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:المستخمص

ييتـ البحث بتشخيص المتطمبات التقنية لمتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية لدل العامميف في

 بيدؼ بياف مدل إدراؾ ىؤالء العامميف ليذه،شركة كممات لالتصاالت في محافظة كرككؾ

المتطمبات كأثرىا في عممية التحكؿ مف األسمكب التقميدم لإلدارة نحك األسمكب الحديث كالمتمثؿ
.باإلدارة االلكتركنية

) فردا مف العامميف في44(  كزعت عمى،تـ استخداـ استمارة استبانة أعدت ليذا الغرض

 كلغرض اختبار فرضيات البحث استخدمت،مكاتب شركة كممات لالتصاالت في محافظة كرككؾ

 لمعرفة كتشخيص طبيعة، كالكزف المطمكب،أساليب إحصائية تمثمت باألكساط الحسابية المرجحة
 كتمخض عف البحث مجمكعة مف االستنتاجات كالتكصيات كالتي.العالقة بيف متغيرات البحث

نتمنى اف تسيـ في تكفير األسس التي تعد منطمقا لمتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية في منظمات

. االعماؿ بكافة أنكاعيا كاختصاصاتيا

، ابعاد اإلدارة االلكتركنية، أىداؼ اإلدارة االلكتركنية، اإلدارة االلكتركنية:الكممات المفتاحية
.متطمبات اإلدارة االلكتركنية

Abstract:
Find cares diagnosis of the technical requirements for the shift towards
electronic management of employees in the words of company
communications in the province of Kirkuk , in order to realize the extent of
these workers to these requirements and their impact on the process of
transformation of the traditional method of management style towards the
goal
of
modern
management
and
electronic.
Was used form questionnaire prepared for this purpose, and distributed
to the (40) members of the staff in the offices of Kalimat Telecom in the
province of Kirkuk, and for the purpose of testing the hypotheses used
statistical methods represented by the media arithmetic weighted, and
desired weight, to see and diagnose the nature of the relationship between
the variables of the research.
Search resulted in a set of conclusions and recommendations which we
hope to contribute to the provision of the bases, which is the starting point
for a shift towards electronic management in business organizations of all
kinds and competence.
Key words: electronic management, electronic management targets, the
dimensions of electronic management, electronic management
requirements.
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المقدمة:

حظي مكضكع اإلدارة االلكتركنية باىتماـ الكتاب اإلدارييف ،باعتباره احد ثمار التقدـ العممي

كالتطكر التقني .اذ استمت ثكرة المعمكمات كتقنيات االتصاالت بإيجاد أسمكب حديث إلدارة حديثة
تختمؼ اختالفا كميا عف اإلدارة التقميدية المتعارؼ عمييا في جميع منظمات االعماؿ ،تقكـ فمسفة

ىذا األسمكب الحديث عمى مبدأ التغيير كالتي تفرض عمى منظمات االعماؿ ضركرة التفكير

اإلبداعي لمكائمة استراتيجياتيا كسياساتيا كعممياتيا مع ىذه التقنيات الحديثة ،ككيفية تحقيؽ أقصى
استفادة ممكنة منيا ،كبما يسيـ تحقيؽ أىداؼ المنظمة كغاياتيا.

لقد كفرت اإلدارة االلكتركنية لمنظمات االعماؿ سبال سيمت كبسطت مف خالليا إجراءات

العمؿ اإلدارم ،كما رشدت كقكمت الكظائؼ كالعمميات اإلدارية مف تخطيط ،كتنظيـ ،كتحفيز،
كرقابة ،كاتخاذ قرار .فضال عف االستثمار الصحيح لجميع مكارد المنظمة كامكاناتيا ،كالتي

بمجمكعيا حطمت قيكدا كانت تفرضيا اإلجراءات التقميدية لمعمؿ اإلدارم عمى المنظمة كأعطتيا
سمة تفكقت كتميزت بمكجبيا عف غيرىا مف المنظمات التي مازالت تعتمد األسمكب التقميدم في

اإلدارة  ،تحديدا في كقتنا الحالي الذم تتميز فيو بيئة األعماؿ بتغيرات سريعة مف شانيا التأثير في
أداء المنظمات كبالتالي تحقيؽ أىدافيا ،عميو كألجؿ بمكغ البحث مراميو جرل تقسيمو إلى أربعة

محاكر ككاالتي:

المحور األول /منيجية البحث

المحور الثاني /اإلدارة االلكترونية مفاىيم أساسية

المحور الثالث /وصف وتشخيص متغيرات البحث المحور الرابع :االستنتاجات والمقترحات

المحور األول /منيجية البحث
مشكمة البحث

بعد إجػراء زيػارة اسػتطالعية أكليػة إلػى شػركة كممػات لالتصػاالت بمكاتبيػا كافػة فػي محافظػة

كركػػكؾ ،اتضػػح إف المشػػكمة األساسػػية لمشػػركة المبحكثػػة تتمحػػكر حػػكؿ ضػػعؼ إدراؾ العػػامميف فييػػا

لممتطمب ػػات التقني ػػة األساس ػػية الالزم ػػة لمتح ػػكؿ نح ػػك اإلدارة االلكتركني ػػة ،كاتس ػػاقا م ػػع م ػػا تق ػػدـ يمك ػػف
صياغة مشكمة ىذا البحث عمى شكؿ السؤاؿ التالي:

(ما مدى توفر المتطمبات التقنية األساسية الالزمة لمتحول نحو اإلدارة االلكترونية في شركة

كممات ،وما ىو مستوى إدراك العاممين فبالشركة ليا؟).

أىمية البحث

تنبع أىمية البحث مف أىمية اإلدارة االلكتركنية كدكرىا في تعزيز أداء المنظمات ،كبالتالي

يمكف تمخيص أىمية البحث بما يمي:
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 -1يعد ىذا البحث جيدا عمميا بسيطا في مكضكع اإلدارة االلكتركنية كىك مف المكاضيع الحديثة
في مجاؿ شركات االتصاالت في محافظة كرككؾ نأمؿ إثراء المكتبة العممية بو.

 -2التعريؼ بالمتطمبات التقنية األساسية لإلدارة االلكتركنية السائدة في شركة كممات لالتصاالت
في محافظة كرككؾ.

أىداف البحث

في ضكء تحديد مشكمة البحػث كأىميتػو ،فػاف ىػدؼ البحػث األسػاس ينصػب عمػى تشػخيص

المتطمبات التقنية األساسية الالزمة لمتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية في شركة كممات لالتصاالت في
محافظة كرككؾ ،كمدل إدراؾ العامميف في ىذه الشركة ليذه المتطمبات ،فضال عف تحقيؽ األىداؼ

اآلتية:

 -1التعريؼ بمفيكـ اإلدارة االلكتركنية كاىميتيا.

 -2التعػػرؼ عمػػى المتطمبػػات التقنيػػة لػػإلدارة االلكتركنيػػة السػػائدة فػػي منظمػػات االتصػػاالت بعامػػة
كالمنظمة المبحكثة بخاصة.

 -3تقديـ مجمكعة مف المقترحات كذلؾ اعتمادا عمى النتائج المستمدة مف تحميؿ البيانات
كالمعمكمات بغية كضع البحث مكضع التنفيذ.

فرضيات البحث

كتماشيا مع أىداؼ البحث تـ اعتماد فرضية رئيسة مفادىا:

"ال يمتمؾ األفراد المبحكثيف في شركة كممات لالتصاالت إدراكا كافيا كرؤية كاضحة كمعرفة دقيقة
بالمتطمبات التقنية األساسية الالزمة لمتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية السائدة في شركتيـ".

عينة ومجتمع البحث

تناكؿ البحث بالعرض كالتحميؿ القيادات اإلدارية في شركة كممات لالتصاالت في

محافظة كرككؾ ،كقد جرل اختيار عينة مقصكدة منيـ ،كتـ تكزيع ( )44استمارة استبياف ،كتـ
استرداد جميع االستمارات كبذلؾ أصبح حجـ العينة (.)44

أساليب جمع البيانات

بغيػػة الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات كالمعمكمػػات الالزمػػة إلسػػناد أىػػداؼ البحػػث لتسػػاىـ فػػي اختبػػار

الفرض ػػيات كاثباتي ػػا ،فق ػػد اعتم ػػد لتغطي ػػة الجان ػػب النظ ػػرم عم ػػى العدي ػػد م ػػف المص ػػادر الت ػػي تمثم ػػت
بالمراجع العممية مف الكتب كالمجػالت كالد ارسػات كاالطػاريح ذات الصػمة ،سػكاء المتػكفرة منيػا داخػؿ

المكتبة أك خارجيا كمف خالؿ شبكة االنترنت ،كفي الجانب الميداني تـ اسػتخدـ الكسػائؿ اآلتيػة فػي
جمع البيانات المطمكبة لمبحث.
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 -1المقابالت الشخصية :ممثمة بالسيد مدير الفػرع الػرئيس لمشػركة فػي المحافظػة كمعاكنػو ،كالسػادة

رؤس ػػاء األقس ػػاـ كاألنش ػػطة الرئيس ػػة كالب ػػال( ع ػػددىـ ( )5أفػ ػراد ف ػػي ذات الف ػػرع ،كق ػػد أجري ػػت
المقابالت في الفترة الممتدة مف .2415/2/15-2/1

 - 2المشاىدات الميدانية.

 -3اإلستبانة ،تـ تطكير استبانو خاصة لتشخيص المتطمبات التقنية لإلدارة االلكتركنية السائدة في
شركة كممات لالتصاالت في محافظة كرككؾ ،أما لمستكل اإلجابة فقد تـ اعتماد مقياس

( )likertالثالثي في استمارة اإلستبانة كالمرتب بالتدرج مف عبارة اتفؽ التي أخذت الكزف

( 3كصكال) إلى عبارة ال اتفؽ التي أخذت الكزف ( 1صحيح) كبمدل استجابة ()3 – 1
كبكسط حسابي قدرة ( ، )2كاشتممت االستمارة عمى جزئييف ،تضمف األكؿ معمكمات تعريفية
عف األفراد المبحكثيف ،فيما تضمف الجزء الثاني المقاييس الخاصة بمكضكع البحث.

أساليب التحميل اإلحصائي

تػػـ اعتمػػاد عػػدد مػػف األسػػاليب اإلحصػػائية التػػي أسػػيمت فػػي اختبػػار فرضػػيات البحػػث ،كمنيػػا

التكػ اررات كالنسػب المئكيػة كالمتكسػطات المرجحػة ،كالػكزف المطمػكب ككنيػا أدكات كصػؼ كتشػخيص

لمتغيرات البحث.

حدود البحث

 .1الحدود العممية :يتحدد البحث عمميان بما جاء بأىدافو.

 .2الحدود المكانية :ينحصر البحث في شركة كممات لالتصاالت كالتي تـ اختيارىػا كعينػة لمد ارسػة
كىي إحدل شركات االتصاالت لميكاتؼ النقالة العاممة في مدينة كرككؾ.

 .2الحدود البشرية :تتركز الحدكد البشرية لمدراسة عمى األفراد العامميف في مقر الشركة الرئيس
كمكاتبو الفرعية في محافظة كرككؾ ،إذ بم( مجمكع العينة ككؿ ( )44فردا ،كىـ مف العامميف

ذكم االختصاصات اإلدارية كاليندسية.

وصف المنظمة المبحوثة واألفراد المبحوثين.
أ_ المنظمة المبحوثة

شركة كممات لالتصاالت شركة خاصة مقفمة ،أُسست في العاـ  2446مف قبؿ
فريؽ مف الركاد في مجاؿ االتصاالت الالسمكية كاالتصاالت العالمية ،حيث الخبرة في
تصميـ النظـ كتصنيع كادارة الشبكات الالسمكية ،كاإلمكانيات العالمية كالمحمية
اليندسية المتكفرة لتنفيذ مشركع تكريد كاستثمار كادارة شبكة اتصاالت ىاتفية السمكية
ثابتة عمى مستكل دكلة العراؽ مف حيث القابمية لمعمؿ كقابمية الصيانة الدائمة كدمج
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الشبكة مع شبكة االتصاالت األرضية كالنقالة المتكاجدة كالمستقبمية ،كاالستعداد
لمخدمات التي سكؼ تظير مستقبال .يقع مكتب الشركة الرئيس في العراؽ ،كتنتشر
مكاتبيا في المحافظات العراقية الكبرل ،فضال عف دكلة الككيت كالمممكة المتحدة.

ب_ وصف األفراد المبحوثين

تـ تكزيع ( )44استمارة استبياف عمى القيادات اإلدارية كىـ األفراد المبحكثيف في المنظمة
المبحكثة ،كقد شممت االستبانة األفراد مف ذكم االختصاصات اليندسية كالرادارية حص ار كذلؾ كفقا

لرغبة إدارة الشركة المبحكثة في المحافظة ،كتماشيا مع رأييا الخاص بعدـ تماس ىذه الفئة
بمكضكع البحث ،مف حيث الفكرة كالمضمكف .كتـ استرجاع استمارات االستبانة بالكامؿ كبمعدؿ

استجابة  ،%144كيكضح الجدكؿ ( )1سمات األفراد المبحكثيف في الشركة المبحكثة مف خالؿ
تأشير اآلتي:

 -1تشير المعطيات إلى تكزيع األفراد المبحكثيف كفقا لمجنس إلى اف نسبة الذككر(  )%04إلى

النساء ( ،)% 33كيتفؽ ىذا مع طبيعة بعض اعماؿ المنظمة المبحكثة كالتي تتكافؽ مع

الذككر أكثر مف اإلناث كتحديدا في المجاالت اليندسية كالفنية المتمثمة بنصب األبراج
كصيانتيا كمتابعتيا.

 -2فيما يخص الفئة العمرية ظير إف الفئة ( )35-26قد حققت أعمى نسبة ،إذ بمغت (،)%55
كيدؿ ىذا عمى اعتماد المنظمة المبحكثة (الشركة) عمى الطاقات الشابة كىذا جزء مف سياستو

في التكظيؼ المكجو نحك الشباب بعد ىـ طاقات كقدرات حيكية ينبغي تكظيفيا باالتجاه
الصحيح ،فضال عف مسؤكلية الشركة تجاه المجتمع الذم تعمؿ فيو كمف اجؿ ىك ذلؾ
بامتصاص البطالة كتكفير فرص عمؿ لمشباب .كجاءت بالمرتبة الثانية الفئة العمرية (- 36

 )45كبنسبة ( ،)%34فيما جاءت الفئة ( )55 – 46كبنسبة ( )%5كىك اقؿ معدؿ بيف
الفئات العمرية األخرل.

 -3فيما يتعمؽ بالمؤىؿ العممي فاف (  )%04مف األفراد المبحكثيف مف حممة شيادة البكالكريكس،
ك ( )%5مف حممة شيادة الماجستير ،ك( )%25مف حممة الدبمكـ الفني .كلـ تشير المعطيات

إلى كجكد مف ىـ أعمى كاقؿ مما حدد مف حممة الشيادات كفؽ الفئات المذككرة.

 -4فيما يخص مدة الخدمة في الشركة المبحكثة فاف ( )%45مف االفراد لمبحكثيف كانكا مف الفئة
( ،)8- 6كتمتيا الفئة (  )5-3إذ بمغت نسبتيا ( ،)%35في حيف بمغت نسبة الفئة ( 2فاقؿ)

( ،)%23مما يدلؿ عمى اف اغمب العامميف ىـ ممف بدءا بالعمؿ مع الشركة منذ تأسيسيا في
المحافظة كمازاؿ مستم ار بالخدمة فييا.
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جدكؿ رقـ ()1

خصائص األفراد المبحكثيف في الشركة المبحكثة
تكزيع األفراد المبحكثيف كفقا لمجنس
ذككر

المجمكع

إناث

العدد

%

العدد

%

العدد

%

28

70

12

30

43

133

تكزيع األفراد المبحكثيف كفقا لمعمر
 25فاقؿ

45- 36

35- 26

55 – 46

المجمكع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

4

13

22

55

12

33

2

5

43

133

تكزيع األفراد المبحكثيف كفقا لممؤىؿ العممي
بكالكريكس

دبمكـ فني

ماجستير

المجمكع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

13

25

28

73

2

5

43

133

تكزيع األفراد المبحكثيف كفقا لمدة الخدمة (سنة)
5-3

 2فاقؿ

المجمكع

8- 6

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

8

23

14

35

18

45

43

133

تكزيع األفراد المبحكثيف كفقا لممركز الكظيفي
نائب مدير

مدير فرع

مدير قسـ

مدير شعبة

المجمكع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

1

2.5

5

12.5

12

33

22

55

43

133

المصدر :مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج االستبياف.
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 -5أما المركز الكظيفي فقد جاءت فئة مدراء الشعب بأعمى نسبة إذ بمغت ( ،)%55تمييـ رؤساء
األقساـ ( ،)%34كمف ثـ فئة نكاب مدير فرع بنسبة (  ،)%12.5فيما جاءت فئة مدير فرع
بأقؿ نسبة إذ بمغت (  )2.5كذلؾ لكجكد مدير فرع كاحد مسؤكؿ عف الشركة في الحافظة.

المحور الثاني /اإلدارة االلكترونية مفاىيم أساسية
مفيوم اإلدارة االلكترونية وأىميتيا

عرفت اإلدارة االلكتركنية عمى أنيا "منيجية إدارية جديدة تقكـ عمى االستيعاب

كاالستخداـ الكاعي لتقنيات االتصاالت في ممارسة الكظائؼ األساسية لإلدارة في منظمات عصر
العكلمة كالتغيير" ( السممي ،)323، 2441،كعرفيا(نجـ )120 ،2444 ،بأنيا "العممية اإلدارية
القائمة عمى اإلمكانات المتميزة لالنترنت كشبكات األعماؿ في تخطيط كتكجيو كرقابة المكارد

كالقدرات الجكىرية لممنظمة كاآلخريف بدكف حدكد مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة" ،فيما يراىا

(الطعامنة كالعمكش )14 ،2444 ،عمى انيا "استخداـ الكسائؿ كالتقنيات االلكتركنية بكؿ ما

تقتضيو الممارسة ،أك التنظيـ ،أك اإلجراءات ،آك التجارة ،أك اإلعالف" ،كتشير إلييا

(ايفانز )13 ،2445،بانيا "اإلدارة التي عمادىا استخداـ الحكاسيب كشبكات االنترنت كاالكسترانت
التي تكفر المكاقع االلكتركنية المختمفة لدعـ كتعزيز الحصكؿ عمى المعمكمات كالخدمات كتكصيميا

لممكاطنيف كمنظمات االعماؿ بشفافية كبكفاءة كبعدالة عالية" ،كيعرفيا ( )Kaur et al.,2012,1
إلى انيا" عدد اآلليات التي تحكؿ ما في المكتب مف العمميات التقميدية الكرقية إلى العمميات

االلكتركنية ،كذلؾ بيدؼ إنشاء مكاتب اقؿ استخداما لمكرؽ" ،كما عرفيا ()Battaetal.,2012,4
"استخذام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من اجل تحسين عمليات اإلدارة والعمل الذاخلي
لإلدارات داخل المنظمة".
كمف مضاميف التعاريؼ أعاله نرل اآلتي:
 -1منيجية عمؿ جديدة تعتمد التقنيات الحديثة في العمؿ اإلدارم.

 -2تسعى إلى التحكؿ مف اإلدارة اليدكية إلى إدارة الكتركنية متكاممة باعتماد األتمتة كالحاسكب
كالبرامج كالتطبيقات المرافقة لو ،فضال عف استخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت الحديثة.

 -3رفع كفاءة الكظائؼ اإلدارية في التخطيط كالتنظيـ كالتحفيز كالرقابة بما يجعميا اكثر فاعمية،
كأعمى قدرة في تحقيؽ األىداؼ.

 -4تكفير المعمكمات الدقيقة كالالزمة التخاذ الق اررات بشكؿ صحيح مع احتساب سرعة التنفيذ
كخفض كمؼ اتخاذ القرار كتبسيط اإلجراءات المرافقة لو.

كتأسيسا عمى ما تقدـ يمكف تعريؼ اإلدارة االلكتركنية عمى انيا "استثمار تقنيات المعمكمات

كاالتصاالت ،كاعتمادىا في العمميات كاإلجراءات الرادارية كذلؾ بيدؼ تحسيف أداء المنظمة كرفع
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كفاءتيا ،كتعزيز فاعميتيا في بمكغ ما تصبك إليو مف أىداؼ ،كبالشكؿ الذم يضمف ليا تحقيؽ ميزة

تنافسية بيف منظمات االعماؿ المنافسة".

كتظير أىمية اإلدارة االلكتركنية بكضكح مف خالؿ ما تحققو مف ايجابيات لمنظمات

االعماؿ ،كالتي تأتي في مقدمتيا تبسيط اإلجراءات كالعمميات اإلدارية لمنظمات االعماؿ عمى
المستكييف الداخمي (داخؿ المنظمة) كالخارجي (عالقة المنظمة مع زبائنيا أك عالقتيا بالمنظمات

األخرل) ،كبما ينعكس إيجابا عمى جميع الجيات ذات العالقة بيذه العممية ،فضال عف اختصار
الكقت الالزـ إلتماـ االجراءات الرادارية ،كتخفيض الكمؼ ،كالترشيد في استخداـ مكارد المنظمة

كتحديدا ما يتعمؽ بالمستمزمات المكتبية الكرقية كالذم ينعكس إيجابا في عمؿ المنظمة ،مع األخذ

بنظر االعتبار ضركرة ضماف الدقة كالمكضكعية في المعمكمات األساسية الالزمة لصنع ق اررات

رشيدة تسيـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة كمرامييا.
كترل (قدكرم )164 ،2414 ،اف

أفضؿ طريقة لتكضيح أىمية العمؿ بنظاـ اإلدارة

االلكتركنية تتمثؿ في تكضيح الطريقة التي كانت تعمؿ بيا المنظمات قبؿ تطبيؽ اإلدارة
االلكتركنية عندئذ ستتكفر إمكانية معرفة نمكذج النظاـ اإلدارم المطمكب تحقيقو كمف خالؿ عقد

مقارنة بيف النمكذجيف القديـ كالحديث سيككف بالمقدكر رؤية مدل التغيير كاف ننظر لمعمؿ الذم

سيتـ انجازه مف خالؿ منظكر شامؿ.كفيما يمي جدكؿ ( )2يكضح الخصائص التنظيمية التي يقكـ
عمييا كال األنمكذجيف.

جدكؿ رقـ ()2
المقارنة بيف النظاـ اإلدارم القديـ كالحديث
النمكذج الحديث

الخصائص

النمكذج القديـ

التنظيـ

بناء ىرمي بو تدرجات معركفة كثابتة لمترقي في
العمؿ

كجكد شبكة االنترنت كانشاء البنية التنظيمية عمى أساس
التعاكف
التعامؿ مع الحدث قبؿ كقكعو كالبحث عف ابتكار طرؽ

األسمكب

التعامؿ مع الحدث بعد كقكعو

المكارد

االعتماد عمى الصكؿ المادية

االعتماد عمى راش الماؿ الفكرم كأساليب العمؿ المرنة

الخدمات

تقدـ بالطرؽ التقميدية كمف خالؿ الكرؽ كىي مثقمة

تتسـ بالتجديد عبر قنكات متعددة لتكنكلكجيا المعمكمات

بالبيركقراطية

كاالتصاالت

نطاؽ العمؿ

محمي

عالمي

سرعة االستجابة

شيكر لضعؼ الترابط بيف اإلدارات كصعكبة في

ساعات كمتابعة مستمرة كسيمة جدا

جديدة لمعمؿ

التعديؿ
مستكل البيركقراطية

عاؿ

منخفض

اإلستراتيجية

اإلدارة ىي األساس

الزبكف ىك األساس

القيادة

متسمطة

استشارية

المصدر :قدكرم ،سحر ،)2313( ،اإلدارة االلكتركنية كامكانية تحقيؽ الجكدة الشاممة ،مجمة المنصكر /عدد  ،14خاص( ،الجزء األكؿ).
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كتأسيسا عمى ما تقدـ تتمثؿ أىمية اإلدارة االلكتركنية في استخداميا لمتقنيات الحديثة كالتي

تساعد المنظمة عمى تطكير عممياتيا كأنشطتيا كافة كبالتالي االرتقاء بمستكل األداء فييا ،كبالشكؿ
الذم يضمف عائديو الفائدة لكال الطرفيف المنظمة كالزبكف المستفيد مف منتجاتيا.

أىداف اإلدارة االلكترونية وابعادىا

كجدت اإلدارة لتحقيؽ األىداؼ ،كعميو فيي األساس الذم يتـ بو كمف خاللو الكصكؿ إلى

الغايات التي يركـ بمكغيا كؿ مف المنظمة ذاتيا  ،كالزبكف المستفيد منيا ،كالمجتمع الذم تعمؿ فيو

كمف اجمو المنظمة بعامة ،كعميو يمكف اف نستعرض العديد مف األىداؼ التي تسعى اإلدارة
االلكتركنية

لتحقيقيا

كتحديدا

في

اإلطار

الذم

تخدـ

مف

خاللو

(نجـ( ،)123 ،2444 ،ياسيف 1426،ق ( ،)45-41،آؿ دحكاف:)25 ، 2448 ،

زبائنيا

باالتي

 -1إدارة كمتابعة اإلدارات المختمفة لممنظمة ككأنيا كحدة مركزية.

 -2تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمؿ الخاصة بيا مع إعطاء دعـ أكبر في مراقبتيا.
 -3تجميع البيانات مف مصادرىا األصمية بصكرة مكحدة.

 -4تقميص معكقات اتخاذ القرار عف طريؽ تكفير البيانات كربطيا.
 -5تقميؿ أكجو الصرؼ في متابعة عمميات اإلدارات المختمفة.

 -6تكظيؼ تقنية المعمكمات مف أجؿ دعـ كبناء ثقافة منظميو إيجابية لدل العامميف كافة.
 -7تكفير البيانات كالمعمكمات لممستفيديف بصكرة فكرية.
 -8التعمـ المستمر كبناء المعرفة.

 -9زيادة الترابط بيف العامميف كاإلدارة العميا كمتابعة كادارة المكارد كافة.

 -14تكسيع نطاؽ تكزيع المعمكمات كاتخاذ الق اررات بصكرة فكرية.

 -11تحقيؽ مركنة فعالة في منيجية تنفيذ األنشطة كالعمميات المترابطة فنيا ككظيفيا في داخؿ
المنظمة.

 -12التحرر مف قيكد البيركقراطية.
 -13اإلسياـ في ديمقراطية التنظيـ مف خالؿ مشاركة المعمكمات ،كبالتالي إزالة الفجكة التنظيمية
بيف اإلدارة العميا كالعامميف.

كتأسيسا عمى ما تقدـ مف عرض ألىداؼ اإلدارة االلكتركنية نرل انيا ستسيـ في زيادة

كفاءة كفاعمية المنظمة التي تعتمدىا  ،فضال عف الزيادة الكاضحة في انتاجيتيا كالذم ينعكس

إيجابا في تنمية كتطكير العمميات اإلدارية في المنظمة .كما اف لمتحديث اإلدارم في منظمات
االعماؿ أىمية قصكل كذلؾ لتأثيره في شكؿ كمظير المنظمة المستقبمي ،فضال عف إعادة تعريفيا
لمزبكف بمنظكر كطريقة جديدة ،كذلؾ مف خالؿ ىيكمية جديدة لمتعامالت الداخمية بيف مختمؼ
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عمميات كنشاطات المنظمة ،مع ترؾ فضاء كافي ليذه اإلدارات لمتعامؿ مع التكقعات المستقبمية،

كتحديدا ما تتكقعو المنظمة مف أزمات كالتي يمكف اف تكاجييا بالفعؿ ،ككيفية إدارتيا ليذه
التكقعات كالخركج بنتائج ايجابية تعزز مف دكر المنظمة كأدائيا ،كىنا تعمؿ اإلدارة االلكتركنية

عمى مد الرادارات ككافة العامميف في المنظمة بخدمات متكاممة تسيـ في التنبؤ بيذه األزمات
كتكقع حدكثيا ،ككيفية تفادييا أك إدارتيا بإيجابية .كيرل الباحثكف اف لإلدارة االلكتركنية ابعاد

اساسية

تسيـ

في

تقديـ

مفيكـ

دقيؽ

لممنظكر

الحديث

لعمميا،

كىي

(الممحـ كخيربؾ(،)124 ،2444 ،قدكرم،)Merwe& Van 2010,32( ،(19 ،2414 ،
):(Weng& Weiskopf2013,149

أ -بعد الزبون:

اإلدارة اإللكتركنية ىي منظكمة الكتركنية متكاممة تيدؼ إلى تحكيؿ العمؿ اإلدارم التقميدم

مف إدارة يدكية إلى إدارة مؤتمتة الكتركنية تستخدـ التقنيات الحديثة ،تستند إلى نظاـ معمكمات قكم
كدقيؽ يسيـ في صنع الق اررات كاتخاذىا متجاك از حاجز الزمف كالكمفة كالمكاف ،شامال لكؿ عمميات

المنظمة الداخمية كالخارجية ،يستيدؼ خدمة الزبكف بأعمى درجات الشفافية كالنزاىة ،ينظر إلى

الزبكف كقيمة عميا يسعى إليو بأفضؿ ما يمكف اف تقدمو المنظمة مف إمكانيات تسيؿ لو الكصكؿ
الفكرم كالمالئـ لمخدمات التي تقدميا المنظمة في الزماف كالمكاف المناسب كناقؿ الكمؼ الممكنة

كبأعمى جكدة يمكف اف يتكقعيا الزبكف ،متجاك از القيكد كالحكاجز البيركقراطية كاإلجراءات

كالسياسات اإلدارية كالقيكد الظرفية باستخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت.
ب -بعد االعمال
اف اعتماد اإلدارة االلكتركنية في منظمات االعماؿ يسيـ في تعزيز األداء التنظيمي ليذه

المنظمات ،كذلؾ لممزايا المتحققة مف اعتماده .اذ يمكف لممنظمات المدارة الكتركنيا تحقيؽ العديد
مف المكاسب كالمتمثمة بتخفيض الكمؼ ،كتحسيف االنتاجية،كالرقابة عمى المخزكف ،فضال عما

تقدمو اإلدارة االلكتركنية مف تسييالت تتمثؿ بتقميص الركتيف ،كتبسيط اإلجراءات ،كسيكلة
كسرعة التكاصؿ ،كتبادؿ المعمكمات ،كالتعرؼ عمى المزايا التنافسية لممنظمات المماثمة كتحديدا

المنافسة ليا في السكؽ ،فضال عف اكتشاؼ الفرص كسرعة اغتناميا كتحكيميا بالى صي( تمكف

المنظمة مف تحقيؽ المزيد مف العكائد ذات القيمة العالية ليا كلزبكنيا المستفيد مف منتجاتيا،
كتجنب الخسارة كذلؾ بالتنبؤ كالتكقع كاتخاذ اإلجراءات المناسبة لتفادييا كتقميؿ أضرارىا.

كلغرض تحقيؽ ىذه المكاسب يتطمب كجكد بنية تحية راسخة كفؤة كفاعمة ،سريعة

االستجابة لمتطمبات كؿ مف المنظمة كالزبكف عمى حد سكاء ،يسيؿ الكصكؿ إلييا الكتركنيا كمف
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خالؿ شبكة لمخدمات العامة ،تكفر فرص المشاركة كالتنسيؽ بيف المنظمة كالزبكف ،يككف فييا

الزبكف حميؼ لممنظمة مف خالؿ ما تقدمو لو مف خدمات كمنافع ذات صبغة أساسية في حياتو.
ت– بعد الدولة

يقع عمى عاتؽ الدكلة مسؤكلية تغير أدراؾ الزبكف السمبي عف الخدمات العامة كتحديدا ذات

التماس المباشر مع حياة الزبكف ،إذ لمخدمات العامة مكانة ذىنية سيئة ،نتيجة التجارب السابقة
الناتجة مف تعامؿ الزبكف مع منظمات االعماؿ ،كتحديدا المنظمات ذات الخدمات العامة .كىنا

ينبغي عمى الدكلة إعادة بناء جسكر التكاصؿ مع الزبكف كذلؾ بغرس الثقة لديو عف خدمات الدكلة
بعامة كالخدمات التي تقدميا منظمات االعماؿ ذات التماس المباشر بحياتو بخاصة ،كال يككف ىذا

أال مف خالؿ انتياج سياسات إبداعية حديثة مكجية نحك الزبكف تركـ بناء ثقافة جديدة لديو عف
خدمة تمبي حاجاتو كترتقي برغباتو .كىنا عمى منظمات االعماؿ استغالؿ الدعـ المقدـ مف الدكلة

كتحديدا يما يتعمؽ بتكفير شبكة الخدمة االلكتركنية العامة التي تسيؿ كصكؿ الزبكف إلى المنظمة

كخدماتيا دكف معاناة أك تأخير ،مع األخذ بنظر االعتبار العدالة في تكفير ىذه الخدمة ،مراعيف
بذلؾ تكفر خدمات الشبكة االلكتركنية في جميع المناطؽ التي قد يككف فييا زبكف بحاجة لخدمات

المنظمة ،كىذا يمثؿ الحد األدنى مف المسؤكلية اإلدارية لمنظمات االعماؿ كالدكلة تجاه الزبكف.

كتأسيسا عمى ما تقدـ نرل اف لإلدارة االلكتركنية دكر كبير في تحقيؽ جممة مف األىداؼ

ذات البعد االستراتيجي في المنظمة كزبائنيا ،كلقياـ اإلدارة االلكتركنية بدكرىا المطمكب ينبغي تفيـ
اإلدارة االلكتركنية كال يككف ىذا إال مف خالؿ معرفة كتحديد االبعاد األساسية التي تسيـ في تقديـ
مفيكـ دقيؽ لإلدارة االلكتركنية كدكرىا في خدمة المنظمة كزبائنيا بأساليب حديثة.

المتطمبات التقنية لإلدارة االلكترونية

اإلدارة االلكتركنية كسيمة المنظمة لالرتقاء ،كذلؾ باعتماد تقانة حديثة متطكرة ،تتسـ

بكفاءة االدعاء ،كفاعمية االستجابة ،كسرعة التكييؼ ،كالمرنة ،تمكف المنظمة مف تجاكز مشكالتيا

التقميدية ،فاإلدارة االلكتركنية كفقا لما نراه ليست تطبيقات تقانيو بحتو ،بؿ ىي فمسفة عمؿ جديدة،
تمكف إدارة المنظمة مف التحكـ بشكؿ افصؿ في إدارة عممياتيا كأنشطتيا ،فضال عف ككنيا أداة
تحقؽ لممنظمة التفكؽ ،كتحديدا فيما يخص التعرؼ عمى الفرص كالتيديدات التي يمكف اف

تكاجييا في بيئتيا الخارجية ،كالتعرؼ عمى نقاط الضعؼ كالقكة التي يمكف اف تؤشر في أدائيا
الركتيني لعممياتيا اليكمية ،كالتي يمكف اف تككف ذات تأثير كبير في التفكؽ عمى منافسييا مف

المنظمات المناظرة ليا في السكؽ ،كلبمكغ ىذا ينبغي أف تتكافر في المنظمة مجمكعة مف
المتطمبات ،كالمتطمبات ىي العناصر التي ينبغي أف تككف متكاجدة في المنظمة كالتي تمكنيا مف
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تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية كاخراجيا إلى حيز التنفيذ الفعمي ،كتعد المتطمبات التقنية إحدل أىـ

المتطمبات ذات التأثير الكاضح في التحكؿ مف اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة االلكتركنية.

تعد المتطمبات التقنية بمثابة البنية التحتية التي ال يمكف التحكؿ مف اإلدارة بالمفيكـ

كاألسمكب التقميدم إلى اإلدارة االلكتركنية بدكنيا ،كتتمثؿ في مجمكعة مف المككنات المادية التي
يمكف

مف

خالليا

تنفيذ

االلكتركنية

التطبيقات

(السبيعي،

،2445

،)54

(المالؾ ( ،)32 ،2440 ،السالمي كالسميطي ( ،)335-333 ،2448 ،العريشي،)54 ،2448 ،
( آؿ فطيح ( ،)22 ،2448 ،الفرجي كآخركف:)155- 148 ،2414 ،
أ -جياز الحاسوب:

كىك جياز ذم أنكاع كقدرات مختمفة ،فضال عف األجيزة الممحقة بو ك/أك المساندة لو،

كالتي تعد ضركرية كمالزمة ليتمكف ىذا الجياز مف تقديـ ما صمـ لو مف خدمات لممستفيد منو،

كمنيا أجيزة االدخار كالخراج كالمعالجات بمختمؼ أنكاعيا كأحجاميا.

كعند النظر الى ىذا الجياز كالتمعف فيو نرل انو ماكنة صماء تعمؿ كتشغؿ بأيدم كعقكؿ

بشرية غير معصكمة مف الخطأ ،كما يصدر عف ىذا الجياز مف أخطاء فيي بالتالي نتيجة

أخطاء المشغؿ ذاتو الذم تكلى تشغيؿ الجياز كاستعمالو ،لذا كاف لزاما عمى المنظمة كلغرض
االستفادة المثمى مف ىذا الجياز اعداد المشغميف ،كالمبرمجيف ،كمشرفي الصيانة ،ككؿ مف سيككف
عمى صمة بعمؿ ىذا الجياز ،كتحديدا مف يتقف استخداميا كيتحدث بمغتيا الخاصة ،فيذه االجيزة

عمى اختالؼ قدراتيا كتصميماتيا إنما ىي مف نتاج العقؿ البشرم ككليدة ابتكاره فاإلنساف ىك سيد

الماكنة بصفة دائمة كأبدية.

ب -شبكات الحاسوب اآللي:
ظيرت الشبكات كنتيجة طبيعية لتطكر الحاسكب اآللي ،كزيادة سرعتو ،كقدراتو كامكاناتو
مما يسر إمكانية استخدامو مف قبؿ أكثر مف مستفيد في ذات الكقت ،عف طريؽ كحدات إدخاؿ
مستقمة ،مختمفة زمانيا ،كمكانيا ،كىك الذم يعرؼ باالتصاؿ عبر الشبكات ،كالذم يمكف تعريفو
عمى انو "مجمكعة مف الحكاسيب المترابطة معا بخطكط اتصاالت ،بحيث يمكف لمستخدمييا

المشاركة في المكارد المتاحة ،كنقؿ المعمكمات فيما بينيـ كتبادليا".

كبيذا تعد الشبكات بمثابة العمكد الفقرم لتنفيذ العمؿ االلكتركني لقياميا بدكر نقؿ المعمكمات

كتبادليا عبر ىذه المكاقع المختمفة ،كقد اتخذت الشبكات أشكاال كأنكاعا مختمفة كذلؾ كفقا لمتطكر

التقني ،كالمكاصفات المرغكبة لتنفيذ العمميات التي تصمـ الشبكة ألجميا ،كمف أنكاع ىذه الشبكات:
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 -1الشبكات الخطية ( :)BUSكىي مف أكثر األنكاع انتشارا ،إذ ال يكجد فييا حاسكب مركزم
لمسيطرة عمى عمؿ الشبكة ،كانما تعتمد كجكد سمؾ (كابؿ) رئيس يستخدـ لتكصيؿ كؿ عناصر

الشبكة ببعضيا البعض.

 -2الشبكة النجمية ( :)STARكسميت بيذا االسـ مف تكسط الحاسكب الرئيس ،كارتباط
الحكاسيب األخرل حكلو ك بو ،كيتـ مف خالؿ الحاسكب الرئيس المركزم السيطرة عمى جميع
أنكاع االتصاالت بيف األجيزة المتصمة.

 -3الشبكة الحمقية :كفييا تتصؿ الحكاسيب بحمقة مغمقة تأخذ الشكؿ الحمقي ،بحيث يككف
االتصاؿ في اتجاه كاحد ،أم انو ال يمكف نقؿ البيانات إال في اتجاه كاحد.
كما يقدـ البناء الشبكي لإلدارة االلكتركنية تنكعا مف الشبكات االلكتركنية تأخذ اشكاال

مختمفة ،تبعا لطبيعة اإلدارة كمستكل جاىزيتيا ،كالتي تشمؿ غالبا شبكات االنترنت ،كاإلكسترانت،

كالشبكات المحمية ( ،)LANخدمة االتصاؿ عف بعد ،خدمة البريد االلكتركني ،خدمة منتديات
الحكار ،خدمة تبادؿ الممفات ،خدمة المحادثات.

ت -وسائل االتصال:

كىي عبارة عف األجيزة المستخدمة لمربط بيف مكقعيف آك اكسر ،كتعد عنص ار رئيسا في
بناء الشبكات لككنيا الكسيمة التي تحقؽ االتصاؿ بيف أجيزة الحاسكب المختمفة ،كبالتالي تعد

متطمبا ميما لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية في المنظمة كذلؾ الرتباطيا الكثيؽ بالشبكات كتقنية

الحاسكب الكالي ،كمف أىـ كسائط االتصاؿ:

 -1االتصال السمكي :كىي االتصاالت التي تتـ عبر تقنيات مادية مباشرة كمممكسة ممثمة
باألسالؾ كالكابالت ،كالتي يتـ فييا نقؿ المعمكمات كالبيانات سكاء تـ االتصاؿ بإرشادات

رقمية اك قياسية ،كتشمؿ الخطكط الياتفية ،الكابالت المحكرية ،األلياؼ الضكئية.

 -2االتصاالت الالسمكية :كالتي تعتمد لبث المعمكمات الصكرية كالصكتية بكاسطة المكجات
الكيركمغناطيسية التي ال تحتاج إلى كسط مادم لنقميا ،كاف تعتمد عمى خصائصيا الفيزيائية
كالتي يمكف التحكـ بيا بكاسطة جياز اإلرساؿ .كترجع أىمية ىذا النكع مف كسائط االتصاؿ

إلى دكره الحيكم في اإلدارة االلكتركنية ،فبدكنو ال يمكف االستفادة مف تطبيقات كخدمات
اإلدارة ،كمف ضمف ىذا النكع مف االتصاؿ األقمار الصناعية ،كالمايكركيؼ.

كتأسيسا عمى ما تقدـ نرل اف المتطمبات التقنية تعد مف العكامؿ الميمة لمتحكؿ نحك

اإلدارة االلكتركنية كضماف التنفيذ الفعمي ليا في عمميات كنشاطات المنظمة ،كينبغي اإلشارة إلى
اف المتطمبات التقنية ال تكفي لكحدىا إلنجاح عممية التحكؿ  ،اذ ينبغي تقبؿ اإلدارة االلكتركنية

كمنيج ،كفمسفة ،كأسمكب عمؿ ،فضال عف تقبؿ ىذه التقنيات الحديثة بذاتيا ،لتتمكف إدارة المنظمة
مف إعادة بناء ثقافة العمؿ باتجاه التغيير كنحك التكجو االلكتركني الحديث لإلدارة.
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المحور الثالث /وصف وتشخيص متغيرات البحث
ييػ ػػتـ ىػ ػػذا المحػ ػػكر بعػ ػػرض النتػ ػػائج الميدانيػ ػػة كتحميميػ ػػا بعػ ػػد إج ػ ػراء المعالجػ ػػات اإلحصػ ػػائية
كاسػ ػػتخالص النتػ ػػائج  ،إذ يػ ػػتـ تشػ ػػخيص كاقػ ػػع المتطمبػ ػػات التقنيػ ػػة لػ ػػإلدارة االلكتركنيػ ػػة فػ ػػي الشػ ػػركة

المبحكثػػة ،كلتحقيػػؽ ذلػػؾ تمػػت معالجػػة البيانػػات باسػػتخداـ البرنػػامج ألحاسػػكبي ()SPSS Var–19
الحتسػػاب التك ػ اررات كالنسػػب المئكيػػة كذلػػؾ لتحدي ػػد العالقػػة البينيػػة ألبعػػاد المتغيػػر الكاحػػد كاختب ػػار

فرضيتي البحث كلتحديد إمكانية قبكليما أك رفضيما.

يبيف الجدكؿ ( )3نتائج الكصؼ اإلحصائي (التكزيعات التك اررية كالنسب المئكية

كالمتكسطات المرجحة كاألكزاف المطمكبة) لممتطمبات التقنية لإلدارة االلكتركنية مف خالؿ إجابات
األفراد المبحكثيف .كينبغي اإلشارة إلى إننا اعتبرنا رأم أفراد العينة ضعيفا إذا كاف الكزف المطمكب

الستجابات أفراد العينة يقع دكف كزف ( ،)%54كيعد متكسطا إذا كاف الكزف المطمكب الستجابات
أفراد العينة يقع بيف ( ،)%05 - %54كيككف مستكل اإلجابة عاليا إذا كاف الكزف المطمكب
الستجابات أفراد العينة مف ( )%76فما فكؽ .كمف معطيات الجدكؿ ( )3يتبيف ما يأتي:
جدكؿ رقـ ()3

كصؼ كتشخيص متغيرات البحث
المقاييس

ت

1
استجابة
االنف ارد
المبحكثيف
نحك أجيزة

2
3

الحكاسيب

كمستمزماتيا

4

ال

الكسط

الكزف

اتفؽ

المرجح

المطمكب %

*

**

تمتمؾ الشركة أجيزة حكاسيب ذات قدرات عالية

37

3

3

2.775

92.5

عالي

تيتـ الشركة بتكفير كافة الممحقات الضركرية

33

9

1

2.25

75

متكسط

اتفؽ

المعيرة لكؿ مقياس
الفقرات ُ

كمكاصفات متطكرة.
إلتماـ عمؿ الحكاسيب بانتظاـ.
تعمؿ الشركة عمى تغذية حكاسيبيا بالبرامج

34

المتقدمة التي تتفؽ كطبيعة عمميا.
تقكـ الشركة بالصيانة الالزمة عمى حكاسيبيا

33

كممحقاتيا لضماف كفاءة أدائيا.

غير
متأكد

6
7

3

2.55

3

المعدؿ العاـ
5

تمتاز شبكة الشركة بقدرات تقنية أعمى مف
شبكات الشركات المنافسة ليا في المحافظة.
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33

5

5

85

التقييـ

عالي

2.475

82.5

عالي

2.5125

83.75

عالي

2.25

75

متكسط
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غير

ال

الكسط

الكزف

اتفؽ

المرجح

المطمكب %

*

**

3

2.475

82.5

عالي

2.325

77.5

عالي

2.775

92.5

عالي

2.456

81.875

عالي

2.7

93

عالي

83

عالي

المقاييس

ت

المعيرة لكؿ مقياس
الفقرات ُ

اتفؽ

استجابة

6

تمتمؾ الشركة خطة إستراتيجية لنشر بث شبكتيا

33

7

المبحكثيف

7

تكفر شبكة الشركة كافة المتطمبات الالزمة لنقؿ

31

7

2

تعتمد الشركة أكثر مف نظاـ شبكي كبما يخدـ

37

3

3

األفراد

نحك الشبكة
المعتمدة مف
قبؿ الشركة

8

في كافة أرجاء العراؽ.

كتبادؿ المعمكمات بسرعة كسيكلة.
متطمبات كافة زبائنيا.

متأكد

المعدؿ العاـ
ترتبط الشركة بقمر صناعي يكفي لتغطية الشبكة

36

4

3

 13تكفر اتصاالت الشركة باألقمار الصناعية قدرات

32

6

2

9

استجابة
األفراد

المبحكثيف
نحك كسائؿ
االتصاؿ في
الشركة

لكافة الرجاء العراؽ.
عالية لنقؿ المعمكمات بأنكاعيا كافة بيف الزبائف

2.4

التقييـ

المستفيديف مف خدماتيا.
 11تمتمؾ الشركة بعدا استراتيجيا لربط خدماتيا عبر
األقمار الصناعية بخدمات الشركات المنافسة ليا

43

3

3

3.33

133

عالي

في العراؽ.
 12تمتمؾ الشركة تقنيات أرضية عالية تسيـ في
تسييؿ استقباؿ كبث المعمكمات عبر األقمار

37

3

2.775

92.5

عالي

الصناعية.
المعدؿ العاـ
 13تقكـ الشركة بدعـ برامجيا التدريبية في

28

3

9

 14لدل الشركة برامج تدريبية متقدمة لمتطبيقات

26

7

7

االختصاصات كافة.

استجابة
األفراد

المبحكثيف
نحك التعامؿ
مع التقنية

الحديثة فيما يتعمؽ بالخدمات المقدمة مف قبميا

2.718

93.625

عالي

2.1

73

متكسط

65

متكسط

1.95

لزبائنيا.
 15تمتمؾ الشركة قدرات بشرية عمى درجة عالية مف
الميارة كالحرفية في استخداـ التقنيات الحديثة

كتطبيقاتيا.
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ال

الكسط

الكزف

اتفؽ

المرجح

المطمكب %

*

**

1.35

45

ضعيؼ

2.336

66.875

متكسط

استجابة

 17تمتمؾ الشركة مكقعا الكتركنيا عمى شبكة

43

3

3

3

133

عالي

المبحكثيف

 18تكفر الشبكة خدمات الكتركنية تسيـ في تبسيط

43

3

3

3

133

عالي

 19تمتمؾ الشركة مركز معمكمات يستجيب ألسئمة

32

8

3

2.4

83

عالي

 23تمتمؾ الشركة آلية لتبادؿ المعمكمات مع مراكز

31

8

1

77.5

عالي

المقاييس

المعتمدة في
الشركة

ت

اتفؽ

المعيرة لكؿ مقياس
الفقرات ُ

 16تقكـ الشركة بتفعيؿ نظاـ حكافز فعاؿ يتناسب مع
الميارات المطمكبة مف العامميف.

غير
متأكد

18

2

23

المعدؿ العاـ

األفراد
تجاه

الخدمات
االلكتركنية
المقدمة
لمزبائف

االنترنت.

كاختصار إجراءات تعامؿ الزبكف مع خدماتيا.
الزبائف كاستفساراتيـ عمى مدار الساعة.

خدمة الزبكف كالزبكف بذاتو عبر شبكات االتصاؿ

2.325

التقييـ

المختمفة.
2.681

المعدؿ العاـ
 الكسط المرجح = القيـ  /إجمالي عدد األفراد المبحكثيف

89.375

N= 40

** الكزف المطمكب= الكسط المرجح  /الدرجة القصكل * 133
الدرجة القصكل=  3مقياس ليكرت

 -1استجابة األفراد المبحوثين نحو أجيزة الحواسيب ومستمزماتيا:
جاءت إجابات األفراد المبحكثيف كفقا لعكامؿ ىذا المتغير عالية تجسد رأييـ حكؿ أىمية
كجكد أجيزة الحكاسيب كممحقاتيا ذات المكاصفات كالقدرات العالية كالتي تتفؽ كمتطمبات العمؿ
ضمف شركة اتصاالت تعمؿ عمى المستكل القطرم كالعالمي ،كما تبيف أىمية البرمجيات التي
ينبغي تغذيتيا ليذه األجيزة كالتي تعد ضركرية إلتماـ العمميات كاألنشطة الالزمة لتقديـ خدمة
متميزة لمزبكف ،كتكافؽ ىذا مع المتكسط العاـ كالبال( مقداره ( )2.5125أم ما نسبتو(،)%83.05
كالذم عكس كجكد تجانس مقبكؿ بيف أراء المبحكثيف حكؿ عكامؿ ىذا المتغير ،كتظير النتائج إف
ابرز العكامؿ التي دعمت ايجابية ىذا المتغير ىي الفقرة ( )1إذ بم( المتكسط الحسابي ()2.775

311

عالي

المجلد ( )8العدد (0218 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

أم ما نسبتو ( ،)%22.5كالتي تجسد رأم المستبينيف حكؿ استقصاء أراء األفراد المبحكثيف عف
مدل امتالؾ الشركة ألجيزة حكاسيب ذات قدرات عالية كمكاصفات متطكرة.
 -2استجابة األفراد المبحوثين نحو الشبكة المعتمدة من قبل الشركة:
بم( المتكسط العاـ لمعكامؿ التي تقيس ىذا المتغير( )2.456أم ما نسبتو

( ،)%81.805كالتي تبيف أىمية الشبكات االلكتركنية ككسط لنقؿ المعمكمات بيف المستفيديف

مف خدمات االتصاالت ،فضال عف ككف الشبكة ىي عنكاف الجكدة لدل الزبكف المستفيد ،إذ

يمتمؾ الزبكف صكرة ثابتة عف خدمات الشركة مقركنة بجكدة شبكتيا ،آذ يعتمد الزبكف في تقييـ

جكدة خدمات الشركة كفقا لنكع الشبكة المعتمدة مف قبميا كمدل قكتيا كقدرتيا عمى األداء

الكفكء ،كيتفؽ ىذا العامؿ ( )8الذم حصؿ عمى أعمى المعدالت مف حيث المتكسطات

الحسابية ،إذ بم( المتكسط الحسابي ( ،)2.775أم ما نسبتو ( ،)%22.5كىي نسبة عالية
تبيف رأس المستجيبيف لالستبياف حكؿ اىتماـ الدارة العميا بالشبكة التي تعتمدىا لتقديـ خدماتيا
لمزبكف ،كىنا نرل اف الشركة ترل ضركرة اعتماد أكثر مف نظاـ شبكي لتقديـ خدمات متنكعة
كمتفكقة لمزبائف تنافس الشركات العراقية المناظرة ليا في ميداف االتصاالت عمى مستكل

العراؽ بعامة كمحافظة كرككؾ بخاصة.
 -3استجابة األفراد المبحوثين نحو وسائل االتصال في الشركة:
تشير نتائج أراء المبحكثيف حكؿ عكامؿ ىذا المتغير إلى كجكد تأييد عالي ألىميتو ضمف

المتطمبات التقنية الالزمة لمتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية ،كيدعـ ىذا الرأم المتكسط العاـ الذم

بم( ( )2.018أم ما نسبتو ( ،)%24.625كحصؿ العامؿ ( )11عمى أعمى كسط حسابي ضمف
ىذا المقياس ،إذ بم( الكسط الحسابي ( )3أم بنسبة ( )%144كالذم يشير إلى امتالؾ الشركة

بعدا استراتيجيا لربط خدماتيا عبر األقمار الصناعية بخدمات الشركات المنافسة ليا في العراؽ
كنكع مف التحالفات كالشراكات المستقبمية التي تراىا اإلدارة العميا لمشركة لضماف الحفاظ عمى

حصتيا السكقية ،فضال عف ككنيا أداة تعتمدىا الشركة لغرض االستفادة مف الفرص المستقبمية
بدمج مزاياىا مع مزايا شركات أخرل تعمؿ في ذات الميداف كاليدؼ منيا تقديـ خدمات متميزة

لزبكف متميز.

 -4استجابة األفراد المبحوثين نحو التعامل مع التقنية المعتمدة في الشركة:
بم( المتكسط العاـ لعكامؿ ىذا المتغير ( )2.446أم ما نسبتو ( ،)%66.805كقد حصؿ
العامؿ( )15عمى أعمى متكسط حسابي إذ بم( ( )2.625أم ما نسبتو ( ،)%87.5كحصمت
العكامؿ ( )13،14عمى متكسطات حسابية متكسطة إذ بمغت (  )1.25، 2.1عمى التكالي ،أم ما
نسبتو (  )%65 ،%04عمى التكالي .فيما جاء العامؿ ( )16بأقؿ متكسط حسابي ضمف ىذا
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المتغير إذ بم( المتكسط العاـ لو ( )1.35أم ما نسبتو ( )%45كالذم يشير إلى عدـ اتفاؽ األفراد
المبحكثيف حكؿ مدل اىتماـ الشركة المبحكثة بتفعيؿ نظاـ حكافز يتفؽ كالميارات العالية المطمكبة

مف العامميف ألداء المياـ المناطة إليو كالتي تتطمب التعامؿ مع تقنيات عالية بحرفية عالية.

 -5استجابة األفراد المبحوثين تجاه الخدمات االلكترونية المقدمة لمزبائن:

تظير نتائج تحميؿ ىذا المتغير االرتفاع الكاضح في اتفاؽ المبحكثيف مع عكاممو ،كدعـ

ذلؾ المتكسط العاـ كالذم بم( ( )2.681أم ما نسبتو ( ،)%82.305كقد جاءت العكامؿ

( )18،10بأعمى المتكسطات ضمف ىذا المتغير ،إذ بم( المتكسط الحسابي لكؿ كاحدة منيا ()3
أم بنسبة ( )%144لكؿ كاحدة منيما كىي نسبة عالية تجسد رأم األفراد المستبينيف حكؿ
الحرص الشديد لمشركة عمى ارتباطيا الكثيؽ كالمستمر بزبائنيا مف خالؿ ذات الخدمة المقدمة

ليـ.

اتساقا مع النتائج السابقة يمكف تكضيح بعض المؤشرات كالتي يمكف أف تبنى عمى

ضكئيا تحميال دقيقا لممتطمبات التقنية لإلدارة االلكتركنية:
 -1يعد متغير "كسػائؿ االتصػاؿ" اكسػر المتغيػرات تػأثي ار ضػمف المتطمبػات التقنيػة الالزمػة لمتحػكؿ
إلى اإلدارة االلكتركنية ،كبنسبة اتفاؽ ( )%24.625مف أجمػالي األفػراد المبحػكثيف كيعػكد ذلػؾ

إلػى امػتالؾ اإلدارة العميػػا فػي الشػػركة المبحكثػة بعػػدا اسػتراتيجيا عػػف مػدل اىميػػة جػكدة خػػدمات
االتصػػاالت كتنكعيػػا فػػي ذىػػف الزبػػكف ،إذ تعػػد جػػكدة االتصػػاالت كتنكعيػػا مػػف أكلكيػػات اختيػػار

الزبكف لشركة االتصاالت التي يرغب في التعامؿ مػع مخرجاتيػا كاالسػتفادة مػف خػدماتيا ،فيػي
نقطػػة جكىريػػة فػػي تقيػػيـ الزبػػكف لشػػركات االتصػػاالت ،كعميػػو تسػػعى شػػركات االتصػػاالت بعامػػة

كالشركة المبحكثة بخاصة إلى االىتماـ بعنصر جكدة االتصاالت كتنكع خدماتيا ،كيتضػح ىػذا

مػػف خػػالؿ االىتمػػاـ العػػالي ب ػربط الشػػركة مػػع قمػػر صػػناعي يػػكفر تغطيػػة كافيػػة لكافػػة أرجػػاء
الع ػراؽ ،فضػػال عػػف دعػػـ ىػػذا ال ػربط بمسػػتمزمات ماديػػة أرضػػية عاليػػة التقنيػػة تسػػيـ فػػي تسػػييؿ
اسػػتقباؿ كبػػث المعمكمػػات عبػػر ىػػذا القمػػر بالشػػكؿ الػػذم يمكنيػػا مػػف خدمػػة كافػػة زبائنيػػا بكفػػاءة

عالية.

 -2جاء في المرتبة الثانيػة مػف حيػث التػأثير متغيػر "الخػدمات االلكتركنيػة المقدمػة لمزبػائف "كبنسػبة
اتفاؽ بمغت ( )%82.305مف إجمالي المبحػكثيف ،كيعػكد ذلػؾ غػالى حػرص الشػركة المبحكثػة
عمى امتالكيا مكقعػا الكتركنيػا عمػى شػبكة االنترنػت العالميػة يػتـ مػف خالليػا لتػركيج لخػدماتيا،

فضال عف عدىا إحدل البكابات التي تكفر مػف خاللػو المعمكمػات لزبائنيػا كتجيػب عػف أسػئمتيـ
كاستفساراتيـ ،كما يعد أحد كسائميا الحيكية لمحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة عػف أراء الزبػائف

المسػتفيديف مػف خػػدماتيا حػكؿ مػػدل جػكدة ىػػذه الخػدمات ككفػػاءة الشػركة فػػي األداء ،كذلػؾ مػػف
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خالؿ االستبانات المطركحة عمى المكقع بشكؿ دكر يحكؿ خدماتيا ،كالتي تعطيؿ إدارة الشركة
مؤش ػ ػرات عػ ػػف ماىيػ ػػة الصػ ػػكرة التػ ػػي يحمميػ ػػا الزبػ ػػكف فػ ػػي ذىنػ ػػو عنيػ ػػا كعػ ػػف خػ ػػدماتيا ،ككػ ػػـ
لدييامنحصػػة فػػي ىػػذا الزبػػكف ،ككيػػؼ يمكػػف ليػػا الحفػػاظ عمػػى ىػػذا الزبػػكف كعػػدـ فقػػده لمشػػركات

المنافسة في ذات الميداف.

 -3شػػكؿ متغيػػر "التعامػػؿ مػػع التقنيػػة المعتمػػدة فػػي الشػػركة" المتغيػػر األقػػؿ أىميػػة فػػي التػػأثير فػػي
المتطمبػػات التقنيػػة الالزمػػة لمتحػػكؿ نحػػك اإلدارة االلكتركنيػػة ،إذ جػػاءت نسػػبة االتفػػاؽ االيجػػابي

( ،)%66.805كقد حصؿ العامؿ ( )15عمػى أعمػى متكسػط حسػابي إذ بمػ( ( )2.625أم مػا
نسبتو ( )%80.5مف إجمالي المبحكثيف ،كيعكد ذلؾ إلػى نقطػة مفصػمية ميمػة كالتػي تعػد احػد

األكتاد التي يقؼ عمييا األداء ،إال كىي الحكافز ،إذ يالحظ مف خالؿ إجابات المستبينيف عػدـ

اىتماـ الشركة الكافي بتفعيؿ نظػاـ حػكافز يتفػؽ كالميػارات العاليػة المطمكبػة مػف العػامميف ألداء

المياـ المناطة بيـ كالتي تتطمب التعامؿ مع تقنيات عالية بحرفيػة عاليػة كالػذم أدل إلػى تػدني
نسبة االتفاؽ االيجابي حكؿ تقنية الشركة المعتمدة في تعامالتيا مع زبائنيا.

 -4ينبغي اإلشارة إلى اف المتغيرات المعتمدة في قياس المتطمبات التقنية لإلدارة االلكتركنية
جاءت جميعيا ايجابية التأثير  ،كيعكد ذلؾ إلى اف الشركة المبحكثة قد عممت عمى اكتساب

أفضؿ التقنيات كأحدثيا في مجاؿ االتصاالت ،كذلؾ لتحقيؽ أفضؿ قيمة لمزبكف مف خالؿ
تقديـ أفضؿ خدمة تتفؽ كالمكاصفات العالمية لخدمات شركات االتصاالت التي تستيدؼ

العالمية ،كعميو سعت كبشدة إلى تسخير كافة الجيكد المطمكبة لالستفادة مف ىذه التقنيات
المتطكرة لتحقيؽ ىذا اليدؼ ،كالذم لف يتحقؽ أال برضا الزبكف عنيا مف خالؿ رضاه عف
خدماتيا  ،فالخدمات التي تقدميا عمى اختالفيا كتنكعيا مرآة تعكس صكرة ادعائيا كمدل
رقيو ،كما انيا ذات المرآة التي تعكس مدل رضا الزبكف عنيا ،كعميو ينبغي عمى الشركة

امتالؾ صكرة ايجابية تشعر الزبكف بأنو سبب كجكدىا كىك مصدر قكتيا كىك األساس الذم
تستند عميو في بقائيا كاستمرارىا في السكؽ.

المحور الرابع /االستنتاجات والمقترحات
أوال :االستنتاجات

تكصمت الباحثة بالى جممة مف االستنتاجات كمف أىميا ما يأتي:

 -1تعد اإلدارة االلكتركنية مطمب ميـ فرضتو التحكالت الحديثة عمى منظمات االعماؿ في عصر
التقنيات الرقمية.
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 -2تعد اإلدارة االلكتركنية إحدل كسائؿ المنظمة الفاعمة في الرقابة ،إذ نتيجة تعامؿ الزبكف
المباشر مع مكقع تقدـ الخدمة آليا يمكف منع الكثير مف السمبيات الناتجة عف الفساد المالي

كاإلدارم الذم قد يتسبب فيو بعض العامميف في المنظمة.

 -3تستيدؼ منظمات االعماؿ مف اعتمادىا اإلدارة االلكتركنية كفمسفة كمنياج عمؿ رضا الزبكف
عف خدماتيا ،إذ تعد كسيمة المنظمة نحك تقديـ خدمات رشيدة ،ذات امتيازات عالية ،بإجراءات

بسيطة مع تسييالت مغرية تضيؼ قيمة لمزبكف كتحقؽ العديد مف المنافع كالفكائد لممنظمة في

ذات الكقت.

 -4لمتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية كجعميا كاقعا عمميا قابال لمتطبيؽ الفعمي ،ينبغي اف تتكفر في
المنظمة جممة مف المتطمبات ،التي تعد األساس الذم تستند عميو عممية التحكؿ ،إذ تعد

التقنية أساسا لإلدارة االلكتركنية ،ككنيا تمثؿ البنية التحية التي تؤسس عمييا اإلدارة
االلكتركنية كتبنى.

 -5أظيرت نتائج التحميؿ الكصفي لممتغيرات التي اعتمدت لقياس المتطمبات التقنية الالزمة
لمتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية في الشركة المبحكثة التكجو االيجابي الذم يدلؿ عمى أىمية
كضركرة المتطمبات التقنية كعامؿ ميـ لتحكؿ المنظمة إلى الكتركنيا العمميات كاألنشطة

اإلدارية في المنظمة ،كبالشكؿ الذم يمكف اف يضيؼ ليا ميزة تعزز مف قدراتيا التنافسية تجاه
المنظمات المنافسة ليا في السكؽ.

 -6يعاني نظاـ الحكافز في الشكة المبحكثة ضعفا كاضحا ،آذ لـ يمبي النظاـ المعتمد تطمعات
العمميف ،كلـ يتكافؽ مع ما يبذلكنو مف جيكد في انجاز اعماليـ.

ثانيا :المقترحات

في ضكء االستنتاجات السابقة نرتأم تقديـ جممة مف المقترحات مستيدفيف فييا تعزيز اإلطار

البحثي ككما يأتي:

 -1ينبغي استثمار اإلدراؾ العالي لممتطمبات التقنية الالزمة لمتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية في
عمميات التحكؿ نحك تقديـ خدمات اتصاالت أكثر تطك ار ضمف األجياؿ الجديدة لمتقنيات

الرقمية.

 -2بناء ثقافة عامة كثقافة الكتركنية بخاصة تيتـ بترسيخ مفيكـ كىمية المتطمبات التقنية
كضركرة لالنتقاؿ كالتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية ،كلغرض االنتقاؿ السميـ عمى اإلدارة العميا

لمشركة اف تضع قيـ كمبادئ تتفؽ كىذا االنتقاؿ ،كما كعمييا إيصاؿ ىذه المبادئ كالقيـ إلى

كافة العامميف لدييا لغرض ترجمتيا غالى سمكؾ فعمي ينعكس في تعامالتيـ مع الزبكف الثناء
العمؿ.
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 -3بناء نظاـ حكافز فعاؿ يأخذ بنظر االعتبار العكامؿ المادية كتأثيراتيا االيجابية في نفسية
األفراد العامميف كبالتالي في أدائيـ ،يمبي ىذا النظاـ حاجات كمتطمبات العامميف كيعمؿ عمى
تعزيز أدائيـ كتمكينيـ كتحديدا أكلئؾ العامميف الذيف يتطمب منيـ التعامؿ مع تقنيات تتطمب
ميارات كحرفية عالية.

 -4التأكيد عمى الشركة المبحكثة تبني نظاـ كطني لممعمكمات يسيـ برفد اإلدارة العميا بالمعمكمات
الالزمة لصياغة خطط إستراتيجية تستيدؼ بناء كتطكير اإلدارة االلكتركنية ،فضال عف

ضركرة كضع آلية لتبادؿ المعمكمات المختمفة بيف الشركة كالدكلة كالشركات المناظرة ليا في
ميداف االتصاالت ،بالشكؿ الذم يعمؿ عمى تقديـ أفضؿ الخدمات لمزبكف.

 _5تحديد نقاط قكة الشركة كتحديدا في المتطمبات التقنية كالعمؿ عمى تعزيزىا كتقكيتيا ،كتحديد

نقاط الضعؼ كالعمؿ عمى معالجتيا ،كال يككف ذلؾ إال مف خالؿ التقييـ كالمتابعة الدكرية

المستمرة لمبنية التحية التي تستند عمييا المتطمبات التقنية لإلدارة االلكتركنية.

المصادر
أوال /العربية

أ-

الرسائل واالطاريح

 -1آؿ دحكاف ،عبد اهلل بف مسعكد" ،)2448( ،دكر أدارة التطكير اإلدارم في تطبيؽ اإلدارة
االلكتركنية دراسة مسحية عؿ العامميف في رئاسة الييئة الممكية لمجبيؿ كينبع" ،رئاسة

ماجستير غير منشكرة  ،كمية اإلدارة كاالقتصاد ،جامعة الممؾ سعكد.

 -2آؿ فطيح ،حمد قبالف" ،)2448( ،دكر اإلدارة االلكتركنية في التطكير التنظيمي باألجيزة
األمنية دراسة مسحية عمى ضباط المنطقة الشرقية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.

 -3السبيعي ،مناحي عبد اهلل" ،)2445( ،إمكانية تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية في الدارة العامة
لممركر مف كجية نظر العامميف فييا" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الدراسات العميا،

جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية.

 -4العريشي ،محمد بف سعيد محمد" ،)2448( ،إمكانية تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية في اإلدارة
العامة لمتربية كالتعميـ بالعاصمة المقدسة (بنيف)" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية،

جامعة اـ القرل.

 -5المالؾ ،بدر بف محمد" ،)2440( ،االبعاد الرادارية كاألمنية لتطبيقات اإلدارة االلكتركنية في
المصارؼ السعكدية دراسة مسحية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الدراسات العميا،

جامعة نايؼ العربية لمعمكـ المنية.
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الدوريات

 -1المفرجي ،عادؿ حرحكش ،صالح ،احمد عمي ،البياتي ،بيداء ستار ،)2414( ،اإلدارة
االلكتركنية مرتكزات فكرية كمتطمبات تأسيس عممية ،منشكرات المنظمة العربية لمتنمية

اإلدارية ،جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة ،مصر.

 -2قدكرم ،سحر ،)2414( ،اإلدارة االلكتركنية كامكانياتيا في تحقيؽ الجكدة الشاممة ،مجمة
المنصكر  /عدد  / 14خاص  ( /الجزء األكؿ ) ،مركز المستنصرية لمدراسات العربية

ت-

كالدكلية /الجامعة المستنصرية.
المؤتمرات

رضكاف ،رأفت ،)2444( ،اإلدارة االلكتركنية اإلدارة كالمتغيرات العالمية الجديدة" ،الممتقى

اإلدارم الثاني لمجمعية السعكدية لإلدارة ،مركز المعمكمات كدعـ الق اررات بمجمس الكزراء ،القاىرة،
مصر.

ث_ الكتب

 -1السالمي ،عالء عبد الرزاؽ ،السميطي ،خالد إبراىيـ" ،)2448( ،اإلدارة االلكتركنية" دار كائؿ
لمنشر ،عماف األردف.

 -2السممي ،عمي" ،)2441( ،خكاطر في اإلدارة المعاصرة" دار غريب لمطباعة كالنشر ،القاىرة،
مصر.

 -3الطعامنة ،محمد محمكد ،العمكش ،طارؽ شريؼ" ،)2444 ( ،الحككمة االلكتركنية
كتطبيقاتيا في الكطف العربي" ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة ،مصر.

 -4الممحـ ،حساـ /خيربؾ ،عمار" ،)2444( ،شبكات االنترنت بنيتيا األساسية كانعكاساتيا عمى
المؤسسات" ،دار الرضا لمنشر ،سكريا.

 -5ايفانز ،جمكريا" ،)2335(،الحككمة االلكتركنية" ،دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.
 -6نجـ ،نجـ عبكد ،)2444( ،اإلدارة االلكتركنية ( اإلستراتيجية كالكظائؼ كالمشكالت)" ،دار
المريخ لمنشر ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.

 -7ياسيف ،سعد غالب1426( ،ق) " ،اإلدارة االلكتركنية كآفاؽ تطبيقاتيا العربية" ،معيد اإلدارة
العربية ،الرياض ،السعكدية.
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ىيئة التعميم التقني

المعيد التقني /كركوك

قسم تقنيات إدارة التسويق

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

م /استمارة استبانة

االستمارة التي بيف أيديكـ ىي جزء مف متطمبات إعداد البحث المكسكـ ((المتطمبات التقنية
لمتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية :دراسة تشخيصية آلراء العامميف في شركة كممات لالتصاالت في
محافظة كرككؾ)) ،كقد جاء تصميـ االستمارة كما تحتكم مف أسئمة ،بيدؼ التعرؼ عمى مدل

إدراؾ السادة العامميف في شركتكـ لممتطمبات التقنية الالزمة لمتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية.

نتقدـ بالشكر الجزيؿ لتعاكنكـ معنا في تقديـ اإلجابة الكاممة كالدقيقة ،إذ إف إجابتكـ سكؼ

تسيـ في التكصؿ إلى النتائج الدقيقة التي تعد األساس الذم يبنى عمييا االستنتاجات كالمقترحات

التي يمكف تعميميا كاالستفادة منيا في شركات االتصاالت العاممة في كطننا العزيز مستقبالن إف

شاء اهلل.

سيدي الفاضل … ..يرجى مالحظة ما يأتي:
 .1إف البحث ال يستيدؼ كشؼ نكاحي القصكر في أداء شركتكـ ،لذلؾ ال ضركرة لكتابة االسـ أك
التكقيع عمى االستمارة التي ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 .2ضع عالمة عمى اإلجابة المعبرة عف رأيؾ الصريح.

 .3الباحثة عمى استعداد لإلجابة عف استفساراتكـ بشأف أسئمة االستبانة.
شك ارً لتعاونكم

الباحثة

المدرس الدكتور
سوسن إبراىيم رجب العكيدي
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أوالً /البيانات التعريفية

أدناه مجمكعة مف الفقرات يرجى كضع عالمة أك إشارة عمى االختيار المعبر عف شخصكـ لطفان.
 -الجنس :ذكر

أنثى

( )

 -العمر (سنة) 52 :فأقل ( )

 56فأكثر ( )

) ( 22 – 52

دبموم فني (معيد) ( )

_ المؤىل العممي:

 مدة الخدمة (سنة) 5 :فأقل ( ) -المركز الوظيفي:

مدير قسم ( )

مدير فرع ( )

) ( 52-52

( )

) ( 52-52

بكالوريوس ( ) ماجستير ( )

) ( 2-5

مدير شعبة ( )

نائب المدير ( )

) ( 8-2

ثانيا /المتطمبات التقنية لإلدارة االلكترونية
المقاييس

استجابة
األفراد
المبحكثيف
نحك أجيزة
الحكاسيب

كمستمزماتيا

ت

المعيرة لكؿ مقياس
الفقرات ُ

1

تمتمؾ الشركة أجيزة حكاسيب ذات قدرات عالية كمكاصفات متطكرة.

2

تيتـ الشركة بتكفير كافة الممحقات الضركرية إلتماـ عمؿ الحكاسيب
بانتظاـ.

3

كطبيعة عمميا.
4

استجابة
المبحكثيف
نحك الشبكة
المعتمدة مف
قبؿ الشركة

تقكـ الشركة بالصيانة الالزمة عمى حكاسيبيا كممحقاتيا لضماف
كفاءة أدائيا.

5
األفراد

تعمؿ الشركة عمى تغذية حكاسيبيا بالبرامج المتقدمة التي تتفؽ

تمتاز شبكة الشركة بقدرات تقنية أعمى مف شبكات الشركات
المنافسة ليا في المحافظة.

6

تمتمؾ الشركة خطة إستراتيجية لنشر بث شبكتيا في كافة أرجاء
العراؽ.

7

تكفر شبكة الشركة كافة المتطمبات الالزمة لنقؿ كتبادؿ المعمكمات
بسرعة كسيكلة.

8

تعتمد الشركة أكثر مف نظاـ شبكي كبما يخدـ متطمبات كافة
زبائنيا.

9
استجابة

ترتبط الشركة بقمر صناعي يكفي لتغطية الشبكة لكافة أرجاء
العراؽ.
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المقاييس

ت

األفراد

13

تكفر اتصاالت الشركة باألقمار الصناعية قدرات عالية لنقؿ

11

تمتمؾ الشركة بعدا استراتيجيا لربط خدماتيا عبر األقمار الصناعية

12

تمتمؾ الشركة تقنيات ارضي عالية تسيـ في تسييؿ استقباؿ كبث

13

تقكـ الشركة بدعـ برامجيا التدريبية في االختصاصات كافة.

14

لدل الشركة برامج تدريبية متقدمة لمتطبيقات الحديثة فيما يتعمؽ

المبحكثيف
نحك كسائؿ
االتصاؿ في
الشركة

استجابة
األفراد

المبحكثيف
نحك التعامؿ
مع التقنية
المعتمدة في
الشركة

المعيرة لكؿ مقياس
الفقرات ُ

المعمكمات بأنكاعيا كافة بيف الزبائف المستفيديف مف خدماتيا.

بخدمات الشركات المنافسة ليا في العراؽ.
المعمكمات عبر األقمار الصناعية.

بالخدمات المقدمة مف قبميا لزبائنيا.
15

تمتمؾ الشركة قدرات بشرية عمى درجة عالية مف الميارة كالحرفية
في استخداـ التقنيات الحديثة كتطبيقاتيا.

16

تقكـ الشركة بتفعيؿ نظاـ حكافز فعاؿ يتناسب مع الميارات المطمكبة
مف العامميف.

استجابة

17

تمتمؾ الشركة مكقعا الكتركنيا عمى شبكة االنترنت.

األفراد

18

تكفر الشبكة خدمات الكتركنية تسيـ في تبسيط كاختصار إجراءات

المبحكثيف

تجاه الخدمات
االلكتركنية
المقدمة
لمزبائف

تعامؿ الزبكف مع خدماتيا.
19

تمتمؾ الشركة مركز معمكمات يستجيب ألسئمة الزبائف كاستفساراتيـ
عمى مدار الساعة.

23

تمتمؾ الشركة آلية لتبادؿ المعمكمات مع مراكز خدمة الزبكف كالزبكف
بذاتو عبر شبكات االتصاؿ المختمفة.
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اتفؽ

غير
متأكد

ال اتفؽ

