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مشروع احلكومة االنكرتووَة ودوري يف حتسني األداء املىظمٌ

دراسة استطالعَة ُراء عَىة مه مىتسبٌ دٍوان حمافظة وَىوى
أ.و.د .حممد مصطفي انقصَمٌ

براء بساو انصائغ
المستخمص:

يعد مشركع الحككمة اإللكتركنية البيئة التي تتحقؽ فييا خدمات المستفيديف

مف خالؿ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في األجيزة الحككمية مف أجؿ
تبادؿ المعمكمات بشكؿ أسرع كأكثر كفاءة ،فضال عف تحسيف استجابة الحككمة

الحتياجات المستفيديف ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة كاألثر بيف
متطمبات تطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية كبيف بعض مؤشرات األداء المتمثمة بػ

(رضا المستفيد ،القيمة المضافة ،متابعة كمراقبة المشاريع  ،إدارة االستثمار) كتـ ذلؾ
مف خالؿ إجراء دراسة استطالعية في ديكاف محافظة نينكل ،كقد اعتمدت الدراسة

عمى استمارة االستبياف كأداة بحثية كالتي مف خالليا تـ قياس متغيراتيا .كتكصمت

الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج منيا َّ
أف الميداف المبحكث يدعـ متطمبات مشركعة
الحككمة اإللكتركنية كالسيما فيما يتعمؽ بالدعـ اإلدارم لمحككمة اإللكتركنية ،كتكفر

المكارد البشرية المؤىمة ،كالتقانة المالئمة المناسبة كما بينت الدراسة كجكد عالقة
ارتباط بيف مشركع الحككمة اإللكتركنية كمؤشرات األداء كما اثبتت االداء كما اثبتت

الدراسة كجكد عالقة أثر لمشركع الحككمة اإللكتركنية في بعض مؤشرات األداء.

كأخي انر اختتمت الدراسة بجممة مف المقترحات الضركرية لمميداف المبحكث منيا

ضركرة تدريب كدخكؿ أفراد المنظمة دكرات تطكيرية تساعدىـ في امتالؾ تصكر
مجمة ابحاث الذكاء والقدرات العقمية

161

العدد ( )22لسنة ()2117

مشروع الحكومة االلكترونية ودوره في تحسين األداء المنظمي دراسة استطالعية آلراء عينة من
................................................................منتسبي ديوان محافظة نينوى

كاضح عف مشركع الحككمة اإللكتركنية فضال عف تحقيؽ المركنة التنظيمية بما يخدـ

مشركع الحككمة اإللكتركنية مف خالؿ زيادة الصالحيات لألقساـ أك الشعب ذات
.العالقة كاعتماد مبدأ الالمركزية في العمؿ
Abstract:
The e-government project environment where it is of
service beneficiaries through the use of information and
communication technology in government agencies in order to
exchange information faster and more efficiently, as well as
improving the government’s response to the needs of
beneficiaries, where the aim of this study was to investigage the
relationship and impact between the requirirements of the
application of the government Electronic and between some of
the performance indicators of b (user satisfaction, value-added,
follow-up and monitoring of projects, investment management)
was done by conducting a prospective study in the office of the
province of Nineveh, has adopted a study on the questionnaire as
a research tool through which was measured variable. The study
found a number of results, including the field that the respondent
supports the requirements of e-government project, particularly
with regard to administrative support for e-government, and the
availability of qualified human resources, and technology
appropriate occasion. The study also demonstrated the existence
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of a correlation between the e-government project and
performance indicators as the study proved the existence of a
relationship to the impact of e-government project in some
performance indicators. And finally concluded the study, a set of
proposals necessary for the field of the respondent, including the
need to train and enter the members of the organization
developmental courses to help them in possession of a clear
vision for e-government project as well as the achievement of
organizational flexibility to serve the e-government project by
increasing the powers of the departments or people related to the
adoption of the principle of decentralization in action.
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انفصم االول

-1مشكمة الدراسة:

انتعرٍف بانبحث

أصبحت الخدمات التي تتصؼ بالسرعة كالدقة ضركرة مف ضركريات
العصر ،كأصبحت النظـ اإلدارية التقميدية عاجزة عف تمبية متطمبات األداء الجيد

لمخدمات كالسيما في مجاؿ (رضا المستفيد ،القيمة المضافة ،مراقبة كمتابعة المشاريع،

كادارة االستثمار) لذا تمجأ المنظمات إلى تغيير آليات عمؿ نظاميا اإلدارم بالتحمك
نحك مشركع الحككمة اإللكتركنية بيدؼ الحصكؿ عمى مؤشرات أفضؿ لألداء ،كمف

خالؿ الزيارات الميدانية االستطالعية بيدؼ الحصكؿ عمى مؤشرات أفضؿ لألداء،
كمف خالؿ الزيارات الميدانية االستطالعية لمباحثاف تبيف أف الميداف المبحكث يعاني
مف عدـ كضكح العالقة بيف مشركع الحككمة اإللكتركنية كاألداء المنظمي مما

استكجب الدراسة ،في ضكء ذلؾ يمكف تأطير مشكمة الدراسة مف خالؿ التساؤالت
اآلتية-:

 ىؿ تتكافر متطمبات تطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية في ديكاف محافظة
نينكل؟

 ىؿ ىناؾ عالقة ارتباط معنكية بيف مشركع الحككمة اإللكتركنية كمؤشرات

األداء في مجاؿ (رضا المستفيد ،القيمة المضافة ،الرقابة كمتابعة المشاريع،

إدارة االستثمار) في ديكاف محافظة نينكل؟

 ما أثر تطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية في مؤشرات األداء (رضا
المستفيد ،القيمة المضافة ،الرقابة كمتابعة المشاريع ،إدارة االستثمار) في

ديكاف محافظة نينكل؟
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-2ىدف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى اآلتي-:

 -1التعرؼ عمى مدل إدراؾ المكظفيف في الميداف المبحكث ألىمية تطبيؽ
مشركع الحككمة اإللكتركنية.

 -2التعرؼ عمى مدل تكافر متطمبات مشركع الحككمة اإللكتركنية في ديكاف
محافظة نينكل.

 -3التعرؼ عمى طبيعة عالقة االرتباط بيف متطمبات مشركع الحككمة اإللكتركنية
كمؤشرات األدء المنظمي في مجاؿ (رضا المستفيد ،القيمة المضافة ،الرقابة

كمتابعة المشاريع ،إدارة االستثمار) في ديكاف محافظة نينكل.

-3أىمية الدراسة:

كمف الناحية العممية تنبثؽ أىمية تطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية بصفة

عامة باعتبارىا عممية تستيدؼ تحسيف األداء كرفع كفاءة المكظفيف كزيادة كعييـ
كتقديـ خدمات أفضؿ لممستفيديف في أسرع كقت كبأقؿ جيد كتكمفة كفتح قنكات

اتصاؿ بيف القائميف عمييا كالمستفيديف منيا باستمرار كما يأمؿ الباحثاف بأف تضيؼ
ىذه الدراسة شيئا إلى المعرفة في مجاؿ تطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية كأف تسيـ

في كضع مقترحات لممسؤكليف عف صناعة القرار لمكاجية العقبات بخصكص مشركع

الحككمة اإللكتركنية كتأثيراتو عمى األداء.

-4فرضية الدراسة:

في ضكء مشكمة الدراسة كأىدافيا تتمثؿ باآلتي-:

الفرضية الرئيسية األكلى :التكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مشركع
الحككمة اإللكتركنية كتحسيف األداء المنظمي في ديكاف محافظة نينكل .كتنبثؽ عف

ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية األربعة اآلتية-:
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الفرضية الفرعية األولى :التكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة
اإللكتركنية كمؤشر متابعة المشاريع في في ديكاف محافظة نينكل.

الفرضية الفرعية الثانية :ال تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مشركع
الحككمة اإللكتركنية كمؤشر إدارة االستثمار في ديكاف محافظة نينكل.

الفرضية الفرعية الثالثة :التكجد عالقة أرتباط ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة
اإللكتركنية كمؤشر رضا المستفيد في ديكاف محافظة نينكل.

الفرضية الفرعية الرابعة :التكجد عالقة أرتباط ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة
اإللكتركنية كمؤشر القيمة المضافة في ديكاف محافظة نينكل.

الفرضية الرئيسية الثانية :التكجد عالقة تأثير ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة
اإللكتركنية كاألداء المنظمي في ديكاف محافظة نينكل .كتنبثؽ عف ىذه الفرضية
الفرضيات الفرعية األربعة اآلتية-:

الفرضية الفرعية األولى :التكجد عالقة تأثير ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة
اإللكتركنية كمؤشر متابعة المشاريع في ديكاف محافظة نينكل.

الفرضية الفرعية الثانية :التكجد عالقة تأثير ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة
اإللكتركنية كمؤشر إدارة االستثمار في ديكاف محافظة نينكل.

الفرضية الفرعية الثالثة :التكجد عالقة تأثير ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة
اإللكتركنية كمؤشر رضا المستفيد في ديكاف محافظة نينكل.

الفرضية الفرعية الرابعة :ال تكجد عالقة تأثير ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة
اإللكتركنية كمؤشر القيمة المضافة في ديكاف محافظة نينكل.

-5أنموذج الدراسة:

بيدؼ اختيار فركض الدراسة كمعالجتيا  ،فقد اعتمدت الدراسة االنمكذج

الفرضي الكصفي اآلتي-:
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مشروع الحكومة اإللكترونية
رضا المستفيد

متابعة ومراقبة المشاريع

إدارة
االستثمار

مؤشر األداء المنظمي

القيمة
المضافة

الشكل()1

مخطط الدراسة االفتراضي
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انفصم انثاوٌ

اإلطار انىظرً نهدراسة

أوالً :مشروع الحكومة اإللكترونية :مفيومو وأىميتو وأىدافو ومتطمباتو

مع تطكر مفاىيـ نظـ المعمكمات كازدىار تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

في النصؼ الثايف مف القرف العشريف ظيرت أنكاع متعددة مف نظـ المعمكمات المبنية

عمى الحاسكب ،كؿ منيا يسعى إلى تمبية احتياجات معينة في المجاالت اإلدارية

المختمفة ،ككؿ منيا يعمؿ عمى عمى اإلسياـ بشكؿ أك بآخر في تحسيف فاعمية األداء
المنظمي ،كقد كاف لذلؾ األثر المباشر في األجيزة اإلدارية الحككمية مف حيث رفع
كفاءتيا كتحسيف كتطكير طريقة أدائيا مف خالؿ اإلفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات
كعالـ اإلنترنت في تكفير المعمكمات كالخدمات لمكاطنييا كمكظفييا كالمنظمات أك

لمدكائر الحككمية المختمفة األخرل كتطبيقيا لمحككمة اإللكتركنية  ،كقد تعددت

المفاىيـ الخاصة بمشركع الحككمة اإللكتركنية  ،نظ انر الختالؼ كجيات نظر
الباحثيف ،كتكجياتيـ  ،كمدل تعامميـ مع أرض الكاقع لمخدمات التي يمكف اف يقدميا

مشركع الحككمة اإللكتركنية لجميع المستفيديف ،إذ عرفو (أبك زيد )20 ،2006 ،بأنو
التحكؿ نحك المنظمات الحككمية االفتراضية مف خالؿ تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات

كاالتصاالت  ،انسجامان مع متطمبات العصر ،بيدؼ تحسيف الخدمات الحككمية
كاإلصالح الحككمي كتعزيز الشفافية كالمساءلة في التعامؿ مع المكاطف كالعامميف

كاألعماؿ كالحككمة كاالقتصاد.

أما ( )Khan et al., 2010, 2فيشير عمى أنو اإلجراءات التي يتـ مف

خالليا تكفير الخدمات العامة لممستفيديف مف خالؿ استخداـ اإلنترنت كالياتؼ الجكاؿ

كالفاكس كالبريد ،كيؤكد ( )Pokhman, 2011, 229عمى انو استخداـ تكنككلجيا

المعمكمات كاالتصاالت الحديثة مف قبؿ الحككمة إلنجاز كظائفيا أك ىي أداة
مجمة ابحاث الذكاء والقدرات العقمية
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إستراتيجية تعمؿ مف خالؿ تغيير جذرم كأداة إستراتيجية يدعـ كيكضح اإلجراءات

الحككمية لألطراؼ األخرل (الحككمة -المكاطنيف -األعماؿ).

مما سبؽ يرل الباحثاف بأف مشركع الحككمة اإللكتركنية ما ىك إال استخداـ

لمتطكر التقاني في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت (كمتطمباتيا) مف قبؿ

الحككمة كمنظماتيا ،بيدؼ تحسيف األداء الحككمي كتدعيـ فاعمية التكاصؿ بينيا
كبيف المستفيديف كتكصيؿ المعمكمات كالخدمات العامة إلى مختمؼ الجيات المستفيدة

بشفافية ككفاءة عالية كبأقؿ جيد ككمفة.

كيشير ()Office of management and budget, 2002, 4ك( Zeleti,

 )2010, 14-15إلى أىمية مشركع الحككمة اإللكتركنية مف خالؿ مجمكعة مف
الجكانب كىي-:

 -1تخفيؼ التكاليؼ التي يتحمميا جميع األطراؼ المشاركة في المشركع.
 -2انسيابية المعمكمات بيف الحككمة كالمستفيد.

 -3الشفافية :يقصد بيا تكفير معمكمات ذات درجة عالية مف المكثكقية كااللتزاـ.
 -4تسميـ أسرع لخدمات المستفيديف.

 -5سيكلة الحصكؿ عمى المعمكمات كالخدمات الحككمية لجميع األطراؼ.
أف تحكؿ الجيات الحككمية كجيات القطاع الخاص نحك مشركع الحككمة اإللكتركنية
يعكس رغبة صادقة لدل ىذه الجيات بتحقيؽ أىداؼ كبيرة تتفؽ كثكرة المعمكمات
كاالتصاالت التي تعيشيا العالـ في الكقت الحالي ،كىك ما ينعكس عمى طبيعة األداء
كمف ثـ تقديـ لخدمات لممستفيديف بسيكلة كيسر كتكمفة أقؿ ،كيرل كؿ مف (عكاشة،

 )35 ،2004ك(ياسيف )191-190 ،2005 ،ك(عبدالعاؿ )101 ،2006 ،ك(الحمك،
 )2003،8ك(بسيكني )64-62 ،2008 ،أف أىداؼ مشركع الحككمة اإللكتركنية
تتمثؿ باآلتي-:
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 -1تحسيف مستكل الخدمات :كيتـ ذلؾ مف خالؿ تحسيف استجابة الحككمات
الحتياجات المستفيديف (مف المكاطنيف كغيرىـ) مف خالؿ تجييزىـ
بالمعمكمات الكافية ،كابتكار أساليب جديدة لمعالقة البينية المتفاعمة التي تجمع

المستفيديف بإدارات كىيئات كككاالت الحككمة ،فضالن عف تحسف جكدة

الخدمات العامة الحككمية المقدمة لممستفيديف ،كذلؾ في ضكء معايير

مكضكعية لقياس الجكدة.

 -2التقميؿ مف التعقيدات اإلدارية :يمنح مشركع الحككمة اإللكتركنية المستفيديف
فرصة الحصكؿ عمى طمبات تأخذ شكؿ نماذج إلكتركنية كتكفر عمييـ معاناة

الكصكؿ إلى منظمة المعنية ،كأماكف االنتظار فضالن عف االلتزاـ بطكابير
الحصر ليا ،كمشاكؿ احتكاؾ المستفيديف مف بعضيـ ،كما يمكف مف خالؿ

مشركع الحككمة اإللكتركنية القضاء عمى البيركقراطية كنتائجيا السمبية

المؤدية إلى إىدار الجيد كالكقت كالماؿ.

 -3تحقيؽ اإلفادة القصكل لمستفيديف مشركع الحككمة اإللكتركنية :ييدؼ مشركع
الحككمة اإللكتركنية مف خالؿ تكسيع الكصكؿ إلى الخدمات كالمعمكمات

المباشرة عمى الخط بإنشاء نقاط عامة لمكصكؿ في مكاتب البريد كغيرىا مف
مراكز الخدمة العامة ،إذ يمكف أف تصبح ىذه المراكز أماكف تدريب

مخصصة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تقديـ الخدمات الحككمية

مف خالؿ القنكات اإللكتركنية مما سكؼ يفتح سبالن كاسعة مف أجؿ تقديـ

خدمات أفضؿ إلى المستفيديف.

كيشير الباحثكف أف عممية التحكؿ نحك تطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية

عممية شاممة كمتشابكة ،إذ تحتاج إلى تكفير عدة متطمبات أساسية تشكؿ القاعدة التي
يجب البدء بيا بغية تكفير الحد المناسب فييا ،ليمكف بعد ذلؾ البدء في مرحمة

التحكؿ نحك تطبيقات مشركع الحككمة اإللكتركنية كاخراجيا إلى حيز الكاقع العممي،
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كيتطمب تطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية تكافر العديد مف اإلمكانات باعتبار اف
ىذا التطبيؽ ييدؼ إلى تقديـ خدمة متميزة لممكاطنيف كمنظمات األعماؿ ،كتحسيف

مستكل األدءا في المنظمات الحككمية ،كقد اتفؽ كؿ مف (البشرم )2009 ،ك(طالب،

 )2010ك(السامرائي كنينك )2010 ،ك(الشريؼ )2011 ،عمى أف متطمبات مشركع

الحككمة اإللكتركنية تتمثؿ باآلتي-:

أوالً :البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت-:

أف تقديـ خدمات مشركع الحككمة اإللكتركنية يتطمب تكفير البنية التحتية

لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كذلؾ مف أجؿ تسييؿ ربط المستفيديف مف خالؿ

أجيزة الحاسكب باإلنترنت  ،كىذا يتطمب إعادة النظر في البنية التحتية لألجيزة
كالمعدات كالبرمجيات لغرض تحديثيا كجعميا قادرة عمى االستجابة لمتطمبات مشركع

الحككمة اإللكتركنية (السامرائي كنينك .)2010 ،كيشير (الطائي )4 ،2007 ،إلى َّ
أف
البنية التحتيتة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت تعد الحجر األساس لمشركع تمثيؿ

المعمكمات كنقميا إلكتركنيان مع ضماف سريتيا كدقتيا حيف نقؿ كتنفيذ المعامالت
كالخدمات عف بعد باستخداـ الشبكات اإللكتركنية  ،كتتككف تكنكلكجيا المعمكمات

كاالتصاالت مف( :الشيخ.)21 ،2012 ،

 -1األجيزة كالمعدات :كىي تمؾ األجزاء المممكسة كالمرئية مف التقانات التي
تتمثؿ عادة بالحاسكب كممحقاتو ،كالتي تقسـ إلى( :أجيزة المعالجة المركزية،

كحدات االدخاؿ ،كحدات االخراج  ،كحدات خزف المعمكمات).

 -2االتصاالت :تعرؼ بأنيا الكسائط اإللكتركنية التي تعمؿ عمى إيصاؿ
المعمكمات عبر مسافات بيف أجيزة في مكاقع مختمفة ،أم أنيا تكزيع البيانات

بيف محطتيف حاسكبيتيف أك أكثر (النجار ،)225 ،2010 ،لذا عمى عاتؽ

المدراء أف يختاركا تكنكلكجيا االتصاالت المناسبة لتعزيز أداء منظماتيـ
كالكصكؿ إلى أفضؿ طريقة لدمجيا في نظـ المعمكمات كعمميات األعماؿ.
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كتعد االتصاالت متطمبان أساسيان لزيادة فاعمية المنظمات كنجاحيا ،ككنيا
استطاعت أف تغير كتعزز طبيعة االتصاالت الدكلية بيف المنظمات المنتشرة

جغرافيان في دكؿ مختمفة.

 -3البرمجيات :تعد البرمجيات المككنات غير المممكسة مف الحاسكب التي تتكلى

ميمة تشغيمو ،كالبرنامج عبارة عف مجمكعة ايعازات تكتب بمغة برمجية
متخصصة تقكـ بتنفيذ عمميات معينة ،كتتـ صياغة البرنامج لدل مبرمجيف

متخصصيف في برمجة نظـ التشغيؿ كالتطبيقات  ،كيمكننا القكؿ أف األجيزة
كالمعدات تصبح بال فائدة إذا لـ تكجد البرمجيات التي تشغؿ األجزاء المادية
كتحتاج البرمجيات إلى مالكات فنية مؤىمة لتحميؿ كتصميـ األنظمة

كبرمجتيا.

ثانياً :المتطمبات التنظيمية كاإلدارية

يحتاج مسركع الحككمة اإللكتركنية لكي يحقؽ لممنظمات األىداؼ المبتغاة

منو إلى إدارة جيدة تساند التطكير كالتغيير كتدعمو ،كتأخذ بكؿ جديد كمستحدث في

األساليب اإلدارية فضالن عف ضركرة كجكد قيادات إدارية إلكتركنية تتعامؿ بكفاءة
كفاعمية مع تقانة المعمكمات كاالتصاالت  ،كذلؾ مف خالؿ قدرتيا عمى االبتكار

كاعادة ىندسة الثقافة التنظيمية  ،إذ يستمزـ تطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية تطكي انر
كاضحان لممككنات التقميدية لثقافة المنظمة ،فضال عف ذلؾ يتكجب عمى جميع
اإلدارات في المنظمات التخمص مف اإلجراءات البيركقراطية كالركتينية المعيقة لكؿ

تطكر ،كتجديد األساليب اإلدارية المعتمدة في المنظمات مع ضركرة تطكير كتبسيط

إجراءات كخطكات العمؿ مما يخفؼ األعباء اإلدارية  ،كالربط بيف كافة الخدمات

كاإلجراءات الحككمية بما يكفؿ سيكلة كمركنة التعامؿ بيف الجيات كالك ازرات المختمفة

(البشرم.)46-45 ،2010 ،
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ثالثاً :المتطمبات البشرية

يتطمب التحكؿ إلى مشركع الحككمة اإللكتركنية تييئة المجتمع مف خالؿ

تكفير الظركؼ البيئية المالئمة لالنتقاؿ بالمجتمع إلى استخداـ األساليب التكنكلكجيا
الحديثة في المعامالت اليكمية ،كتغيير الثقافة السائدة كخمؽ عالقة جديدة بيف

األطراؼ المختمفة أساسيا الثقة كالمشاركة البناءة بما يضمف تحقيؽ التفاعؿ المطمكب
مع الخدمات الحككمية اإللكتركنية.

ثانياً :األداء المنظمي (مفيومو وأىميتو ومؤشراتو)

يمثؿ األداء مفيكمان جكىريان ىامان لمنظمات األعماؿ بشكؿ عاـ ،كيكاد أف

يمثؿ الظاىرة الشمكلية لمجمؿ فركع كحقكؿ المعرفة اإلدارية ،إذ يشير ( David,
 )2001,308بأنو مجمكعة النتائج المترتبة عمى األنشطة كالممارسات التي تقكـ بيا
المنظمة كالتي يتكقع منيا أف تقابؿ األىداؼ المخططة كالمكضكعة ،كقد اىتـ العديد
مف الباحثيف باألداء المنظمي ،كذلؾ بسبب تعدد كتنكع أىداؼ كاتجاىات الباحثيف في

دراستيـ لألداء المنظمي ،فضالن عف امتالؾ المنظمات لمعديد مف األىداؼ كالتي
يغمب عمييا طابع التغيير المستمر ،كذلؾ عف اختالؼ المقاييس المعتمدة في عممية

قياس األداء المنظمي.

كيرل (الكنداكم )32 ،2002 ،بأف األداء المنظمي ىك نشاط شمكلي تمارسو

المنظمة لتحقيؽ التكافؽ كالمكائمة مع البيئة التي تعمؿ بيا كالتي تعد األساس لبقائيا

كنمكىا ،كذلؾ عف طريؽ استغالؿ مكاردىا كامكاناتيا المتاحة بكفاءة لبمكغ أىدافيا

الرئيسية.

أما (الديكه جي كالصادقف  )5 ،2004فيؤكداف بأف األداء المنظمي ىك نتائج

استخداـ مكارد المنظمة بالصكرة التي تحقؽ أىدافيا ،في حيف أشار ( & Hassan
 )AL-Hakim, 2011,97أم أنيا عممية تقييـ التقدـ نحك تحقيؽ أىداؼ محددة
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مسبقان مف خالؿ معمكمات عف الكفاءة التي يتـ مف خالليا تحكيؿ المكارد إلى سمع
كخدمات ،كجكدة ىذه المخرجات كمدل فاعمية األىداؼ المنظمية.

كتأسيسان عمى ما تقدـ يرل الباحثاف أف مفيكـ األداء المنظمي يمثؿ ذلؾ

النشاط الشمكلي المستمر الذم يعكس قدرة المنظمة عمى تحقيؽ التكافؽ كالمكاءمة مع

البيئة التي تعمؿ بيا ،كذلؾ مف خالؿ استخداـ المنظمة المكانياتيا المختمفة كقابميتيا

المتاحة بصكرة تجعميا قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا الطكيمة األمد ،كبالتالي استمرارىا
كبقائيا في ممارسة نشاطاتيا المختمفة .إذ اتفؽ كؿ مف (الحديدم )2013 ،ك(زيداف،

 )2013أف مؤشرات األداء المنظمي تتمثؿ باآلتي-:

 -1مؤشر إدارة االستثمار :مما ال شؾ فيو اف لالستثمار أىمية كبيرة ككاسعة
عمى مختمؼ األصعدة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية كلو
تاثير كاضح عمى حياة الدكؿ كعمى مستكل تحضرىا كثقافتيا كيعد االستثمار

المحرؾ االساس كالمباشر لمتنمية المستدامة التي تمبي حاجات الجيؿ

الحاضر كرغباتو دكف المساس بحصة األجياؿ القادمة لذلؾ يرل (الحناكم

كآخركف )224-223 ،2012 ،أف أىمية االستثمار عبر اإلنترنت تتمثؿ
باآلتي-:

أ-

اختبار األصكؿ التي تتفؽ مع أىداؼ المستثمر كامكانياتو المالية.

ب -تقييـ البدائؿ االسثمارية المختمفة كالمفاضمة بينيا نظ ار لتكفر المعمكمات
كالبيانات.

ج-

استغالؿ الفرص االستثمارية مف المكاقع االخبارية كالتي لـ تكف متاحة

د-

بناء التحميالت المالية الالزمة لمتابعة االستثمارات المختمفة كتقييميا.

لصغار المستثمريف قبؿ ظيكر االنترنيت.
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ق-

االشتراؾ في المكاقع االستثمارية الكبرل بيدؼ دراسة القطاعات

المختمفة كاألكضاع العامة لألسكاؽ المالية كمراقبة آراء الخبرءاء

كالمحمميف.

 -2مؤشر الرقابة كمتابعة المشاريع :تميزت العقكد األخيرة مف القرف العشريف
بظيكر تطكرات كبيرة في تقنية المعمكمات كأصبح العديد مف الباحثيف يسمي

الفترة الحالية بعصر ثكرة المعمكمات كمف مظاىر ىذه الثكرة ظيكر ما يسمى

مجتمع المعمكمات كاعتبار المعمكمات عنص انر ىامان مف عناصر اإلنتاج ليا
دكر ىاـ في تحديد كفاءة المنظمة كفاعميتيا  ،لذلؾ فقد اتجيت العديد مف

المنظمات إلى أتمتة نظميا مف أجؿ التحكـ بالكـ اليائؿ مف المعمكمات

الضركرية كضماف كصكؿ ىذه المعمكمات بشكؿ دقيؽ كمالئـ إلى
المستخدميف بيدؼ استخداميا في عممية اتخاذ الق اررات.

مف جانب آخر يؤكد (عميبكني  )9 ،2008 ،بأف عممية المراقبة كمتابعة

المشاريع تركز عمى الجكانب اآلتية-:

أ-

مراجعة المستندات كالمذكرات كالكثائؽ المتعمقة بالبيانات المدخمة عمى

الحاسكب تمييدان إلرساليا عبر البريد اإللكتركني أك مف خالؿ شبكة
اإلنترنت كاالطمئناف عمى سالمتيا مف الناحية الشكمية كالمكضكعية

كالحسابية كالمحاسبية.

ب -مراجعة مكافقات الجيات التي ليا سمطة االعتماد عمى األكامر المرسمة
بكاسطة البريد اإللكتركني كشبكة اإلنترنت حسب خطكط السمطة
كالمسؤكلية داخؿ المنشأة ،كاالطمئناف عمى سرية المعمكمات ذات

الطبيعة الحساسة الخاصة مف خالؿ جدار الحماية.

ج -مراجعة عممية إدخاؿ البيانات كالتعميمات إلى الككمبيكتر مف أجؿ تنفيذ
العمميات المتفؽ عمييا  ،عمى النحك السابؽ بيانو في المباحث السابقة.
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د-

مراجعة المعمكمات الكاردة مف المرسؿ إلييـ بخصكص التعميمات
كاألكامر السابقة لمتاكد مف أنيا تمت حسب الكارد في االتفاقيات كالعقكد

المعتمدة.

ق -مراجعة المعالجة المحاسبية لمعمميات التي تمت مف خالؿ اإلنترنت
كالتأكد مف أنيا تمت كفقان لألسس كالسياسات المحاسبية المتعارؼ عمييا.

 -3مؤشر القيمة المضافة :يركز ىذا المؤشر عمى ما تقدمو المنظمة لممجتمع
بشكؿ مباشر ،فالقيمة المضافة ىي تكنيؾ يستخدـ لتحميؿ األنشطة الرئيسة

ثـ معرفة نقاط
في المنظمة كذلؾ بيدؼ تحديد مصادر ميزتيا التنافسية ،كمف ّ
القكة كالضعؼ الداخمية الحالية كالمحتممة ( )Hofer, 1983,43أف العائد
عمى القيمة المضافة يمثؿ أفضؿ مقياس يمكف اف يقيس أداء المنظمة إذا ما

قكرف بغيره مف المقاييس المستخدمة حاليان .كالجدكؿ ( )1يكضح مقاييس

القيمة المضافة.

الجدول ()1

مقاييس القيمة المضافة
خصائص األداء

بعض المقاييس التقميدية

القياسات الجديدة المقترحة

النمك

قيمة الخدمات/قيمة المكجكدات

القيمة المضافة

الكفاءة

ال ػ ػربح اإلجم ػ ػػالي /ص ػ ػػافي األرباح/نس ػ ػػبة العائد عمى القيمة المضافة
صافي األرباح إلى قيمة المبيعات.

استغالؿ المكجكدات

العائػػد عمػػى االسػػتثمار /العائػػد عمػػى رأس نس ػ ػ ػ ػػبة العائ ػ ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػ ػػى القيم ػ ػ ػ ػػة
الماؿ /نصيب السيـ مف اإليرادات.

المض ػ ػ ػػافة إل ػ ػ ػػى العائ ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػى

االستثمار.

المصدر :ىيميف ،تكماس كىنجر ،دايفد ،1990 ،اإلدارة االستراتيجية ،ترجمة محمكد
عبدالحميد مرسي كزىير نعيـ الصباغ ،اإلدارة العامة لمبحكث ،الرياض،

.377
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 -4مؤشر رضا المستفيدُ :يعد رضا المستفيديف مف أىـ المؤشرات النكعية لقياس
أداء المنظمات كالذم حظي بتأييد الكتاب كالباحثيف في عمكـ اإلدارة في
السنكات األخيرة ،باعتبار كالء المستفيديف يشكؿ المحافظة عمى ىدؼ

المنظمات لمتطكر ،كأنو يعكس مدل تمبية أك إشباع المنظمة لحاجات

المستفيديف كرغباتيـ المدركة كفقان لتفضيالتيـ أك أكلكياتيـ( .الجعدني،
.)34 ،2003

كيشير ( )Pride and Ferrell,2000,43-44ك ( )Awamleh, 2000, 4إلى إف
مكاطف القكة التي تقكد إلى إرضاء المستفيد ىي فقط التي يجب أف تؤخذ بنظر

االعتبار كأف تعد فكائد تنافسية ،أما مكاطف الضعؼ التي تؤثر بصكرة مباشرة في

إرضاء المستفيد فيجب أف تعد أضرار تنافسية ،في حيف عد عدد مف الباحثيف حاجات
المستفيد غير الممباة فرصة أك تيديدان لممنظمة ،تبعان لقدرة األخيرة عمى استغالؿ
المكقؼ ،كتركز عممية الخيار اإلستراتيجي عمى اختيار البديؿ الذم يحقؽ األرباح

كالنمك كالنجاح لممنظمة كمثمما تـ اإلشارة سابقان إف ىذا ال يتـ إال إذا كانت المنظمة

قد حققت رضا المستفيديف في أعماليا (.)Daft,2001,102-109

ثالثاً :العالقة النظرية بين مشروع الحكومة اإللكترونية ومؤشرات األداء المنظمي:

إف االستفادة مف مشركع الحككمة اإللكتركنية بداللة متطمباتو مكنت مف إعادة

تصميـ كتشكيؿ المنظمات ،كتحكيؿ ىياكميا التقميدية ،كتكسيع نطاؽ عممياتيا ،كتغيير
األساليب التي تقدميا في رفع التقارير كفي القياـ بكظيفة الرقابة ،كما أحدثت تغييرات

جذرية عمى ممارساتيا ،كعمى تدفؽ المعمكمات ،كعمى أساليب تصميـ المنتجات
كتقديـ الخدمات ،كأدت إلى بركز أساليب إدارية جديدة مرتبطة بيا تعرؼ في أغمب

األحياف باإلدارة اإللكتركنية.

لقد كفرت إمكانيات مشاريع الحككمة اإللكتركنية مداخؿ جديدة لمساعدة

المديريف عمى الرقابة كاالستثمار كالحصكؿ عمى القيمة التي يمكف أف يضيفيا مشركع
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الحككمة اإللكتركنية فضالن عف رضا المستفيد الذم يعد محكر التعامؿ معيا ،كسيّمت
مف الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة باألداء المنظمي في أم مستكل إدارم كفي أم
لحظة ،كمف ثـ يمكف تحقيؽ درجة أعمى مف التنسيؽ بيف ىذه األنشطة مف خالؿ

المشاركة في المعمكمات باستخداـ شبكات الربط المعمكماتية.

حيث أف مشركع الحككمة اإللكتركنية يقكد إلى خفض الكمؼ كـ نثـ زيادة

اإليراد ،فقد تتحقؽ عممية إضافة القيمة بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف خالؿ خفض

الكمؼ المصاحبة مع نشاط معيف أك مجمكعة فرعية مف النشاطات كالفعاليات،
كيحدث خفض الكمفة في ىذه الحالة عندما يتمكف مشركع الحككمة اإللكتركنية مف

العمؿ في نفس النشاط أك مجمكعة مف النشاطات بدالن مف العمؿ اليدكم ،لكي يتـ
تنفيذىا بشكؿ أكثر سرعة ككفاءة .كليذا فإف المنظمة يمكف ليا خفض عدد اؿ

مكظفيف لدييا مع ضماف المحافظة عمى مستكل إنتاجيا ،كما يحدث خفض الكمؼ

عندما يتمكف مشركع الحككمة اإللكتركنية مف إعادة تصميـ النشاط كتشكيمو بحيث يتـ

تنفيذه بشكؿ أكثر فاعمية ،كفي ىذه الحالة يمكف خفض مجمكعة مف المكظفيف أيضان

(حميد. )29 ،2008 ،

كمػػا يعمػػؿ إعتمػػاد اسػػتخداـ مشػػركع الحككمػػة اإللكتركني ػة عمػػى تغييػػر أسػػمكب

كمراقبػػة سػػير المشػػاريع س ػكاء داخػػؿ المنظمػػات الحككميػػة ذاتيػػا أك فػػي تعامالتيػػا مػػع

المسػػتفيديف بمػػا يمكػػف مػػف تيسػػير إج ػراءات تقػػديـ الخدمػػة بحيػػث تصػػبح أكثػػر كفػػاءة،
باإلضػ ػػافة إلػ ػػى تقػ ػػديـ كافػ ػػة االحتياجػ ػػات مػ ػػف المعمكمػ ػػات لممسػ ػػتفيديف عػ ػػف الخػ ػػدمات

كالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكانيف كالم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكائح كالتش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريعات عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكة اإلنترنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ:

(.)Kalika, 2000, 15

 -1تكصيؿ الخدمات لجميكر المتعامميف مع الحككمة في أماكف تكاجدىـ
كباألسمكب الذم يناسبيـ كبسرعة ككفاءة مالئمة.

مجمة ابحاث الذكاء والقدرات العقمية

178

العدد ( )22لسنة ()2117

مشروع الحكومة االلكترونية ودوره في تحسين األداء المنظمي دراسة استطالعية آلراء عينة من
منتسبي ديوان محافظة نينوى................................................................

 -2إنشاء بيئة اتصاؿ بالمستثمريف مف خالؿ تبسيط اإلجراءات كتيسير تقديـ
الخدمات ،كتكفير مراكز خدمة متطكرة تقكـ بتطكير الخدمات الحككمية
الالزمة لرجاؿ األعماؿ في مكاف كاحد كتكفير معمكمات دقيقة كحديثة لخدمة

المستثمريف.

 -3تكفير قاعدة معمكمات دقيقة كحديثة لدعـ عممية اتخاذ القرار كالمساىمة في
تخطيط كمتابعة المبادرات طكيمة األجؿ.

 -4تطبيؽ فمسفات اإلدارة الحديثة في القطاع الحككمي كتحديث نظـ العمؿ
بالك ازرات كالييئات بما يضمف أداء الخدمة بكفاءة كفاعمية كبتكمفة منخفضة.

 -5تقديـ نماذج لتنفيذ المشتريات الحككمية إلكتركنيان عبر الشبكات كتخطيط
مكارد المنظمة.

 -6زيادة التنافسية المحمية كتييئة الجياز الحككمة لالندماج في النظاـ العالمي
الجديد عمى المستكييف اإلقميمي كالدكلي.

أما فيما يخص إدارة االستثمار فإنو يعد المحرؾ األساس كالمباشر لمتنمية

المستدامة في ظؿ استخداـ مشركع الحككمة اإللكتركنية ،لذلؾ يرل (الحناكم كآخركف،

 )224-223 ،2012أف إدارة االستثمار عبر مشركع الحككمة اإللكتركنية يمكف أف
تتمثؿ باآلتي-:
أ-

االستفادة مف إمكانيات الشبكة كما تكفره مف معمكمات كآليات اتصاؿ

التخاذ ق اررات االستثمار في األكراؽ المالية.

ب -تمكف المستثمر الفرد مف الكصكؿ إلى أسكاؽ الماؿ المختمفة دكف
االعتماد عمى الكسطاء كذلؾ بأقؿ تكمفة كبسرعة كدقة.

ت -تمكف المستثمر مف استخداـ أدكات استثمارية متطكرة مثؿ برامج
الككمبيكتر التي تساعد عمى تككيف محافظ االستثمار.
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ث -التحكـ :إذ يستطيع المستثمر مف خالؿ الشبكة متابعة حساباتو بصكرة
مستمرة لمتأكد مف نمك محفظتو االستثمارية.

أصبح مشركع الحككمة اإللكتركنية عامالن محف انز لممنظمات الباحثة عف

الفاعمية كالكفاءة في أدائيا ،لذا تسارعت المنظمات إلى تييئة األرضية الكفيمة لتطبيؽ

ىذا المشركع كاستخدامو لما لو مف إمكانية لخمؽ فرص غير مسبكقة في مجاالت عدة
مثؿ رفع مستكل األداء المنظمي كتحسيف الق اررات اإلدارية كتبسيط كتسييؿ اإلجراءات
كاالستغالؿ األمثؿ لمقكل العاممة فضال عف أسياميا الكبير في األنظمة المالية ،كذلؾ

مف خالؿ تطبيؽ عدد مف اإلجراءات كتدريب المستخدميف عمى كيفية االستخداـ كذلؾ
لضماف عمميا بشكؿ صحيح كبما يحقؽ معايير األداء الكفؤ الذم تسعى المنظمة

لتحقيقو (عطية.)325 ،2012 ،
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انفصم انثانث

أوالً :مجتمع البحث

إجراءات انبحث

ديكاف محافظة نينكل تعمؿ عمى اكتشاؼ كاستغالؿ اإلمكانات المتاحة في

المحافظة كايجاد البيئة المالئمة لتدفؽ االستثمارات إلييا.

الرسالة ( :أف تككف محافظة نينكل مركز الجذب االستثمار)

األىداف:

 -1إرساء دعائـ قكية قادرة عمى احداث تنمية اقتصادية كاجتماعية.
 -2تحقيؽ الرفاه االقتصادم لممجتمع.

 -3ايجاد فرص عمؿ لمعراقييف كالقضاء عمى البطالة.
 -4زيادة الدخؿ اؿ كطني كتنكيع مصادره.

 -5نقؿ التكنكلكجيا الحديثة إلى كافة مرافؽ الدكلة.
 -6حماية حقكؽ كممتمكات المستثمريف.

الوسائل:

 -1تحديد المشاريع كالفرص االستثمارية كالتركيج ليا محميا كعالميان.
 -2تبسيط إجراءات التسجيؿ كاإلجازة لممشاريع االستثمارية.

 -3منح المشاريع المشمكلة بأحكاـ قانكف االستثمار االمتيازات كالضمانات
الالزمة.

 -4تكفير المعمكمات كالبيانات لممستثمريف كاصدار النشرات بذلؾ.

عينة البحث:

تمثمت عمينة الدراسة بالمكظفيف في ديكاف محافظة نينكل ،كاآلتي كصؼ

لمخصائص التي يحمميا أفراد العينة
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الجدول ()2

خصائص أفراد الدراسة
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

22

%51

انثى

21

%49

العمر

التكرار

النسب المئوية

 25سنة فأقؿ

7

%16

30-26

26

%61

35-31

5

%12

40-36

1

%2

45-41

1

%2

 46فأكثر

3

%7

المؤىل العممي

التكرار

النسب المئوية

شيادة عميا

6

%14

بكالكريكس

35

%81

دبمكـ

2

%5

الخبرة الوظيفية

التكرار

النسب المئوية

 5فأقؿ

37

%86

10-6

5

%12

15-11

-

-

20-16

-

25-21

-
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 26فأكثر

1

%2

القسم /الشعبة

التكرار

النسب المئوية

تقنية المعمكمات /مشركع الحككمة

3

%7

التخطيط/اإلعداد كالتنسيؽ

9

%21

تقنية المعمكمات/اإلدارية

1

%2

تنمية الميارات/تنفيذ التدريب

3

%7

تنمية الميارات /التخطيط

2

%4

تقنية المعمكمات/كحدة الصيانة

3

%7

تقنية المعمكمات الحككمة اإللكتركنية

6

%14

التخطيط/تقنية المعمكمات

3

%7

التخطيط/تقييـ أداء الخطة

2

%4

التخطيط /رسـ السياسات

3

%7

التخطيط كالمكازنة /التخطيط

1

%5

الدراسات كالتصاميـ /الدراسات

3

%7

معاكنية التخطيط /الدراسات

2

%4

تقنية المعمكمات/الشبكات كاإلنترنيت

2

%4

اإللكتركنية

كالتصاميـ

مف خالؿ الجدكؿ ( )2نالحظ أف المنظمات المبحكثة تتعامؿ مع كالؿ
الجنسيف بما يتناسب مع طبيعة عمميا ،أما بالنسبة بممعمر فأف نسبة فئة العمر

األعمى ىي ( )30-26كىذا يعكد إلى طبيعة العمؿ الميداني حيث أف الميداف

المبحكث يتعامؿ مع القدرات الشابة ،أما بخصكص المؤىؿ العممي فنالحظ أف
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( )%81مف حممة البكالكريكس ك( )%14مف حممة الشيادات العميا ك( )%5دبمكـ
ىذا يدؿ عمى أف عينة الدراسة تتعامؿ مع ذكم الخبرة كاالختصاص كبإمكانيـ اإلجابة
عمى استمارة االستبانة بشكؿ مكضكعي كدقيؽ  ،أما فيما يخص الخبرة الكظيفية فقد

بمغت أعمى نسبة ( )5سنكات فأقؿ ،أما فيما يتعمؽ باألقساـ كالشعب فنالحظ أف جميع
األقساـ تتعامؿ كذات عالقة بمتغيرات الدراسة مما يعطي مكضكعية لدل اإلجابة.

ثالثا :منيج البحث وأدواتو

اعتمد الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي الختبار فرضيات الدراسة كذلؾ مف

خالؿ دراسة العالقات بيف المتغيرات الرئيسية المستمدة بياناتيا مف الميداف المبحكث
كباعتماد استمارة االستبانة كأداة بحثية تـ صياغة اسئمتيا باالعتماد عمى األطر

المفاىيمية لممكضكع كالتي طرحت في بعض الدراسات المعتمدة كىي (الحديدم،

 )2013ك(زيداف ،)2013 ،إذ تـ اختبار قياس الثبات (كركنباخ -الفا) كالذم بمغ
 ، %84عممان بأف االستمارة اعتمدت مقياس ليكرت الخماسي كباألكزراف (أتفؽ تمامان
 ،أتفؽ  ،محايد ،ال اتفؽ  ،ال أتفؽ تمامان).
رابعاً :مجتمع البحث وعينتو

تـ اختيار العامميف في ديكاف محافظة نينكل كمجتمع لمدراسة ككنيا مف

المنظمات الحيكية التي نفذت مشركع الحككمة اإللكتركنية منذ فترة ليست بالقصيرة،
كما تـ اختيار المكظفيف كالعامميف ذات العالقة بيذا المشركع كالذم بمغ عددىـ 50

فردان كعينة بحثية ،إذ تـ تكزيع االستمارات عمييـ كاسترجع منيا ( )43استمارة كبنسبة
استرجاع بمغت .%86

خامساً :وصف متغيرات البحث

أ-وصف مؤشرات مشروع الحكومة اإللكترونية
يتضح مف الجدكؿ ( )3الخاص بمشركع الحككمة اإللكتركنية أف المعدؿ العاـ
لمكسط الحسابي بمغ  3.69كىذا يعني كجكد نسبة اتفاؽ إيجابية حكؿ تكافر متطمبات
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مشكرع الحككمة اإللكتركنية في المنظمة المبحكثة ،ككانت أفضؿ نسبة مساىمة في

ىذا البعد ىي لممتغيرات  X3إذ بمغت قيمة الكسط الحسابي  4.69بانحراؼ معيارم
قدره ( 0555يتطمب تطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية تطكير ميارات كخبرات األفراد
العامميف في المنظمة) ك ( X10يتكفر الدعـ المالي الالزـ لالستعانة بمدربيف مؤىميف
لتدريب العامميف عمى تطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية) ،إذ بمغت قيمة الكسط

الحسابي  69518بانحراؼ معيارم قدره  0598فيما بمغ أقؿ كسط حسابي 2588
كالخاص بالسؤاؿ ( X7تتكافر المركنة في التنظيـ اإلدارم لمتحمك نحك تطبيؽ مشركع

الحككمة اإللكتركنية).

الجدول ()3

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمشروع الحكومة اإللكترونية
رقم السؤال
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
المعدل

الوسط الحسابي
3.41
3.09
4.69
3.81
3.46
3.00
2.88
3.62
4.06
4.18
4.04
4.02
4.13
3.46
3.13
3.69
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ب -وصف مؤشرات األداء المنظمي:
مف خالؿ متابعة الجدكؿ ( )4يتضح باف معدؿ الكسط الحسابي بمغ 4521

كىذا يشير امتالؾ المنظمة المبحكثة لمؤشر متابعة المشاريع ككانت أفضؿ مساىمة
في ىذه القيمة ىي لمسؤاؿ ( X4تقكـ المنظمة المبحكثة في قياس كمتابعة مدل التقدـ

نحك تحقيؽ األىداؼ) ،كجاء ىذا السؤاؿ بكسط حسابي بمغ  4532كانحراؼ معيارم

 0571أما أقؿ كسط حسابي مقارنة باألكساط األخرل ضمف نفس البعد فقد كاف في
السؤاؿ  X6كالخاص (العمؿ ضمف منظكمة مشركع الحككمة اإللكتركنية يساعد

المنظمة في تحميؿ النتائج المحققة)  ،كجاء بكسط حسابي  4513كانحراؼ معيارم

.0577

الجدول ()4

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمؤشر متابعة المشاريع
رقم السؤال
X1
X2
X3
X4
X5
X6
المعدل

الوسط الحسابي
4.18
4.30
4.18
4.32
4.20
4.13
4.21

االنحراف المعياري
0.76
0.70
0.73
0.71
0.80
0.77
0.74

أما بخصكص األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية الخاصة بمؤشر
االستثمار المبينة في الجدكؿ ( )5فيشير إلى أف معدؿ الكسط الحسابي بمغ 3586
كىذا يدلؿ عمى كجكد إدارة لالستثمار في المنظمة المبحكثة بنسب جيدة ككانت أفضؿ

مساىمة في ىذه القيمة ىي لمسؤاؿ ( X9العمؿ ضمف منظكمة مشركع الحككمة
اإللكتركنية يساعد في تكفير الخدمات لممستثمريف) ،كجاء ىذا السؤاؿ بكسط حسابي
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بمغ  4511كانحراؼ معيارم  ، 0576أما أقؿ كسط حسابي مقارنة باألكساط األخرل
ضمف نفس البعد فقد كاف في السؤاؿ  X11كالخاص بأنو (العمؿ ضمف منظكمة

مشركع الحككمة اإللكتركنية يمنع المنظمة مف التعثر في إنجاز المشاريع االستثمارية)

كجاء بكسط حسابي  3576كانحراؼ معيارم  ، 0581أما فيما يتعمؽ بالجدكؿ ()6
الخاص باألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية الخاصة بمؤشر رضا المستفيد فيبيف

بأف معدؿ الكسط الحسابي بمغ  4541كىذا يشير إلى كجكد تعامؿ كرضا لدل
المستفيد عف العمؿ في المنظمة كما يدعـ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعيارم ككانت أفضؿ

مساىمة في ىذه القيمة ىي لمسؤاؿ ( X15تتنكع خدمات المنظمة المبحكثة تبعان
لرغبات المستفيديف)  ،كجاء ىذا السؤاؿ بكسط حسابي بمغ  3569كانحراؼ معيارم

 0586أما أقؿ كسط حسابي مقارنة باألكساط األخرل ضمف نفس البعد فقد كاف في
السؤاؿ  X16كالخاص (حصمت المنظمة المبحكثة عمى شيادات تقديرية لتميزىا في
الجكدة) كجاء بكسط حسابي  3513كانحراؼ معيارم .0586
جدول ()5

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشر إدارة االستثمار
رقم السؤال
X7
X8
X9
X10
X11
X12
المعدل

الوسط الحسابي
3.97
3.79
4.11
3.95
3.62
3.76
3.86
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الجدول ()6

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بمؤشر رضا المستفيد
رقم السؤال
X13
X14
X15
X16
X17
المعدل

الوسط الحسابي
3.41
3.58
3.69
3.13
3.27
4.41

االنحراف المعياري
0.95
0.73
0.86
0.86
1.00
0.88

كفيما يتعمؽ بالجدكؿ ( )7الخاص باألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية الخاصة
بمؤشر القيمة المضافة فيبيف بأف معدؿ الكسط الحسابي بمغ  3576كىذا يشير إلى

كجكد قيمة مضافة عند التعامؿ كمؤشر لألداء عف المنظمة كما يدعـ ذلؾ قيمة

االنحراؼ المعيارم ككانت أفضؿ مساىمة في ىذه القيمة ىي لمسؤاؿ ( X21تقكـ
المنظمة المبحكثة بالكشؼ عف العناصر الكفكءة ذات الخبرة كالمعرفة كالميارة
ككضعيا في المكاقع الميمة كالمناسبة ليا) ،كجاء ىذا السؤاؿ بكسط حسابي بمغ

 3579كانحراؼ معيارم  0537أما أقؿ كسط حسابي مقارنة باألكساط األخرل ضمف
نفس البعد فقد كاف في السؤاؿ ( X22تمتمؾ المنظمة المبحكثة مالءمة ما بيف

اإلجراءات اإلستراتيجية ألىداؼ المنظمة كمكاردىا) كجاء بكسط حسابي 3541

كانحراؼ معيارم .0595
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الجدول ()7

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بمؤشر القيمة المضافة
رقم السؤال
X18
X19
X20
X21
X22
المعدل

االنحراف المعياري
0.68
0.78
0.74
0.73
0.95
0.77

الوسط الحسابي
3.90
3.83
3.69
3.97
3.41
3.76

رابعاً اختبار فرضيات الدراسة

أ-تحميل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة
استكماالن لمتطمبات التحميؿ الكصفي فقد تـ تحديد عالقات االرتباط بيف

المتغيرات البحثية ،إذ يكضح الجدكؿ رقـ ( )8كجكد عالقة ارتباط معنكية مكجبة ما

بيف المتغير المستقؿ (مشركع الحككمة اإللكتركنية) كالمتغير المعتمد (األداء

المنظمي)  ،إذ بمغت ( )0538عند مستكل معنكية .0505
مشروع الحكومة اإللكترونية

االنحراف المعياري

المتغير المعتمد

األداء المنظمي
*0538
* P0,05
N=43
أما عمى المستكل الجزئي فتشير النتائج إلى كجكد عالقة ارتباط معنكية بيف

المتغير المستقؿ (مشركع الحككمة اإللكتركنية) كمؤشرات المتغير المعتمد (األداء
المنظمي) كالتي ىي (متابعة المشاريع ،إدارة االستثمار ،رضا المستفيد ،القيمة

المضافة) إال أنيا ضعيفة غير معنكية مع (رضا المستفيد  ،كالقيمة المضافة)

كالجدكؿ ( )9يكضح ذلؾ.
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الجدول رقم ()9

معامالت االرتباط بين المتغيرين عمى المستوى الجزئي
مؤشرات األداء المنظمي
متابعة المشاريع
*0.38

إدارة االستثمار
0.28

المعتمد

رضا المستفيد
0.15

القيمة المضافة
0.20

المستقل

مشركع الحككمة اإللكتركنية

* P0,05
N=43
استنادان إلى ما تقدـ يتـ رفض الفرضية الفرعية األكلى التي تنص عمى أف (التكجد
عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة اإللكتركنية كبيف مؤشر متابعة
المشاريع في ديكاف محافظة نينكل) كقبكؿ الفرضية الثانية كالثالثة كالرابعة كالتي تشير

بأنيا التكجد عالقة ذات داللة معنكية.

ب-تحميل عالقة األثر بين متغيرات الدراسة:
مف خالؿ الجدؿ ( )10يتبيف أف النمكذج معنكم حيث أظيرت النتائج بأف
قيمة  tالمحسكبة ىي أكبر مف قيمة  tالجدكلية كىذا يدؿ عمى معنكية النمكذج الكمي.
الجدول ()11

االنحدار الخطي البسيط وتحميل التباين لتأثير مشروع الحكومة اإللكترونية واألداء
المنظمي

R2

0.12

قيمة t

قيمة F

الجدولية

المحسوبة

الجدولية

1.67

2.41

4.04

مؤشرات األداء المنظمي
B1
المحسوبة
5.81

0.35

المعتمد
0
0.37

مشركع

اإللكتركنية

N=43
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الجدول ()11

االنحدار الخطي البسيط وتحميل التباين لتاثير مشروع الحكومة اإللكترونية واألداء
المنظمي عمى المستوى الجزئي
مؤشر األداء المنظمي
متابعة

قيمة F
قيمة T

إدارة

المتعتمد
القيمة

رضا

المشاريع
0.54
0.36
5.15

االستثمار
0.37
0.28
3.65

المستفيد
0.23
0.14
0.91

المضافة
0.32
0.23
2.37

الجدكلية

4.04

4.04

4.04

4.04

المحسكبة

2.48

1.91

0.95

1.54

الجدكلية
R2

1.67

1.67

1.67

1.67

0.13

0.08

0.02

0.05

0
B1
المحسكبة

المستقل

مشركع الحككمة
اإللكتركنية

P0,05
N=43
يتضح مف خالؿ الجدكليف ( )10ك( )11الذم يستعرض أثر مشركع الحككمة
اإللكتركنية في األداء المنظمي مف خالؿ مؤشراتو كعمى المستكييف الكمي كالجزئي

بأف قيمة مؤشرات  Tفي متابعة المشاريع كادارة االستثمار كرضا الزبكف ىي معنكية

عند مستكل  0505أما قيمة  Fالمحسكبة ىي أكبر مف قيمة  Fالجدكلية فقط في
متابعة المشاريع مما يدؿ عمى معنكية النماذج المطركحة فيو.

كمف خالؿ ىذه النتائج يمكف رفض الفرضية الفرعية األكلى الفرضية الرئيسية الثانية

كالتي تنص عمى (التكجد عالقة تأثير ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة

اإللكتركنية كمتابعة المشاريع) ككذلؾ الثانية كالتي تنص عمى (التكجد عالقة تأثير

ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة اإللكتركنية كادارة االستثمار) ككذلؾ يتـ رفض
الفرضية الفرعية الثالثة كالتي تنص عمى أنو (التكجد عالقة تأثير ذات داللة معنكية

بيف مشركع الحككمة الحككمة اإللكتركنية كرضا المستفيد) كيتـ قبكؿ الفرضية الفرعية
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الرابعة كالتي تنص (التكجد عالقة تأثير ذات داللة معنكية بيف مشركع الحككمة

اإللكتركنية كالقيمة المضافة).

خامساً :االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

مف خالؿ ما تقدـ مف نتائج أدناه بعض االستنتاجات التي تكصمت إلييا

الدراسة-:

 -1أشارة النتائج إلى ضعؼ المركنة التنظيمية لتطبيؽ مشركع الحككمة
اإللكتركنية بصكرة فاعمة بسبب ضعؼ األقساـ كتقميدية (آلية) التنظيـ

المعتمد.

 -2أشارت النتائج أف الميداف المبحكث اليعتمد عمى آراء المستفيديف كاألخذ بيا
فيما يخص تطكير خدماتيا.

 -3عدـ امتالؾ األفراد العامميف في المنظمة المبحكثة تصك انر عف مشركع
الحككمة اإللكتركنية بسبب ضعؼ اطالع العديد منيـ عف مشركع الحككمة

اإللكتركنية.

 -4أشارت النتائج بشكؿ عاـ إلى كجكد عالقة معنكية بيف مشركع الحككمة
اإللكتركنية كاألداء المنظمي كىذا يعكد إلى صحة تكظيؼ مشركع الحككمة

اإللكتركنية بما يخدـ األداء المنظمي مف خالؿ مؤشراتو.

 -5اظيرت النتائج عمى المستكل الجزئي بأف ىناؾ عالقة معنكية جيدة بيف
مشركع الحككمة اإللكتركنية كمتابعة المشاريع  ،إذ عزز مشركع الحككمة

اإللكتركنية مف ممارسة متابعة المشاريع بصكرة اكثر سيكلة كأقؿ كمفة.

 -6تمتمؾ المنظمة المبحكثة تقنيات في مشركع الحككمة اإللكتركنية بما ساعدىا
عمى التحقؽ مف تحقيؽ األىداؼ.

أما عف أبرز التكصيات التي تقدميا الدراسة كالتي تدعـ االستنتاجات فتتمثؿ باآلتي-:
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 -1ضركرة زيادة المركنة التنظيمية بما يخدـ مشركع الحككمة اإللكتركنية مف
خالؿ زيادة الصالحيات لألقساـ أك الشعب ذات العالقة كاعتماد مبدأ

الالمركزية كبما يجعؿ الييكؿ التنظيمي مرنا.

 -2عمى المنظمة المبحكثة األخذ بنظر االعتبار آراء المستفيديف فيما يخص
تطكير خدماتيا كذلؾ مف خالؿ طرح نماذج أكلية مف خدماتيا كمعرفة مدل

تمبيتيا لحاجات المستفيديف.

 -3ضركرة تدريب كدخكؿ أفراد المنظمة دكرات تطكيرية تساعدىـ في أعداد كبناء
تصكر كاضح عف مشركع الحككمة اإللكتركنية.

 -4ضركرة تكفير المعمكمات الالزمة لمعامميف كذلؾ لمكاجية المشاكؿ التي قد
تكاجييـ أثناء عمميـ مف خالؿ التعامؿ مع مشركع الحككمة اإللكتركنية

لمعالجة القصكر الذم يحصؿ.

عمى المنظمة المبحكثة االستفادة مف مزايا المتكفرة لدل مشركع الحككمة

اإللكتركنية بما يساعدىا عمى طرح البدائؿ في تعامالتيـ كاختيار البديؿ الذم

يتناسب مع قدرات المنظمة مما يضيؼ قيمة لممنظمة.

أما عف أبرز المقترحات الالزمة لتأميف ىذه الدراسة ما يأتي-:

 -1كي تتمكف إدارة المنظمة المبحكثة مف االستمرار في ممارسة أنشطتيا
بنجاح البد مف االىتماـ المتزايد في إقامة مشاريع الحككمة اإللكتركنية

كاعطائيا الدكر الرئيسي في تحسيف األداء المنظمي.

 -2ضركرة التأكيد عمى كجكد قيادات إدارية كاعية ،كمدركة خاصة بمشركع
الحككمة اإللكتركنية تعمؿ عمى تكفير الدعـ المناسب لالداء المنظمي.

 -3كضع مكازنة مالية لدعـ مشركع الحككمة اإللكتركنية كتحفيز العامميف
عمى تشغيمو كصيانتو كرفع مستكل خبرات العامميف عف طريؽ إدخاليـ

في دكرات تدريبية متخصصة.
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اإللكتركنية ،مركز البحكث كالدراسات ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،
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مستمزمات تنفيذ مشركع الحككمة اإللكتركنية كنجاح عممية تطبيقو دراسة

تطبيقية في دائرة ضريبة الدخؿ كالمبيعات في عماف بالمممكة األردنية

الياشمية ،مجمة دراسات المعمكمات ،العدد ،8عماف -األردف.
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في عينة مف الشركات الصناعية ،اطركحة دكتكراه في إدارة األعماؿ ،
كمية اإلدارة كاالقتصاد ،الجامعة المستنصرية.
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األدكية كالمستمزمات الطبية في نينكل ،رسالة دبمكـ  ،كمية اإلدارة

كاالقتصاد ،جامعة المكصؿ.
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-20

عكاشة  ،ىشاـ عبدالمنعـ  ،)2004( ،اإلدارة اإللكتركنية لممرافؽ
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 تطكر تكنكلكجيا المعمكمات كأنظمة، )2008( ، ايميا، عيمبكني-21
 األكاديمية، كمية اإلدارة كاالقتصاد،  رسالة ماجستير،الرقابة الداخمية

.العربية في الدنمارؾ

 أثر استخداـ تكنمكجيا المعمكمات عمى األداء،2012 ، العربي، عطية-22

 دراسة ميدانية في-الكظيفي لمعامميف في األجيزة الحككمية المحمية

. مجمة الباحث،10 العدد، )جامعة كرقمة (الجزائر

،1 ط، تحميؿ كتصميـ نظـ المعمكمات،2000 ، سعد غالب، ياسيف-23
. األردف،  عماف،دار المناىج لمنشر كالتكزيع
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