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Abstract: 

 With the advent of digital technologies, production organizations can handle and 

transmit large amounts of information at marginal cost so in recent years, these technological 

developments, along with others such as globalization and high mistrust in the organizations, 

have led to unprecedented public expectations regarding transparency. In this study we explore 

the ways in which organizations work to resolve the tension between a growing standard for 

exchanging internal information with individuals and their inherent preferences in controlling 

information by developing the concept of transparency. The survey relied on the questionnaire 

as a tool for collecting information from the members of the 75 research sample of the decision-

makers working in the education of the (170) Babylon Governorate, and the study reached a set 

of conclusions based on the results of the study sample answers which Asight is guided by a set 

of recommendations that the Provincial Education Directorate can guide in its work, which 

enables it to provide proactive service for administrative reform in Iraq in general and Babylon 

province in particular . 

 ملخص البحث 

معاجلة ونقل كميات كبرية من املعلومات بتكلفة هامشية لذا  اإلنتاج مع ظهور التقنيات الرقمية، تستطيع منظمات 
يف السنوات األخرية، أدت هذه التطورات التكنولوجية جنبا إىل جنب مع غريها مثل العوملة وارتفاع عدم الثقة يف 

الطرق اليت املنظمات إىل توقعات عامة مل يسبق هلا مثيل فيما يتعلق ابلشفافية التنظيمية. نستكشف يف هذه الدراسة  
تعمل هبا املنظمات على حل التوتر بني معيار متنامي لتبادل املعلومات الداخلية مع األفراد وتفضيالهتم املتأصلة يف 
التحكم ابملعلومات من خالل تطوير مفهوم الشفافية. واعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة جلمع املعلومات من 

( 170فرداً من أصحاب القرار العاملني يف تربية حمافظة اببل البالغ عددهم )   (75أفراد عينة البحث البالغ عددهم )
فرداً، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات بناًء على ما متخضت عنه إجاابت عينة الدراسة من نتائج 

هبا يف عملها اليت متكنها واليت أصيغت على ضوئها جمموعة من التوصيات اليت ميكن ملديرية تربية احملافظة االسرتشاد  
 داري يف العراق عموما وحمافظة اببل عينة الدراسة خاصًة. من تقدمي اخلدمة االستباقية لإلصالح اإل
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 املعلومات الرقمية، هيكل املنظمة، السلوك، املساءلة، الشفافية.  الكلمات املفتاحية: 

 

 أوال: املقدمة 

وميكن للمواطنني األكثر ,  الرشيد من املقبول اآلن بشكل عام أن الشفافية يف احلكومة هي عنصر أساسي للحكم  
إطالعا أن يكونوا أكثر أمهية للدور الذي سيلعبونه يف احلوار مع حكوماهتم ومع بعضهم البعض, هذا ال يعين أن 
املواطنني حيق هلم معرفة كل شيء عن أعمال حكومتهم, ولكنه ال يشري فقط إىل أنه جيب أن تكون هناك تعريفات 

هو غري موجود يف اجملال العام، ولكن أيضا أنه جيب أن تكون هناك أسباب واضحة واضحة ملا هو موجود وما  
ومقنعة ألي معلومات سرية تربرها تكون هبا فائدة للمصلحة العامة, يقال أن الفساد يزدهر يف الظالم وعلى النقيض 

الفساد ميكن ( لذلك،  أي محلة ملكافحة  Pope,2005 من ذلك، فإن ضوء الشمس هو أفضل مطهر للفساد.)
نقل  مشروع  انشاء  مت  لذا  الرمسي,  العمل  داخل  الظالل  وعمق  مدى  لتقليل  اجلهود  مع  مفيد  بشكل  تبدأ  أن 

ستند مدخل املشروع هذا إىل جتارب بعض الوزارات واملشاريع اإلصالحية أ  الصالحيات من الوزارات اىل احملافظات,
(، بدأ املشروع يف مجيع 2013قرار من اجمللس الوزاري )هناية عام  إستنادا إىل    السويسرية واألملانية والربيطانية. و

 14الوزارات وملدة مخس سنوات خمططة, وتتمثل مسات املشروع احملددة واملنتقدة بشدة يف أن مجيع الوزارات الـ  
حات الرتشيد تشارك يف املشروع يف وقت واحد يف العراق، ويتم إجراء حتليالت تنظيمية يف كل منها، ويتم تطوير مقرت 

والتغيري يف إطار إسرتاتيجي شامل، وتلك املقرتحات ذات األولوية العالية هي نفذت بطريقة منسقة, وهناك مسة 
رئيسية أخرى )خمططة( للمشروع وهي أنه ينبغي أن يكون هناك تركيز أقوى على النتائج والنواتج أكثر من الرتكيز 

املدخالت( فاألداء ومسؤولية األداء مها الكلمتان الرئيسيتان, ومع ذلك دارة مبجرد ختصيص املوارد )توجيه  على اإل
دارة. فإن أحد الشروط املسبقة اهلامة هو حتديد األهداف واألهداف من لدن السياسيني والرؤساء التنفيذيني يف اإل

وسوف حتتاج ،  2014)مل يكن من املمكن التوصل إىل هذه املهمة املعقدة والصعبة على أساس واسع حىت عام  
إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل حتقيقها جزئيا على األقل.( لذا سوف نناقش التحدايت املرتبطة بفوائد الشفافية 
اليت غالباً ما يتم إبداءها يف صنع القرار العام، وتقدمي إطار مقرتح لتقييم األهداف واملبادئ املرتبطة ابلشفافية، ومدى 

بدأ مناقشة الدراسة بتعريف ابملفهوم العام للشفافية   الشفافية،داري، مبا يف ذلك مبادئ  صالح اإلإرتباط الشفافية اإل
وكيف أن درجة الشفافية هي يف النهاية دالة لثالثة متغريات: )مالك املعلومات، املعلومات اليت جيب أن تكون 

أ الشفافية، وال سيما  نتناول أهداف  مث  املعلومات(.  التنظيمية والدميقراطية شفافة، ومن سيحصلون على  هدافها 
وتعزيز الكفاءة واألهداف املعرفية. ونالحظ   كيف أن الشفافية متحفظة، وتسعى إىل منع أسوأ النتائج حىت يف 

 التكلفة العرضية حلجز أفضلها.
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 اثنيا: منهجية الدراسة 

 مشكلة الدراسة -1

اصة وزارة الرتبية عينة الدراسة من املفهوم إىل التخصص يف املمارسة التقليدية لإلدارة العامة يف مجيع الوزارات وخ   
جراءات املوحدة وحفظ السجالت واحملاسبة والتوجيهات السياسية والعناصر  اإل  واجلدارة والتنسيق والتسلسل اهلرمي و

ابألهداف والربامج األخرى للسيطرة البريوقراطية تؤدي إىل املساءلة الفردية واجلماعية على حد سواء فيما يتعلق  
احلكومية هذا هو منوذج الشفافية واملساءلة، وهو شكل الذي نعرفه مجيعا, يف الواقع كل جزء من وكالة عامة أو 
منظمة خاصة جيب ان تعمل ضمن الشفافية التنظيمية، وتظل هي مسؤولة عن سياسات وإجراءات التنظيم داخل  

يف الدولة اىل   املسؤولني سة تتجلى من خالل التوجه الكبري من لدن كبار  إستناداً ملا تقدم فأن مشكلة الدرا  املنظمة.
، ولكن ةاإللكرتونيتقدمي خدمات نقل الصالحيات من الوزارات اىل احملافظات وتسويقها ابجتاه إستعمال املواقع  

 اهتمامه د إىل عدم  األمر حنو التسوق وهذا قد يعو   ابدئتوجه كبري من لدن املستهلك العراقي يف    د ال يوج ابملقابل  
وثقته هبا فضال عن صعوبة حتوله من متابع يف املنظمات احلكومية إىل متابع الكرتونيا. ويف ضوء ما سبق تتمحور 

 اآلتية:مشكلة الدراسة حول التساؤالت  

ما الدور الذي تؤديه خصائص الشفافية يف التأثري على سلوك املواطن العراقي يف قرار األصالح األداري  •
 . الن عنها الكرتونياملع

والصورة الذهنية يف املنظمة دوراً مهماً يف التأثري على سلوك املواطن   ةاإللكرتونيتصال  هل تؤدي وسائل اإل •
 األداري. العراقي حول قرار األصالح  

 أهداف الدراسة-2

تكنلوجيا   هتدف هذه الدراسة ملعرفة مدى أتثري الشفافية التنظيمية ودورها يف األصالح األداري من خالل  
 اآليت: املعلومات يف القطاعات احلكومية ومنها وزارة الرتبية وذلك من خالل  

 الشفافية؟بتطبيق    االحتادياحلكومي    ماإللتزاالتعرف على مستوى   •
 احملافظات؟داري ونقل الصالحيات اىل  احلكومي بتطبيق األصالح اإل  اإللتزامالتعرف على مستوى   •
 حتادية؟ داري يف احلكومة اإلمستوى األصالح اإل  استنباط •
 التعرف على مدى إستجابة العينة املبحوثة حول حماور الدراسة. •
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 أمهية الدراسة -3

 متغريات الدراسة )الشفافية واالصالح االداري وتكنلوجيا املعلومات(, تكتسب امهية الدراسة من خالل التعرف على  
ذلك جتلت أمهية الدراسة يف حمورين أوهلما: معريف مفاهيمي متثل يف تصدي الدراسة إىل إحدى املوضوعات املعاصرة و 

امات املعرفية يف حقل إدارة األعمال اليت ابتت مثار جدل فكري ونظري عميق إذ سعت الدراسة إىل أتطري اإلسه
تبين مسات  السعي إىل  الدراسة متمثل يف  العملي ألمهية  الثاين  احملور  أما  املعاصر,  املعريف  والنظرية يف هذا احلقل 
الشفافية اليت ميكن عدها وسيلة إلعادة تصميم وبناء جديد للسلوك البشرية يف خمتلف اجملاالت واملستوايت مبا يتوافق  

يف العراق اليت تواجه حتدايت إسرتاتيجية تنافسية كبرية، وإهنا مصدر التنافسية األهم مع أهداف وطبيعة املنظمات  
 يف تطوير وبناء البلد, لذا تكمن أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية:

هتمام ابملمارسة واخلربة من أجل الوصول وصنع النجاح والتفوق إن الشفافية تعطينا دليالً تدرجيياً لتعزيز اإل •
 سرتاتيجي. املهارات والتخطيط اإل  واكتسابمن ضمن تطوير التفكري اإلبداعي  بتطبيقها  

أمهية كبرية يف منظمات األعمال، إذ ميكن إستعماله يف إجياد القيمة للمنظمة وجعلها له  داري  األصالح اإل •
ستجابة إلتعمل يف احمليط العاملي، وميكنها من إستعمال التقنيات احلديثة لتحقيق رضا الزابئن من خالل ا

 داري يعد سالحاً بيد منظمات األعمال. لطلباهتم، وبذلك فإّن األصالح اإل
يف منظمات األعمال تعود إىل احلاجة إىل ترشيد استعمال تكنلوجيا   ةابلشفافيهتمام  إن من أهم مربرات اإل •

داري، وأخرياً النقص املعلومات وتطويرها يف املنظمات، واالستثمارات يف مبادرات ومشروعات األصالح اإل
 الواضح يف مقاييس ومؤشرات أداء العمل خصوصاً يف البيئة العراقية.

 فرضيات الدراسة-4
توجد عالقة ارتباط معنوية بني الشـــــــفافية وتكنلوجيا   (:H1باط: الفرضـــــــية الرئيســـــــية األوىل )عالقات االرت  ةفرضـــــــي

 املعلومات.
   (: تؤثر الشفافية معنواي يف تكنلوجيا املعلومات.2H)عالقات التأثري: الفرضية الرئيسية األوىل ة  فرضي   

 تطوير املقياس والتحقق من صحته-5
نوضـح ما يلي عملية تطوير العنصـر املسـتعملة لبناء مقياس الشـفافية. لذا نقوم بعد ذلك جخراج نتائج حتليل عامل   

ــفافية. وبعد ذلك، نقدم نتائج حتليل عامل التأكيد األصــــــــالح اإل داري الذي مت إجراؤه للتحقيق يف بنية عامل الشــــــ
(CFAالذي مت إجراؤه الختبار بنية عامل الرتتيب ال ) عايل للشـــــــــــفافية. مث يتم تقدمي النتائج اليت حتقق يف صـــــــــــحة

الشـــــفافية املتقاربة واملتميزة. وأخريًا، مت إختبار التكافؤ بني املختربين ملعرفة ما إذا كان كل بنعد من جوانب الشـــــفافية 
ــتعمل كل من املدخل  ــفافية، إســـ ــتنتاجيغري اثبت. من أجل تطوير مقياس للشـــ ــتقرائي االســـ ــر  لتوليد   واالســـ العناصـــ
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وبناًء على  الدراسة (. مت تطوير مواصفاتHinkin,1995لتقييم مدى إدراك الشفافية يف تكنلوجيا املعلومات )
مراجعة شــــــــاملة للبحوة الســــــــابقة يف جمال الشــــــــفافية، وبناًء على هذا عدت اربعة جماالت أولية مالئمة لتشــــــــكيل  

 مقياس الشفافية )املعىن، الدقة واإلفصاح والوضوح(.  
 

 النظري  اإلطاراثلثا: 
 مفهوم الشفافية التنظيمية -1

 تعد األهداف الشفافة مهمة ابلنسبة للموظف لفهم مدى إرتباط أهدافه وأداؤه أبهداف املوظفني اآلخرين, و       
داري، أو إعادة هيكلة املنظمة دون إستبدال عملها القدمي حبل ميكن ألي منظمة أن حتاول عمل اإلصالح اإل  ال

جديد أو نظام جديد, وجيب أن متتلك املنظمة إسرتاتيجية واضحة املعامل اليت ميكن تنفيذها مع املعلومات الذي 
ترعاه املنظمة وجيب تقسيم تلك االسرتاتيجية إىل أهداف فردية تدعم االسرتاتيجية الشاملة, ولتحقيق ذلك جيب 

امل اإل املعلومات، خاصة وأن عمليات  تكنولوجيا  نظمات واملوظفني والزابئن تصبح ذات طبيعة عاملية ستفادة من 
( لذا إن التواصل بني األهداف بشكل واضح داخل املنظمة هو خطوة يف إجتاه Gaines,2005 &Rossأكرب)

رتباط بينها يف املنظمة يف اإل  كفاءة القيادة من خالل شفافية املعلومات, وتتمثل الفائدة من األهداف الشفافة و
 املوظفني مباشرة، وليس بشكل حصري من خالل املدراء املباشرين, ومثة فائدة حمتملة أخرى من دفع التعاون بني

هذا هو دفع الكفاءة من خالل احلد من جهود العمل املتكررة اليت قد ال تكون معروفة, ومع ذلك فإن ما هو أقل 
  Bernshteyn,2007) )    شيوًعا يف املمارسة هو جعل مستوايت تعويضات املوظفني تكون بشكل شفاف

لذا أدت التطورات األخرية يف تكنولوجيا املعلومات إىل تضخيم الطلب على املنظمات لتصبح أكثر شفافية, وعلى 
الرغم من أن تبادل املعلومات يبدو منتشراً يف كل مكان من املنظمة، إال أن ما يشكل املشاركة الصحيحة يتضح أنه 

ملنظمة على إاتحة املعلومات لألفراد, وإن ظهور التوقعات العامة بشأن الشفافية عمل ا  ةلكيفيقضية حمل نزاع كبري  
التنظيمية يف كثري من األحيان مت ربطها ابلظواهر الكربى مثل العوملة، والتطور التكنولوجي، وعدم الثقة املتزايد يف 

ظمة بتنظيم املعلومات، فإهنا ( وعندما تقوم املن Heimstädt,2017املنظمات اليت كانت حمل ثقة يف السابق )
تتبادل املعلومات اليت يتم تعديلها لتالئم التوقعات اخلارجية حول شكلها وحمتواها, لذا الشفافية أهنا توضح كيف 

اإل حتول  أن  للمنظمات  اإلميكن  إدارة  مرجع  ضمن  تكتيكية  أداة  إىل  لفصلها  الدفاعية  العام سرتاتيجية  نطباع 
( تعزز الشفافية التنظيمية ثقة اجلمهور من خالل احلد من عدم Albu & Flyverbom, 2016للمنظمة.)

يفتقر  عندما  للمعلومات  تناظر  عدم  يوجد  إذ  اخلارجيني,  املصلحة  وأصحاب  املدراء  بني  املعلومات  يف  التماثل 
مؤسسات أصحاب املصلحة اخلارجيون إىل املعلومات ذات العالقة املفيدة يف حتليل وتقييم منظمة ما, وتستعمل  
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(, والتقارير املالية عرب Poon&Yu,2012القطاع اخلاص بشكل إسرتاتيجي تقارير الشركات عرب اإلنرتنت )
اإلنرتنت لتوفري معلومات عالية اجلودة للمستثمرين من أجل حتقيق مستوايت أعلى من الشفافية, وتتم اإلشارة إىل 

لرحبي على شكل كبري جسم )الكشف على الويب(, لذا تبني اآللية اليت حتقق الشفافية التنظيمية يف القطاع غري ا
األحباة السابقة أن املنظمات اليت تطبق مستوايت عالية من الكشف عن مواقع الويب تتمتع مبزااي بقاء كبرية مثل 

 Joseph&Lee,2013) زايدة الكشف عن املعلومات، وتعزيز مستوايت الثقة العامة، وحتسني قرار املاحنني.)
جتماعية والسياسية املعاصرة, ويتم تقييم الشفافية يف جماالت افية هي موضوع يتخلل العديد من اخلطاابت اإل والشف

دارة والعالقات العامة والسياسة والتمويل، وينظر إليها على أهنا ميزة إجيابية بشكل أساسي للعالقات ألن مثل اإل
جتماع سة الشفافية يف ختصصات مثل األنثروبولوجيا وعلم اإل الكشف عن املعلومات يسهل الثقة األفراد، لذا تتم درا

والقانون، والعلوم السياسية، والدراسات الثقافية, على الرغم من وجودها املتفشي يف كل من العمل العلمي واملمارسة 
، أو رمبا من األفضل استعارة( لذا نرى إن الشفافية هي ابلطبع  Flyverbom,2016  & Albu التنظيمية.)

ستعمال الرئيسي، ويتم إستعمال كلمة "شفاف" لإلشارة إىل خاصية مادية, ومن أجل أن تكون دها تشبيهاً يف اإلع
شفافة هي أن تكون لدى املنظمة القدرة على الرؤية دون تشويه ومن مث فإن املعلومات أو العملية ابلنسبة لبعض 

ملفهوم األكثر إجيابية للشفافية هو اجلهود املبذولة احلقائق تكون مفتوحة  ومتاحة للفحص والتدقيق, وقد يكون ا
ستعمال بسهولة بني األفراد. لذا بعد ما وضعنا التعاريف التمهيدية للشفافية، ميكننا اآلن جلعل املعلومات قابلة لإل

ساءلة(, أن ننتقل إىل أهداف الشفافية, ويف املقام األول من بينها، اخلطاب املعاصر، هو ما يوصف عادة جسم )امل
شفافية املنظمة للجمهور، تؤدي للمزيد من مسؤولية املنظمة الشفافة, ألن   إن شفافية املنظمة ملنظمة أخرى، أو 

كلمة )املساءلة( تكون كافية لتشمل أهداف املنظمة ابلتحكم فيها من لدن شخص مسؤول بداخل تلك املنظمة، 
 من ذلك بني الشفافية كنظام, وشفافية مثل )الدميقراطية أو لذا نريد أن نضع كلمة املساءلة جانباً وأن منيز بدالً 

املشاركة( والتمييز بينها تؤدي إىل أن ختدم الشفافية ذاهتا، ومث التمييز بني ما سوف أصفه بـ )الشفافية كمنظمة، 
 الشفافية كالدميقراطية، الشفافية كفاعلية( 

 أبعاد الشفافية -2

( كأمنوذج متعدد األبعاد يتكون من أربعة أبعاد أولية 1ميكن فهم النموذج املفاهيمي للشفافية املوضح يف الشكل )    
تكوينية )املعىن، الدقة، الكشف الذايت، والوضوح(، وثالثة عوامل أولية عاكسة )مبعىن الصواب والكمال والفهم(، 

(. يف هذه الدراسة، نتخذ خطوات   (Petter & Straub,2007وعامل من الدرجة الثانية )املعىن، الشفافية(  
تطوير   قياسأولية حنو  إعتماد  الثالة    و  التهيئة  التحكم يف عوامل  للشفافية من خالل  العاكسة  الثالثة  العوامل 

ا نطباعات حنو أصحاب املصلحة يعطوهناألساسية للشفافية. إن خمزون املنظمة من املعرفة الداخلية وجهدها إلدارة اإل
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بعض القوة )ولكن ليست هنائية( إلدارة تصورات أصحاب املصلحة، لذا متتلك املنظمات القدرة على التأثري يف 
تصورات الشفافية من خالل خمزوهنا التكتيكي للتالعب جبودة املعلومات، وكما بينا سابقا أن مفهوم الشفافية هي 

تشويه   أو  حتيز  أو  إخفاء  أو  عن  للكشف  تنظيمية  وميكن حماوالت  املصلحة.  أصحاب  مع  املشرتكة  املعلومات 
إستعماهلا لشرح التكتيكات اليت تطبقها املنظمات إلدارة الشفافية, إلضفاء الطابع الرمسي على احلدس من اآلليات 
اليت تسمح ابلتحميل من املنظمات، وعن طريق أليات إدارة املنظمات الكشفية أن تقلل من إفشاء املعلومات من 

حتفاظ ابألسرار داخل املنظمة من جهة، أو زايدة الكشف من خالل إستعمال أنظمة املعلومات املفتوحة، خالل اإل
حتفاظ ابألسرار املقبولة عن قصد من قبل املنظمة ألغراض امليزة التنافسية من انحية أخرى، من انحية أخرى, ويتم اإل

ة مثل )إخفاء معلومات األداء التنظيمي السلبية  تعد األسرار غري املسموعة وغري شرعية يف نظر أصحاب املصلح
وميكن أن تنتج عن احلاجة إىل احلفاظ على القدرة التنافسية    (Schnackenberg,2014) من محلة األسهم(  

عتبار السماح ابستعمال األسرار املعتمدة وغري املسموح هبا يف خضم األزمات التنظيمية الداخلية مع األخذ بعني اإل
تقليل الشفافية بشكل إسرتاتيجي من خالل عدم الكشف وميكن وضع األسرار يف مقابل إستعمال للمنظمات ب

املفتوحة  املصادر  إجراءات  جدماج  تدرجييا  تقوم  املنظمات  وإن  الكشف,  لزايدة  املفتوحة كطريقة  املعلومات  نظم 
ة الكشف عن املعلومات من كوسيلة ملشاركة املعلومات اخلاصة خالف ذلك مع أصحاب املصلحة, ومن أجل زايد

(، مثل وضع إشارات مرجعية 2.0خالل نظم املعلومات املفتوحة لتحقيق ذلك، وميكن إستعمال تقنيات الويب )
اجتماعية )أي قوائم للعناوين قابلة للعرض بشكل عام( لنقل األفكار واملعرفة من سياق إىل آخر, وابملثل يوفر موقع 

Wikis  كن ألي شخص تعديلها( فرًصا للمؤسسات لتعاون ومشاركة املعرفة مع أصحاب )أي مواقع الويب اليت مي
  (Sheppard,1996)املصلحة.)  
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 ( العالقات بني الشفافية وعوامل التأقلم واالنعكاس من الدرجة األوىل 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 
Sheppard, B., & Tuchinsky, M. 1996. Micro-OB and the network organization. In R. Kramer & T. Tyler (Eds.), 

Trust in Organizations: Frontiers of theory and research (pp. 140-165). Thousand Oaks, CA: Sage. 
 تكنولوجيا املعلومات -3

األتصاالت وتقنيات التصوير أتثريات جذرية على مستعملي   لتكنولوجيا املعلومات التقارب بني تقنيات احلوسبة و   
وبياانت عمليات تكنولوجيا املعلومات هي) مجع تكنولوجيا املعلومات وعملهم وبيئات عملهم يف خمتلف مظاهره،  

املعلومات، خزن املواد اجملمعة، تراكم املعرفة، وتسهيل التواصل(,  يف السنوات السابقة  كان ينظر إىل تكنولوجيا 
املعلومات فقط كالعب داعم ضمن اإلسرتاتيجية العامة للمنظمة مثال، كان التشغيل اآليل يقتصر على الوظائف 

بتكارات تكنولوجيا املعلومات, ونالحظ أن تكنولوجيا ية احلالية, لكن اآلراء تغريت مع ظهور وتنفيذ انجح إل التنظيم
املعلومات أتخذ اآلن أدوارًا كبرية يف عمليات األعمال، مما يؤدي إىل خلق إحتياجات جديدة، مما يؤدي إىل تطوير 

الكامل   التنفيذ  التغيريات منتج جديد، وقيادة إجراءات جديدة بعد  لتقنية املعلومات يف منظمة، قد تؤدي هذه 
 Chan,2015) الداخلية أيًضا إىل حتوالت أوسع يف املنتجات واألسواق واجملتمع ككل.)

 أبعاد تكنولوجيا املعلومات -4

ومات املعل  يعتمد إطاران املقرتح لتحليل أبعاد تكنولوجيا املعلومات على ثالثة أبعاد هي: )املبادرة وامليّسر من
و ستفادة من وجهات النظر املنطقية واملادية  ومتكني املعلومات(. وفيما يلي، سنشرح تفاصيل كل بعد، مع اإل

 عملنا.   املفاهيمية إلطار 

 

العوامل العاكسة     عوامل تكوينية             

 الشفافية 

 إدراك الكمال 

القابلية للفهم 
 املتصور 

 إدراك الصواب 

االسرار إفشاء   

 الوضوح 

 صحة املعلومة 
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املبادرة: تعمل كعامل للتغيري وقد تكون هناك عالقة سببية ويتم فرض متطلبات جديدة وجيب حلها جستعمال   - 1
وميكن التعامل معها كقرار مثال، قد يكون سبب إستعمال املسح الضوئي للكمبيوتر   تكنولوجيا املعلومات املوجودة 

أن التكنولوجيا اهلامة ختلق مشكلة أوالً، مث   (Chan &  Choi,1997هو قرار إستعمال تصوير الكمبيوتر )
املتاحة ومن مث،   حتلها يوضح هذا البيان أن العمليات اجلديدة قد تبدأ من خالل إستعمال تكنولوجيا املعلومات 

تصبح تقنية املعلومات منبثقة ألهنا تسمح لألشخاص ابلتعرف على حل قوي قبل البحث عن املشكلة اليت قد حتلها 
(Hammer & Champy,1993  فضال عن ذلك، قد تكون العمليات اجلديدة انمجة عن قرار إستعمل.)

 ولوجيا املعلومات هو منبذ التغيري.  تكنولوجيا املعلومات احلالية لذا ميكن القول أن توافر تكن

امليسرة: قد تكون تكنولوجيا املعلومات أيًضا ميّسرة وبعبارة أخرى، قد تكون تقنية املعلومات مبثابة شيء جيعل -2
العمل أو عبء العمل أسهل, ومن مث نالحظ أن هناك حاجة لتصميم بعض املنتجات اجلديدة للوفاء هبذه املتطلبات 
اجلديدة أو إلنشاء بعض العمليات اجلديدة إلجناز هذه الوظائف اجلديدة, هذه املنتجات قد ال تكون إخرتاعات 
جديدة وقد تكون يف الواقع أشكال من التكنولوجيا احلالية، معاد تعبئتها للحاجة اجلديدة والبيئة احلالية, وميكن أن 

تعمال تصوير الكمبيوتر، جيب تطوير نظام تصوير ليشمل ينظر إىل هذا على أنه قرار مثال، من أجل تسهيل إس
إستقبال الصور، وإدارة قواعد بياانت الصور, كما أن التنزيالت   عمليات إعداد الصور، التقاط الصور، نقل الصور، و 

ر ألن تصميم عملية جديدة قد يستلزم إنشاء منتج جديد, وتواف ر  بواسطة تكنولوجيا املعلومات تعمل أيًضا كميسّ 
تكنولوجيا املعلومات يف هذه احلالة مبثابة ميسرة وبعبارة أخرى، ميكن عد تكنولوجيا املعلومات جزًءا من املنتج نفسه 

 بفضل زايدة إلكرتون املنتجات، وكثرياً ما تستعمل للقيام أبشياء ال ميكن القيام هبا من قبل.

هتمام يف املنظمة، فإن التمكني هو الشيء من اإلالتمكني: هذا الدور لتكنولوجيا املعلومات يعطي أكرب قدر  -3
الذي يوفر القدرة أو املساعدة الضرورية إلجناز شيء ما من أجل تنفيذ العمليات الضرورية، جيب إتباع اإلجراءات 

ستفادة من هذه وتنفيذها. من وجهة نظر أخرى، سيتم إبتكار بعض املنتجات اجلديدة بعد قرار لذلك من أجل اإل
ات قد نطور بعض اإلجراءات اجلديدة لتعظيم املكاسب ولتحقيق األهداف املرجوة، وميكن تعريف هذه بتكار اإل

اإلجراءات أبهنا إجاابت على سؤال "كيف"، وهي خطوات جيب إتباعها لتحقيق عمليات انجحة عندما هتدف 
ثابة أداة مساعدة، لذا مت تصميم بتكار يف العمليات فإن تقنية املعلومات هي مبتكنولوجيا املعلومات إىل حتقيق اإل

وإنتاجية  ذكاًء  أكثر  بشكل  للعمل  متكني  أداة  عدها  ومت  احملددة  العملية  خطوات  لتسريع  املعلومات  تقنية 
(Kanter,1996 ،كما رأينا أن تكنولوجيا املعلومات تعمل كممكن يوفر قدرات سريعة يف املعاجلة والتحليل .)

 ملعلومات. والوصول املتوازي واحلصول على ا
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 أتثري تكنولوجيا املعلومات على املنظمات واإلدارة   -5  

حتليل أتثري تكنولوجيا املعلومات على خمتلف العناصر التنظيمية واإلدارية، هذه العناصر موحدة يف أهنا تتطلب   
إىل  للعب  أهنا مصممة  هو  اإللكرتونية  التذاكر  جاذبية  من  فقط كجزء  اإلنسان،  وجه  على  فاحصة  رغبة   نظرة 

املستهلك يف الكفاءة واخلدمة السريعة، وأتثري تطبيقات تكنولوجيا املعلومات على خمتلف اجملاالت التنظيمية واإلدارية  
تصال الداخلية واخلارجية )من حيث العالقة مع الزابئن(، وإعادة من خالل النظر يف جمالني رئيسيني هي: )عملية اإل

يا املعلومات هي عنصر حيوي يف حتويل املنظمة خالل هذه العملية لزايدة تقنية هندسة العمليات التجارية(. تكنولوج
ستجابة ملزااي إقتصادية مباشرة   ويسهل تبسيط العملية اإلدارية وميّكن من اإل  املعلومات من القدرة على التغيري و 

املعلومات وحت الطريقة ال مثيل هلا ملعاجلة  العمل، إن  املنظمة حتقيق الالمركزية يف نطاق  ليلها وإيصاهلا من داخل 
التيسري على حتسني األتصاالت  وخارجها ميكن من إكتشاف منط التغيري وسرعته وفهمه فضال عن ذلك، أاتح 

(. قد تصبح املنظمات   Winter & Taylor,1996خفض احلاجة إىل املدراء املتوسطني كقنوات لإلعالم )
عرتاف بتكنولوجيا املعلومات كعامل قوي للتغيري ، غالباً ما يتم اإلموزعة على العكس من املركزية فضال عن ذلك

قتصادي، ومع تسارع وترية التطور التكنولوجي، تنفجر املعرفة البشرية والتفاهم على حنو مماثل. يتم  جتماعي واإلاإل
ة إتصال أسرع وأكثر نشر املعلومات وتشريح االكتشافات اجلديدة يف بيئة اليوم مثلما جعلت تقنية املعلومات عملي

ودوًدا، فقد زادت من اعتمادان على مثل هذه األشكال من التواصل, وأن هناك حاجة إىل إنشاء بيئة عمل أكثر 
ستفادة من املناخ احلايل وحتقيق أقصى فائدة مرونة، موجهة حنو الفريق، وقائمة على األتصاالت يف هذا السياق لإل

تصاالت السلكية ا املعلومات، مثل قواعد البياانت املشرتكة، والشبكات، واإلللمنظمة ككل، لذا تطبيقات تكنولوجي
والالسلكية، قادرة على تلبية احلاجة إىل التنسيق الدائم يف جمال األعمال التجارية, وتعمل قواعد البياانت املشرتكة 

ون عن املعلومات ابإلضافة إىل على تسهيل عملية نشر املعلومات بشكل كبري مما يوفر بيئة عرب اإلنرتنت ملن يبحث
توحيد التنسيق الذي يتلقى مجيع هذه املعلومات يف حني أن قواعد البياانت املشرتكة تسهل توزيع املعلومات، فإن 
التنفيذ السريع لقرارات  الشبكات تساعد على مجع املعلومات ونشرها على حد سواء. كما أن الشبكات تسهل 

د من املنظمة عن طريق السماح بنقل هذه القرارات يف الوقت املناسب إىل مجيع العمل اليت تتم على مستوى واح
األطراف املتأثرة وحيدة مثل هذا التواصل بشكل أكثر شيوًعا من خالل االتصاالت، من خالل تطبيقات مثل 

وجية قد منحت الكثري الربيد الصويت أو الربيد اإللكرتوين أو الفيديو واملؤمترات عن بعد. فإن هذه التطورات التكنول
متزايدة من  لذا هناك درجة  وظائفهم  معينة من  املسؤولية يف جوانب  أو  متزايًدا ابلسيطرة  املوظفني إحساًسا  من 

ستقاللية لكثري من املوظفني، وتزداد مستوايت مهاراهتم من خالل التعرض للتقنيات اجلديدة. بشكل عام، مت اإل
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ات احلالية تعزز بيئة عمل أكثر كفاءة، وأكثر قدرة على التكيف، وأكثر مرونة اقرتاح أن آليات تكنولوجيا املعلوم
 على مجيع املستوايت.   

 داري صالح اإلاإل-6

حتادية العراقية اىل احلكومات دخل حيز التنفيذ إجراء نقل صالحيات عدد من الوزارات اإل  2010يف الرابع من آب  
 15واملعدل بقانون رقم    2008لسنة    21املنتظمة أبقاليم، عمال بنصوص القانون رقم  احمللية يف احملافظات غري  

. والوزارات املعنية هبذا االجراء هي: املالية، والرتبية، والعمل والشؤون 2013لسنة  19والقانون رقم   2010لسنة  
ل العامة، والزراعة، كما أن هذه االجتماعية، والصحة، والشباب والرايضة، واألعمار واإلسكان، والبلدايت واألشغا

( 2015القوانني تشرح ابلتفصيل تنظيم عمل احلكومات احمللية وكيفية تشكيل هيئاهتا التنفيذية والتشريعية.)العرداوي,
داري  حتادية العراقية وتوىل مسؤوليات يف جماالت اإلصالح اإلمت إنشاء قسم خاص يف املستشارية اإل   2013يف عام  

يا املعلومات, كان هذا تغرياً كبرياً مقارنة جبهود اإلصالح السابقة, مل يكن من املقرر تنفيذ مشاريع من خالل تكنلوج
يعين  الوزارات, وهذا  التخطيط ملشروع واحد كبري ومعقد ومتكامل ومشرتك بني  مت  بل  الوزارات،  مستقلة داخل 

هتدف إىل نفس األهداف العامة وتغطي بشكل   تكامل جمموعة متنوعة من املشاريع الفرعية بناًء على نفس الطريقة،
السويسرية  واملشاريع اإلصالحية  الوزارات  بعض  املشروع هذا إىل جتارب  إستند مدخل  احملتوايت,  نفس  أساسي 

(، بدأ املشروع يف مجيع الوزارات وملدة 2013إستنادا إىل قرار من اجمللس الوزاري )هناية عام    واألملانية والربيطانية, و
تشارك يف املشروع   14نوات خمططة. وتتمثل مسات املشروع احملددة واملنتقدة بشدة يف أن مجيع الوزارات الـ  مخس س

لوقت واحد، ويتم إجراء حتليالت تنظيمية يف كل منها، ويتم تطوير مقرتحات الرتشيد والتغيري يف إطار إسرتاتيجي 
يقة منسقة وهناك مسة رئيسية أخرى )خمططة( للمشروع شامل، وتلك املقرتحات ذات األولوية العالية هي نفذت بطر 

دارة مبجرد ختصيص املوارد وهي أنه ينبغي أن يكون هناك تركيز أقوى على النتائج والنواتج أكثر من الرتكيز على اإل
امة )توجيه املدخالت(: فلشفافية ومسؤولية األداء مها الكلمتان الرئيسيتان, ومع ذلك فإن أحد الشروط املسبقة اهل

دارة. )مل يكن من املمكن التوصل إىل هذه املهمة هو حتديد األهداف من لدن السياسيني والرؤساء التنفيذيني يف اإل
(، وسوف حتتاج إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل حتقيقها   2014املعقدة والصعبة على أساس واسع حىت عام  

 جزئيا على األقل.
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 داري صالح اإلأهداف مشروع اإل-6

  Hugl,2016) ت أهداف املشروع على النحو التايل:)كان

املهام   .1 تنظيم هياكل  اإلواإلدارةإعادة  تعديل  مثل  املهام  نواة  الرتكيز على  واملسؤوليات ، مع  ختصاصات 
 والتعاقد من إلغاء، واحلد من املهام وفرض املساءلة والشفافية

سنوات أبمهية حامسة تقييم املهام األساسية، وحتسني يف املائة يف غضون أربع    20زايدة اإلنتاجية بنسبة   .2
 الكفاءة والفعالية. 

 دارية مع تطوير نسب التكلفة واألداء واملؤشرات كأدوات إدارية.خفض تكاليف اإلجراءات اإل  .3
اإل .4 مهام  على  والرتكيز  التنفيذيني  املسؤولني  من كبار  التخلص  وابلتايل  للمهام   دارة،  القدرات  إجياد 

 ية.سرتاتيجاإل
 حتسني وظائف اخلدمات للمواطنني.  .5

جتاه األول إىل التكيف مع التحدايت واملتطلبات املتغرية، ونرى إن مشروع اإلصالح موجه حنو إجتاهني، يشري اإل 
يتعلق  فيما  القصري  الناجتة، والثاين يؤكد على استعادة املدى  التنمية  البعيد، ومفاهيم  واليت تعد ضرورية يف املدى 

ت والفعالية )عالج األعراض( ومع ذلك، فإن الرتكيز يف املقام األول على الشفافية والتوجه على املدى ابالقتصادا
 الطويل يف جماالت املوظفني واملالية.

 داريمبادئ مشروع األصالح اإل-7

 (Bundes kanzleramt, 1994) مت تطبيق املبادئ التالية:

 حماولة جادة لتحسني األداء اإلداري العام. حتادية أن املشروع إظهار احلكومة اإل  .1
 حتسني العالقات مع املواطنني )املواطن بوصفه زبون(.  .2
 تنفيذ اإلصالحات جنبا إىل جنب مع وليس ضد موظفي اخلدمة املدنية.    .3
 مشاركة موظفي اخلدمة املدنية.   .4
 خلق آتزرت ومناخ إصالح عام إجيايب على املدى الطويل.  .5
حتادية مسؤولة فقط عن أساليب ة الوزارية )إدارة املشروع يف املستشارية اإلستقاللياحلفاظ على اإل .6

 املشروع والتنظيم وحتليل النتائج والتنسيق(. 
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تنظيم املشروع وفقا ملبادئ إدارة املشروع فيما يتعلق ابلتخطيط والتوجيه ومراقبة األداء والوقت والتكاليف  .7
 بني املنظمات املشاركة.   وحتديد وختصيص االختصاصات واملسؤوليات فيما 

 رابعا: اجلانب التطبيقي )مناقشة النتائج وحتليلها( 

 وصف وتشخيص متغريات الدراسة والتحليل األويل للنتائج   -1

إسـتمارات األسـتبانة من خالل حتليل   أظهرهتايشـتمل هذا اجلانب على عرض البياانت واملعلومات وحتليلهما, واليت 
أراء عينة املبحوثني وإسـتجاابهتم من جمتمع الدراسـة املتمثل بوزارة الرتبية حول متغريات الدراسـة, إذ هندف إىل معرفة 

داري(, وقد إسـتعمل الباحث هلذا مسـتوى أبعاد الدراسـة املتمثلة بــــــــــــــــ )الشـفافية, تكنلوجيا املعلومات, األصـالح اإل
جابة ) أتفق متاما(  ( درجات لتمثل حقل اإل5( اخلماسي الذي يتوزع من أعلى وزن له )Likert)سلوب  أالغرض 

جــابــة )ال أتفق إطالقــاً( وبينهمــا ثالثــة أوزان  ( درجــة واحــدة لتمثــل حقــل اإل1إىل أوطــأ وزن لــه والــذي أعطي لــه )
( على التوايل, ويتم ذلك من خالل إســـــــــــتعمال  قال أتف  –حمايد    –جابة )أتفق ( لتمثل حقول اإل4-3-2اخرى )

حيصــل على وســط حســايب    حنراف املعياري, إذ إن كل بنعد اإل  ســتجابة والوســط احلســايب, واحلد األدىن واألعلى لإل
   ( فهو مرفوض.3إفرتاضي أقل من )

 وإستجاابهتم حتليل أراء عينة املبحوثني حول متغري الشفافية  -1
ســــــــــيتم يف هذه الفقرة عرض إســــــــــتجابة أراء عينة املبحوثني وحتليلها حول متغري الشــــــــــفافية على وفق نتائج التحليل  

( إىل النتائج  1ســتجاابت العينة، ويشــري اجلدول )حنراف املعياري إلابلربامج املناســبة، واملتعلقة ابلوســط احلســايب واإل
ــابية املوزونة النهائية املتعلقة بكل فقرة من فقر  ــاط احلســـــ ــفافية والذي يتضـــــــمن على النســـــــب املئوية واألوســـــ ات الشـــــ

 نسجام والتجانس يف إستجاابت عينة املبحوثني  واليت من خالهلا ميكن التعرف على مدى اإل واإلحنراف املعياري
  ( الوسط احلسايب واألحنراف املعياري ألبعاد الشفافية  1جدول )

األدىناحلد  الرتميز ت  االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى 
 فقرات بعد املعن    

1 O1 1.00 5.00 3.00 4.41 .87 
2 O2 1.00 5.00 3.00 4.06 1.06 
3 O3 1.00 5.00 3.00 4.33 1.08 
4 O4 1.00 5.00 3.00 4.16 .95 
5 O5 1.00 5.00 3.00 4.13 1.11 

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
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 فقرات بعد الدقة   
1 Em1 1.00 5.00 3.00 4.24 .93 
2 Em2 1.00 5.00 3.00 4.40 .95 
3 Em3 1.00 5.00 3.00 4.10 1.13 
4 Em4 1.00 5.00 3.00 4.20 1.02 
5  Em5 1.00 5.00 3.00 3.79 1.20 

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
 فقرات بعد الكشف الذات    

1 H1 1.00 5.00 3.00 4.35 .97 
2 H2 1.00 5.00 3.00 4.44 .80 
3 H3 1.00 5.00 3.00 4.15 1.02 
4 H4 1.00 5.00 3.00 4.40 1.04 
5  H5 1.00 5.00 3.00 4.27 .82 

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
 فقرات بعد احملتوى   

1 S1 1.00 5.00 3.00 4.24 1.02 
2 S2 1.00 5.00 3.00 4.29 .87 
3 S3 1.00 5.00 3.00 4.06 1.06 
4 S4 1.00 5.00 3.00 4.33 1.08 
5  S5 1.00 5.00 3.00 4.16 .95 

 SPSS.V.20.00,1ابالعتماد على نتائج  اعداد الباحثاملصدر: 
 ( الوصف اإلحصائي ألبعاد الشفافية  2جدول )

 ترتيب االبعاد  النسبة املئوية  االحنراف املعياري العام  الوسط احلسايب العام  االبعاد املستقلة  ت
 3 0.84 1.01 4.21 املعىن  1
 4 0.82 1.04 4.14 الدقة  2
 1 0.86 0.93 4.32 الكشف الذايت  3
 2 0.84 0.99 4.21 احملتوى 4
  0.84 0.99 4.22 امجايل الشفافية  5

 . SPSS.V.20اعداد الباحث ابالعتماد على نتائج املصدر: 
 أييت عرض ألهم النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول كل بعد من أبعاد الشفافية: وفيما
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( جن الوسط احلسايب 1عرض النتائج املتعلقة ابستجاابت افراد العينة حول بعد املعىن: ويتضح من اجلدول )   - أ
(، 0.84( ونسبة مئوية بلغت )1.01قدره ) ( واألحنراف املعياري العام  4.21املوزون العام لبعد املعىن قد بلغ ) 

( مما يدل على إن وزارة الرتبية عينة 3ومن مث فإن الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )
الدراسة هلا القدرة على خلق إتصاالت كفؤة مع اجلمهور مركزة على معرفة احتياجاته، ويتضح من اجلدول ابن الفقرة 

(O1 قد حصلت )   ( وقد حصلت4.41على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب املوزون هلا .)  بعض الفقرات
وهي نسبة   [4.33 -4.06]على نسب أعلى من بعضها إذ تراوحت قيم األوساط احلسابية واملوزونة هلا بني  

 جيدة. 
( جن الوسط احلسايب 1عرض النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد الدقة: ويتضح من اجلدول )  -ب

(، 0.82( ونسبة مئوية بلغت )1.04( واألحنراف املعياري العام قدره ) 4.14املوزون العام لبعد الدقة قد بلغ )
( مما يدل على إن وزارة الرتبية عينة 3ومن مث فان الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )

بدراسة شخصية   هتتم  من الدراسة  ويتضح  توجهاهتم،  ملعرفة  عاطفتهم  وتثري  العاطفية  اجلمهور وحتديد خصائصه 
(. وقد حصلت 4.40( قد حصلت على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب املوزون )Em2اجلدول جن الفقرة )

 [4.24 – 3.79بني    هلابعض الفقرات على نسب أعلى من بعضها إذ تراوحت قيم األوساط احلسابية املوزونة  
 وهي نسبة جيدة. ]

( جن الوسط 2عرض النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد الكشف الذايت: ويتضح من اجلدول )  -ة
( ونسبة مئوية 0.93( واألحنراف املعياري العام قدره )4.32احلسايب املوزون العام لبعد الكشف الذايت، قد بلغ )

( مما يدل على ان 3ايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )(، ومن مث فإن الوسط احلس0.86بلغت )
وزارة الرتبية عينة الدراسة لديها القدرة على إدارة املوظفني وتوظيفهم يف عمليات الشفافية، ويتضح من اجلدول جن 

لفقرات (. وقد حصلت بعض ا4.44( قد حصلت على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب املوزون ) H2الفقرة ) 
 [4.40 – 4.15على نسب أعلى من بعضها إذ تراوحت قيم األوساط احلسابية املوزونة جلميع الفقرات بني  

 وهي نسبة جيدة. ]
( جن الوسط احلسايب 2عرض النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد احملتوى: يتضح من اجلدول )   -ج

(، 0.84( ونسبة مئوية بلغت ) 0.99( واألحنراف املعياري العام قدره )4.21املوزون العام لبعد احملتوى قد بلغ )
( مما يدل على إن وزارة الرتبية عينة 3ومن مث فإن الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )

( قد حصلت S4)تتميز ابملوثوقية وتسعى جاهدة اىل األنفتاح على اجلمهور، ويتضح من اجلدول جن الفقرة   الدراسة
بعض الفقرات على نسب أعلى من بعضها  (. وقد حصلت4.33على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب املوزون )

 وهي نسبة جيدة. ] [4.29 – 4.06إذ تراوحت قيم االوساط احلسابية املوزونة جلميع الفقرات بني  
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 وإستجاابهتم   حتليل أراء عينة املبحوثني حول تكنلوجيا املعلومات  -2
ــتجابة أراء عينة املبحوثني حول متغري تكنلوجيا املعلومات وحتليلها على وفق نتائج   ــيتم يف هذه الفقرة عرض إســــــ ســــــ

( إىل 3التحليل ابلربامج املناسـبة، واملتعلقة ابلوسـط احلسـايب واألحنراف املعياري ألسـتجاابت العينة، ويشـري اجلدول )
فقرة من فقرات متغري تكنلوجيــا املعلومــات، الــذي يتضــــــــــــــمن على النســـــــــــــــب املئويــة  النتــائج النهــائيــة املتعلقــة بكــل  

نســـــجام والتجانس يف واالوســـــاط احلســـــابية املوزونة واألحنراف املعياري، اليت من خالهلا ميكن التعرف على مدى اإل
 إستجاابت عينة املبحوثني.

    تكنلوجيا املعلومات( الوسط احلسايب واألحنراف املعياري ألبعاد  3جدول )  

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
  فقرات بعد املبادرة   

1 Sm1 1.00 5.00 3.00 4.36 1.00 
2 Sm2 1.00 5.00 3.00 4.02 1.10 
3 Sm3 1.00 5.00 3.00 4.43 .93 
4 Sm4 1.00 5.00 3.00 4.00 1.09 
5 Sm5 1.00 5.00 3.00 4.22 1.05 

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
  فقرات بعد امليسرة   

1 Cs1 1.00 5.00 3.00 4.08 1.03 
2 Cs2 1.00 5.00 3.00 4.37 1.01 
3 Cs3 1.00 5.00 3.00 4.15 1.15 
4 Cs4 1.00 5.00 3.00 4.25 .90 
5 Cs5 1.00 5.00 3.00 3.76 1.21 

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
 فقرات بعدالتمكني   
1 Z1 1.00 5.00 3.00 4.26 1.01 
2 Z2 1.00 5.00 3.00 4.33 .86 
3 Z3 1.00 5.00 3.00 4.25 1.04 
4 Z4 1.00 5.00 3.00 4.26 1.13 
5 Z5 1.00 5.00 3.00 4.39 .71 

 . SPSS.V.20اعداد الباحث ابالعتماد على نتائج املصدر: 
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 ( الوصف االحصائي تكنلوجيا املعلومات  4جدول )

 االبعاد املستقلة  ت
الوسط احلسايب  

 العام
االحنراف املعياري 

 ترتيب االبعاد  النسبة املئوية  العام

 2 0.84 1.03 4.20 املبادرة  1
 3 0.82 1.06 4.12 امليسرة  2
 1 0.85 0.95 4.29 التمكني  3

 . SPSS.V.20اعداد الباحث ابالعتماد على نتائج املصدر:  
 وفيما أييت عرض الهم النتائج املتعلقة ابستجاابت افراد العينة حول كل بعد من أبعاد تكنلوجيا املعلومات  

( جن الوسط احلسايب 3عرض النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد املبادرة: ويتضح من اجلدول )   - أ
(، 0.84( ونسبة مئوية بلغت ) 1.03واألحنراف املعياري العام قدره )(  4.20املوزون العام لبعد املبادرة قد بلغ ) 

( مما يدل على إن وزارة الرتبية عينة 3ومن مث فإن الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )
تركيزها على   جتماعية اإلجيابية من خالل جتماعية وهلا أتثري على السلوكيات اإلالدراسة تركز على حل املشاكل اإل 

( قد حصلت على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط Sm3الشرائح اجملتمعية املختلفة، ويتضح من اجلدول ابن الفقرة ) 
إذ تراوحت قيم األوساط 4.43احلسايب املوزون ) الفقرات على نسب أعلى من بعضها  (. وقد حصلت بعض 

 وهي نسبة جيدة. ]  [4.36 – 4.00احلسابية املوزونة بني 
( جن الوسط احلسايب 3النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد امليسرة: ويتضح من اجلدول )   عرض -ب

(، 0.82(، ونسبة مئوية بلغت ) 1.06( واألحنراف املعياري العام قدره )4.12املوزون العام لبعد امليسرة قد بلغ )
( مما يدل على ان وزارة الرتبية عينة 3الفرضي )   ومن مث فان الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط

العادات اإل الدراسة تغيري  اإلتركز على  املشاكل  لبعض  احللول  السيئة وتضع  تدعيم جتماعية  عن  جتماعية فضالً 
( قد حصلت على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب Cs2العالقة مع اجلمهور، ويتضح من اجلدول جن الفقرة )

(. وقد حصلت بعض الفقرات على نسب أعلى من بعضها إذ تراوحت قيم األوساط احلسابية 4.37املوزون ) 
 وهي نسبة جيدة ]  [4.25 – 3.76املوزونة بني

( جن الوسط احلسايب 4عرض النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد التمكني: ويتضح من اجلدول )   - ة
(، 0.85( ونسبة مئوية بلغت )0.95( واألحنراف املعياري العام قدره )4.29املوزون العام لبعد التمكني قد بلغ )

( مما يدل على إن وزارة الرتبية عينة 3ومن مث فان الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )
اجلدول جن الفقرة الدراسة هتتم بتمكني املعلومات وتسعى جاهدة لوضع اليات للتكيف مع اجلمهور، ويتضح من  
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(Z5 ( قد حصلت على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب املوزون )وقد حصلت بعض الفقرات على 4.39 .)
 وهي نسبة جيدة .    [4.33-4.25]نسب أعلى من بعضها إذ تراوحت قيم األوساط احلسابية املوزونة بني

 التحليل العاملي ملتغري الشفافية: -3
اتبع يتكون من أربع أبعاد فرعية )املعىن، الدقة، الكشف الذايت، احملتوى(، ومت إختبار التحليل   إن الشفافية كمتغري    

 .(2العاملي ملقياس الشفافية وكانت النتيجة حسب الشكل )

 
 ( التحليل العاملي ملتغري الشفافية 2شكل )

 AMOS v.20عتماد على خمرجات برانمج  املصدر: اإل
( ويالحظ إن مجيع فقرات الشفافية حققت S( احملتوى ) H(، الكشف الذايت ) EMالدقة ) (،  Oالرتميز )املعىن )

( وسيتم حذفها، EM5,S1,S3,S5% لألربع فقرات وهي )50نسب تشبع متميزة أي اهنا أكرب من نسبة  
يتم توضيحها يف اجلدول ) املقياس مي5وكذلك سوف  التأكيد على معامل ألفا كرونباخ ملعرفة هل هذا  تاز ( مع 

 ابلثبات أي لو مت تكرار مجع املعلومات من العينة نفسها أو قريبة منها يعطي نفس القيم أم ال؟ 
 الشفافية   ملتغري( نسب التشبع وقيم ألفا كرونباخ 5جدول )

التقديرات  الفقرات  املتغريات الفرعية 
Estimate  الفا كرونباخ  قبول ام رفض 

 املعىن 

O1 .735  مقبول 

0.83 

O2 .588  مقبول 

O3 .637  مقبول 

O4 .577  مقبول 

O5 .550  مقبول 

 0.72 مقبول  Em1 .743 الدقة 
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Em2 .709  مقبول 
Em3 .629  مقبول 

Em4 .569  مقبول 

Em5 .365 مرفوض 

 الكشف الذايت 

H1 .671  مقبول 

0.80 

H2 .802  مقبول 

H3 .667  مقبول 

H4 .678  مقبول 

H5 .586  مقبول 

 احملتوى

S1 .405  حذف 

0.70 

S2 .523  مقبول 

S3 .482 مرفوض 

S4 .594  مقبول 

S5 .158 مرفوض 

 0.84 الشفافية  Alphaمعامل 

 AMOS.20عتماد على خمرجات برانمج املصدر: إعداد الباحث ابإل
( إتضح إن فقرات مقياس الشفافية متناسقة من جهة حسب نسب التشبع أو التقديرات 5)وحسب نتائج اجلدول      

خرى إن نسب ألفا أ(، ومن جهة  EM5,S1,S3,S5% لألربع فقرات وهي )50اليت سجلت نسب أكرب من  
 % لذا هي مقبولة أي إن املقياس ميتاز ابلثبات. 68كرونباخ بلغت أكرب من  

 وجيا املعلومات: التحليل العاملي ملتغري تكنل   -4
فرعية )املبادرة، امليســـــــــــرة، التمكني(، ومت إختبار التحليل    أبعادإن تكنلوجيا املعلومات كمتغري اتبع يتكون من ثالثة  

ــادرة) الرتميز: )املبــ ــة من خالل  النتيجــ ــانــــت  ــات وكــ ــا املعلومــ ــاس تكنلوجيــ ــاملي ملقيــ ــرة)SMالعــ امليســــــــــــ  ،)CS ،)
ــبة  Zالتمكني) ــبع متميزة أي إهنا أكرب من نســــــ ( ويالحظ إن مجيع فقرات تكنلوجيا املعلومات حققت نســــــــب تشــــــ

( واليت ســــــيتم حذفها. وكذلك ســــــوف يتم توضــــــيحها يف SM4,CS1,CS3,L3% لألربع فقرات وهي )50
كرار مجع ( مع التــأكيــد على معــامــل ألفــا كرونبــاخ ملعرفــة هــل هــذا املقيــاس ميتــاز ابلثبــات أي لو مت ت6اجلــدول )

 املعلومات من العينة نفسها أو قريبة منها يعطي نفس القيم أم ال؟
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 ( نسب التشبع وقيم ألفا كرونباخ ملتغري تكنلوجيا املعلومات 6جدول )
 الفا كرونباخ  قبول ام رفض  Estimateالتقديرات  الفقرات  املتغريات الفرعية 

 املبادرة

Sm1 .500  مقبول 

0.84 
 

Sm2 .504  مقبول 
Sm3 .717  مقبول 
Sm4 .487 مرفوض 
Sm5 .588  مقبول 

 امليسرة 

Cs1 .435 مرفوض 

0.73 
Cs2 .533  مقبول 
Cs3 .199 مرفوض 
Cs4 .637  مقبول 
Cs5 .504  مقبول 

 التمكني 

Z1 .706  مقبول 

0.81 
Z2 .631  مقبول 
Z3 .652  مقبول 
Z4 .588  مقبول 
Z5 .610  مقبول 

 0.91 لألستبانة ككل  Alphaمعامل 
 AMOS.20إعداد الباحث ابألعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:

و أن فقرات مقياس تكنلوجيا المعلومات متناسقة من جهة حسب نسب التشبع إ تضح إ( 6)وحسب نتائج الجدول      
خرى  إومن جهة  حذفها،( وسيتم SM4,CS1,CS3,L3ربع فقرات وهي )لأل% 50كبر من أالتي سجلت نسب  التقديرات،

 ن المقياس يمتاز بالثبات. إ % لذا هي مقبولة أي 68كبر من ألفا كرونباخ بلغت أن نسب إ

  
 جودة مالئمة مقياس الشفافية ( 3شكل )
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 مناقشة الفرضيات  خامسا:  

العام يف  للمعىن  وموجبة  معنوية  داللة  ذات  أتثري  وجود عالقة  اىل  الفرضية  هذه  أفادت  االوىل:  الفرعية  الفرضية 
مستوى املعنوية (، وعند مطابقة  0.21تكنلوجيا املعلومات. لذا بعد املعىن العام يؤثر يف تكنلوجيا املعلومات بنسبة )

( جند إن مستوى املعنوية املتحققة أصغر، وحسب 0.05( مع النسبة اليت إفرتضها الباحث وهي ) 0.000املتحققة ) 
 هذه النتائج تقبل هذه الفرضية.

. الفرضية الفرعية الثانية: أفادت هذه الفرضية إىل وجود عالقة أتثري ذات داللة معنوية وموجبة للدقة يف تكنلوجيا 2
( 0.952(، وعند مطابقة مستوى املعنوية املتحققة ) 0.03علومات. لذا الدقة تؤثر يف تكنلوجيا املعلومات بنسبة ) امل

( جند إن مستوى املعنوية املتحققة كبرية، وحسب هذه النتائج ترفض 0.05مع النسبة اليت إفرتضها الباحث وهي ) 
 هذه الفرضية. 

الفرضية اىل وجود عالقة أتثري ذات داللة معنوية وموجبة للكشف الذايت يف . الفرضية الفرعية الثالثة: أفادت هذه  3
(، وعند مطابقة مستوى املعنوية 0,30تكنلوجيا املعلومات، لذا الكشف الذايت يؤثر يف تكنلوجيا املعلومات بنسبة )

تحققة أصغر، وحسب ( جند إن مستوى املعنوية امل0.05( مع النسبة اليت إفرتضها الباحث وهي ) 0.000املتحققة ) 
 هذه النتائج تقبل هذه الفرضية.

. الفرضية الفرعية الرابعة: أفادت هذه الفرضية اىل وجود عالقة أتثري ذات داللة معنوية وموجبة احملتوى يف تكنلوجيا 4
( بنسبة  املعلومات  تكنلوجيا  يف  يؤثر  احملتوى  لذا  املتحق0.13املعلومات،  املعنوية  مستوى  مطابقة  وعند  قة (، 

( جند إن مستوى املعنوية املتحققة أصغر، وحسب هذه 0.05( مع النسبة اليت إفرتضها الباحث وهي ) 0.037)
 النتائج تقبل هذه الفرضية.

 ستنتاجسادسا: اإل

للشفافية، فقد أفرزت هذه الدراسة حبثاً عن الشفافية من خالل مفاهيم    ونظراً للحاجة مناقشات أكثر تنظيماً و 
ربعة أبعاد وعرض املفاهيم إذا كانت الشفافية تنفهم على أهنا طريقة الكشف عن املعلومات أو كعملية احلضور إىل أ 

إجتماعية أم من خالل الشروط، إذا كانت متطلبات الشفافية تتضمن فقط اجلودة والكمية واملالءمة اليت مت تنزيلها 
التفاوض األكثر مشوالً؛ وأفرزت النتائج إذا كانت تصال والتفسري و من املعلومات املرسلة أو أيًضا من عمليات اإل

نتائج الشفافية يتم تقييمها من حيث الفعالية أو كمضاعفات مفاجئة. بناًء على هذه النتائج التجريبية، نقدم متييزًا 
فرتاضات بني عالمتني حتليليتني ومها ابلتحديد قابلية التحقق واألداء. يعتمد أسلوب التحقق األول على جمموعة من اإل
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ذات الطابع املعلومايت وجهة نظر الشفافية كمسألة الكشف عن املعلومات، والرتكيز على جودة وكمية املعلومات 
اليت تسمح للمرء مبراقبة العمل التنظيمي بشكل كامل، ووسيلة للحل. املشاكل التنظيمية واجملتمعية من خالل حتسني 

فرتاضات اليت هي عملية منظور الثاين، على األداء، جملموعة من اإل  فعالية وجودة جهود الشفافية. يعتمد املدخل 
الشفافية كعملية حتفز العمل األجتماعي. والرتكيز على النزاعات والتوترات واملفاوضات اليت ميكن أن تنشأ كنتيجة 

لق عواقب غري مقصودة اخلاصة ابألعمال اليت جتعل األشياء مرئية يف املنظمات وفهم أن تشريع الشفافية ي   للديناميكا 
ويؤدي إىل إدارة الرؤى يف اإلعدادات التنظيمية. لذا تعد مسامهة املراجعة يف اإلدارة القائمة والبحث التنظيمي ذات 
شقني على املستوى املفاهيمي، نقدم إستعراضاً لالفرتاضات األساسية املتعلقة ابلشفافية ونقدم إطاراً من مدخل 

على املستوى التحليلي، نقرتح أجندات حبثية جديدة وأسئلة حبثية لفحص الشفافية. لقد التحقق وقابلية األداء و 
أوضحنا قيمة التفكري يف الشفافية من حيث األداء، على وجه اخلصوص ألنه يساعدان على فهم قضااي السلطة 

مدخل التحقق اليت  نضباط والسرية والعواقب غري املقصودة للكشف عن املعلومات. وهذا يف تناقض واضح مع واإل
( املعلومات  وجودة  توفري  على  أكرب  بشكل  إن (Schnackenberg & Tomlinson,2014تركز   .

اهتمامنا ابألصناف والديناميكيات أمر مهم ألن الشفافية هي عملية إجتماعية وتنافس فيها األتصاالت وتكنلوجيا 
ت القوة واألشكال اجلديدة ولذلك، فإننا نشجع األحباة املعلومات، إذ تستعمل البياانت اجملمعة إلنتاج وتوليد عالقا 

املستقبلية على التحقيق يف كيفية أتثري العالقة املتبادلة بني الشفافية وتكنلوجيا املعلومات وذلك من أجل األصالح 
 جتماعية والتنظيمية.داري على العمليات اإلاإل

 سابعا: التوصيات 

 املعلومات وتنويعها وايصاهلا بسرعة الالزمة للجمهور. هتمام بتكنلوجيا  ضرورة اإل .1
 البد الرتكيز على املنفعة املتوقعة من الشفافية ومعرفة أراء اجلمهور.  .2
 دارة العليا للمنظمة. ضرورة إستعمال وسائل تروجيية قادرة على اقناع وجذب اجلمهور ابلتعاون مع اإل .3
للشفافي .4 املادي  التوزيع  الرتكيز على نشاطات  للموارد يف جمال جيب  مثاليا  يتطلب ختطيطا  الذي  االمر  ة 

 داري. األصالح اإل
 دارية العليا ابحلاجة لدراسة موضوع الشفافية ودعم متطلباته. اميان القيادة اإل .5
من املمكن تقليل املخاطر من خالل مساعدة اجلمهور احملتمل واحلايل على رؤية املعلومات عن طريق الدليل  .6

 املادي للمنظمة. 
جتماعية والنفسية واليت تؤثر يف عملية املمكن معرفة إحتياجات اجلماهري من خالل معرفة خلفياهتم اإل  من .7

 إختيار املعلومات اليت تالئم وكيفية إقامة عالقة قوية هلذه الوسيلة مع املنظمة. 
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 . للمواطننيالوقوف على مهارات وقدرات املدراء املتاحة وحاجاهتم واهدافهم وترسيخها     .8
 دورات بشكل دوري للموظفني حول الشفافية.فتح   .9

االعالانت   .10 نقل   اإلرشادية عمل  مت  قد  احملافظة  هذه  يف  إن  لبيان  دائمي  وبشكل  للمواطنني 
 الصالحية. 
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