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 الملخص

 ةدراسفت الى ، كما هدى مفهوم الحوكمة االلكترونية، وبيان أهميتها في التأثير على وظائف اإلدارةالتعرف عل نحو محاولةهدفت هذه الدراسة 

 ،لعاملين فيهة نظر اخمس، ومن وجه، داخل مكتب السجل المدني الالحوكمة االلكترونية وتبسيط االجراءات االدارية وتقييم العالقة بين تطبيق

ؤسسات مون منظمات شرائح المجتمع، كما أ مختلفل تقدم خدماتهالى كون مصلحة االحوال المدنية إة، ختيار المؤسسة محل الدراسإويرجع سبب 

 فولتحقيق أهدا ،ل المدنيةووثائق رسمية عن االحوا ومعلومات   هذه المؤسسة من بيانات   ماتوفرهعلى  في معظم أنشطتها  تعتمد ،الدولة ومكوناتها

ذي يقدر لدراسة، والات مجتمع التحليلي، ومثلث االستبانة االداة الرئيسة لجمع البيانات والمعلومات من مفردا تبع الباحث المنهج الوصفيإالدراسة 

 لتحليل االحصائياجراء إسترجاعها بالكامل، وكانت صالحة للتحليل االحصائي، وبعد إستبانة تم إ( 29( موظف، حيث تم توزيع)29) حجمه بعدد

ارا ختصإوف ستخدام برنامج "الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية" المعرإة على عبارات االستبانة، بإلجابات مفردات مجتمع الدراس

يق الحوكمة ئية بين تطبوجود عالقة ذات داللة احصا ،لى مجموعة من النتائج لعل أهمهاإ(، ومايتيحه من تطبيقات، توصلت الدراسة Spssبــــــ)

ب ، وغياقانونسيادة ال هناك ضعف واضح في مستوى مبدأ أنكما بينت النتائج رية في المكتب قيد الدراسة، االلكترونية وتبسيط االجراءات االدا

 رجاع وتداولستإحفظ و اليعتمد على االرشفة االلكترونية فيأظهرت النتائج أن المكتب و الغطاء االداري والقانوني لتطبيقه تجاه المخالفين،

 البيانات والمعلومات والوثائق.

 تاالسعي نحو وضع ضمانضرورة  هاليها تم صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات، والتي كان منإعلى النتائج التي تم التوصل  بناء  و

، كما قيد الدراسة لمواجهة الضرر الذي قد يلحق بهم نتيجة بعض االجراءات المتبعة من قبل المكتب ،دارية كافية للكيانات واالشخاصإقانونية و

ختصار الوقت والجهد من إيتم العمل على  نأوسترجاع الوثائق والبيانات، إالدراسة باالعتماد على أنظمة االرشفة االلكترونية في حفظ و أوصت

خرائط تدفق االجراءات.  عتمادإو تخطيط الوقتخالل 

Abstract  

The objective of this study was to identify the concept of e-governance and to indicate its importance in 

influencing the functions of the administration. It also aimed at identifying and evaluating the relationship between 

applying e- and simplifying administrative procedures within the five civil registry office. The reason for choosing 

the institution under study is that the Civil Status Authority is available on an integrated data and information 

system that benefits most segments of society. Most organizations of state institutions and their components 

depend on the outputs of this vital facility  Analytical Descriptive, and the Third Questionnaire The main tool for 

collecting data and information from the vocabulary of the study society, which is estimated at 29 employee, (29) 

questionnaire that were fully retrieved, valid for statistical analysis, and after statistical analysis of the answers of 

the vocabulary of the study community on the terms of the questionnaire, using the statistical packages of social 

sciences (Spss), The results showed that there is a clear weakness in the level of the principle of the rule of law, 

the absence of administrative and legal cover to be applied to the violators, The results showed that the Office 

does not rely on electronic supervision preservation, retrieval and circulation of data, information and documents.                    

Based on the results reached, a number of recommendations and proposals were formulated, the most important 

of which was the need to seek adequate legal and administrative guarantees for entities and persons to address, 

the damage they may suffer as a result of some of the procedures followed by the Office, In the preservation and 

retrieval documents and data, and that work is shortened time and effort, through time planning and the adoption 

of maps flow administrative procedures.
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 .العام للدراسة اإلطار .1

 -المقدمة:  1.1

 تكنولوجيا تطبيقات في السريعة التطوراتساهمت 

 مجال في المؤسسية القدرات تنامي ، فيالمعلومات

 برامج تبني مامأ المجالفتحت  نهاأ كما الرقمنة،

 تحسين لىإ تهدف التي ة،االلكتروني الحوكمة وتطبيقات

 اجراءات وتبسيط ،العامة القطاعات في المؤسسي االداء

   ]1[ .معامالت المواطنين انجاز

تطبيق ب تجار تكون نأ بمكان االهمية من فأن لذا

 يجابيإ مردود وتعطي ،مثمرةالحوكمة االلكترونية 

 انجاز في السائد التقليدي النمط ريتغي في يسهم

 يجابياتإ همأ من واحدة ولعل، يةاالدار التعامالت

 توفير على قدرتها في تكمن االلكترونية، الحوكمة

 الفساد ظاهرة من دالحو ،الشفافية من عال   مستوى

 المواطن بين المباشر االتصال من الناتج ،االداري

   ]2[ . المعامالت نجازإ عن المسؤول والموظف

رورة جراءات العمل ضإوتعتبر الحاجة لتطوير وتبسيط 

وفرصة جيدة للعاملين لتصحيح االخطاء وتطوير ، ملحة

 تخفيف عناء المواطن جلأمن  ،االعمال االدارية

االنسيابية المطلوبة إلنجاز العمل بالدقة  وتحقيق

كافة  ، وبما يلبي حاجات ورغباتالمطلوبةوالسرعة 

  مع المنظمات وبمختلف مسمياتها. الفئات المتعاملة

التعرف على  ً  لدراسة محاولة  ه اذومن هنا جاءت ه

الدور الذي تلعبه الحوكمة االلكترونية من خالل 

في تبسيط وتحسين االجراءات  ،مفاهيمها وتطبيقاتها

داخل العاملين  وذلك من خالل تطبيقها على، ةاالداري

العاملة ضمن نطاق  ،مكاتب السجل المدنيحدى إ

  .الخمسبمدينة  مصلحة االحوال المدنية

 -الدراسة:  يةإشكال 1.2

زيادة  بالسعي نحوالحوكمة االلكترونية يرتبط مفهوم 

على تقديم  ،غير حكوميةالالمؤسسات الحكومية و قدرة

 ، معالخدمات التي تتسم بالسرعة والفعالية وكفاءة األداء

الهائل في نظم المعلومات  مواكبة التطور محاولة

 ا  علىمن هنا كان لزام، ناميةوالثورة التكنولوجية المت

استثمار معطيات الحوكمة االلكترونية  هذه المؤسسات

 هاوتقديم خدمات ،فضلأداء أسبيل تحقيق في  ،وتبنيها

 .معها بالسرعة والدقة والجودة المطلوبة عاملينللمت

 مدنيتعامل المباشر مع مكتب السجل الومن خالل ال

اهد التي لوحظ وجود بعض االعراض والشو الخمس،

 التي يتم عف في مستوى الخدمات  ضتدل على وجود 

 جملن   تقديمها من قبل هذه المؤسسة الحيوية، والتي

  -التالية: في النقاط همها أ

في استخراج بعض المعامالت  وجود تأخير 1.2.1

لة لعائويتعلق االمر بكتيبات ا، نيةدالمتعلقة باألحوال الم

 جراءات نقل االقامة.إوتسجيل المواليد والوفيات و

االعتماد على االجراءات اليدوية في حفظ  1.2.2

 الوثائق.البيانات وأرشفة  واسترجاع

 ،وجود تعقيد في معظم االجراءات المعتمدة 1.2.3

جراءات إلتسهيل  بالرغم من وجود منظومة الكترونية

 .العمل

لوحظ وجود بعض االرباك في العمل نتيجة  1.2.4

  ة.ة المعتمدالتوقفات واالعطال التي تعاني منها المنظوم

هذه  تدور حولهاالمشكلة التي  تم تحديدوإزاء ذلك 

 -: كما يلي صيغة تساؤلفي  الدراسة

تبسيط في  الحوكمة االلكترونيةتطبيق  ماهو دور

 (؟السجل المدني الخمس في مكتب االجراءات االدارية

 -الدراسة: أهمية  1.3

 -: التاليةهمية هذه الدراسة في النقاط أتبرز  

من تعد  كونها تستمد هذه الدراسة أهميتها 1.3.1

في مجال الحوكمة  الدراسات المبكرة التي تمت

 داخل مكتب السجل المدني الخمس.  االلكترونية،

تسليط هذه الدراسة في  نتائج همايؤمل أن تس 1.3.2

داخل اإللكترونية  لحوكمةاألخذ با الضوء على سبل

 .مصلحة االحوال المدنية
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ظر أن تسهم هذه الدراسة في التعرف من المنت 1.3.3

د على أوجه القصور التي يعانيها مكتب السجل المدني قي

 الدراسة، فيما يتعلق بمستوى الخدمات التي يقدمها.

التي همية الاتستمد هذه الدراسة أهميتها من  1.3.4

معظم تعتمد  ، حيثالمدنية تمثلها مصلحة االحوال

، على ماتوفره هذه ومؤسسات الدولة ومكوناتها منظمات

 رسمية.المؤسسة من بيانات ومعلومات ووثائق 

  -الدراسة:  أهداف 1.4

 التعرف على مفهوم الحوكمة االلكترونية، وبيان 1.4.1

 أهميتها في التأثير اإليجابي على وظائف اإلدارة.

تبسيط االجراءات التعرف على مقومات  1.4.2

 .محدداته وأهم االدارية

في كترونية الحوكمة االل دورييم وتق دراسة 1.4.3

 تبسيط االجراءات االدارية. 

 -الدراسة: فرضيات  1.5

 ةصياغ إليها تمت شيرأ   التي الدراسة من أهداف انطالقا

  -يلي:  كما الدراسة ة الرئيسة لهذهفرضيال

الحوكمة تطبيق ات داللة احصائية بين ذتوجد عالقة 

مكتب  في ةااللكترونية وتبسيط االجراءات االداري

 السجل المدني الخمس.

  -الدراسة: نموذج  6-1

متغيرات لاالساسية  األبعادعرض نموذج الدراسة ي  

والذي  ،هذا النموذج بإعدادحيث قام الباحث  ،الدراسة

 ،)المستقل والتابع(الدراسة  يبعاد متغيرأهم أ يوضح

المعتمدة  في بعض المصادر ما ورد الى ستنادا  إوذلك 

 رقمراسة، ونتحدث هنا عن المصادر في هذه الد

]29,28,27,1[. 

 

 

 

 

 

 ( نموذج الدراسة1شكل رقم )

على ماورد في بعض  بناء   عداد الباحثإمن  :المصدر

 .المصادر

 -: الدراسةمنهج  1.7

، جوانبه   نظرا لطبيعة الموضوع وحساسيته وتشعب  

 لوصول إلى األهداف المرجوة لهذه الدراسةفي ا ورغبة  

على المنهجين الوصفي  سيتم االعتماد حسن وجه،على أ

 من ل االستعانة بما توفره المصادر،المن خ والتحليلي،

بموضوع الدراسة،  مرتبطة   ومقاالت   ودوريات   كتب  

 فيه مستخدمين ،ودعم هذا الجانب بإطار عملي تطبيقي

 .الفروض ختباراتإو اإلحصائيةبعض االساليب 

  -الدراسة: حدود  1.8

الحوكمة االلكترونية  -الموضوعية: ود الحد 1.8.1

 ودورها في تبسيط االجراءات االدارية.

العاملين جميع شملت   -البشرية:  ودالحد 1.8.2 

 .الخمس بمكتب السجل المدني

تم حصر الدراسة على  -المكانية:  ودالحد 1.8.3

الواقع داخل نطاق بلدية  مكتب السجل المدني الخمس

  -التالية: اب الخمس، وذلك لألسب

 مالئم   ية مناخ  تعد مصلحة االحوال المدن 1.8.3.1

، حيث يكتنف معظم لكترونيةلتطبيق الحوكمة اال

  ت.نجاز المعامالإفي  وبطء   واضحة   إجراءاتها تعقيدات  

الباحث نحو  ز  ف  ح  صغر حجم مجتمع الدراسة  1.8.3.2

 سة.الدرا إلتماممحدودية الوقت المتاح لختياره، بالنظر إ

على هذا  نه يجب التركيزأيرى الباحث ب 1.8.3.3

العتماد   للدراسة بشكل مستمر، نظرا   خضاعه  إوالقطاع

وفره هذه المؤسسة تالدولة ومكوناتها، على ما منظمات

 .  رسمية   ووثائق   ومعلومات   من بيانات  

الفترة  الدراسةستغرقت إ -الزمنية:  ودالحد 1.8.4

 م(. 2018ديسمبر  31ـــ  مبرنوف 01بين ) ماالممتدة 

  -السابقة: الدراسات  1.9

 آليات" .. بعنوانالتميمي: عباس أحمد سةارد 1.9.1

 ريواإلدا المالي داالفس من في الحد اودوره ةالحوكم
  ]3[ ."للدولة المملوكة الشركات في

 الحوكمة االلكترونية*
 االفصاح والشفافية.▪
 سيادة القانون.▪
 المساءلة.▪
 .االرشفة االلكترونيةة▪
. 

تبسيط االجراءات  *
 االدارية

 الدقة ▪    السرعة▪

 الجودة ▪ البساطة  ▪
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ليات تفعيل الحوكمة، آ معرفةهدفت الدراسة الى 

في  ،الحوكمة والتعرف على مستوى مساهمة عناصر

تعميم مفهوم مكافحة الفساد المالي واالداري داخل 

 ببس أن ةاسرالد رتأظهو، شركات القطاع العام

 الكبرى الشركات يف ةالمالي حوالفضائ االنهيارات

 لكت مسببات عمن يف ةالتقليدي ليباألسا لفش وه ،ةالعالمي

 الشركات فتقارإ أن أيضا   سةاالدر وبينت، االنهيارات

ساهم في تفشي  ة،حوكملل تآليا ألي ةللدول لوكةالمم

 واإلداري ليالما دالفساو، ستغالل السلطةإسوء مظاهر 

 .الشركات هذه معظم منه تعانيصبحت أ الذي

بعنوان "لواتي.  الزهراء فطيمة :دراسة 1.9.2

معوقات تطبيق الحوكمة االلكترونية في المؤسسات 

 ]4[ ."اإلداريالعمومية ذات الطابع 

طار شامل للحوكمة إمحاولة بناء الدراسة الى فت هد

 االلكترونية، وكيفية توظيفها في المؤسسات العمومية،

لى محاولة تفعيل تطبيق المواطنة ضمن إهدفت  كما

ة عوقات التي تواجه الحوكمبراز المإالخدمة العمومية و

ن أنتائج منها  مجموعةلى إوتوصلت الدراسة ، في ذلك

 فهوم الحوكمة لدى المسؤولينواضح لم غيابهناك 

لى إن المرور أت الدراسة أكما ر بمفهومها الواسع،

 مةبترسيخ مفهوم الحوك وال  أ أالحوكمة االلكترونية يبد

  القيادات والعاملين.لدى  

ثر أ"بعنوان.  .الفتاحعبد الحميد عبد  :راسةد 1.9.3

  ]5[."انسيابية العمل في تبسيط االجراءات االدارية

لى التعرف على االجراءات إذه الدراسة هدفت ه

على تطوير العمل في  وتأثيرها، االدارية المتبعة

االجراءات  تبسيطن ألى إوتوصلت الدراسة ، المنظمات

اليمكن تجاهلها، و االدارية عملية ضرورية ومهمة جدا  

ن تفويض السلطة للمرؤوسين أستنتجت الدراسة إكما 

العمل يساعد في  زإلنجاومنحهم الصالحيات الكافية 

 تبسيط االجراءات ويسهل مهام العاملين.

ثقافة " بعنوان . جيارالسلمان عبود  :دراسة 1.9.4

  ]6[."دورها في تبسيط االجراءات االداريةالمعلومات و

هدفت الدراسة نحو محاولة قياس مدى مساهمة ثقافة 

المعلومات في تطوير كفاءة العمل االداري بما يسهم في 

محاولة وسعت الدراسة نحو الجراءات االدارية، تبسيط ا

بهدف الوقوف  ،تحليل الوضع الراهن للمنظمة المبحوثة

وتوصلت الدراسة الى  ،ستخدام التكنولوجياإعلى درجة 

ن نظام ثقافة المعلومات له مساهمة فعالة ويستخدم أ

تخاذ إبشكل واسع في عمليات التخطيط والرقابة و

مساهمة ثقافة  نألى إ سةكما توصلت الدرا القرار،

 على مستوى تحسين كفاءة االداء. تؤثر  ،المعلومات

                                                                                                      -الدراسة: مصطلحات  1.10 

ن االستفادة م هي -االلكترونية: الحوكمة  1.10.1 

 االداء تحسين في ،معلومات واالتصاالتتكنولوجيا ال

 والوصول ،االداري الجهاز بكفاءة واالرتقاء الحكومي

  ]7[ .والسرعة الدقة من عال   مستوى لىإبالخدمات 

 الشامل االستخدام -االلكترونية: الحكومة  1.10.2

 إلعادة ،واالتصاالت الحديثة والمعلومات للتكنولوجيا

 االفراد معامالت إلنجاز ، وذلكاالدارات وتنظيم هيكلة

  ]8[ .وشفافية ويسر سرعةب والهيئات

 األعمال تحويل -االلكترونية: االدارة  1.10.3

 وخدمات أعمال لىإ ،كافة التقليدية اإلدارية والخدمات

باستخدام  متناهية، ودقة   عالية   تنفذ بسرعة   إلكترونية

 ]9[االتصال.  وشبكات واإلنترنتالبوابات االلكترونية 

 تعقيدال إزالة هي -االدارية: تبسيط االجراءات  1.10.4

 تشخيص خالل من ،عن االجراءات االدارية والتكرار

 الطرق أحسن إلى للوصول ،العمل مشاكل وتحليل

  ]01[ .الممكنة والكفاية بالفعالية األهداف تحقيقل المؤدية

هو جهد مخطط ومستمر  -االداري: االصالح  1.10.5

ة لتصبح أكثر فاعلية باستخدام المعرف ،مةلتغيير المنظ

  ]11[ .على االختيارات الذاتية للمنظمة عتمادا  إ ،المكتسبة
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 النظري للدراسة. اإلطار. 2

 الحوكمة االلكترونية 2.1

 -تمهيد:  2.1.1

 االقتصاديات من العديد في الحوكمة الى الحاجة ظهرت

 ةخاص ،يةالماض القليلة العقود خالل والناشئة المتقدمة

 تيال المالية واالزمات االقتصادية االنهيارات عقابأ في

 االمر ضرورة استدعىحيث  العالمي، االقتصاد شهدها

 في العالقة صحابأ جميع عمل لضبط قواعد وضع

 كثير التجاه نتيجة الحوكمة هميةأ وتزايدت ،المنظمات

 ،الحديثة االقتصادية النظم لىإ لتحولل العالم دول من

  ]21[ .النمو من ومتواصلة مرتفعة معدالت قلتحقي

  -االلكترونية: تعريف الحوكمة  2.1.2

 لمصطلح موحد   تعريف   على االدبيات في جماعإ يوجدال

  ن نتطرق لتعريف الحوكمةأوقبل  ،االلكترونية الحوكمة

، ةملتعريف الحوكاالشارة علينا  ، كان لزاما  اللكترونيةا

 الحوكمة( ifc) الدولية التمويل مؤسسة فعر  حيث ت  

 المنظمات إدارة خالله من يتم الذي النظام": بأنها

  ]31[ ”.عمالهاأ في والتحكم

 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عرفهات   كما

(OECD ):تربط التي العالقات من مجموعة ”بأنها 

 ة  وحمل ،االدارة ومجلس المنظمة إدارة على القائمين بين

   ]41[. ”المصالح صحابأ من وغيرهم االسهم

 الطريقة" حول يدور للحوكمة أخر تعريف يوجد كما 

 صحابأ جميع مع التعامل ليةآو المنظمة بها تدار التي

  ]51[فيها. المصالح

ما فيما يخص الحوكمة االلكترونية فهناك بعض أ

 -منها: التعريفات لهذا المصطلح نذكر 

لنشاط الذي " ذلك انها أالحوكمة االلكترونية ب ترفع  

 القائمة والخدمات ،األنظمة مختلف تكامليساعد على 

 الحكومة وبين والمواطن، الحكومة بين بذاتها

  ]61[ ."البعض وبعضها الحكومات وبين ،لمنظماتوا

االستخدام االمثل  نها "أخرون بآكما عرفها علماء 

لتحسين وتعزيز  ،لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  ]71[ ."شيدركائز الحكم الر

ت تكنولوجيا المعلوما استخدام نها"أخر بآويوجد تعريف 

واالتصاالت في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين 

  ]81[ ."وقطاع االعمال ومؤسسات المجتمع المدني

 ]19[  -الحوكمة: مبادئ  .32.1

ية المالترمز لضمان المحاسبة   - المساءلة: .132.1.

 دماتلجهات المختلفة المقدمة للخل والقانونية واإلدارية،

نظام  وذلك بإنشاء ،والقطاع الحكومي والقطاع الخاص

وعقود باإلجراءات االدارية  خلي الخاصللتدقيق الدا

 .الشراء

اذ تدابير تكفل تخإ -: والشفافية االفصاح .232.1.

عتماد إمن خالل  ،العامة االداراتتعزيز الشفافية في 

من الحصول على معلومات  ،المواطنين إجراءات تمكن

تخاذ إالحكومية، وعملية  االداراتعن كيفية تنظيم 

 لتياالقرارات فيها، وكذلك القرارات والوثائق القانونية 

 تهم العامة.

 حترامامفهوم  ينصرف: القانون سيادة .332.1.

سواء كانوا  ،متثال كافة األطرافإنون إلى مدى القا

للمنظومة  ،مدني عممجت أو أو مؤسسات حكومية ا  أفراد

 .الخ…وتشريعات ولوائح وانين القانونية من ق

لتزام هي ثقافة اال - االجتماعية: المسؤولية .432.1.

بالمسؤولية ضمن أولويات التخطيط االستراتيجي، 

 بل الحكومة تجاهوتوفير الدعم والمساندة التامة من ق

 للمجتمع. المستدامةالتنمية 

 متطلبات همأ من نإ -ية: االلكتروناالرشفة  2.1.3.5

 وأ اإللكترونية األرشفة استخدام هو االلكترونية الحوكمة

 نظم توفير ويستوجب االمر ،ةاآللي باألرشفة تسمى ما

تها وفهرس هاتصوير إمكانية وهي، الوثائق إلدارة

 وتداولها عليها واالطالع سترجاعهاإو ،بياناتها وتحويل

 االرشفة لىإ لتحولا متطلبات ومن، بسهولة ا  إلكتروني

 الضوئية الماسحاتو اآلليةالحاسبات  توفر ،االلكترونية
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 عرضال وبرمجيات ،الوثائق تنظيفوبرامج  الطابعاتو

 العديد منسترجاع ومشاهدة إالمتطورة التي تساعد على 

 .وقت واحدالملفات في 

 ]02[ -: االلكترونيةالحوكمة  فوائد 2.1.4

  -االقتصادية: الفوائد  2.1.4.1

  .توفير المال والوقت والجهد على جميع االطراف -1

جية زدواإتوحيد الجهود بدال  من تشتيت الجهود و -2

  .بعض االجراءات في الحكومة التقليدية

كامل بين من خالل الت جديدة   استثمارية   قنوات   فتح   -3

 والتجارة.الحكومة االلكترونية 

 -االدارية: الفوائد  2.1.4.2

جد في ى البيروقراطية والروتين الذي يوالقضاء عل -1

 التقليدية. االدارة

في  إلسراعلوتؤدي  ر الهرم االداري الطويل،تختص -2

 ختصارها.اوتنفيذ االجراءات االدارية 

 عبر تحديد ،داء الشركةأتسهل عملية الرقابة على  -3

 واالفصاح. الشفافية وتطبيقالداخلية طر الرقابة أ  

  -جتماعية: االالفوائد  2.1.4.3

قادر  ،يجاد مجتمع معلوماتيإ علىطنين تحفيز الموا -1

 العصر.على التعامل مع المعطيات التقنية ومواكبة 

من خالل  ،سهيل وسرعة التواصل االجتماعيت -2

 وغيره.التطبيقات االلكترونية كالبريد االلكتروني 

ق عن طري ،تفعيل االنشطة االجتماعية المختلفة -3

 .لمختلفةاطبيقات االلكترونية الت ستخداما

 -: االلكترونيةأهمية الحوكمة للحكومة  2.1.5

 مبادئ لزراعة خصبة أرضا   االلكترونية الحكومة تعتبر 

حكم قانوني يوجود إطار ل نظرا   االلكترونية الحوكمة

   ]12[  -خالل: ، وذلك من إطالق الخدمات االلكترونية

ي العام خطط التوجيهاالدارات والوزارات بالم لتزامإ -1

 .يةبإدارة الحكومة االلكترون المكلفةالصادر عن السلطة 

لدوائر االمعايير والمقاييس التي يجب أن تعتمدها   -2

 .حكومية إلكتروالحكومية في حال قررت بناء أنظمة 

جودة الخدمة وكيفية قياس مدى استخدامها من قبل   -3

 .الجمهور المستهدف

ية والمسؤوليات في إطار إطالق االدوار التنظيم  -4

 .مشاريع الحكومة االلكترونية

مية قد يؤدي إنتشار الخدمات االلكترونية الحكو -5

إلى المزيد من االرهاق االداري في  ،بطريقة عشوائية

 الفعالية.جسم الحكومة بدال  من أن يضفي عليها رونق 

من  ،لةحوكمة الحكومة االلكترونية أداة فعاتعتبر -6 

التأكد من أن الخدمات الحكومية االلكترونية  أجل

 منالتكامل والتجانس وترفع  في فلك   تدور   ،المستهدفة

 .أفضل من المستوى الحالي إلى مستويات   ،أداء الحكومة

 االدارية جراءاتاال تبسيط 2.2

 -تمهيد:  2.2.1

ية من الخطوات التفصيل داء االعمال بسلسلة  أتمر عملية 

فيما يعد العض  يعد بعضها ضروريا   يالتو ،الدقيقة

االخر منها غير ضروري ألداء العمل، وتعتبر عملية 

أفضل الوسائل والطرق ألداء تبسيط االجراءات من 

 ، وربط العناصر واالمكانيات المادية والمعنويةالعمل

 غير المنتجة والفعاليات لتقليل المجهوداتبالمنظمة، 

  ]22[ حد ممكن. قلأل

 -اإلجراءات: تبسيط  تعريف 2.2.2

االستخدام فن تحقيق لى إيرمز تبسيط االجراء 

ت، والوقالبشرية والمادية  المجهوداتلتقليل  ،االقتصادي

 .سبليسر الأرخص وأداء العمل بأسرع وأيحقق  بما

 بأنهاالجراءات االدارية  بتعريف تبسيطوقد قام البعض 

 العمل بتنظيم الخاصةات العلمي دراسة عن عبارة"

   ]32[ ."أدائه خطوات اختصارو

 النظر إعادة منهجيةنه" أخرون بآوعرفه علماء 

 إلغائها أو خطوات بدمج وذلك ،اإلداري باإلجراء

  ]42[. "العمل وتطوير تحسين لضمان

إزالة التعقيد والتكرار  خر وهو"آف يوهناك تعر

من خالل  ،والتداخل والتبذير في الوقت والجهد والمال
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 لوصول إلىل ،وتحليل مشاكل العملمحاولة تشخيص 

  ]52[ بفعالية.األهداف  المؤدية إلى تحقيق رقأحسن الط

  -االجراءات: هداف تبسيط أ 2.2.3

 لى العديد منإ تهدف عملية تبسيط االجراءات االدارية

  ]62[  -يلي:  كما ن جملها، الغايات واالهداف

 نجاز العمل.إساليب أفضل أختيار إ  -1

 داء العاملين.أن كفاءة تطوير وتحسي -2

 نجاز العمل الوظيفي.إحقيق االنسيابية والدقة في ت -3

 لجهد والتكاليف المادية إلنجاز العمل.تقليل حجم ا -4

 االداء. في زدواجيةالتخطيط السليم واالبتعاد عن اال -5

 -اإلجراءات:  تبسيط مراحل 2.2.4

 -: يلي كما مراحل بعدة اإلجراءات تبسيط عملية تمر

]72[ 

ذلك و  -دراستها:  المراد اإلجراءات ختيارا 2.2.4.1

سيتم  التي اإلجراءات ونوع عدد تحديد من خالل

 .تبسيطها

حيث  -اإلجراءات:  عن المعلومات جمع 2.2.4.2 

 يتم تقديمها التي ،والتوصيات المقترحاتعليها  نعتمد

 .الدراسة إجراء عملية نتهاءإ بعد المختصة الجهات إلى

 دراسة -المعلومات:  وتقييم تحليل 2.2.4.3

 تم يالت األسئلة بقوائم ويستعان تحليلية دراسة المعلومات

  .وضعها

 ألجل تحسين والتوصيات المقترحات وضع 2.2.4.4

 الضرورية غير الخطوات حذفبوذلك  -اإلجراءات: 

 ،بعضلوضم بعضها  هاترتيب إعادةأو  ،اإلجراءات من

  .أسهل خطوات   اقتراح وأ

 لجديدةا اإلجراءات بتنفيذ البدء قبل -التنفيذ:  2.2.4.5

 تبين ،لإلدارة مقارنة دراسة تقديم من بد فال المبسطة

 .الجديدة واإلجراءات القديمة اإلجراءات بين الفرق

 بتفقد القيام وذلك من خالل -المتابعة:  2.2.4.6

 عدم من للتأكد ،حهاااقتر تم التي اإلجراءات وتفحص

 .ليهاإ ضرورية غير ت  خطوا تسرب

 ]82[  -: اإلجراءات تبسيط وسائل 2.2.5

 مجال في المختصينو بالخبراء االستعانة 2.2.5.1

 سةبدرا القيام ألجل ،المنظمة خارج من واإلدارة التنظيم

  اإلدارة. وتنظيم االدارية اإلجراءات

 المنظمة، في واإلدارة للتنظيم وحدة إنشاء 2.2.5.2

 ووقتهم جهدهم كل يخصصون فاء،أك بخبراء دعمهاو

 .مةظالمن تواجه التي والمشاكل اإلجراءات لدراسة

ويتم ، والمشرفين المدراء من االستفادة 2.2.5.3 

 تقديم على وتشجيعهم، اإلجراءاتتكليفهم بدراسة 

 اإلجراءات. لتبسيط المقترحات

 .العملي للدراسة اإلطار. 3

 ية.االحصائمنهجية الدراسة واألساليب  3. 1

  -: الدراسةمجتمع  3.1.1

يتمثل مجتمع هذه الدراسة في العاملين بمكتب السجل 

تبع إوقد ( موظف، 29المدني الخمس، والبالغ عددهم )

الشامل لمفردات مجتمع  (الحصرالمسح ) الباحث أسلوب

 .الدراسة، نظرا  لصغر حجم مجتمع الدراسة

  -الدراسة: أداة  3.1.2

في الحصول  تتنوع أدوات البحث العلمي المستخدمة

 انةعتبر االستبتالمعلومات والبيانات والحقائق، وعلى 

للحصول  أحد أدوات البحث العلمي األكثر استخداما  

م لذلك قا وتبعا  ، وحقائق محددة وبيانات   على معلومات  

، وقد الدراسة تتناسب وأهدافستبانة إالباحث بإعداد 

بعدة مراحل  تبانةمرت عملية تصميم وإعداد االس

 حيث، خراجها في صيغتها النهائيةإحتى تم  طواتوخ

 - :ليكالتا ثالثة أجزاء   النسخة النهائية لالستبانة تضمنت

والتي حوت  انةواجهة االستب وضم -األول: الجزء 

 تعريف بعنوان الدراسة، ومقدمة لتهيئة مفردة مجتمع

 الدراسة لما سيرد في االستبانة من عبارات.

لبيانات الشخصية وتشمل ويضم ا -الثاني: الجزء 

 (.الخبرة، ، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي)العمر

، ةانضم الجانب الرئيسي لالستبو -الثالث: الجزء 

، والتي تم سةالدراسة الرئي عباراتشتمل على لما
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( 20ة، مكونة من )( محاور رئيس5تقسيمها إلى )

 -يلي: كما  قسمةعبارة وم

  (.4 -1من )شفافية وال االفصاح  -األول: المحور 

 (. 8 - 5من )  المساءلة. -الثاني: المحور 

 .(12-9من )  االلكترونية.االرشفة  -الثالث: المحور 

 (16-13)من  القانون.سيادة  -الرابع: المحور 

تبسيط االجراءات االدارية.  -الخامس:  المحور

، وتضمنت هذه العبارات (20 -17)العبارات من

تخدم عبارات هذا المحور لم يتم  فرعية   تساؤالت  

نظرا لعدم وجود وذلك (، 16إظهارها بالجدول رقم )

ية ذكر العبارات الرئيسعلى  قتصاروتم اال ،كاف   حيز  

 .فقط التي تمثل أبعاد تبسيط االجراءات االدارية

الرقمي في ترميز إجابات  الترميزالباحث  استخدموقد 

 سي،ياس ليكرت الخماأفراد العينة لإلجابات المتعلقة بمق

( ترميز بدائل اإلجابة في 1) ويوضح الجدول رقم

 .الموزعة على مفردات مجتمع الدراسة ةاناالستب

 لالستبانة ( ترميز بدائل اإلجابة1جدول )

موافق غير

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

1 2 3 4 5 

علةةى مفةةردات  قةةام الباحةةث بتوزيةةع االسةةتباناتومةةن تةةم 

التةةالي يوضةةح االسةةةتمارات  الدراسةةة، والجةةةدولع مجتمةة

 الموزعة والمفقودة واالستبانات الصالحة للتحليل.

 والمستلمةاالستبانات التي تم توزيعها  (2جدول رقم )

 الدراسةمجتمع مفردات من 

 القياس
االستبانات 

 الموزعة

 االستبانات

 المفقودة

االستبانات 

الغير غير 

 الصالحة

االستبانات 

 الصالحة

 للتحليل

 29 0 0 29 العدد

 
أن  انةيقصد بثبات االستب -: انةاالستبثبات  3.1.2.1

لو تم إعادة فيما  ،نفس النتيجة ةاناالستب هعطي هذت

، تحت نفس الظروف والشروط أكثر من مرة   اتوزيعه

من خالل  ،الدراسة ةستبانإت من ثبا حثوقد تحقق البا

 -يلي:ئج كما كانت النتاو ،ألفاكرونباخ معاملتطبيق 

 ثبات الختبار ألفا كرونباخ لقياس إ( نتائج 3جدول )

( أن قيمة 3جدول )الفي  بينةنتائج المالحظ من  الي

معامل )ألفا كرونباخ( كانت متوسطة لكل المحاور، 

( لكل محور من محاور 0.491-0.426) وتتراوح بين

لجميع فقرات كذلك كانت قيمة معامل ألفا االستبانة، 

(، وكانت قيمة الثبات مرتفعة لكل 0.475)انة االستب

لكل محور  (0.695 -0.616)وح بينالمحاور وتترا

من محاور االستبانة، كذلك كانت قيمة الثبات لجميع 

 وهذا يعني أن ،(0.689فقرات االستبانة مساوية لـ )

 على  مقدارالباحث  وبذلك يكون، معامل الثبات مرتفع

وصالحيتها  ،االستبانة عبارات من الثقة بصحة كبير

 .وإستخراج الدالالت منهالتحليل النتائج 

 :-المستخدمة  اإلحصائية األساليب 3.1.3

 الحزمببرنامج  االستعانة تم الدراسة بيانات لمعالجة

خالل  نم ذلكو ،(Spss) االجتماعية للعلوم اإلحصائية

 :-التالية اإلحصائية المقاييس ستخدامإ

 اسةالدر أداة ثبات من للتأكد  -: كرونباخ ألفا معامل -1

 على للتعرف -: المئوية والنسب التكرارات -2

 .مجتمع الدراسة ألفراد والوظيفية ئص الشخصيةالخصا

 أو رتفاعإ مدى لمعرفة -: الحسابي المتوسط -3

معامل  المحاور ت
 ألفاكرونباخ

 الثبات

 0.658 0.439 االول 1
 0.616 0.426 الثاني 2
 0.662 0.445 الثالث 3
 0.695 0.491 الرابع 4
 0.650 0.433 الخامس 5
جميع عبارات  6

 انةاالستب
0.475 0.689 
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 المحاور الرئيسة علىمفردات ال ستجاباتإ نخفاضإ

 .لالستبانة

نحراف إ مدى على تعرفلل -المعياري: االنحراف  -4

 لكل عبارة من عبارات ،مجتمع الدراسة استجابات

 .الحسابي متوسطها عن الدراسة محاور

 ئيةلمعرفة مستوى الداللة االحصا (t .test)ختبار إ -5

 .إلجابات مفردات مجتمع الدراسة

 .يسةفرضية الدراسة الرئللتأكد من  (F) ختبارإ -6 

 .تحليل خصائص مفردات مجتمع الدراسة 3.2

 -العمر:  3.2.1

( التوزيع التكراري لمفردات مجتمع الدراسة 4جدول )

 حسب العمر.   

مرالع  التكرار 
النسبة 

 المئوية

سنة فأكثر 60من  0 %0.0 

سنة 60إلى أقل من  50من  1 %3.4 

سنة 50إلى أقل من  40من   6 %20.7 

سنة 40إلى أقل من  30من   13 %44.8 

سنة 30أقل من   9 %31.0 

%100 29 المجموع  

%( 44.8( أن مانسةبته )4الجدول رقةم ) يتبين من نتائج

 40 أقةل مةةنالةى  30 مةنأعمةارهم مةن مجتمةع الدراسةة 

أمةةا  ،سةةنة 30قةةل مةةن أ%( أعمةةارهم 31.0ن )أسةةنة، و

 فكةان تمثيلهةا ،سةنة 50قةل مةن أ الةى 40 ة منالثالثالفئة 

فيمةةا جةةاءت  % مةةن حجةةم مجتمةةع الدراسةةة،20.7بنسةةبة 

سةةنة فةةي المرتبةةة  60مةةن  الةةى أقةل 50فئةة االعمةةار مةةن 

   %.3.4 بنسبةاالخيرة من حيث التمثيل 

 

( التوزيع التكراري لمفردات مجتمع 2شكل رقم )

 .الدراسة حسب العمر

  -العلمي: المؤهل  3.2.2

( التوزيع التكراري لمفردات مجتمع الدراسة 5جدول )
 حسب المؤهل العلمي.

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 3.4% 1 ماجستير فما فوق

 41.4% 12 جامعي

 20.7% 6 دبلوم عالي

 20.7% 6 ثانوي

 13.8% 4 أساسي

 100% 29 المجموع

نسةةةةةبته  ( أن مةةةةةا5الجةةةةةدول رقةةةةةم ) يتبةةةةةين مةةةةةن نتةةةةةائج

بينمةةا كةةان حملةةة  ،الجةةامعي%( مةةن ذوي التعلةةيم 41.4)

 (%20.7) بنسةبة تانلثمم والثانوي مؤهل الدبلوم العالي

%( تحمل شهادة التعلةيم 13.8وهناك نسبة)،  منهما لكل

ثيةةةةل حملةةةةة الماجسةةةةتير فيمةةةةا كةةةةان نسةةةةبة تم ،األساسةةةةي

(3.4)%.  

 

( التوزيع التكراري لمفردات مجتمع 3شكل رقم )

 .الدراسة حسب المؤهل العلمي

 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

50من 
اىل اقل 

60من 

40من 
اىل اقل 

50من 
سنة

ال 30من 
اقل من 

سنة40

اقل من 
سنة30

3.4

20.7

44.8

31.0

0.0

20.0

40.0

60.0

ماجستير
فمافوق

دبلوم جامعي
عالي

اساسيثانوي
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 -الوظيفي: المسمى  3.2.3

( التوزيع التكراري لمفردات مجتمع الدراسة 6جدول )

 حسب المسمى الوظيفي

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة

 69.0% 20 موظف

 31.0% 9 رئيس وحدة

 0.0% 0 رئيس قسم

%100 29 المجموع  

( أن 6يتضةةةح مةةةن البيانةةةات الةةةواردة بالجةةةدول رقةةةم )   

%( مةةةن أفةةةراد مجتمةةةع الدراسةةةة هةةةم مةةةن 69مانسةةةبته )

مةةةةن مجتمةةةةع  %(31شةةةةريحة المةةةةوظفين، وأن هنةةةةاك )

 .الدراسة وظيفتهم رئيس وحدة

 

مجتمع  ( التوزيع التكراري لمفردات4شكل رقم )

 الوظيفيالدراسة حسب المسمى 

 -الخبرة:  سنوات 3.2.4

 ة( التوزيع التكراري لمفردات مجتمع الدراس7جدول )

 .حسب سنوات الخبرة

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

سنة فأكثر 20من  3 %10.3 

إلى أقل من  15من 
سنة20  

3 %10.3 

 15إلى أقل من  10من 
 سنة

6 %13.8 

 10إلى أقل من  5من
 سنوات

4 %44.8 

سنوات 5قل من أ  6 %20.7 

%100 29 المجموع  

( أن مانسةةةةبته 7الجةةةةدول رقةةةةم ) يتبةةةةين مةةةةن نتةةةةائج     

أقةل الةى  5 منأعمارهم %( من مجتمع الدراسة 44.8)

 5قةةل مةةن أ%( أعمةةارهم 20.7ن )أ، وواتسةةن 10 مةةن

سةةنة  15قةل مةةن أالةةى  10 الثالثةة مةةنالفئةةة أمةةا  ،سةنوات

فيمةةا جةةاءت فئةةة مةةن ، (% 13.8 ) فكةةان تمثيلهةةا بنسةةبة

فةي كثر أسنة ف 20، وفئة من سنة  20قل من أالى   15

   .( للفئتين%3.4)بنسبة  ممثلة فكانت ،المرتبة االخيرة

 
( التوزيع التكراري لمفردات مجتمع 5شكل رقم )

 سنوات الخبرة. الدراسة حسب

ت مفردات مجتمع الدراسة تحليل إجابا 3.3

 .الفروض واختبار

 -الدراسة: اجابات مجتمع تحليل  3.3.1

  -والشفافية: باإلفصاح العبارات المتعلقة  3.3.1.1

مفردات مجتمع  ( التحليل اإلحصائي إلجابات8جدول )

 لمحور األولاالدراسة حول 

 العبارة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 اتجاه

يتم االفصاح عن كافة 
 المعلومات االدارية
 المتعلقة بالعمل 

 .لمواطنينلجميع ا

 رفض 1.6 324.

يقوم المكتب باستمرار 
بتزويد المواطنين 

بالمعلومات حول سير 
 العمل  داخل المكتب.

 رفض 926. 123.

نحو  يسعى المكتب
كسب ثقة المواطنين 
عن طريق زيادة 

داء أالشفافية عند 
 المهام. 

 رفض 1.6 324.

لى إيسعى المكتب 
محاولة فهم قضايا 

المواطنين بالحصول 
خدها أعلى  آرائهم و
 . بعين االعتبار

 رفض 1.02 222.

 رفض 1.29 المتوسط العام

     ع قيم المتوسط يتبين أن جمي السابق من الجدول 

 وبحساب  (،3)من  قلالمحور أ بهذاللعبارات الحسابي 

0.0

50.0

100.0

موظف رئيس 
وحدة

مرئيس قس

69.0
31.0

0.0

0.0
20.0
40.0
60.0

20من 
رسنة فاكث

15من 
الى اقل من 

سنة20

10من 
الى اقل من 

سنة15

الى 5من 
اقل من 

سنوات10

5اقل من 
سنوات
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المتوسط العام الحقيقي لعبارات المحور نجده يساوي 

(، 3) المفترضمن المتوسط صغر أوهو  ،(1.29)

 .وهذا يدل مبدئيا على وجود رفض لعبارات المحور

 حول المحور االول t ختبارانتائج ( 9)جدول 

 المحور

الفرق 
بين 

متوسط 
المجال 

والمتوسط 
 الحسابي

القيمة 
االحصائية 
t. test 

 قيمة
الداللة 

 االحصائية

 القرار

 رفض 0.03 3.219 0.61 االول

بين  فروقالن أ( 9)رقم نالحظ من خالل الجدول 

ولتحديد  (،0.61)الحسابي متوسط المجال والمتوسط 

اللة فإن الن تائج بي نت أن قيمة الد ،روقفال هذهجوهرية 

من  أصغر( وهي 0.03ساوي )ت لالختباراإلحصائي ة 

 هذا المحور،فقرات رفض ل مما يعني وجود ،(0.05)

 ،أن هناك غياب واضح لعنصري االفصاح والشفافيةي أ

المهام واالجراءات المتبعة وطرق أداء العمل حول سير 

 .المكتب قيد الدراسة داخل

   -: بالمساءلةالعبارات المتعلقة  3.3.1.2

 ( نتائج التحليل اإلحصائي للمحور الثاني10جدول )

 العبارة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 اتجاه
 االجابة

نظام بالمكتب يوجد 
  للتدقيق فيفعال 

 االدارية.  االجراءات

 رفض 1.2 .222

يعتمد المكتب اقرار 
الدمة المالية لكافة 

 .بالمكتب العاملين

 رفض 1.9 328.

يتم تطبيق معايير 
المساءلة والمراجعة من 
قبل جهات مستقلة من 

 خارج المكتب.

 قبول 3.7 673.

مراقبين من داخل يوجد 
 نويقومالمكتب 
السجالت  بمراجعة

بصفة  العمل جراءاتإو

 .ريةدو

 رفض 1.7 325.

 رفض 2.125 المتوسط العام

أن المتوسط العام الحقيقي  يالحظ السابقمن الجدول  

من صغر أوهو  ،(2.125لعبارات المحور يساوي )

 العاملينمما يعني أن آراء  ،(3المتوسط المفترض )

 .عبارات هذا المحوررفض تتجه نحو 

 يالثانحول المحور  t ختبارانتائج ( 11)جدول 

 المحور

الفرق 
بين 

متوسط 
المجال 

والمتوسط 
 الحسابي

القيمة 
االحصائية 
t. test 

 قيمة
الداللة 

 االحصائية

 القرار

 رفض 0.03 3.716 0.70 الثاني

بين  الفروق( أن 11)رقم نالحظ من خالل الجدول 

(، ولتحديد 0.70)الحسابي متوسط المجال والمتوسط 

 كانتاالحصائية  جوهرية هذه الفروق، فان قيمة الداللة

(، مما يعني رفض 0.05)من (، وهي أصغر 0.03)

أن هناك ضعف في مستوى  المحور، أيفقرات هذا 

  .والمراجعة إلجراءات العمل تطبيق المساءلة

  -: االلكترونية باألرشفةالمتعلقة  العبارات 3.3.1.3

 الثالث( نتائج التحليل اإلحصائي للمحور 12جدول )

 العبارة
االنحراف 

 لمعياريا
المتوسط 
 الحسابي

 اتجاه

 االجابة

يستخدم المكتب نظام 
االرشفة االلكترونية 

 لحفظ الوثائق .

 رفض 926. 123.

يقوم المكتب بإجراء 
دورات تدريبية 

دورية للعاملين على 
 تكنولوجيا ستخدامإ

  المعلومات.

 رفض 1.01 220.

تتوفر لدى المكتب 
 اتصاالت داخليةشبكة 

له وخارجية تتيح 

  .لمواطنينالتواصل مع ا

 قبول 3.3 .650

يتوفر للمكتب نظام 
السترجاع الوثائق 

السريع الطالع وا
 .عليها

 رفض 1.9 335.

 رفض 1.79 المتوسط العام
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( يتبةةةين أن جميةةةع قةةةيم المتوسةةةط 12مةةةن الجةةةدول رقةةةم )

 ،3مةةةن  قةةةلالحسةةةابي للعبةةةارات المتعلقةةةة بهةةةذا المحةةةور أ

يقةي وبحساب المتوسةط العةام الحق باستثناء العبارة الثالثة،

 منصغر أوهو  ،(1.79لعبارات المحور نجده يساوي )

تتجه  العاملينمما يعني أن آراء  ،المتوسط المفترض

 .عبارات هذا المحوررفض واضح لنحو 

 الثالثحول المحور  t ختبارانتائج ( 13)جدول 

 المحور

الفرق 
بين 

متوسط 
المجال 

والمتوسط 
 الحسابي

القيمة 
الحصائية ا

t. test 

 قيمة
الداللة 

 االحصائية

 القرار

 رفض 0.04 3.811 0.80 الثاني

بين  الفروقن أ( 13)رقم نالحظ من خالل الجدول 

ولتحديد  (،0.80)الحسابي متوسط المجال والمتوسط 

لة القيمة الد نت أنبيفإن الن تائج  ،روقفال هذهجوهرية 

من  أصغر( وهي 0.04ساوي )ت لالختباراإلحصائية 

هذا المحور، فقرات رفض ل مما يعني وجود ،(0.05)

فة ن المكتب قيد الدراسة اليعتمد على االرشأ يبينوهذا 

 والوثائق.في حفظ واسترجاع المعلومات  ،االلكترونية

 

  -: القانون بسيادةالمتعلقة  العبارات 3.3.1.3

  الرابعمحور لل التحليل االحصائينتائج  (14جدول )

( يتبةةةين أن جميةةةع قةةةيم المتوسةةةط 14مةةةن الجةةةدول رقةةةم )

، 3مةةةن  قةةةلالحسةةةابي للعبةةةارات المتعلقةةةة بهةةةذا المحةةةور أ

ساب المتوسةط العةام الحقيقةي لعبةارات المحةور نجةده وبح

 ،مةن المتوسةط المفتةرضصةغر أوهةو  ،(1.96يسةاوي )

عبارات هةذا  رفضتتجه نحو  العاملينمما يعني أن آراء 

 .المحور

 الرابعحول المحور  tختبار إنتائج ( 15)جدول 

 المحور

الفرق 
بين 

متوسط 
المجال 

والمتوسط 
 الحسابي

القيمة 
االحصائية 
t. test 

 قيمة
الداللة 

 االحصائية

 القرار

 رفض 0.04 3.823 0.86 الثاني

بةةةين  الفةةروق( ان 15)رقةةةم نالحةةظ مةةن خةةةالل الجةةدول 

ن أكمةةةا  (،0.86)الحسةةابي متوسةةط المجةةال والمتوسةةةط 

ي سةاوت لالختبةارة اللةة اإلحصةائيالنتائج بينت أن قيمة الد

 ممةةا يعنةةي وجةةود ،(0.05مةةن ) أصةةغر( وهةةي 0.04)

ن هنةةةاك أ وهةةةذا يوضةةةح هةةةذا المحةةةور،قةةةرات فرفةةةض ل

ضةعف فةي مسةتوى مبةدأ سةيادة القةانون، وغيةاب الغطةةاء 

 .قيد الدراسةالمكتب ني لتطبيقه داخل االداري والقانو

  -: االجراءات بتبسيطالمتعلقة  العبارات 3.3.1.4

 سالخام( نتائج التحليل اإلحصائي للمحور 16جدول )

المتوسط العام ن أ( يالحظ 16)رقم الجدول من  

        الحقيقي 

من صغر أوهو  ،(1.24لعبارات المحور يساوي )

 العاملينمما يعني أن آراء  (،3) المفترضالمتوسط 

 .عبارات هذا المحور رفضتتجه نحو 

 

 

 

 

 

 العبارة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اتجاه 
 االجابة

اتخاد كافة التدابير يتم 
منع ومكافحة القانونية ل

 الفساد االداري بالمكتب
 قبول 3.5 .655

يوفر المكتب االستقاللية 

 لغطاء لتطبيق القانون وا
 رفض 1.8 .330

يضمن المكتب حق 
و االشخاص أالكيانات 

الذين اصابهم ضرر من 

 . اءات المتبعةاالجر

 رفض 1.5 .320

يتم تعزيز مساهمة 
االعالم ومنظمات 
المجتمع المدني في 

مكافحة استخدام السلطة 
 لتحقيق مكاسب خاصة.

 رفض 1.01 210.

 رفض 1.96 المتوسط العام
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 الخامسحول المحور  t ختبارانتائج ( 17)جدول 

 المحور

الفرق 
بين 

متوسط 
المجال 

والمتوسط 
 الحسابي

القيمة 
االحصائية 
t. test 

 قيمة
الداللة 

 االحصائية

 القرار

 رفض 0.03 3.223 0.63 الثاني

بةةين  الفةةروقن أ( 17)رقةةم ل الجةةدول نالحةةظ مةةن خةةال 

ن أكمةةةا  (،0.63)الحسةةابي متوسةةط المجةةال والمتوسةةةط 

وي سةات لالختبةارة تائج بي نت أن قيمة الداللةة اإلحصةائيالن

 ممةةا يعنةةي وجةةود ،(0.05مةةن ) أصةةغر( وهةةي 0.03)

ن المكتةب قيةد أيوضةح  وهذا المحور،هذا فقرات رفض ل

جةةةةراءات الدراسةةةةة ال يسةةةةعى نحةةةةو محاولةةةةة تبسةةةةيط اال

مةةن خةةالل االسةةتعانة بالتطبيقةةات الحديثةةة فةةي  ،االداريةةة

   .مجال تخطيط الوقت وتدفق االجراءات االدارية

 -الدراسة: فروض  ختبارا 3.3.2

توجةةد عالقةةة ذات داللةةة  الفرضييية الرئيسييية للدراسيية:

الحوكمةةةةة االلكترونيةةةةة وتبسةةةةيط  بةةةةين تطبيةةةةقإحصةةةةائية 

  الدراسة. قيد االجراءات االدارية في المكتب

 -االنحدار: ( معادلة )أ

(  OLSطريقة المربعات الصغرى االعتياديةة ) باستخدام

تم تقدير معلمات نموذج االنحةدار الخطةي البسةيط، وهةي 

يمثةةةل  iX، حيةةةثβومعامةةةل االنحةةةدار  αالجةةةزء الثابةةةت 

 iYوالمتغيةر  ،(0.621( ويسةاوى)الحوكمة االلكترونية)

(، 0.569( ويسةاوى) ةتبسيط االجةراءات االداريةيمثل )

ومةةن النتةةائج نالحةةظ أن إشةةارة معلمةةة االنحةةدار موجبةةة، 

 بةةينذات داللةةة إحصةةائية  عالقةةةممةةا يشةةير إلةةى وجةةود 

لةدى  وتبسةيط االجةراءات االداريةةالحوكمة االلكترونيةة )

 فةي مسةتوى زيادة  كل (، أي أنمفردات مجتمع الدراسة

زيةةادة  ( وحةةدة واحةةدة، يةةؤدي إلةةىالحوكمةةة االلكترونيةةة) 

(  0.569( بـةـ)تبسيط االجراءات االداريةةمستوى ) في 

( الحوكمةةة االلكترونيةةة)فةةي  نخفةةاضإوحةدة، كمةةا أن كةةل 

تبسةةةيط ) مسةةةتوى نخفةةةاض فةةةيإوحةةدة واحةةةدة، يصةةةاحبه 

 ( بقيمةةةةةةاالجةةةةراءات االداريةةةةة بالمكتةةةةب قيةةةةد الدراسةةةةة

 ( وحدة.0.569)

 -الخطي: ختبار داللة االنحدار إ( )ب

يبةةةين نتةةةائج تقيةةةيم نمةةةوذج االنحةةةدار  (18)رقةةةم الجةةةدول 

المحسةوبة  (F)ختبار إومن الجدول نجد أن قيمة  المقدر،

الجدوليةةةة  (F)مةةةن قيمةةةة  كبةةةروهةةةي أ (9.93تسةةةاوي )

( 0.05ومسةةةتوى معنويةةةة ) ،(35و 1حريةةةة )بةةةدرجتي 

ذات عالقةةةة ، وذلةةةك يعنةةةي أن هنةةةاك (4.08) اويوتسةةة

( 1iY اريةةةاالجةةراءات االد )تبسةةيط بةةينداللةةة إحصةةائية 

من جهةة أخةرى فةإن قيمةة و (،iX الحوكمة االلكترونيةو)

%(، وهذا يعنةي 17.4) تساوي  2Rمعامل التحديد وهو 

فسةةةةر  ( قةةةدااللكترونيةةةةالحوكمةةةةة أن المتغيةةةر التنبةةةؤي )

تبسةيط %( من التغير فةي المتغيةر التةابع )17.4حوالي )

 (. االجراءات االدارية

عالقةة وجةود  تةنص علةىالتةي وبالتالي تم قبول الفرضية 

 الحوكمةةةة االلكترونيةةةة بةةةين تطبيةةةقذات داللةةةة إحصةةةائية 

 .الدراسة وتبسيط االجراءات االدارية في المكتب قيد

 ةنحدار الفرضية الرئيسإتقييم نموذج نتائج ( 18جدول )

 النتائج والتوصيات 3.4

 العبارة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 اتجاه

يتم االستعانة بخرائط 
الجراءات تدفق ا

االدارية للتعرف على 

 .المشاكل فيها ومعالجتها

 رفض 1.02 .222

يتم دراسة اآلراء 
والمقترحات لتحقيق 

 .اختصار الوقت والجهد
 رفض 1.6 324.

يتم تدريب العاملين على 
طرق استخدام وتطبيق 
االجراءات المستحدثة 
 .بما يضمن سالمة التنفيذ

 رفض 1.3 320.

 المكتب تقوم إدارة
باالطالع على شكاوى 
المواطنين ومالحظاتهم 

  .حول خدمات المكتب

 رفض 1.02 .222

 1.24 المتوسط العام
 رفض
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قةةة بمتغيةةرات علتلبيانةةات المل دراسةةة وتحليةةل امةةن خةةال

، توصةةلت هةةذه لهةةا الفرضةةية الرئيسةةة ختبةةارإراسةةة، والد

 "بةـ  ة من النتائج والتوصةيات تتعلةقوعالدراسة إلى مجم

الحوكمةةةة االلكترونيةةةة ودورهةةةا فةةةي تبسةةةيط اإلجةةةراءات 

  -: يلي فيما" نجملها االدارية

  -النتائج:  3.4.1

 اللةود عالقة ذات دلى وجإتوصلت الدراسة  -1

الحوكمة االلكترونية وتبسيط حصائية بين تطبيق إ

 (.18) جدول رقم، راءات االداريةاالج

أن هناك غياب واضح لعنصري بينت النتائج   -2

واالجراءات ، االفصاح والشفافية حول سير العمل

، داء المهام داخل المكتب قيد الدراسةالمتبعة وطرق أ

 .(9) الجدول

 أن هناك ضعف في مستوى تطبيقت النتائج وضحأ -3

ب المساءلة والمراجعة إلجراءات العمل داخل المكت مبدأ

 (.11جدول رقم ) ،الدراسةقيد 

ن هناك ضعف واضح في أ لىإتوصلت الدراسة  -4

لغطاء االداري لمستوى مبدأ سيادة القانون، وغياب 

قيد المكتب في ني لتطبيقه تجاه المخالفين والقانو

 .(15) ول رقمدالج ،الدراسة

الرشفة انظام اليعتمد على ن المكتب أبينت النتائج  -5

سترجاع وتداول البيانات إفي حفظ و ،االلكترونية

 .(13الجدول رقم ) ،والوثائقوالمعلومات 

حو نن المكتب قيد الدراسة ال يسعى أظهرت النتائج أ -6

 تعانةمن خالل االس ،محاولة تبسيط االجراءات االدارية

وتدفق بالتطبيقات الحديثة في مجال تخطيط الوقت 

  .(17) االجراءات، الجدول رقم

  -: التوصيات 3.4.2

على النتائج التي تم التوصل اليها، توصي هذه  بناء  

  -يلي:  الدراسة بما

توفر عنصري االفصاح ضمان  علىالعمل  -1

 تباعها داخلإفي كافة االجراءات التي يتم  ،والشفافية

  -خالل: ، وذلك من قيد الدراسة كتبالم

تزويد المواطنين والجهات ذات العالقة بالمعلومات  -أ

  .قيد الدراسة بالمكتب المتبعة حول كافة االجراءات

والحصول وحل مشاكلهم، المواطنين  افهم قضاي -ب

 خدها بعين االعتبار.أو آرائهمعلى 

اءلة المس أعمل على تفعيل مبدبالوصي الدراسة ت -2

   -خالل: من وذلك جراءات العمل، إوالمراجعة لكافة 

الداخلي  التدقيقو ،تطبيق معايير المساءلة والمراجعة -أ

 .كتبالمداخل  والخارجي لكافة االجراءات المتبعة

لقانوني سيادة القانون وتوفير الغطاء ا أتعزيز مبد -ب

  قيد الدراسة. واالداري تجاه المخالفين داخل المكتب

، يساد االدارالفية لمكافحة كافة التدابير القانون اتخاذ -ج

  .الكيانات واالشخاص كافة ضمان حقوقو

سترجاع إنظام االرشفة االلكترونية في حفظ و عتمادا -4

 ا،وتداول البيانات والوثائق والمعلومات واالطالع عليه

ا بم ،األنظمة االلكترونيةب االستعانةوذلك بالحرص على 

 .االجراءاتو المعامالت نجازإ عملية تسريع فييساهم 

لمكتب داخل ا العمل على تبسيط االجراءات االدارية -5

  -ل: خالمن وذلك  قيد الدراسة

ختصار إي التي تساهم فاالستعانة بالتطبيقات الحديثة  -أ

 وتزيد من جودة ودقة أداء المهام. ،الوقت والجهد

ق فالستعانة بخرائط تدواالقيام بتخطيط الوقت  -ب

 لتحقيق االنسيابية والمرونة في ،االجراءات االدارية

 .االجراءات

جعة كافة االجراءات االدارية المتبعة القيام بمرا -ج

 الضرورية غير الخطوات لغاءإو ،بالمكتب قيد الدراسة

 ها.ترتيب إعادةأو  هامن

وجه أ، ولتغطية وحساسية الموضوع ألهمية نظرا   -6

 الباحث وصيي راسة،عترت هذه الدإالقصور التي 

 الحوكمة االلكترونية مجال في ،أخرى دراسات   بأجراء

 تبسيط االجراءات االدارية. في ودورها

 

 

2R % ختبار إ معامل التحديدF مستوى المعنوية 

17.4 9.93 0.017 
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 -المراجع: بقائمة  ●

 ؤيار – االلكترونية الحوكمة أونيس،المجيد  عبد  ]1[

جودة الخدمات،  حول الدولي العلمي المؤتمر ،شاملة

 .67ص ،2016،( البليدة)جامعة البليدة، 

الشركات و  ، حوكمةعبد الجليل أل غزوي حسين  ]2[

، مجلة على مستوى االفصاح في المعلومات أثرها

 ، (العربيةاألكاديمية )كوبنهاجن:  واالقتصاد،االدارة 

 .23، ص2016

 في ودورها الحوكمة آليات التميمي،حمد أ عباس  ]3[

 المملوكة الشركات في واإلداري المالي الفساد من الحد

 ليةك )بغداد: ،القتصاديةا للعلوم غدادب كلية لةمج لة،للدو

 .7201 ، االقتصادية( للعلوم بغداد

تطبيق الحوكمة  ، معوقاتفطيمة الزهراء لواتي  ]4[

 ماجستيرااللكترونية في المؤسسات العمومية، رسالة 

 .2015،غير منشورة، )جامعة محمد خيضر، بسكرة(

بسيط تانسيابية العمل في عبد الحميد عبد الفتاح، أثر   ]5[

، منشورة غير ماجستير رسالة االجراءات االدارية،

 .2014 ،اإلسالمية(  الجامعة غزة:)

عبود الجيار، ثقافة المعلومات ودورها في  سلمان  ]6[

 ،اإلدارية سعود الملك جامعة مجلةتبسيط االجراءات، 

 ،سعود( )الرياض: جامعة الملك  2 عددال، 24 مجلد

2016. 

في  االلكترونيةحوكمة الأثر ، سندس سعدي حسين  ]7[

ة ، بحث غير منشور لنيل شهادة المحاسبالتدقيق الداخلي

 ، (يينالقانونالمعهد العربي للمحاسبين بغداد: القانونية، )

  .68ص ،. 2016

 اإللكترونية والحد الحكومةعمر موسى القريشي،   ]8[

 لجلبي(ا )بيروت: منشورات ،اإلداري الفساد ظاهرة من

 .22، ص2015 ،

 االدارة االلكترونية وأثرها في أحالم محمد شواي، ]9[

، مجلة 4، العدد24، المجلد تطوير االداء الوظيفي

 .46 ، ص2016 : جامعة بابل(بابل)جامعة بابل، 

 ،والممارسة الوظائف -اإلدارة  باسم الحميري،  ]01[

 .78ص ،2015) للنشر الحامددار : )عمان

 نحو الطريق اإللكترونية الحكومة الخمايسة، مصدا   ]11[

 2013الحديثة(، الكتب عالم :)عمان االداري، االصالح

 .98ص

 بالدائرة االلكترونية الحوكمة ، حسين خالص مريم  ]21[

 غدادب كلية مجلة الضريبي، السياسة قسم - االقتصادية

 ،بغداد( : جامعة بغداد (،67 العدد االقتصادية، للعلوم

 .63ص ،2017

 في المؤسسية الحوكمة دودين ، أهمية يوسف أحمد  ]31[

 للبحوث الزرقاء الفساد، مجلة ومكافحة الرقابة تعزيز

)الزرقاء: 3 دالعد – 15 المجلد – اإلنسانية والدراسات

 .78، ص2015، (الزرقاءجامعة 

 :عمان (،اإللكترونية البيئة ربحي مصطفي عليان،  ]41[

  .122، ص2013، )للنشر صفاء دار

 .23، مرجع سابق، صيغزوالحسين عبد الجليل   ]51[

 وحوكمة الحسابات مراجعة علي، نصر الوهاب عبد ]61[

 ،المعاصرة األعمال العربية بيئة في الشركات

 .93، ص2009،الجامعية( : الدار ةاالسكندري)

 .80ونيس، مرجع سابق، صأالمجيد  عبد ]71[

 .65ص سابق، مرجع ، خالص مريم  ]81[

 ةالقدر عزيزت يف حوكمةال دور ،جوزي جميلة ]19[

 جامعة نشورة،)بسكرة:م يرغ اجستيرم سالةر ،التنافسية

 .47-45 ص.ص ،0142 خيضر( محمد

  -الحوكمة ساسياتأ ،لعازميا محمد عبيد جمال  ]02[

 صل:والم) قتصاديات،إ جلةم ،ومفاهيم مصطلحات

 .58-55. ص ص. ،2016 ، الموصل( جامعة

 الحوكمة مواقع حمايةو تأمينموسى عمران،  خلود  ]12[

، رسالة ماجستير غير البصرة محافظة االلكترونية في

 -45ص  ص. ،البصرة( : جامعة البصرة)، منشورة

47. 

ستخدام تكنولوجيا المعلومات إ، أثر عربيعطية ال  ]22[

، ط اإلجراءات االداريةيوتبس االصالح االداريعلى 
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األجهزة بعض  فيلعاملين على ا دراسة ميدانية

 .98، ص2017 ،ورقلة( )ورقلة: جامعة  ،الحكومية

معوقات التطوير التنظيمي وتبسيط ، نجم عبود نجم ]32[

االجراءات االدارية، دراسة حالة علي شركات القطاع 

، 69، العدد لعام بالموصل، مجلة جامعة الموصلا

 .33، ص2015 ،الموصل(  الموصل: جامعة)

 .90حميري، مرجع سابق، صال باسم ]42[

 جراءات العمل، )عمان: إموسى اللوزي، التنظيم و ]52[

 .82 ، ص2007،للنشر( وائل دار 

 ومعالجة الشركات حوكمة سليمان، مصطفى محمد ]26[

، 2006 ، الجامعية( الدار :)االسكندرية ،اإلداري الفساد

 .117-115.صص

 في لالعم نسيابيةإ متطلبات رأث، عباس نضال ]72[

: منشورات معهد الرصافة)، اإلدارية اإلجراءات تبسيط

 .41- 40.ص، ص2017 ،الرصافة( 

الصيرفي، تبسيط إجراءات العمل، )عمان:  محمد ]28[

 .24 -22ص ، ص.2008،الدولية( مؤسسة حورس 


