايتهٓٛيٛدٝا ٚايفطاد يف ضٝام أفسٜكٝا أقاح بإٔ املطاعدات املاي ١ٝال تعاجل
َػهً ١ايتُٓ ١ٝيف ايكاز ٠االفسٜك ٚ ١ٝايد ٍٚايٓاَ ١ٝدرزٜاً -أ ٟجيب إٔ تػٌُ تًو املطاعدات إدخاٍ ٚضا ٌ٥تهٓٛيٛد ١ٝيف
املؤضطات احملً ١ٝست ٢بإَهاْٗا إٔ يكل ايتُٓٚ ١ٝيد َٔ ايفطاد ٚايبريٚقساطٜٚ .١ٝػري ) Saqib (2013:99س ٍٛدٚز
ايتهٓٛيٛدٝا يف ٚضا ٌ٥اإلتؿاٍ ٚيف ضٝام احله ١َٛاالنا – ١ْٝٚاحله ١َٛايسغٝد ، ٠بإٔ ايتهٓٛيٛدٝا تطاِٖ يف تكدِٜ
اخلدَات بػهٌ أضسس ٚبهفا ١٥عاي َٔٚ ١ٝثِ تكًٌ غعٛز ايعُال ٤باملًٌ يفاات اإلْتعاز ايالشَ ١يًددَات املكدَ ١إي،ِٗٝ
ٖٚرا بدٚز ٙتػهٌ االجتاٖات اإلجياب ١ٝيد ٣ايعُال ٤س ٍٛأدا ٤احلهٚ ،١َٛنُا ظٗست يف دزاضLiebowitz and ١
)Mehdi (52: 1997إٔ إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا يف تكد ِٜاخلدَات يف غسنات ايطسم ٚاملٛاؾالت َتُجالً بتكد ِٜترانس
ايطفس يف ايسسالت ايداخً ١ٝسككت ازباساً طا ١ً٥يتًو ايػسنات فكالً عٔ ايػعٛز االجياب ٞيًعُال ٤سل ٛأدا ٤ايػسنٚ ،١قد
خلؿا يف دزاضتُٗا إٔ ايتهٓٛيٛدٝا ضاُٖت يف  :تكً ٌٝفاات االْتعازٚ ،خدَ ١أفكٌ ْتٝذ ١تكً ٌٝايتفاعٌ ٚاحملادث ١بني
ايٛنالٚ ٤ايعُال ٚ ،٤طٛابري أقٌ يتكد ِٜاخلدَاتٚ ،ته ٜٔٛؾٛز ٠اجيابٚ ١ٝمسع ١طٝب ١يًُؤضطات ْتٝذ ١ضسع ١تكد ِٜاخلدَات
باالقاف ١اىل تكً ٌٝايفطاد ألٕ ايعُال ٤الحيتاد ٕٛإىل ايٛضاطٚ ١احملطٛب ١ٝيًشؿ ٍٛعً ٢اخلدَ ١أ ٚغسا ٤ترانس ايطفس.
ٚميهٔ َالسع ١إٔ بعض ايد ٍٚأدخًت ايتهٓٛيٛدٝا يف غسنات املٛاؾالت يف ٚضط تطعٓٝات ايكسٕ املاقٚ ٞيهٔ
مل تػٗد أغًب املؤضطات يف اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا يتشٌ ذلٌ األضايٝب ايٝدٚ ١ٜٜٛايتكًٝدٚ .١ٜيف
دزاض ١أخس Khosrow-Pour (2006:202) ٍ ٣س ٍٛدٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف ايبٓٛى ٚايػسنات املؿسفٚ ،١ٝدد إٔ
ايتهٓٛيٛدٝا سككت ْتا٥ر اماثً ١يدزاضت٘ ايطابك ،١سٝح ٜس (Khosrow-Pour) ٣إٔ ٚضا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝا تٛفس فسؾ١
اماثً ١يًعُال َٔ ٤سٝح ايتطذٚ ٌٝاحلؿ ٍٛعً ٢اخلدَاتٚ ،حيد ذيو أٜكا َٔ احلدٜح بني ايعُال ٚ ٤ايٛنال ٤اىل سد نبري
األَس ايرٜ ٟكًٌ َٔ ض ٤ٛايفِٗ  ٚاملػانٌ املاتب ١عً َٔٚ ،٘ٝخالٍ ٖر ٙايدزاضات ٜتبني إٔ ايتهٓٛيٛدٝا ٜتٓاضب َ طبٝع١
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ايعٌُ يهجري َٔ املؤضطاتٚ ،نُا ضعت ايػسنات عجاً عٔ االخااعات احلدٜجَ ١جٌ :املهاٚ ٔ٥اآلالت املتٓٛعٚ ١ايعدٜد ٠يف
دلاٍ االتؿاالت ألْٗا زلشت يف َععِ اجملتُعات ٚنُا ٜتبني إٔ فٛا٥دٖا عدٜد ٠نُا ضبل ذنسٖا .
إٕ أغًب ايدزاضات اييت أدسٜت يف ايد ٍٚايٓاَ ١ٝس ٍٛايتهٓٛيٛدٝا تؤند عً ٢دٚزٖا يف تكً ٌٝايفطادَ ،كازْ١
بايدزاضات اييت أدسٜت يف ايد ٍٚايغسب ،١ٝسٝح اقاح  Shahيف دزاضت٘ إٔ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ أفكٌ ايٛضا ٌ٥يتكً ٌٝايفطاد
اإلداز ٟيف ي ٝايد ٍٚايعامل ٚ ،يف اهلٓد ذلٌ دزاضت٘ (ٚ .)2007:295عً ٢ؾعٝد ايػسنات ايتذاز ١ٜتٛقح بعض
ايدزاضات إٔ ٚضا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝا َهٓت زداٍ األعُاٍ  ٚأؾشاب احملالت ٚايػسنات ايتذاز ١ٜيسؾد سسن ١تداٍٚ
االَٛاٍ ٚغسا ٤املبٝعات ،ن ٕٛايتهٓٛيٛدٝا تكدّ قاعد ٠يًبٝاْات س ٍٛأ ٟتطٛز يف تدا ٍٚاملبٝعات.
ٚيف ٖرا ايطٝام ٚددا ايباسجإ ( Campos and Sanjay) 2007:141يف دزاضتُٗا إٔ ايتهٓٛيٛدٝا تٛفس
اَهاْٝات عدٜد ٠ألؾشاب ايػسنات ٚاملسانص ايتذازَ َٔ ١ٜساقبٚ ١زؾد ساالت ايغؼ ٚايفطادٚ ،ضَ ٤ٛعاًَ ١ايعُالْ ٤عساً
ملطاُٖ ١اخلدَات ( :ايربٜد االيها ٚ ،ْٞٚاهلٛاتف ٚ ،ناَريات املساقب )١يتطذ ٌٝساالت ايتعًِ  ٚزؾد تفاعٌ ايٛنال٤
ٚايعُالٚ .٤نُا تسَٓ ٣عُ ١ايتعا ٕٚاإلقتؿادٚ ٟايتُٓ ١ٝيف تكسٜسٖا سَ ٍٛهافش ١ايفطاد  ٚتعصٜص ايٓصاٖ ١يف املػاٜات ايعاَ١
( ) 2005 :90إٔ ايتطٛم األيها ْٞٚيطٔ ايٛؾ ٍٛإىل األضٛام ٚتٛفس ايػفافٚ ١ٝيد َٔ ايفطاد ٚنُا تعصش ايٓصاٖ ١يف
املٓاقؿات ايعاَٚ .١تكاح ٖر ٙاملٓعُ ١عً ٢احلهَٛات إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ْعساً ألْٗا تعصش ايٓصاٖٚ ١تكًٌ ايفطادَٔ ٖٞ ٚ ،
ايعٛاٌَ األضاض ١ٝيًشهِ ايسغٝدٜٚ .س Bhatnagar (2004:60) ٟيف دزاضت٘ اييت اعتُدت عًَٗٓ ٢ر دزاض ١احلاي ١إٔ
تطبٝل ايٓعاّ اإليهاٜ ْٞٚطاعد عً ٢محا ١ٜايؿٛز ٠اإلجياب ١ٝيًشهَٛاتٚ ،خاؾ َ١فُٝا خيـ َطأي ١دف ايكسا٥ب ٚايسضّٛ
ن ٕٛايٓعاّ االيهاٜٛ ْٞٚفس قاعد ٠ايبٝاْات س ٍٛي ٝايتفاؾ ٌٝيًٛنال ٤اخلاقعني يدف ايكسا٥ب ٚايسضٚ ّٛنُا ٜتٝح
ايفسؾ ١جلُ ٝاجلٗات املعٓٚ ١ٝست ٢املٛاطٔ ايعاد ٟإٔ ايتطً عً ٢تداٚ ٍٚسسن ١دف ايكسا٥ب ،سٝح أظٗس ضٛبٗاؽ
نُجاٍ يف دزاضت٘ س ٍٛفٛا٥د دف ايكسا٥ب ،إٔ تغري ْعاّ ايدف ايكسٜيب يف إسد ٣ايٛالٜات اهلٓد َٔ ١ٜايطسٜك ١ايتكًٝد ١ٜإىل
ايطسٜك ١اإليها ١ْٝٚأدت إىل ؾعٛد ْطب ١ايكسا٥ب َٔ  ًَٕٛٝ 12دٚالز إىل  ًَٕٛٝ 50دٚالز خالٍ ضت ١أغٗس.
ٚإٕ إدخاٍ ايٓعاّ االيها ْٞٚال ٜكتؿس فكط يف احلفاظ عًْ ٢طب ١ايكسا٥ب فكط ،بٌ اْ٘ ٜطاِٖ يف تٛفري ايٛقت
ٚتكً ٌٝطٛابري ايٛنال ٤يف املؤضطات ايكسب ١ٝيف بسٜطاْٝا (ٚ, Remenyi). 4242002:نُا ٜتبني َٔ ايدزاضات سٍٛ
ٖرا املٛقٛس فإٔ ايتهٓٛيٛدٝا أؾبشت َٔ ايٛضا ٌ٥ايفعاي ١يف ايككا ٤عً ٢ايبريٚقساط ١ٝاإلداز ٚ ١ٜايفطاد بػهٌ عاّ َٔ ٚ
ثِ يف تعصٜص ايػفاف ١ٝيف ساي ١نجري َٔ ايد ٍٚضٛا ٤ناْت يف ساي ١ايدميكساطٝات ايساضدَ ١جٌ بسٜطاْٝا (, 4242002:
Remenyi).أ ٚيف ساي ١ايد ٍٚاالض ١ٜٛٝناهلٓدٚ ،بانطتإ ٚ ،بٓغالدؽ (،Sabharwal and Evan)2013:318
أ ٚيف ساي ١ايد ٍٚاالفسٜك, Aneke).2012:158( ١ٝ
سٝح تٓٛعت ٚضا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝا يف ايٛظٝف ١اإلتؿاي ١ٝيف ايد ٍٚايغسبٜٚ ١ٝتُجٌ بهٌ َٔ :أدٗص ٠تٓع ِٝايطابٛز
يًعُال ٚ ،٤ناَريات املساقب (CCTV) ١يسؾد ساي ١تٛاؾٌ ايعُالٚ ٤ايٛنال ٚ ،٤أدٗص ٠تطذ ٚ ٌٝتأدَٛ ٌٝاعٝد املكابًَ ١
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املٛظفني داخٌ املؤضطات أ ٚايتٛاؾٌ عٔ طسٜل ايسضا ٌ٥األيها ١ْٝٚعرب االْاْت أ ٚاملٛبا ،ٌٜأ ٚي ٌٜٛاألَٛاٍ أ ٚايتطٛم
االيها.ْٞٚ
يف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام جتس ٟنٌ ٖر ٙاألَٛز بطسم تكًٝد ١ٜأَ ٟكابً ١أ ٚشٜازَ ٠باغس ٠يًُؤضطات ٚباالعتُاد
عً ٢ايطٛبري ايتكًٝدٚ .١ٜيف ايفا ٠األخري ٠أدخًت أدٗص ٠ايطابٛز االيهاٚ ْٞٚناَريات املساقب ١يف بعض املؤضطات ايعاَٚ ١
اخلاؾ ١عًْ ٢طام قٝل ٚبػهٌ ذلدٚد ،فًريو تسنص ٖر ٙايدزاض ١سَ ٍٛد ٣زلاح ٖاتني ايتكٓٝتني َٔ خالٍ يًٚ ٌٝدٗات
ايٓعس اايعُالٚ ٤ايٛنال ٤باإلقاف ١إىل زؾد ساي ١ايتفاعٌ ٚايتٛاؾٌ يهال ايطسفني .سٝح مل جيد ايباسح أ ١ٜدزاض ١يف سدٚد
اطالع٘ أدسٜت عً ٢ذيو يف اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسامٚ ،بريو تعٗس إٔ ٖر ٙايدزاض ١قسٚزٚ ١ٜتجري االفااقات ايعدٜد٠
س ٍٛأبعاد ٚدٛاْب ايتهٓٛي ٛدٝا اجلدٜد ٠املطتددَ ٚ ١اييت مل تدخٌ يف االقً ِٝحلد االٕ ست ٢ميهٔ ايتهٗٔ مبد ٣زلاح تًو
ايتكٓٝاتْٚ .عساً يتعدد دٛاْب ٖر ٙاملطأي ١فإٕ ٖر ٙايدزاض ١تفطس املطأي َٔ ١شاٚ ١ٜٚاختؿاف ايدزاض ١اإلتؿاي. ١ٝ
َٔ خالٍ َسادع ١ايااخ ايعًُ ٞسَ ٍٛطأي ١اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا نٛضَ ١ًٝطاعدَٚ ٠هًُ ١يًٛظٝف ١األتؿاي ١ٝاييت
يؿٌ يف َععِ املؤضطات بؿسف ايٓعس س ٍٛطبٝعًَ ١هٚ ٚ ١ٝظا٥ف ٚطبٝع ١املؤضطاتٜ ،تبني عدّ ٚدٛد أ ١ٜدزاض ١سٍٛ
دٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف تٓػٝط ايٛظٝف ١اإلتؿاي ١ٝيف أقً ِٝنٛزدضتإٚ ،يهٔ تٛدد دزاضات عدٜد ٠سٖ ٍٛر ٙاملطأي ١يف ايب٦ٝات
اإلتؿاي ١ٝاملدتًف ١ضٛا ً٤ناْت يف ايد ٍٚاملتكدَ ١أ ٚايد ٍٚايٓاَ ٚ ، ١ٝتبني يف ايدزاضات ايطابك ١إٔ ايتهٓٛيٛدٝا أقافت
ايعدٜد َٔ ايفٛا٥د ٚاملُٝصات إىل ايٛاق اإلتؿاي ٞيتًو اجملتُعات ٚميهٔ إٔ تتًدـ يف  :ضسع ١يف تكد ِٜاخلدَات ،تٛفري
ايٛقت ،تكً ٌٝايتهًف ،١احلفاظ عً ٢اهلد ٤ٚيف املؤضطات ،ايتٛاؾٌ ايفعاٍ بني ايٛنالٚ ٤ايعُالٚ ٤بػهٌ زاقٚ ،ٞفكالً عٔ
تكً ٌٝايبريٚقساطٚ ١ٝتعصٜص ايٓصاٖٚ ١ايػفافٚ ١ٝذلازب ١ايفطاد بػهٌ عاّ ٚخاؾ ١يف ايد ٍٚايٓاَ.١ٝ

َػهً ١ايدزاض: ١
إٔ إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ؾازت َٔ األَٛز ايكسٚز ١ٜاييت ٜسأٖ عً ٘ٝحملازبٚ ١تكً ٌٝايبريٚقساطٚ ١ٝذلازب ١ايفطاد يف
ايد ٍٚايٓاَ . ١ٝفًريو تربش َػهًٖ ١ر ٙايدزاضْ ١تٝذ ١عدّ ٚدٛد زؤٚ ١ٜاقشٚ ١دقٝك ١س ٍٛدٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف األْػط١
اإلتؿاي ١ٝيًُؤضطات حملازب ١ايبريٚقساط ١ٝاإلداز ١ٜإذ تعترب ذيو َٔ أِٖ اْٛاس ايفطاد يف دلتُعات ايد ٍٚايٓاَْ ١ٝعساً يكعف
األْعُ ١ايطٝاضٚ ١ٝاإلداز ١ٜفٗٝا اييت تتطِ بك ٠ٛدٚز األفساد ٚخاؾ ١املطؤٚيني عً ٢سطاب ضٝاد ٠ايكاْٚ ٕٛتٓفٝرٖا .
سٝح تؤند ايهجري َٔ ايتٛدٗات عً ٢إٔ إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا يف أْػط ١اإلتؿاٍ يًُؤضطات يد َٔ َػهً١
ايبريٚقساط ،١ٝنإضتدداّ األدٗص ٠اييت تٓعِ ٚتستب ايعُال ٤عً ٢أضاع ايطابٛز االيهاٚ ْٞٚنريو إضتدداّ ناَريات
املساقب ١يف املهاتب ٚاملؤضطات ،سٝح اضتددَت ٖر ٙايتهٓٛيٛدٝا يف ب٦ٝات إتؿايٚ ١ٝادتُاع ١ٝرلتًفٚ ،١قد سككت ذيو
ْتا٥ر رلتًفْ ١عساً إلختالف بعض املتغريات يف تًو اجملتُعات ،أ ٟإٔ ٖٓاى عٛاٌَ أخس ٣تتدخٌ نآثاز َاتب ١إلضتدداّ
ايتهٓٛيٛدٝا َٚدَ ٣طاُٖتٗا يف ذلازب ١ايبريٚقساطٚ .١ٝميهٔ افااض تًو املتغريات إىل املتغريات ايدميٛغسافٚ ١ٝخاؾ ١فُٝا
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ٜتعًل :باملطت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝاملطت ٣ٛاالدتُاع . ٞباإلقاف ١إىل ايعاٌَ ايدميٛغسايف ٖٓاى عاٌَ آخس َجٌ َطت ٣ٛتٓفٝر أٚ
ضٝاد ٠ايكاْ ٕٛيف األْعُ ١ايطٝاضٚ ١ٝاإلدازَ ١ٜتُجً ١باملطا َ ١ً٥املكؿسٜٔ؛ ألٕ ايتهٓٛيٛدٝا تٓعِ َطأي ١ايتٓعٚ ِٝايػفاف١ٝ
ٚيٝطت بأَهإ ايتهٓٛيٛدٝا إٔ تؿدز قساز ايعكٛب ١قد املكؿس. ٜٔ
َٔ خالٍ َاضبل ٜتبني إٔ إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ختتًف تأثريٖا سطب ايب ١٦ٝاإلتؿايْ ١ٝتٝذ ١اختالف ايعُالٚ ٤ايٛنال٤
باالقاف ١إىل ايتكايٝد َٗٓٚر ايعٌُ ٚتؿٛز نال ايطسفني س ٍٛتدا ٍٚاخلدَاتٚ ،فكالً عٔ َطأي ١ضٝاد ٠ايكاَْٚ ٕٛطت٣ٛ
تطبٝكٗا .سٝح ٜتذً َٔ ٢خالٍ ذيو إٔ ٖر ٙايدزاض ١تسنص عً ٢تؿٛز ٚادزاى ايعُالٚ ٤ايٛنال ٤س ٍٛدٚز تهٓٛيٛدٝا
االتؿاٍ يف تٓػٝط شٜاد  ٠اْتاز اخلدَات ٚدٛدتٗا باالقاف ١إىل تكً ٌٝايبريٚقساط ١ٝاالداز ١ٜاييت تعاَْٗٓ ٞا َؤضطات اقًِٝ
نٛزدضتإ ايعسام يه ٞتعاجل ٚتفطس ايسؤ ١ٜايدقٝكٚ ١ايٛاقش ١س ٍٛدٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف االْػط ١االتؿاي. ١ٝ

تطاؤالت ايدزاض:١
بعد َسادع ١ايااخ ايعًُٚ ٞيدٜد َػهً ١ايدزاض ٚ ١أِٖ َفاُٖٗٝا نإطاز ْعس ٟهلا تجري ٖر ٙايدزاض ١عد٠
تطاؤالت ،ميهٔ عسقٗا نايتاي:ٞ
َ .1ا َد ٣اعتُاد املؤضطات اإلداز ١ٜيف تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا يٛظٝفتٗا اإلتؿاي َ ١ٝعُالٗ٥ا؟
َ .2ا َد ٣ايفسم بني املؤضطات ايعاَٚ ١اخلاؾ َٔ ١سٝح اإلعتُاد عً ٢ايتهٓٛيٛدٝاٚ ،ملاذا؟
َ .3ا ْٛس ايتهٓٛيٛدٝا احلدٜج ١اييت تطتددّ يف املؤضطات اإلداز ١ٜيف أقً ِٝنسدضتإ ايعسام؟
َ .4ا دٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف ازتفاس دٛد ٠اخلدَات اإلتؿاي ٚ ١ٝتكً ٌٝايبريٚقساط ١ٝاإلداز١ٜ؟
َ .5ا دٚز ايتهٓٛيٛدٝا يتشكٝل ايسقا ايٛظٝف( Satisfaction ٍ(ٞيًُٛظفني (ايٛنال)٤؟
َ .6ا دٚز تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا يف إجتاٖات املٛاطٓني (ايعُال )٤اييت تكدّ هلِ اخلدَات؟
َ .7ا َعٛقات تٛض ٝتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا يف اخلدَات اإلتؿاي ١ٝيًُؤضطات؟

أُٖ ١ٝايدزاض:١
تهُٔ أُٖٖ ١ٝر ٙايدزاض ١يف بٓا ٤دلُٛع َٔ ١املكاسات اييت ميهٔ إٔ تطاعد عً ٢فِٗ ٚإميإ أنجس بتٛض ٝتٛظٝف
ايتهٓٛيٛدٝا يف خدَ ١األْػط ١اإلتؿايٚ ١ٝبإَهاْٗا إٔ تكًٌ ايبريٚقساط ١ٝاإلداز ١ٜاملتُجً ١بإضًٛب تكد ِٜاخلدَات يًعُال٤
ٚنٝف ١ٝتعاٌَ ايٛنالَ ٤عِٗ؛ يتؿب ْتا٥ر ٖر ٙايدزاض ١يف ايٓٗا ١ٜيف تفع ٌٝعٌُ ايٛنالٚ ٤يكٝل ايسقا ايٛظٝفٚ ٞايرٜ ٟعترب
َٔ أِٖ عٛاٌَ زلاح ايكا ِ٥بايعٌُ يف املؤضطات اإلداز ١ٜنٚ ْ٘ٛسد ٠اْتاد ١ٝخلدَات املؤضط ١اما ٜاتب عً ٘ٝمحا ١ٜايتعاٌَ
َ ايعُال ٤بػهٌ َتطاٚ ٟٚبأنجس عداي ً١اما ٜؤد ٟإىل تػه ٌٝاإلجتا ٙاإلجياب ٞيد ٣ايٛنال ٤بػهٌ خاف ٚايعُال ٤بػهٌ
عاّ ،نُا ٜػري ذيو إىل زلاح عٌُ اإلداز ٠يتكد ِٜخدَاتٗا طبكاً ملبد " ٤داُ٥اً زأ ٟاملساد عً ٢ؾح".نُا تهُٔ أُٖٖ ١ٝرٙ
ايدزاض ١يف يًٚ ٌٝزؾد أَهاْٝات تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا َٔ سٝح تهًفتٗا املادَٚ ١ٜتطًباتٗا املعَٓ ١ٜٛتُجً ١مبد ٣إَهاْ١ٝ
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اضتدداَ٘ َٔ قبٌ ايٛنال ٚ ٤دزاض ١املعٛقات اييت تستبط مبدَ ٣الُ٥ت٘ َ ايعُالٚ ٤نٝف ١ٝايتهٝٝف َ ايتهٓٛيٛدٝا اجلدٜد٠
ألٕ اضتدداّ ٖر ٙايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝيتاز إىل قدز َٔ ايكساٚ ٠٤ايهتاب ،١فُٔ املعسٚف إ ْطب َٔ ١األََٓ ١ٝتػس ٠بني
املٛاطٓني يف اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام ٚخاؾ َ١بني ايف٦ات ايعُس ١ٜايٛضطٚ ٢املطٓنيٚ ،باألقاف ١إىل عاٌَ األَٖٓ ١ٝاى عاٌَ
آخس َتُجٌ بايتعاٌَ َ ايٛضاٚ ٌ٥املبتهسات اجلدٜد ،٠سٝح ٜفاض إٔ ْطب ١تهٝٝف  ٚقب ٍٛادخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا اجلدٜد ٠يف
تكد ِٜاخلدَات يد ٣املٛاطٓني َتفاٚت. ١

أٖداف ايدزاض:١
تهُٔ أٖداف ايدازض ١يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
 .1ايتعسف عًَ ٢طتْٛٚ ٣ٛس ايتهٓٛيٛدٝا املطتددَ ١نٛضَ ١ًٝطاعد ٠يالْػط ١اإلتؿاي ١ٝيًُؤضطات اإلداز ١ٜيف
أقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام.
 .2يًَ ٌٝطت ٣ٛإدزاى ايٛنال ٤س ٍٛأُٖ ١ٝتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا يف االْػط ١اإلتؿاي.١ٝ
 .3زؾد َطت ٣ٛاْطذاّ ايٛنال َ ٤ايتهٓٛيٛدٝا يف دلاٍ اإلتؿاٍ اإلداز.ٟ
 .4يًَ ٌٝدَ ٣طاُٖ ١ايتهٓٛيٛدٝا يف يكٝل ايسقا ايٛظٝف ٞيًٛنال.٤
 .5ايتعسف عً ٢اجتاٖات ايعُال ٤بف٦اتٗا املدتًف ١سل ٛدٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف ذلازب ١ايبريٚقساط.١ٝ

َٓٗر ايدزاض:١
تعتُد ٖر ٙايدزاض ١عً ٢املٓطل االضتكسا َٔ (Inductive) ٞ٥أدٌ ايٛؾ ٍٛإىل تفطري ددٜد س ٍٛدٚز إدخاٍ
ايتهٓٛيٛدٝا يف األْػط ١اإلتؿاي ١ٝيتكدّ دلُٛع َٔ ١األطس سَ ٍٛدٚ ٣نٝف ١ٝزلاح ايتهٓٛيٛدٝا يف املؤضطات اإلداز ١ٜيف
أقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام؛ ألْ٘ ال تٛدد أ ١ٜدزاض ١تكاح األطس ايٛاقشٚ ١ايدقٝك ١سَ ٍٛدٚ ٣نٝف ١ٝاالعتُاد عً٢
ايتهٓٛيٛدٝاٚ .بسأ ٟاخلربا ٚ ٤املٗتُني بٗرا اجملاٍ فاِْٗ ٜفكً ٕٛاملٓٗر ايهٝف ٞيف َجٌ ٖر ٙايدزاضات ٚاييت تطع ٢إىل فِٗ
ٚتفطري ايعاٖس ٠اجلدٜدٚ .٠فُٝا خيـ املٓٗر ايهٝف ٞتك Barkway (156: 2009) ٍٛإٔ املٓٗر ايهٝفٜ ٞتٝح يًباسح فِٗ
ايككاٜا بػهٌ ْكدَ ٚ ٟتعُلٜٚ ،س Harry (120: 2012) ٚ Becker, ٣عً ٢أْ٘ حيكل فِٗ ايعالقات ايطبب١ٝ
ٚايعٛاٌَ املؤثس ٠يف ايعاٖسٚ ،٠نُا ٜؤند ٚ Houserاخس )2013 :159( ٕٚفإٔ املٓٗر ايهٝفٜ ٞطُح يًتعسف ٚزؾد
ايكٚ ِٝاملفاٖ ِٝاملتٛقع ١بني َتغريات ايدزاضٜٚ ،١س Houser (159: 2013) ٣إٔ ايدزاضات ايهٝف ١ٝتطع ٢يبشح ايعٛاٖس
اييت ٜؿعب فُٗٗا ٚإدزانٗاٜ ٚ .تكح َٔ خالٍ ٖر ٙايدزاض ١أْ٘ َٔ ايؿعب ايتهٗٔ س ٍٛدلُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ املع ١ٓٝاييت
ميهٔ إٔ يدد زلاح ايتهٓٛيٛدٝاٚ ،يريو ال تهتفٖ ٞر ٙايدزاض ١بإختباز عدد َٔ ايفسقٝاتَ ،جًُا َٛدٛد يف ايدزاضات
ايهُٜٓ ( ١ٝعس إىل Jill ٚ Maynard 387 :2015؛, ( ، 2011:97 Anderson ، Valencia, 2015:36
 (2012:235 Blackبايسغِ إٔ ٖر ٙايدزاض ١تفطس ايعالق ١بني عدَ ٠تغريات َجًُا قدَت يف ايتطاؤالت املطسٚس ،١اال
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إ ٖر ٙايدزاض ١تفاض ٚدٛد َتغريات أخس ٚ ٣عالقات أخس ٣بني املتغريات املتٛقع .١فٗر ٙايدزاض ١يتاز إىل نػف
تًو ايعالقات اييت قد ته ٕٛغري َتٛقع ،١أ ٟميهٔ إٔ تٓػأ ٚتعٗس عرب تٛظٝف املٓٗر ايهٝف َٔ ٞخالٍ بعض األدٚات
املٓٗذ ١ٝناملالسعٚ ١املكابالت غب٘ املٓعُٚ ، ١بايتايٜ ٞتِ تٓا ٍٚنٌ َٔ :دلتُ ايدزاض ،١أدٚات ي ايبٝاْات ٚ ،أضًٛب
يً ٌٝايبٝاْات.

دلتُ ايدزاض:١
طبكاً ألٖداف ٖر ٙايدزاضٜ ١تُجٌ دلتُعٗا مبععِ املؤضطات ايعاَٚ ١اخلاؾ ١يف األقً ِٝمبا يف ذيو ايٛنالٚ ٤ايعاًَني
فٗٝا ٚايعُال ٤املسادعني خلدَات تًو املؤضطاتْ .عساً يتعدد املؤضطات ٚمت إختٝاز عدَ ٠ؤضطات إلدسا ٤املكابالت غب٘
املٓعُٚ ١املالسع ١باملػازن ١فٗٝاٚ .قد مت أختٝاز دا٥س ٠دٛاشات ايطًُٝاْ ١ٝبإعتبازٖا َٔ املؤضطات اييت ادخًت االْعُ١
ايتهٓٛيٛد ١ٝيتطٗ ٌٝايتٛاؾٌ َ عُالٗ٥اٚ ،يف املكابٌ متت شٜاز ٠دا٥سَ ٠سٚز ذلافع ١ايطًُٝاْ ١ٝبإعتبازٖا إسد ٣أِٖ ايدٚا٥س
اييت تطتكبٌ عددا نبريا َٔ ايعُال ٚ ٤تعتُد عً ٢ايطسٜك ١ايتكًٝدٚ ،١ٜنُا متت شٜاز ٠عدَ ٠طتػفٝات يف ايطًُٝاْٚ .١ٝ
سا ٍٚايباسح شٜاز ٠عدَ ٠ؤضطات خاؾ ١أٜكاً ٚيهٔ مل ٜتِ االضتاداب َٔ ١قبٌ ٖر ٙاملؤضطاتٚ .قد بدأت عًُ ١ٝاملالسع١
باملػازن َٔ ١بدا ١ٜضٓ 2015 ١إىل ْٗا ١ٜغٗس ابٚ ،مت تطذ ٌٝاملالسعات طبكاً يتطاؤالت ايدزاضٚ .١يهٔ املكابالت غب٘
املٓعُ ١إدسٜت يف غٗس آب يف ذيو ايعاّ ٚ .أعتُدت ٖر ٙايدزاض ١عً ٢ع ١ٓٝنس ٠ايجًر  َٔ ٖٞٚايعٓٝات ايعُد ٚ ١ٜتتٓاضب
أٜكاً َ ايدزاضات ايهٝفٜٓ( ١ٝعس إىل  Macnee, 2008: 121؛، Guest and Kathleen 212 :2007
 ٚ2016:146 Amandeep). ، Stahlp,2012:32 Ritchie, et al, 2013: 113بًغ عدد املبشٛثني اييت
متت أدسا ٤املكابالت غب٘ املٓعَُ ١عِٗ َ 30بشٛثاًٖٚ ،را عدد َٓاضب يف ايدزاضات ايهٝف١ٝ؛ ألْٗا ال يتاز إىل ع ١ٓٝنبري٠
يتعُِ ْتا٥ذٗا عً ٢دلتُ ايدزاضَ ١جًُا تتِ يف ايدزاضات ايهُ Merriam 2014:77، ( ١ٝ؛2013:1 ،
O'Hara, Mark, et al). 2011:86 ،ٚ ،Sehring.et

أدٚات ي ايبٝاْات  ٚأضًٛب يًًٗٝا:
تتُجٌ أدٚات ي بٝاْات ٖر ٙايدزاض ١باملكابالت غب٘ املٓعُٚ ١املالسع ١باملػازن ،١سٝح ٜسد إضتدداّ ٖاتني
األداتني ٚيعُٗا نٛضَٗٓٚ ١ًٝر جلُ ايبٝاْات يف ايدزاضات اإلدتُاعَٓ ١ٝر Gold , 2013 :507( 1886
ٚ Stephanie ). ٚتعد املكابالت غب٘ املٓعُٚ ١املالسع ١باملػازن َٔ ١أْطب ايٛضا ٌ٥يف ايدزاضات األثٓٛغساف ١ٝحلد االٕ
ٜٚ(Balzacq, 2011).ػري ) Ezeakor (45: 2013إٔ ي ٖاتني ايٛضًٝتني ٜتٝح فسؾ ١يًباسح نٜ ٞتعُل يف دزاض١
ايعٛاٖس اجلدٜد ٠بػهٌ ميهٓ٘ يدٜد ايعٛاٌَ ايطبب ١ٝيًعاٖس ،٠يريو مت اختٝازُٖا نٛض ١ًٝجلُ ايبٝاْات هلر ٙايدزاض ١يهٞ
ٜٛفس أَهاْ ١ٝفِٗ ٚاق اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايتٛاؾٌ بني املٛظفني ٚاملسادعني .نُا ٜفاض ايباسح عً ٢أْ٘ يٝظ َٔ
ايط ٌٗ تٛش ٜاضتُازات اإلضتبٝإ عً ٢املبشٛثني يف ٖر ٙاملؤضطات ألٕ ٌَ ٤االضتُاز ٠يتاز إىل ٚقت ٚإٔ املسادعني بطبب
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َعاَالتِٗ الٜعط ٕٛايٛقت يًباسح ،فِٗ ٜسغب ٕٛإٔ ال ٜبكٛا نجرياً يف تًو املؤضطاتٚ .نُا ٜٓطبل ْفظ املربز سٍٛ
اضتدداّ املكابالت املٓعُ ١اييت يتاز إىل يدٜد املٛعد ٚتفطري األضٚ ١ً٦جتٗٝص املهإ ،فًريو اعتُدت ٖر ٙايدزاض ١عً٢
املكابالت غب٘ املٓعُ ١ألْٗا ال يتاز إىل ٚقت طٜٓ (ٌٜٛعس إىل  Newing 2010 :120؛ ، Wilson, )1013 :28 ٚ
فًريو بإَهإ ايباسح إٔ ٜطسح األض ١ً٦عً ٢املبشٛثني أثٓا ٤اْػغاهلِ مبعاَالتِٗ .أَا َٔ سٝح املالسع ١باملػازن ١فٗٞ
أضاضا اليتاز إىل تهًٝف املبشٛخ فايباسح جيُ ايبٝاْات أثٓا ٤تٛاؾً٘ َٚعاٜػت٘ يًعاٖس ٠بػسط إٔ ته ٕٛإدسا ٤عًُ١ٝ
املالسع ١بػهٌ امٓٗر نٛق األضٚ ١ً٦األطس احملدد ٠يسؾد ساي ١ايتفاعٌ بني ايٛنالٚ ٤ايعُال ٤طبكاً يًتطاؤالت املطسٚس١
يًدزاض ٚ ١أٖدافٗا (ٜٓعس إىل Stacks 2010 :173 :؛ 110: Ferraro, 2011 ). ،: Howell, 122010
ٚبٓا ٤عً ٢أضًٛب ي ايبٝاْات ٚاييت متت اضتٓادٖا عً ٢االدٚات ايهٝف ١ٝفتِ يًًٗٝا نٝفٝاً أٜكاً ،سٝح اختر أضًٛب
ايتشً ٌٝايدالي ٞيًبٝاْات )  (Semantic Analysisاييت اخترت عٔ طسٜل املكابالت غب٘ املٓعُ ٚ ١املالسع ١باملػازن،١
ٚإٕ ٖر ٜٔاألضًٛبني جتُ اإلدابات ايكؿري ٠ألٕ األض ١ً٦املطسٚس ١عاد ٠ته ٕٛقؿري ٠أٜكاً فًريو ذلتْ ٣ٛؿٛف إدابات
املبشٛثني يتاز إىل يً ٌٝدالي ٞهلاٚ ،يف ٖرا ايطٝام  .تك Dobric (65: 2013) ٍٛإٔ ايتشً ٌٝايدالي ٞتسنص عً٢
اجلٛاْب ايغاَك ١يًهًُات ،فًريو ميهٔ ايك ٍٛإٔ ايتشً ٌٝايداليٜ ٞتٓاضب َ بٝاْات ٖرا ايٓٛس َٔ ايدزاضات قُٔ
أضايٝب ايتشً ٌٝايهٝف ١ٝاألخس.٣

ْتا٥ر ايدزاض:١
ٜتِ عسض ْتا٥ر ايدزاض ١طبكاً يًتطاؤالت املطسٚسٚ ،١ميهٔ عسقٗا نتاي:ٞ

أٚالًَ /طتٚ ٣ٛنٝف ١ٝتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا يف املؤضطات اإلداز:١ٜ
ٜتبني َٔ خالٍ إدسا ٤ايدزاض ١ايتطبٝك ١ٝإٔ ايتهٓٛيٛدٝا مل ٜدخٌ يف إطاز ايٛظٝف ١ٝاإلتؿاي ١ٝألغًب املؤضطات
اإلدازَ ١ٜكازْ ١بايد ٍٚاملتكدَ ،١سٝح ٜتِ أدا ٤ايٛظٝف ١اإلتؿاي ١ٝيف اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام بػهٌ تكًٝدٚ .ٟتفتكس ايهجري
َٔ املؤضطات إىل ايهٛادز املٗٓ ١ٝيف دلاٍ اإلتؿاٍ؛ ْعساً يتأخس إقً ِٝنٛزدضتإ يف اعداد ايهٛادز املدتؿ ١يف دلاٍ اإلتؿاٍ،
سٝح بدأت أقطاّ اإلعالّ بتكد ِٜاخلسجيني َا بعد ضٓ .2004 ١بايسغِ َٔ تأخس  ٚقً ١ايهٛادز يف دلاٍ اإلتؿاٍ االٕ أْ٘ مل
ٜتِ تٛظٝفِٗ بػهٌ َٓعِ يف املؤضطاتٚ ،قد اْعهظ ذيو عً ٢افتكاز ٖر ٙاملؤضطات يًدرب ٠ايهاف ١ٝيف دلاٍ اإلتؿاٍ
باالقاف ١إىل االعتُاد عً ٢ايتكٓٝات اإلتؿاي ١ٝايتكًٝد.١ٜ
ٚإٔ أغًب املؤضطات التصاٍ غري َدزن ١يٛظا٥ف اإلتؿاٍ يف دلاٍ ايعالقات ايعاَ َٔ ١سٝح اجلاْبني املفاُٖٞٝ
ٚايتطبٝكٚ .ٞميهٔ ايك ٍٛإٔ املؤضطات عاد ١إىل املٛازد ايبػس ١ٜقبٌ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝألٕ ايتهٓٛيٛدٝا يتاز إٔ تطبل ٚ
إٔ متازع َٔ قبٌ ذ ٟٚاخلربات.
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إٕ أِٖ ايتكٓٝات اإلتؿاي ١ٝاييت تطددّ يف املؤضطات قًَ ١ًٝكازْ ١بايد ٍٚاملتكدَٜٚ ،١تُجٌ أِٖ تًو ايتكٓٝات
ٚايٛضا ٌ٥اإلتؿاي :١ٝبٛق َٛق ايتٛاؾٌ اإلدتُاعٚ ٞاملٛاق اإليها ١ْٝٚاييت تتٛادد يف بعض املؤضطاتٜٚ ،تبني إٔ أغًب
ٖر ٙاملٛاق األيها ١ْٝٚمل ٜتِ تؿُُٗٝا ٚٚقعٗا بػهٌ َٓعِ ٚبايػهٌ املطًٛب ألْٗا ْفرت عٔ طسٜل ايتٛد ٘ٝاحملًٞ
يًُؤضطات سٝح تٛدد َٛق ايها ْٞٚيف دا٥سَ ٠ع ١ٓٝقُٔ ٚشازَ ٠ع ١ٓٝيف بعض املدٕ ٚالتٛدد يف املدٕ األخسٖٚ ،٣را
ٜدٍ عً ٢أْ٘ ال ٜتِ تٛدٚ ٘ٝتٓعٚ ِٝختطٝط ٖر ٙاملٛاق َٔ قبٌ ايٛشازات – أ ٟإٔ ايتدطٝط ٚايسؤ ١ٜاالتؿاي ١ٝيًُؤضطات
احله ١َٝٛقعٝفٚ .١قد السغ أغًب ايعُال ٤اييت متت إدسا ٤املكابالت َعِٗ إٔ خدَ ١االْاْت قعٝفٚ ١زد ١٦ٜبػهٌ ال
ٜطتطٝعٚ ٕٛق ايهجري َٔ ايرباَر  ٚاملًفات ايالشَ ١عرب َٛاقعٗاٚ .نُا ٜتبني إٔ ْطب ١ايتٛاؾٌ عرب تًو املٛاق قعٝف ١دد٠
َكازْ ١بايطسم ايتكًٝدٚ .١ٜقد ذنس أسد املبشٛثني "إٔ ٖٓاى ايهجري َٔ املٛظفني يٝظ يد ِٜٗايٛع ٞس ٍٛاملٛق االيهاْٞٚ
ملؤضطاتِٗ" ( 20آب ٚ .)2015نُا أظٗست ْتا٥ر ايدزاض ١إٔ أغًب اخلدَات تكدّ بػهٌ تكًٝدٚ ٟإٔ ٚظٝفٖ ١رٙ
املٛاق أؾبشت ذلؿٛز ٠عً ٢بعض االعالْات ٚاإلزغادات سَ ٍٛعاَالت املٛظفني .أٜ ٟعين إٔ ٖر ٙاملٛاق ال تػذ
ايعُال ٤يٝعتُدٚا عً ٢املٛاق ملٌ ٤االضتُازات املطًٛبٚ ١تكدميٗاٖٚ .را ال ٜػذ ايعُال ٤عً ٢االعتُاد عً ٢تًو املٛاق بدالً
َٔ ايطسم ايتكًٝد ،١ٜسٝح ٜسد ذيو أىل عدّ تعٛد املٛاطٓني ٚ ،قعف َطت ٣ٛاملٛاق  َٔٚ ،ثِ قعف ضٝاض ١تٛد٘ٝ
اضتدداّ تًو املٛاق ٚتطٜٛكٗا .
ٚتأت ٞبعد املٛاق االيهاْ ١ْٝٚعاّ ايسضا (SMS) ٌ٥يتٛدٚ ٘ٝإعالّ ايعُال ٤عٔ ْتٝذ ١اْتٗاَ ٤عاًَ ١اجلٛاشٚ ،فسض
ايغساَات املسٚز .١ٜسٝح ٚؾف أسد املبشٛثني يف دا٥س ٠اجلٛاشات "إٔ ٖر ٙاخلدَ ١سؿًت بسعا ١ٜغسن ١اضٝاض ٌٝيف إطاز
بسْاَر دعِ احله 25( "١َٛآب ٚ .)2015نُا ٚؾف أسد املبشٛثني َٔ ف ١٦ايٛنال" ٤إٔ ٖر ٙاخلدَٚ ١فست ايٛقت
ٚقًًت ايتهًف ١يًُعاَالت يهال ايطسفني ( املٛظفني ٚاملٛاطٓني) باإلقاف ١إىل ختفٝف ايكغط عً ٢املؤضط َٔٚ ١ثِ ايطسقات
بػهٌ عاّ" ( 20آب ٜٚ .)2015السغ إٔ ٖر ٙاخلدَ ١تتُٝص بهجري َٔ ايٓكاط اإلجيابٚ ١ٝيهٓٗا تٓشؿس يف ٖاتني املؤضطتني.
سٝح السغ أسد ايٛنال ٤يف دا٥س ٠اجلٛاشات" قسٚز ٠تطذ ٌٝاملٛاطٓني قبٌ تكدَ ِٜعاَالتِٗ عٔ طسٜل املساضالت )(SMM
ْعساً يًٓتا٥ر اإلداب ١ٝاييت سككتٗا ٖر ٙاخلدَ ١إلبالغ املسادعني"( 20آب  . )2015فُٝهٔ املالسع ١أْ٘ بايسغِ َٔ أُٖ١ٝ
ٖر ٙاخلدَ ١التصاٍ ذلؿٛز ٠يف ٖاتني ايدا٥ستنيٚ .باإلقاف ١إىل زضا (SMS) ٌ٥أدخًت دا٥س ٠املسٚز أدٗص (PDI) ٠يتطذٌٝ
ايغساَات املسٚز ١ٜبػهٌ ايها ْٞٚبدالً َٔ ْعاّ اإلتؿاٍ ايتكًٝدٜٚ (Receipt ) ٟس ٣أسد املبشٛثني يف دا٥س ٠املسٚز "بإٔ
خدَ (PDI) ١أضسس َٔ اخلدَ ١ايتكًٝد ١ٜسٝح يكل خالٍ ايدقا٥ل املعدٚد ٠باإلقاف ١إىل إَهاْٖ ١ٝر ٙاخلدَ ١اييت يد َٔ
ساالت ايفطاد اإلداز َٔٚ ٟأخطس ْٛعٗا ٖ ٞساالت ايطسقٚ ١إعفا ٤ايبعض ْتٝذ ١ايٛاضطٚ ١احملطٛب 20( "١ٝآب . 2015
سٝح متت َالسع ١نٝف ١ٝتعاٌَ األَٝني َ خدَ ١دٗاش ايطابٛز االيها ْٞٚألْ٘ اجلٗاش املطتددّ يف دا٥س ٠اجلٛاشات التٓعِ
ايؿٛت بٌ تعسض األزقاّ فكطٚ ،هلرا ايغسض متت املالسع ١أْٗا ال تػهٌ أ ١ٜإغهاي ،١ٝألٕ نال ايؿايتني اييت تكِ فُٗٝا
301

دور تكنولوجيا اإلتصال في محاربة البيروقراطية اإلدارية

د.أحمد حمةغريب عمربلي

تًو اجلٗاش أدٛاُٗ٥ا ناْت ٖاد ١٥دداًٚ ،قد ض ٌ٦عدد َٔ املبشٛثني س ٍٛنٝف ١ٝتٛاؾٌ األَٝنيٚ ،قد أغازٚا أِْٗ
الٜٛادٗ ٕٛاملػهً ١ألِْٗ ٜتأند ٕٚعً ٢ذيو َٔ خالٍ ايٛنال ٤األخس ٜٔبػهٌ ال حيؿٌ أْٛ ٟس َٔ ايكٛقا.٤

ثاْٝاً /دٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف ازتفاس دٛد ٠اخلدَات ٚتكً ٌٝايبريٚقساط:١ٝ
َٔ خالٍ َسادع ١ايااخ ايعًُٜ ٞتكح إٔ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝميهٔ إٔ تًدـ دٚزٖا يف ْكطتني :دٛد ٠اخلدَات
بأقٌ ايتهايٝف ٚبأضسس ٚقت امهٔ ٚ ،تكً ٌٝايبريٚقساطٚ .١ٝعً ٢ضٝام اماثٌ أندت ْتا٥ر ٖر ٙايدزاض ١إٔ ايٛضاٌ٥
ايتهٓٛيٛد ١ٝسككت ْفظ ايٓتا٥ر ،سٝح أغاز أسد املبشٛثني "إٔ اخلدَ ١يف اجلٛاشت ٚدا٥س ٠املسٚز قًت َٔ تهايٝف َعاَالت
املسادعني ألْ٘ قبٌ ٖر ٙاخلدَْ ١طب ١نبري َٔ ٠ايٛنال ٤ناْٛا ٜسادع ٕٛتًو ايدٚا٥س أنجس َٔ َسٖ ٚ ،٠ر ٙيكل ْتا٥ر إجياب١ٝ
األخس :٣تكً ٌٝايكغط عً ٢ايدٚا٥س ،تكً ٌٝايكغط عً ٢ايطسقات ،تكً ٌٝنًف ١ايٓكٌ ،األطُٓ٦إ ايٓفط ٞيًُسادعني"(20
آب ٚ . ) 2015قد أقاح أسد املبشٛثني َٔ ف ١٦ايٛنال" ٤عً ٢قسٚزٚ ٠ق خدَ ١يف تطذ ٌٝاملعاَالت ٚقد ّٚاملٛاطٓني
بػهٌ ٜعط ٞايكُإ يًُساد ستٜ ٢تُهٔ َٔ تكدَ ِٜعاًَت٘؛ ألْ٘ يف بعض املسات التطتٛعب بعض ايدٚا٥س اضتالّ
املعاَالت" ( 20آب ٜٚ . )2015السغ إٔ تؿٛزات املبشٛثني ذلدٚد َٔ ٠سٝح َد ٣اإلَهاْ ١ٝايتهٓٛيٛد ١ٝيف ٖرا
ايطٝام ألْ٘ يف ايهجري َٔ ايد ٍٚاملتكدًَٜ ١صّ ايٛنال ٤ٌَ ٤اضتُاز ٠تكد ِٜاملعاًَ ١عٔ طسٜل املٛق االيهاٚ ،ْٞٚعٓد اْتٗا٤
اضتُ از ٠ايتكدٜ ِٜتطًِ ايٛنَٛ ٌٝعد املسادع ١يًُؤضط َٔٚ ١ثِ تعًِ املؤضط ١عدد ايٛنالٚ ٤بريو الٜتِ أْٛ ٟس َٔ ايصمح١
ٚايكغط ٚاألشَ ١عً ٢املؤضط .١بايسغِ َٔ ٚق اضتُاز ٠املعاًَ (Citizens' Applications) ١عً ٢املٛق االيهاْٞٚ
يدا٥س ٠املسٚز الٜعًِ ايهجري َٔ ايٛنالٖ ٤ر ٙاخلدَْ ١عساً يكً ١تعٛدِٖ عًٖ ٢ر ٙاخلدَٚ ١قعف ايتطٜٛل هلا ،باإلقاف ١إىل
ذيو إٔ ٖر ٙاخلدَ ١التعاجل املطأيَ ١جًُا ٜتِ يف ايد ٍٚاملتكدَ ١ألٕ ٖر ٙاالضتُاز ٠التكدّ ايهاْٝٚا أ ٟجيب عً ٢ايٛنال٤
ٌَ ٤االضتُازٚ ٠طبعٗا ٚتكدميٗا ٜدٜٚاً ٖٚرا ٜطاِٖ يف عدّ تهًفَ ١هاتب تكد ِٜخدَ ١املعاًَ ١فكطٚ .ميهٔ َالسع ١إٔ ٚق
اخلدَ ١بػهًٗا املتكدّ الحيتاز إىل أ ١ٜتهايٝف ألٕ ٖر ٙاملؤضطات تتٛفس فٗٝا خدَ ١االْاْت ٚيد ِٜٗايعدد ايهايف َٔ
ايٛنالٚ .٤قد جتاٚشت ايد ٍٚاملتكدَ ١أضًٛب ايتٛاؾٌ بني ايٛنالٚ ٤ايعُال ٤سٝح أؾبح تكد ِٜاملعاَالت عٔ طسٜل ٌَ٤
االضتُازٚ ٠اضتالّ ايٓتا٥ر االخري ٠عٔ طسٜل ايربٜد االيها ْٞٚأ ٚايربٜد ايتكًٝدٚ .ٟيريو الجتد ايصمح ١عً ٢ايطسقات  ٚيف
املؤضطاتٚ ،إٕ تهًف ١ايربٜد التؿٌ إىل  3دٚالزت ست ٢إذا نإ ايعُ ٌٝبعٝدا عٔ ايدا٥س ٠بأيف نَ ًٛٝا .سٝح ٜعاْٞ
ايعُالٖ َٔ ٤ر ٙاملػهًٚ ١إٔ أغًبِٗ حيتاز إىل ختؿٝـ َٜٛني ألَ ١ٜعاًَ .١سٝح تؿٌ ْطب ١ايعُال ٤املسادعني إىل دا٥سَ ٠سٚز
ايطًُٝاْ ١ٝإىل  6000عَُٜٝٛ ٌٝاً سطب تكدٜس قطِ ايعالقات يف ايدا٥سٖٚ ،٠را تهًف املسادعني سٛاي360000 ٞ
دٚالزٚ ،إذا تكدّ املعاًَ ١عً ٢طسٜل )ٚ (Online Citizens' Applicationsاملساضً ١التهًف ض 12000 ٣ٛدٚالز
ٜٚالسغ إٔ ايفسم تؿٌ إىل . %3000
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َٚجًُا ذنس ضايفاً إٔ فٛا٥د ايطسٜك ١املتكدَ ١التكتؿس عً ٢ايتهايٝف املاد ١ٜألْٗا تعاجل املطا ٌ٥االخس .٣فُٔ املعًّٛ
إٔ ادخاٍ ايكً َٔ ٌٝايتهٓٛيٛدٝا سككت ايٓتا٥ر اإلجياب ١ٝيف ب ١٦ٝإقً ِٝنٛزدضتإ َجًُا مت تطبٝكٗا يف دا٥س ٠املسٚز ٚاجلٛاشات
ٚإٕ ناْت ذلدٚدَ ٠كازْ ١بايد ٍٚاملتكدَٚ ١يهٓٗا تكدّ املؤغسات اهلاَ َٔ ١سٝح َال ١ُ٥ب ١٦ٝاإلتؿاٍ يف اقً ِٝنٛزدضتإ
يًٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ،١ٝفًريو ميهٔ إفااض بإٔ تٛضٖ ٝر ٙايٛضا ٌ٥يف املطتكبٌ ضتهَٓ ٕٛتذ ١يًغا.١ٜ
أَا َٔ سٝح ايفطاد ،فكد أند املبشٛثني َٔ ف ١٦ايٛنال ٤إٔ دٗاش ايطابٛز االيها ْٞٚقكت عً ٢ايٛضاطٚ ١
احملطٛب١ٝ؛ ألٕ طبٝعٖ ١ر ٙايتكٓ ١ٝالتطُح إٔ تكدّ َعاًَ ١أَٛ ١ٜاطٔ بهػٌ ضٌٗ َٔٚ .داْب خس سٝح نػف أسد
املبشٛثني يف دا٥س ٠املسٚز" إٔ أدٗص (DPI) ٠قكت عً ٢اَهاْ ١ٝضسق ١ايغساَات املسٚز ١ٜأ ٚإعفا ٤بعض املدايفني َٔ قبٌ
َٛظف ٞاملسٚز ،سٝح ناْت تتِ ذيو عٔ طسٜل أْعُ ١اإلٜؿاٍ ،إقاف ١يريو فإ ٖر ٙايتكٓ ١ٝتعط ٞاملؤغسات س ٍٛايٛنال٤
ايرٜ ٜٔغسَ ٕٛاملدايفني "( 20آب  َٔٚ . ) 2015خالٍ ٖرا ايتؿٛز ميهٔ اإلفااض أْ٘ َٔ املُهٔ إٔ تتِ ايفطاد يف أْعُ١
اإلٜؿاٍ اييت تعتُد عًٗٝا أغًب ١ٝاملؤضطات يف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام حلد االٕ؛ ٚيريو ميهٔ ايك ٍٛإٔ ٖر ٙاملطأي ١جيب
إٔ تؤخر يف اإلعتباز ألٕ اآلي ١بطبٝعتٗا ال تٓعِ ساالت ايفطاد.
أَا َٔ سٝح ٚق ناَريات املساقب ١يف املؤضطات ،بايسغِ َٔ اجلدٍ ايهبري س ٍٛاْتٗاى اخلؿٛؾ ١ٝبطبب ٖرٙ
ايتكٓ ١ٝإال أْ٘ ضاِٖ يف تٓع ِٝضًٛى ٚنالٚ ٤عُال ٤املؤضطات  ،فُٝهٔ إبساش إسد ٣األَجً ١اييت سؿًت يف داَع ١ايتُٓ١ٝ
ايبػس ٖٞٚ( ١ٜداَع ١أًٖ ١ٝسدٜج ١يف اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام) سٝح قكت ٚق ايهاَريات يف قاعات احملاقس ٠عً ٢ساالت
ختسٜب اال دٗصٚ ٠املعدات َٔ قبٌ بعض ايطالب ٚفُٝا عكب ذيو متت َالسع ١إٔ ٖر ٙايتكٓ ١ٝتعاجل املط َٔ ١ً٦سٝح
ايهػف عٔ ساالت ايتدسٜب ٚزؾد املُازضات فكط د ٕٚإٔ تعاقب املدايفني ،يريو ٖر ٙايتكٓ ١ٝيتاز إٔ تسافك٘ آي١ٝ
املطاٚ ١ً٥ايتشكٝل أٜكاًٚ .يف ْفظ اجلاَع ١بايسغِ َٔ ٚق ناَريات املساقبٚ ١دد إٔ بعض ايطالب ٜسَ ٕٛاملدًفات يف
قاعات ايدزاض ١اثٓا ٤اٚقات ايفساغ  ،اما ٜدٍ عً ٢قسٚزٚ ٠ق اآليٝات االخسَ ٣جٌ تعصٜص املطا ٚ ١ً٥تطٜٛل إَهاْ ١ٝايتكٓ١ٝ
ٚدد ١ٜاملؤضطات سْ ٍٛتا٥ر زؾد ٖر ٙايتكٓٚ ١ٝفكالً عٔ تٛع ١ٝاملس ٤س ٍٛايككاٜا بهػٌ عاّٚ .يهٓ٘ يف األخري ٚدد إ
ٖر ٙايتكٓ ١ٝيف بعض اجلٛاْب تعاجل بعض ايككاٜا بػهٌ ال َج ٌٝي٘ ٚيف بعض اجلٛاْب تطاِٖ بػهٌ أقٌ ألْٗا يتاز إ
تسفك٘ َتطًبات اخسٚ ،٣يريو ميهٔ ايك ٍٛإٔ أدخاٍ ٖر ٙايتكٓ ١ٝبسغِ َٔ ْطبَ ١ٝطاُٖتٗا ملعاجل ١ايفطاد ال جتد بدٜالً اخساً
هلا.
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ثايجاً /ايتهٓٛيٛدٝا ٚايسقا ايٛظٝف(Satisfaction):ٍ ٞ
أدت ْتا٥ر املكابالت غب٘ املٓعُ ١اييت أدسٜت َ املٛظفني إٔ أغًبِٗ ٜفكًٚ ٕٛق ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝيف عًُ١ٝ
ايتٛاؾٌ بٚ ِٗٓٝبني ٚعُالِٗ٥؛ فِٗ أغازٚا إىل َٝصٖ ٠ر ٙايتكٓ ١ٝاييت جتعٌ َعاًَتِٗ َ ايعُال ٤بػهٌ عادٍ ٜٚبعدِٖ أٜكاً
عٔ االْتكادات س ٍٛغفاف ١ٝايتٛاؾٌ َعِٗٚ .قد زنص أغًب ١ٝاملبشٛثني عًَ ٢طأي ١عداي ١ايتعاٌَ َ ايعُال ،٤فٝبد ٚإٔ
ايٛضاطٚ ١احملطٛبٜ ١ٝؤذْ ِٜٗفطٝاًٚ ،يف ٖر ٙايطٝام سٝح ذنس أسد املبشٛثني يف دا٥س ٠املسٚز" عً ٢قسٚزٚ ٠ق ْعاّ
ايطابٛز االيها ْٞٚيف َععِ ايدٚا٥سَ ،جًُا ٚق يف دا٥س ٠اإلقاَٚ ١اجلٛاشات" ( 20آب ٜٚ .)2015السغ إٔ ٖر ٙايتكٓ١ٝ
انتطبت ايطُع ١اجلٝدٚ ٠تٛيدت يدٚ ِٜٗدْٗ ١عس اجياب .١ٝسٝح أظٗس املبشٛثني َعاْاتِٗ ْتٝذ ١طًب أؾدقاٚ ِٗ٥ذٚ ِٜٗٚ
تابعني هلِ يتكدٚ ِٜمتػَ ١ٝعاَالتِٗ عً ٢سطاب ايعُال ٤األخسٚ .ٜٔقد بٓٝت ْتا٥ر ايدزاض ١أِْٗ َكطس ٜٔيًًكٝاّ بايٛضاط١
ٚأِْٗ غري زاغبني بايكٝاّ بٗاٖٚ .را الٜطبل عً ٢ايهٌ ألٕ ٖٓاى ايبعض َٔ ايٛنال ِٖ ٤زاغبني بايٛضاط١؛ فًريو إٔ ٖرا
األَس حيتاز إىل ٚق ايكٛاْني ايؿازَ ١ملعاقبتِٗ أٚ ٚق بعض ايتكٓٝات بإَهاْٗا َعاجل ١ايٛضاط ١د ٕٚايًذ ٤ٛإىل املعاقب١
ٚايٛضاط .١فإذا ٚدد ٖر ٜٔاخلٝاز ٜٔفالغو إٔ اخلٝاز ايجاْ ٞأنجس زلاسا ألْ٘ ٜطٌٗ تٓفٝرٚ ٙنُا التك أ ٟطسف يف َٛقف
ذلسز ،ألٕ أغًب ١ٝاالطساف ٜدع ٞإٔ ايٛضاط ١جيب إٔ ٜتِ ايككا ٤عًٗٝا ٚيهٓٗا جتد يكٝكٗا ؾعباً ٚخاؾ ١يف ٚاق ٖرٙ
اجملتُعات اييت تػٗد فٗٝا ايعالقات اإلدتُاع ١ٝقٚ ١ٜٛنُا ٚؾًت ايٛضاط ١إىل َطت ٣ٛإٔ التتطِ بك ١ُٝضًبَ ١ٝكازْ١
باجملتُٗات ايغسب ١ٝاييت تكٌ فٗٝا ايٛضاطٖ َٔٚ .١را املٓطًل ميهٔ ايك ٍٛإٔ ايٛضاط ١أؾبح أسد مسات اجملتُعات ايدٍٚ
املتدًفٚ ١نُا ميهٔ ايتعسف عًٗٝا بػهٌ أنجس تفؿٝال يف ايفكسات ايالسك١؛ يريو إٔ ايككا ٤عًٗٝا أَس قسٚز ٟست٢
التاضذ بهػٌ أنجس.

زابعاً /إجتاٖات ايعُال ٤سٚ ٍٛق ايتهٓٛيٛدٝا يف تٛاؾًِٗ َ املؤضطات:
تبد ٚتك ِٝإجتاٖات ايعُال ٤جتا ًَِٗٝ ٙسلٚ ٛايطاطٚ ١احملطٛبٚ ١ٝيًًٗٝا أنجس تعكٝداً؛ ألٕ اجلُٗٛز بػهٌ عاّ غايباً
ٜدع ٕٛأِْٗ غري رل ط٦ني أ ٚمت ٌٝإىل إٔ ال ٜعافٛا عً ٢امازضاتِٗ ايطًب ، ١ٝفًريو مت تٛد ٘ٗٝاألض ١ً٦عً ٢غهٌ ايػدـ
ايجايح ) َٔ(Third Person Question Styleخالٍ املكابالت غب٘ َٓعَُ ١عِٗ ،أٜ ٟعين ضؤاٍ املبشٛثني اض١ً٦
يتك ِٝاجلُٗٛز بدالً َٔ تك ِٝٝاْفطِٗ ٚبدالً َٔ إٔ ٜديٛا زأَ ِٜٗباغسٚ .٠قد تبٓٝت ايٓتا٥ر إٔ أغًبِٗ ال ٜسغب ٕٛإٔ تتِ
َعاَالتِٗ عٔ طسٜل ايٛضاطٚ ،١يهٔ أغازٚا عً ٢إٔ ٖٓاى دص َٔ ٤اجملتُ ٜفكٌ ايٛضاط ١يه ٞتعرب عً ٢أِْٗ َتُٝص ٚهلِ
َهاْ ١اخلاؾٚ ١تكدز َٔ قبٌ املٛظفني .فٗر ٙناْت ايٓكط ١ايطًب ١ٝايٛسٝد ٠؛ ألِْٗ أغازٚا إٔ أضباب ايًذ ٤ٛإىل ايٛضاط١
تسد إىل طبٝع ١ضٝاض ١املؤضطٚ ١قعف أداٗ٥ا يتكد ِٜاخلدَات إيٚ .ِٗٝميهٔ تًدٝؿٗا إىل :عدّ املطاٚا ٠يف َعاًَ ١ايعُال٤
اما جيعًِٗ َكطس ٜٔاىل ايًذ ٤ٛإىل ايٛضاطٚ .١قد أغاز أغًب املبشٛثني َٔ ف ١٦ايعُال ٤إٔ ٚق اجلٗاش ايطابٛز االيهاْٞٚ
ٜعاجل َػه ً ١تكد ِٜاخلدَات َٔٚ .خالٍ إدساٖ ٤ر ٙايدزاض ١السغ ايباسح إٔ ايؿاالت اييت تٛدد فٗٝا اجلٗاش ايطابٛز
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االيها ْٞٚناْت ٖاد ١٥دداً بايسغِ َٔ ٚدٛد أنجس َٔ َ 60سادعا يف ؾاي ١اييت ال تتذاٚش َطاستٗا َ 100ا َسب ٚ ،قد
عرب ايغُال ٤عٔ زقاِٖ بايسغِ َٔ ط ٍٛفا ٠إْتعازِٖ يتكد ِٜاخلدَاتٚ ،يف املكابٌ مل ٜهٔ ايعُالَ ٤ستاسني َٔ املؤضطات
األخس ٣اييت ال تطددّ دٗاش ايطابٛز االيها ْٞٚست ٢إذا تكدّ اخلدَات اي ِٗٝاضسس .سٝح أغاز أسد املبشٛثني "عً٢
قسٚزٚ ٠دٛد دٗاش ايطابٛز االيها 20("ْٞٚآب  َٔٚ . )2015خالٍ ذيو ٜتبني إٔ املسادعني الٜجك ٕٛباملؤضطات اييت
تك ّٛعً ٢ايطسٜك ١ايتكًٝدٚ ،١ٜبريو ميهٔ إٔ تسأٖ عً ٢ايتكٓ ١ٝايتهٓٛيٛد ١ٝيتػه ٌٝاإلجتاٖات اإلجياب ١ٝسل ٛأدا ٤املؤضطات .
خاَطاًَ :عٛقات س ٍٛتٛظٝف ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتٛاؾٌ َ املؤضطات األخس:٣
ٜطتُس ايبشح عٔ ايتهٓٛيٛدٝا اجلدٜد ٠يف ي ٝدلاالت احلٝاٚ ٠يهٔ إدخاٍ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝالختً َٔ ٛاملعٛقات
ْعساً يتعٛد االْطإ عً ٢ايطسٜك ١ايػا٥عٚ ١املطتددَٚ ،١فكالً عٔ َتطًبات اضتدداّ ايتهٓٛيٛد َٔ ١ٝايٓاس ١ٝاملادٚ ١ٜ
املٗازات االشَ ١الضتدداَٗا .فُٔ خالٍ ٖر ٙايدزاض ١تٝدي إٔ ايتكٓٝات ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت تطددّ يف ضهستاز ١ٜاملؤضطات،
ع ١ٓٝايدزاض ١ال تٛاد٘ أْٛ ١ٜس َٔ ايعكبات ألْٗا غري َهًف ١عً ٢املؤضطات ٚتتٓاضب َ أغًب ١ٝايعُالٚ ٤ظاْب ٖرٜٔ
ايعاًَني أند أغًب ١ٝاملبشٛثني َٔ نال ف٦يت ايٛنال ٤ايعُال ٤عً ٢اجلٛاْب االجياب ١ٝيتًو ايٛضا ٌ٥سٝح مل ٜرنس أَ ٟبشٛخ
داْب ضًيب َٔ .خالٍ ٖرا املٓطًل ٜتكح إٔ دلتُ ايدزاضٜ ١ؤَٔ بايتكٓٝات احلدٜجٜٚ ١دزن ٕٛمتاَاً بأْٗا ختدَِٗ ٚئَُ ِٗٝ
ساالت ايٛضاطٚ ١احملطٛبٚ .١ٝيف ٖرا ايطٝام "أغاز أسد املبشٛثني يف دا٥س ٠اجلٛشات ايرٜٓ ٟاٖص عُس ٙضبعني عاَاً عً ٢أُٖ١ٝ
دٗاش ايطابٛز ايًها ْٞٚيتٓع ِٝايعُال ٚ ،٤نُا اعسب عٔ زغبت٘ يتٛض ٝاتطدداّ عًٖ ٢ر ٙايتكٓ 20("١ٝآب .)2015
 َٔٚخالٍ املكابالت مل ٜهٔ يف تؿٛز أغًٝب ١املبشٛثني فهس ٠عٔ ٚدٛد ايتكٓٝات املتطٛز ٠االخس ٣يف دلاٍ تٛاؾٌ ايٛنال٤
ٚايعُال ٤فًريو ٜؿعب عً ٢ايك ٍٛبإٔ ايتكٓٝات األخسَ ٣جٌ طسٜك ٤ٌَ ١االضتُازات عرب االْاْت ختً َٔ ٛاملػانٌ خاؾ١
يف اجملتُ اييت التكٌ فْ ٘ٝطب َٔ ١االَٚ ١ٝخاؾ ١اَ ١ٝأضتدداّ االْاْت .فُٝهٔ َالسع ١إٔ بعض ايعُالٜ ٤طتعني باملهاتب
يًشؿ ٍٛعً ٢تأغريات ايدخ "ٍٛفٝصا" يبعض ايد ٍٚاييت متٓح ايفٝصا عٔ طسٜل االْاْٝت ،نُا ٖرا الٜدٍ عً ٢إٔ نٌ َٔ
ٜساد تًو املهاتب عً ٢اِْٗ ٜفتكسَٗ ٕٚازات اضتدداّ االْاْت بٌ ٜسد بعض َِٓٗ إىل عدّ َعسف ١ايًغ ١االزلًٝص ١ٜبػهٌ
َطًٛبٖٚ .را ٜػري إىل إٔ تطبٝل طسٜك ١تكد ِٜاملعاَالت أْٚال ( Online Citizens' Applications) ٜٔعً٢
املطت ٣ٛاحملً ٞالٜٛد٘ ْفظ املطت َٔ ٣ٛاملعٛقات.

305

دور تكنولوجيا اإلتصال في محاربة البيروقراطية اإلدارية

د.أحمد حمةغريب عمربلي

خالؾ ١ايبشح َٚكاساتٗاConclusion :
ٜتبني َٔ خالٍ َسادع ١ايااخ ايعًُ ٞإٔ أغًب ايدزاضات اييت أدسٜت يف ايب٦ٝات االدٓب ١ٝاملدتًف َٔ ١سٝح َطت٣ٛ
ايتطٛز إٔ ايتٛد٘ سل ٛتٛظٝف ايٛاضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايٛظٝف ١االتؿايَ ١ٝطتُسٚ ٠نُا سككت ايٓتا٥ر االجياب ١ٝيريو ضتهٕٛ
ايبشح سل ٛايٛضا ٌ٥اجلدٜدَ ٠طتُس ٠اٜكاًٚ .نُا ٜاتب عً ٢ايد ٍٚاملتدًفٚ ١ايٓاَ ١ٝعً ٢ايطع ٞسل ٛادخاٍ تًو ايٛضاٌ٥
َجًُا دا٤ت يف َكاسات املٓعُات ايدٚي ١ٝاملعٓ ١ٝبايتُٓ ١ٝملدتًف االغساض ٚخاؾ ١يف ذلازب ١ايفطاد  ٚيكٝل شٜادٚ ٠يطني
يف االْتا زٚ .عً ٢ؾعٝد ايدزاض ١ايتطبٝك ١ٝاييت تسنصت عً ٢داْبني ْٛس ايتهٓٛيٛدٝا املطتددََٚ ١عٛقات اضتدداَٗا تبني إٔ
ايٛضا ٌ٥اييت ادخًت حلد اآلٕ قًٚ ١ًٝبطٝطَ ١كازْ ١بايد ٍٚاملتكدَ ١سٝح مل تتذاٚش اضتدداّ االقً ِٝيًتطبٝكات االيها١ْٝٚ
حلد اآلٕ بعض ايتكٓٝات َجٌ دٗاش ايطابٛز االيها ْٞٚبايسغِ َٔ ايٓتا٥ر اييت سككتٗا ٚفكاً ملا ادىل بٗا املبشٛثني  ٚ ،السغ
ايباسح إ تًو االدٗص ٠مل تٓعِ ٚمل يطٔ االْتاز فكط بٌ ضاُٖت بػهٌ ًَشٛظ يف َطت ٣ٛايسقا ايٛظٝف ٞيًٛنالٚ ٤
يكٝل االطُٓ٦إ باالدا ٤املؤضط ٞيد ٣ايعُال.٤
ٚظاْب ذيو خسدت ٖر ٙايدزاض ١بعدَ ٠كاسات :ٖٞٚ
.1

ايعٌُ عً ٢تعُ ِٝاضتدداّ اجلٗاش ايطابٛز االيها ْٞٚيف ي ٝاملؤضطات ايعاَٚ ١اخلاؾ( ١ايدٚا٥س احله١َٝٛ
ٚغسنات ايكطاس اخلاف).

.2

تٛض ٝايتكٓٝات ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت تدخٌ قُٔ دلاٍ اخلدَات املسٚزٚ ١ٜاخلدَات االَٓ.١ٝ

.3

بد ٤ايتٛد٘ سل ٛاعتُاد املؤضطات ايعاََ ١جٌ :دٚا٥س املسٚز ٚاجلٛاش  ٚاملطتػفٝات عً ٢تٛفري اخلدَات بطسٜك١
أْٚال َٔ ٜٔخالٍ تٛفري االَتٝاشات َجٌ ختفٝغ ايسض ّٛملٔ ٜكدّ املعاَالت بطسٜك ١أْٚال ٜٔستٜ ٢عط ٞايفسؾ ١ملٔ
ٜتُهٔ اضتدداّ ٖر ٙاخلدَ ١يف ايٛقت ايسأٖ ٚنُا ٜؤد ٟدف اآلخس ٜٔيًبشح عٔ تهٝفِٗ الضتدداّ تًو اخلدَ.١

.4

ادخاٍ ايتكٓٝات ايتهٓٛيٛد ١ٝاالخس ٣خاؾ ١يف ايطهستازٜات ٚاضتعالَات ايدٚا٥س ٚاملؤضطات ٚزدٖات ٚؾاالت
دخ ٍٛاملسٜض يف املطتػفٝات ٚإدخاٍ أمسا ٤املسقْٛٚ ٢عَ ١ٝسقاِٖ ٚنريو ْٛع ١ٝايعالز املتٓاٚ ٍٚتأزٜذ َسق٘
َجٌ أدٗص ٠سذص املكابالت َ اقطاّ ايدٚا٥س أ ٚتأد ٌٝاملٛاعٝد.

.5

األٖتُاّ باملطا َ ١ً٥ايٛنال ٤يف سايٚ ١ق ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايٛظٝف ١االتؿاي ١ٝألٕ ايتهًٓٛدٝا ٜطاِٖ يف
ايعًُٚ ١ٝغري قادز ٠بتٓفٝر ايعكٛبات يًُكؿس.ٜٔ

.6

تعُٚ ِٝق دٗاش خاؾ ١يتطذ ٌٝبد ٤عٌُ ايٛنال(Fingerprint Machine).٤

.7

أدسا ٤املتابعات املطتُس ٠س ٍٛايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاجلدٜد ٠يف دلاٍ االتؿاٍ املؤضط ٞيه ٞميهٔ املٛانبَ ١
تطٛزات ايعؿس.

306

319-797 ص ص:7102  آب3. العدد3. المجلد/ مجلة جامعة التنمیة البشریة
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

املؿادز
1-

Amandeep, Takhar-Lail. Market Research Methodologies: Multi-Method and
Qualitative Approaches. United State of America: Business Science Reference. 2015.
P 146.

2-

Anderson, Rosemarie, and William Braud. Transforming self and others through
research: Transpersonal research methods and skills for the human sciences and
humanities. SUNY Press, 2011.P 97.

3-

Aneke, Austin. Technology and Corruption: The Missing and Morbid Links of
Development in Africa. United States: Author House. P 158.

4-

Balzacq, Thierry. 2011, Securitization Theory: How Security Problems Emerge and
Dissolve.

5-

Barkway, Patricia. Psychology for health professionals. Elsevier Australia, 2009. P
156.

6-

Becker, Saul, Alan Bryman, and Harry Ferguson. Understanding research for social
policy and social work: themes, methods and approaches. Policy Press, 2012. P 120.

7-

Bhatnagar, Subhash. E-government: From vision to implementation-A practical
guide with case studies. Sage, 2004. P 60.

8-

Black, J. Surgical research: basic principles and clinical practice. Eds. Hans Troidl, et
al. Springer Science & Business Media, 2012.P 235.

9-

Bussell, Jennifer. Corruption and reform in India: public services in the digital age.
Cambridge University Press, 2012. P 126.

10-

Campos, J. Edgardo, and Sanjay Pradhan, eds. The many faces of corruption: tracking
vulnerabilities at the sector level. World Bank Publications, 2007. P 141.

11-

Davies, Martin Brett, and Nathan Hughes. Doing a successful research project: Using
qualitative or quantitative methods. Palgrave Macmillan, 2014. P 165.

12-

Dobric, Nikola. Theory and practice of corpus-based semantics. BoD–Books on
Demand, 2013. P 65.

13-

Ezeakor, Adolphus. All Alone. United States of America:Adolphus Ezeakor. 2013.
P45.

307

أحمد حمةغريب عمربلي.د

14-

دور تكنولوجيا اإلتصال في محاربة البيروقراطية اإلدارية

Ferraro, Gary, and Susan Andreatta. Cultural anthropology: An applied perspective.
Cengage Learning, 2011.P 110.

15-

Gold, Steven James, and Stephanie J. Nawyn. Routledge international handbook of
migration studies. Routledge, 2013.P 507.

16-

Guest, Greg, and Kathleen M. MacQueen, eds. Handbook for team-based qualitative
research. Rowman Altamira, 2007. P 212.

17-

Houser, Janet. Nursing research: Reading, using and creating evidence. Jones &
Bartlett Publishers, 2013. P 159.

18-

Howell, Brian M., and Jenell Williams Paris. Introducing cultural anthropology: A
Christian perspective. Baker Academic, 2010. P12.

19-

Khosrow-Pour, Mehdi, ed. Cases on information technology planning, design and
implementation. IGI Global, 2006.

20-

Liebowitz, Jay, and Mehdi Khosrowpour, eds. Cases on information technology
management in modern organizations. IGI Global, 1997.

21-

Macnee, Carol Leslie, and Susan McCabe. Understanding nursing research: Using
research in evidence-based practice. Lippincott Williams & Wilkins, 2008.P 121.

22-

Management Association, Information Resources. Business Law and Ethics:
Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. United State, Business Science
Reference . 2015. P 366.

23-

Maynard, Elizabeth A., and Jill L. Snodgrass, eds. Understanding Pastoral Counseling.
Springer Publishing Company, 2015.P 387.

24-

Merriam, Sharan B. Qualitative research: A guide to design and implementation.
John Wiley & Sons, 2014. P 77.

25-

Newing, Helen. Conducting research in conservation: social science methods and
practice. Routledge, 2010.P 120.

26-

O'Hara, Mark, et al. Successful dissertations: The complete guide for education,
childhood and early childhood studies students. A&C Black, 2011.P 86.

27-

Organisation for Economic Co-operation and Development. Fighting corruption and
promoting integrity in public procurement. OECD Publishing, 2005. P 99.

28-

Remenyi, Dan. Proceedings of the 2nd European Conference on eGovernment 2002.UK:ISBN. P424.

308

319-797 ص ص:7102  آب3. العدد3. المجلد/ مجلة جامعة التنمیة البشریة
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

29-

Ritchie, Jane, et al., eds. Qualitative research practice: A guide for social science
students and researchers. Sage, 2013.P 113.

30-

Sabharwal, Meghna, and Evan M. Berman, eds. Public Administration in South Asia:
India, Bangladesh, and Pakistan. CRC Press, 2013.P 318.

31-

Saqib, Saeed .Human-Centered System Design for Electronic Governance. United
States: Information Science Reference. P 99.

32-

Sehring. et al. Qualitative Comparative Analysis (QCA): An application to compare
national REDD+ policy processes. Vol. 121. CIFOR, 2013. P 1 .

33-

Shah, Anwar, ed. Performance accountability and combating corruption. World
Bank Publications, 2007. P 295.

34-

Stacks, Don W. Primer of public relations research. Guilford Press, 2010. P 173.

35-

Stahl, G_nter K., Ingmar Bj, and Shad Morris, eds. Handbook of research in
international human resource management. Edward Elgar Publishing, 2012. P 32.

36-

Valencia-GO, Geraldine N. Research Success A Q&A Review Applying Critical
Thinking to Test Taking. FA Davis, 2015.P 36.

37-

Wilson, Chauncey. Interview techniques for UX practitioners: A user-centered
design method. Newnes, 2013.P 28.

309

