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دور الهيكل التنظيمي كمتغيـر وسيط في العالقة بيـن 
 تكنولوجيا املعلومات وكل من صنع القرار واالتصاالت التنظيمية:

دراسة ميدانية في عدد من الوزارات العراقية

د. هادي عبد الوهاب االبـرو

 أستاذ مشارك 
 كلية اإلدارة واالقتصاد

جامعة البصـــــــرة 

وسـام بدر كاظــم

 باحث
 املركز الوطني للتطويـر اإلداري 

وتقنية املعلومات - وزارة التخطيط
جمهورية العراق

ملخص 1

 
ً
متغيـــًرا وســيطا باعتبــاره  التنظيمــي  الهيــكل  حــول موضــوع »دور  نظــري وعملــي  إطــار  تقديــم  إلــى  البحــث  هــذا  يســعى 

ــاذ القــرار واالتصــاالت التنظيميـــة« وتــم اختبــار اإلطــار فــي القطــاع  للعالقــة فيمــا بيـــن تكنولوجيــا املعلومــات علــى كٍل مــن أتخـ
الحكومــي فــي جمهوريــة العــراق، ويتضمــن عــدًدا مــن الــوزارات. اســتخدمت االســتبانة واملقابلــة الشــخصية كأســلوب لجمــع 
البيانــات للدراســـة وكان حجــم العينــة 131 مديـــًرا، وتــم اســتخدام عــدد مــن األســاليب اإلحصائيــة الختبــار فرضيــات الدراســة.

أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك تأثيـــًرا ايجابـــًيا لتكنولوجيــا املعلومــات علــى اتخــاذ القــرارات، كذلــك توضيحهــا التأثيـــر 
املوجــب لتكنلوجيــا املعلومــات علــى االتصــاالت التنظيميــة. وتأثيـــر تكنولوجيــا املعلومــات علــى اتخــاذ القــرارات واالتصــاالت 
 عــن أظهارهــا أن االتصــاالت التنظيميــة تمتلــك تأثيـــًرا ايجابـــًيا ومعنوًيــا علــى 

ً
التنظيميــة مــن خــالل الهيــكل التنظيمــي فضــال

اتخــاذ القــرارات.

مقدمـــة

يمثل القطاع الحكومي أحد املسارات االقتصادية الرائدة ذات السلطة االقتصادية الواسعة، وبالتحديد في جمهورية 

العــراق، والــذي تقــع علــى عاتقــه مهــام عديــدة مــن إنتــاج الســلع االستـــراتيجية وتقديــم الخدمــات األساســية للمواطنيـــن. وقــد 

 عــن القطاعــات االقتصاديــة األخـــرى - الخاصــة واملختلطــة - تحديــات كبيـــرة، ولغــرض ديمومــة 
ً
واجـــه هــذا القطــاع، فضــال

منظماتـــِه في تقديم الخدمات الجيدة للمواطنيـــن، كانت هناك حاجة من املفكريـــن واملنظريـــن والعلمـــاء إلى البحث عن وسائل 

متطــورة قــادرة علــى اســتيعاب تلــك التحديــات.

وكان مــن بيـــن املوضوعــات التـــي طرحــت نفســها علــى طاولـــة الحــوار الفكــري والتطبيــق امليدانــي موضوعــات الدراســة 

تكنولوجيــا  تمثــل  حيــث  التنظيميــة«.  واالتصــاالت  القــرارات  واتخــاذ  التنظيمــي  والهيــكل  املعلومــات  »تكنولوجيــا  الحاليــة 

املعلومات مصدًرا رئيًسا للمعلومات لدعم القرار وتحسيـــن االتصال )Daft, 2010: 580; Turbna & Volonino, 2012(، أما 

»الهيكل التنظيمـــي«، فإنه يمثل األساس لعملية التنظيم، لشموله املستويات الهرمية ومديات املسئولية واالدوار واملناصب 

 فــي املؤسســات 
ً
واآلليــات لتوحيــد وحــل املشــكالت )Ledbetter, 2003: 10(. بينمــا اســتحق موضــوع اتخــاذ القــرارات - خصوصــا

ــًرا،  ــة - التحليــل بشــكل أكبـــر وأوســع بســبب تأثيـــره الواســع علــى مصالــح املجتمــع )Rainey et al., 2010: 352(. وأخيـ الحكوميـ

تشيـــر »االتصــاالت التنظيمـــية« إلــى تبــادل املعلومــات بيـــن اثنيـــن أو أكثـــر مــن األفــراد أو الجماعــات مــن أجــل التوصــل إلــى فهــم 

.)George & Jones, 2012:  403( مشتـــرك

* تم تسلم البحث في مارس 2016، وقبل للنشر في يونيو 2016.
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اإلطار النظري

تكنولوجيا املعلومــــات
مفهوم وأهمية تكنولوجيا املعلومات.

ممــا الشــك فيــه أن جميــع املنظمــات وفــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة والصناعيــة والتجاريــة والخدميــة - الخاصــة 
Hot- أهدافهــا  املعلومــات، إلنجــاز مهامهــا وتحقيــق  تكنولوجيــا  اليــوم وبشــكل كبيـــر علــى  تعتمــد  العامــة –  )منهــا، وكذلــك 

len,2008: 3; Moorthy el al.,2012: 2(. وذلــك مــن خــالل قدرتهــا علــى أن تقــدم لجميــع املنظمــات فرًصــا عديــدة تتمثــل فــي 
»خفــض التكلفــة، واتخــاذ القــرار، والتحليــل، واالتصــال والتغذيــة العكســية« )Turban & Volonino, 2011: 10(، والتـــي 
وضعــت مــن قبــل تلــك املنظمــات فــي مجــال املحاســبة والتمويــل، والبحــث والتطويـــر، وإداره العمليــات، والتســويق، وإدارة 
املــوارد البشــرية، أو أي وظيفــة أعمــال أخـــرى )O’Brien & Marakas, 2011: 4(. حيــث ُيعــد موضــوع تكنولوجيـــا املعلومــات 
- وبالتحديــد فــي املنظمــات - مــن املوضوعــات التـــي حظيــت باهتمــام الباحثيـــن، وال تـــزال البحــوث والدراســات مســتمرة إلــى 
 Wijnhoven & Wassenaar, 1990;( وقتنـــا هــذا، بهــدف معرفــة مــا تتضمنــه مــن تأثيـــر علــى املنظمــات، ومــن هــذه الدراســـات

.)Fich,2002; Seol et al., 2008; Taleghani, 2011

ويمكــن تحديــد مفهــوم تكنولوجيــا املعلومــات بأنهــا مجموعــة املكونــات ذات العالقــة املتـــرابطة وتعمــل بشــكل مجموعــة، 
التنبــؤ  فــي  اســتخدامها  يمكــن  معلومــات  إلــى  البيانــات  تحــول  لكــي  التحكــم  وعمليــات  وخـــزن  ومعالجــة  إدخــال  علــى  وتقــوم 
والتخطيــط والتحكــم والتنســيق واتخــاذ القــرار واألنشــطة العملياتيــة فــي املنظمــة )Laudon & Laudon,2012: 11(. وعرفهــا 
وتعالجهــا  تستـــرجعها  أو  املعلومــات  تجمــع  التـــي  املكونــات  مــن  متـــرابطة  بأنهــا مجموعــة   )Turban & Volonino, 2011: 5(
وتخـــزنها وتنشــرها لدعــم اتخــاذ القــرار والتحكــم فــي املؤسســة. كمــا يمكــن للمنظمــات اســتخدام الـــ IT بعــدة أســاليب، بعــض 
الشــركات قــد تســتخدمها لدعــم كفـــاءة العمليــات اليوميــة، والبعــض اآلخـــر قــد تســتخدمها استـــراتيجًيا. فــإذا أكــدت الشــركة 
الشــركة  ســتحاول  عندئــذ  كبيـــرة،  تنافســية  كميـــزة  تظهرهــا  ســوف  إدارتهــا  فــإن   ،IT للـــ  االستـــراتيجية  االســتخدامات  علــى 
وضــع استـــراتيجيات ألعمالهــا، وتوظــف فيهــا الـــ IT لتطويـــر املنتجــات والخدمــات والقــدرات التـــي تـــزود املنظمـــة بمزايــا كبيـــرة 
التـــي تتنافــس فيهــا )O’Brien & Marakas, 2011: 5(. ويـــرى )Laudon and Laudon, 2009: 11( أن مفهــوم  فــي األســواق 
تكنولوجيــا املعلومــات هــو مجموعــة مكونــات ذات عالقــة متـــرابطة تعمــل فــي شــكل مجموعــة، وتقــوم علــى إدخــال البيانــات 
ســتخدم فــي التنبــؤ والتخطيــط والتحكــم والتنســيق 

ُ
ومعالجتهــا وخـــزنها، وعمليــات التحكــم لتحويــل البيانــات إلــى معلومــات ت

واتخــاذ القــرار واألنشــطة العملياتيــة فــي املنظمــة. بينمــا يـــرى )Daft, 2010( أنهــا األجهــزة والبـــرامج واالتصــاالت الســلكية وغيـــر 
ستخدم لخـــزن البيانات وتوفيـــرها بشكل معلومات التخاذ القرارات 

ُ
السلكية وإدارة قواعد البيانات وأي تكنولوجيا أخـــرى ت

التنظيميــة )Daft, 2010: 580(. ويختلــف معــه آخـــرون إذ يعرفونهــا بأنهــا مجموعــة األدوات التـــي يمكــن اســتخدامها لتحويــل 
.)Balochian et al., 2012: 124( البيانــات إلــى معلومــات، ونشــرها ملواقــع متعــددة وأبعــاد مختلفــة

أبعـاد تكنولوجيا املعلومات

إلــى  فــي إرســاء التصــور النظــري للبحــث، والتـــي مــن خاللهــا يتــم تحويــل البيانــات  IT مــن املوضوعــات املهمــة  الـــ  أبعــاد 
 .)O’Brien & Maraka, 2011: 4( معلومــات ذات مدلــول وقيمــة أعلــى للمنظمــة تســاعدها بشــكل فاعــل فــي اتخــاذ القــرارات
 Laudon & Laudon, 2012; O’Brien( واســتناًدا إلــى الدراســات يمكــن تحديــد أبعــاد تكنولوجيــا املعلومــات بخمســة أبعــاد
Maraka, 2011: 31 ;Turban & Volonino, 2011: 9; Peyman, 2011: 99; Seol, 2008; Haag & Keen, 2006 &( وهــي:

املــوارد البشــرية: مــن أهــم األبعــاد باعتبــار أن البشــر يصممــون ويشــغلون ويديـــرون ويديمــون تكنولوجيــا املعلومــات. 1- 
كمــا يمثــل املســتفيد الرئيــس مــن املعلومــات املتولــدة عــن النظــام التخــاذ القــرارات املتعلقــة باألنشــطة املختلفــة 

.)O’Brien & Maraka, 2011: 31; Turban & Volonino, 2011: 9(

نجـــز أربــع عمليــات، هــي: 2- 
َ
املكونــات املاديـــة: جميــع األجهــزة واملــواد املســتخدمة فــي معالجــة املعلومــات، والتـــي عليهــا أن ت

 Laudon & Laudon, 2009: 118; Effy( تقبــل البيانــات، وخـــزنها، ومعالجتهــا، وإخــراج البيانــات و/ أو املعلومــات
.)Oz, 2009: 121-122; O’Brien & Maraka, 2011: 32; Turban & Volonino, 2011: 9
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دخلــة إلــى الكومبيوتـــر لتنفيــذ العمليــات )Effy Oz, 2009: 159(، كذلــك 3- 
ُ
البـــرمجيات: هــي سلســلة مــن التعليمــات امل

يطلــق عليهــا مفهــوم البـــرمجيات )Programs( التـــي توجــه وتتحكــم باملكونــات املاديــة للكومبيوتـــرات. ونحتــاج مكــون 
البـــرامج لغــرض إعــداد أوامــر ملعالجــة املعلومــات، لجمــع ومعالجــة ونشــر املعلومــات بشــكل مالئــم للمستخدميـــن 

.)Laudon & Laudon, 2009: 118;Turban & Volonino, 2011: 9(

البيانــــات: هــي ســيول مــن الحقائــق الخــام التـــي ال تمثــل األحــداث التـــي تجـــري فــي املنظمــات أو البيئــة املاديــة، قبــل أن 4- 
 .)Laudon & Laudon, 2009: 15( يتم تـرتيبها وتنظيمها إلى أشكال يستطيع األفراد في املنظمة فهمها واستخدامها
لهــذا فــإن املعلومــات )Information( هــي بيانــات تــم تحويلهــا إلــى ســياق ذي معنـــى ومفيــد إلــى مستخدميـــن نهائييـــن 
تكــون  أشــكالها   )1 ألن:  وذلــك  قيمــة  إضافــة  عمليــة  تمثــل  البيانــات،  معالجــة  عمليــة  فــإن  وبالتالــي،  محدديـــن. 
الفــرد  الســتخدام  مناســب  ســياق  فــي  توضــع   )3 وُمقيــم.  ُمحلــل  يكــون  محتواهــا   )2 وُمنظمــة.  وُمعالجــة  ُمجمعــة 

.)O’Brien & Maraka, 2011: 34(

شــبكات االتصــال: تعتبـــر شــبكات االتصــال ذات ُبعــْد أساســـي لتكنولوجيــا املعلومــات، وذلــك لكونهــا تقــوم بنقــل 5- 
 )Turban & Volonino, 2011: 94( كمــا بيـــن .)Effy Oz, 2009: 196( البيانــات واملعلومــات مــن نقطــة إلــى أخـــرى
أن شــبكات االتصــال تقــوم بدعــم أربــع وظائــف أو حاجــات فــي املنظمــات املتمثلــة فــي: قابليــة الحـــركة، والتعــاون، 

والبحــث. والعالقــات 

الهيكل التنظيمي

مفهوم وأهمية الهيكل التنظيمي

شــغل موضــوع الهيــكل التنظيمــي، واليـــزال يشــغل مســاحة مهمــة فــي الفكــر اإلداري والتنظيمــي، وال يـــزال يحظــى باهتمــام 
متـــزايد مــن املفكريـــن واالستشارييـــن واملديـريـــن، وذلــك ألنــه ُيّعــْد وســيلة حيويــة ملســاعدة املنظمــات فــي إنجــاز أعمالهــا وتحقيــق 
 يؤثـــر فــي العديـــد مــن املتغيـــرات والجوانــب التنظيميـــة ألي منظمـــة. إن الهيــكل التنظيمــي يمثــل 

ً
 رئيســا

ً
أهدافهــــا، وُيعــد متغيـــرا

 ،OrganiZation Chart مفهوًمــا مجـــرًدا غيـــر مــادي، وكل مــا نشــاهده هــو أدلــة علــى وجــود الهيــكل، مثــل الخـــريطة التنظيميــة
 
ً
التـــي هــي مخطــط تنظيمــي يظهــر عالقــة األفــراد بمرؤوســيهم، حيــث يتضمــن الهيــكل التنظيمــي عالقــات االتصــال، فضــال

الســلطة  الفريــق وعالقــات  وديناميكيــات  والقواعــد  العمــل  املعلومــات ومعاييـــر  وتدفــق  الوظائــف،  بتصميــم  ارتباطــه  عــن 
)Mcshane & Glinow, 2010: 386(. وكمــا تمــت اإلشــارة إليــه ســابًقا، بــأن تحقيـــق األهــداف يمثــل الغايــة األساســية مــن 
وجــود املنظمــات، حيــث يتــم تجـــزئة هــذه األهــداف Objectives إلــى مهــام Tasks والتـــي تشــكل بدورهــا الوظائــف Jobs، ومــن 
ثــم يتــم تجميــع هــذه الوظائــف فــي أقســام )إدارات( Divisions، ويمكــن تســمية األقســام فــي املنظمـــة بالتســويق، واملبيعــات، 
والتصنيــع، إلــخ. كمــا إن هــذه األقســام تـــرتبط بعضهــا مــع بعــض لتشــكل فــي النهايــة الهيــكل التنظيمــي، الــذي بــدوره يعطــي 
املنظمـــة الشــكل املالئــم لتحقيــق وظيفتهــا فــي البيئــة )Lunenburg, 2012: 1(. وقــد تنــاول مفهــوم الهيــكل التنظيمــي العديــد 
مــن الكتــاب والباحثيـــن، حيــث يـــرى )George & Jones, 2012( أنــه يمثــل النظــام الرســمي لعالقــات املهـــام وتقاريـــر املهمـــة 
التـــي توضــح كيفيــة اســتخدام املوظفيـــن املــوارد لتحقيــق أهــداف املنظمــة )George & Jones, 2012: 474(. ويتفــق معــه كل 
مــن )Robbins & Judge, 2013( حيــث يوضـــحان أنــه يحــدد كيفيــة تقســيم املهـــام الوظيفيــة وهــي مقســمة ومجمعــة ومنســقة 

.)Robbins & Judge, 2013: 469( ــا
ً
رسميـ

وبنــاًء علــى مــا تــم عرضــه مــن مفاهيــم للهيــكل التنظيمــي يـــرى الباحثــان أن الهيــكل التنظيمــي هــو )إطـــار تحــدد فيــه مهــام 
ومســئوليات الوظائــف املختلفــة والســلطة املمنوحــة لهــا، واتجاهــات التنســيق واالتصـــــال داخـــل املنظمـــة(.

أبعـاد الهيكل التنظيمي

بالرغــم مــن إجمــــاع املفكريـــن والباحثيـــن علــى أهميـــة الهيــكل التنظيمــي ودوره الحيــوي فــي أداء املنظمــــات وتحقيقهــا 
ألهدافهــا، فإنــه ال يتوافــر إجمــاع فيمــا بينهــم علــى ماهيــة أبعــاد الهيــكل التنظيمــي وتباينــت وجهــات نظرهــم فــي هــذا الشــأن 
الوظائــف  تجميــع  هــي  التنظيمــي  للتصميــم  األولــى  املهمــــة  أن   )George & Jones, 2012: 481( ويؤكـــد  متفاوتــة،  بدرجــات 
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واألقســـام، وإيجـــاد أفضــل هيكـــل مالئـــم لالســتجابة للمواقــف التـــي تواجـــه املنظمـــة. املهمـــة الثانيـــة، هـــي لضمـــان التنســيق 
بينــوا أن  املــوارد التنظيميــة بفاعليـــة. وقـــد  لكــي تســتطيع اســتخدام  بيـــن الوظائــف واألقســام  التكامـــل املوجـــود  أو  املالئــم 
التصميــــم التنظيمـــي، عمليــة يتــم مــن خاللهـــا اختيــار املديـريـــن، األبعـــاد واملكونــات املختلفــة للهيــاكل والثقافــة التنظيميـــة لكــي 

تســتطيع املنظمــــة تحقيــق أهدافهـــا.

فــي كيفيــة إدارة التمايـــز لتحقيــق األهــداف  كمــا أشــار )Jones, 2013: 114( أن التحــدي التصميمــي األساســـي يتمثــل 
للمهــــام  واملــوارد  األفـــراد  املنظمــــة  خصــص 

ُ
ت خاللهــــا  مــن  التـــي  العمليـــة   Differentiation التمايـــز  يمثــل  حيــث  التنظيميـــة. 

التنظيميـــة، واســتحداث املهمــة، وعالقــات السلطـــة التـــي تســمح للمنظمـــة بتحقيــق أهدافهــا. ويعتقـــد )Daft,2010: 14( أن 
الخطــوة األولــى لفهــم املنظمـــات هــي إمعــان النظــر فــي أبعادهــا التـــي تصــف ســمات محـــددة للتصميـــم التنظيمــي. وتنــدرج األبعــاد 
التنظيميــة تحــت نوعيـــن: الهيكليـــة والسياقيـــة. فاألبعــاد الهيكليـــة، تنشــأ فــي األســاس لقيــاس ومقارنــة املنظمـــات، بينمــا األبعـــاد 
السياقيـة Contextual Dimensions تصف املنظمـة ككل، وتتضمن حجمهـا، والتكنولوجيا املستخدمـة، وبيئتهـا، وأهدافهـا.

مــن خــالل مراجعــة األدبيــات وجــد أن أبعــاد الهيــكل التنظيمــي يمكــن أن تضــم األبعــاد التالــي: الرسميـــة، واملركزيـــة، 
والتعقيـــد، ويمكـــن تناولهـــا بالتتابــع ب�شــيء مــن التفصيــل.

الرسميــة 1-

تشيـــر الرســمية مــن حيــث املفهـــوم إلــى مســتوى القواعــد والسياســات واإلجـــراءات املوضوعـــة لألعمــال، واســتخدامها 
فــي عملياتهــا. وتظهـــر الرســمية بوضــوح عندمـــا توجــد إجـــراءات رســمية كبيـــرة، وأســاليب عمــــل الوظائـــف تكــون محــــددة بدقـــة 

.)Mintzberg,1980: 325; Soltani et al., 2013: 825(

كمـا ربط )Daft, 2013: 13( الرسميـة بحجم الوثائق املكتوبة في املنظمـة، والتـي تتضمن إجـراءات وتوصيف الوظائف 
واللوائح والسياســات. حيث إن هذه الوثائق Documents املكتوبـــة تصف الســلوك Behavior واألنشطـــة. ويؤكـــد كذلك أن 
 أن الوظائــف غيـــر 

ً
قيــاس الرسميـــة يتـــم عــادة عــن طريـــق حســاب عـــدد الصفحـــات مــن الوثائـــق داخـــل املنظمـــة، ويؤكــد أيضــا

.)Mintzberg,1980: 325( تمتـاز عادة بالرسميـة العاليـة Unskilled Jobs املاهـرة

املركزيــة. 2-

تشيـر املركزية إلى الدرجة التـي يكون فيهـا اتخـاذ القرار متـركًزا في نقطـة واحدة من املنظمــة. ففي املنظمـة ذات الطابع 
املركــزي، يقــوم املديـــرون فــي قمـــة هيــكل املنظمـــة بصياغــة واتخـــاذ القــرارات، بينمـــا املديـــرون فــي املســتوى األدنـــى يعملــون علــى 
تنفيــذ تلــك القــرارات )Robbins & Judge, 2013: 485(، كمــا إنهــا تعنــي حالــة املنظمــــة التـــي تكــون فيهـــا سلطـــة اتخــاذ القــرارات 

.)Jones, 2013: 126( املهمة متـركـــزة عنـــد مديـــري القمـــة الهرميــــة

كذلك يشيـر )Gibson et al., 2012: 412( إلى أن املركزية تمثل إحدى األدوات األساسية في عملية التصميم التنظيمي 
عندما تسعى املنظمــة إلى تحقيـق مستويات عالية من اإلنتاج والكفــاءة من خالل تأكيدها على السلطة واملحاسبة.

التعقيـــــد. 3-

يشيـــر التعـقيـــد إلــى التخصــص وتقســيم العمــل وعـــدد املســتويات فــي الهـــرم التنظيمــي )Kermani, 2013: 52(. ويقســم 
إلــى قسميـــن، وهمــا التمايـــز األفقــي، ويقصــد بــه العمليــة التـــي بموجبهـــا يتــم توزيــع األفــراد واملهـــام علــى الوظائـــف واقســـام 

.)Hill & Jones,1998: 576( املنظمـــة لزيــادة وتعزيـــز قدراتهـــم علــى خلــق القيمـــة

والتمايـــز العمــودي هــو العمليـــة التـــي بموجبهـــا يتــم توزيــع ســلطة اتخـــاذ القــرار فــي املنظمـــة للتحكــم فــي األنشــطة. وتمثــل 
ــا للمديـريـــن فــي األقســام أو علــى  هــذه العمليــة خيــارات التمايـــز العمـــودي، واملتعلقــة بحجــم الســلطة التـــي يعتـــزمون تفويضهـ

.)Hill & Jones, 1998: 576( مديـــري املســتوى الوظيفــي
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اتخاذ القرارات

مفهوم وأهمية اتخاذ القرارات

 تمثـل عملية اتخــاذ القـرار العامل األساسـي الذي تسعى املنظمـات إلى تحقيقـه من خالل العمليات اإلدارية املختلفـة، 
وهــو الوصــول للقـــرار املناســب لتطويـــر املنظمـــة أو إلــى حــل مشكلـــة مــا تواجههــا املؤسســة. كمــا يؤكـــد )Jones, 2013: 367( أن 
قيـــام املديـريـــن بتصميـــم الهيكـــل التنظيمـــي والثقافــة التـــي تتناغــم مــع البيئـــة، واختيــار التكنولوجيــا لتحويــل املدخــالت إلــى 
مخـــرجات، واختيــار استـــراتيجية معينــة لتوجيــه اســتخدام مهــارات ومــوارد املنظمـــة لخلـــق القيمـــة. لعمــل هـــذه الخيــارات، 
يقــوم املديـــرون باتخــاذ القــرارات وبالتالــي، فــإن املنظمــــة ليســت آليـــة لخلــق قيمـــة فحســب، بــل كذلـــك آليـــة التخـــاذ القــرار. 
ويشيـــر )Daft , 2010: 213( إلــى أن اتخــاذ القــرار الجيــد يمثــل جـــزًءا حيوًيــا لــإدارة الجيــدة، لكــون القــرارات تحــدد كيــف تحــل 

املنظمـــة مشــكالتها وتخصــص مواردهــا وتنجـــز أهدافهـــا.

وُيعــرف اتخــاذ القــرار بأنــه عمليــة معرفيــة تــؤدي إلــى اختيــار مســار العمــل مــن بيـــن عـــدة بدائـــل )Ticha et al., 2010: 556(. أو 
 .)Soltani et al., 2013: 825( ُيعبـــر عنــه بكونــه اختيــار مســار توجيهــي مــن بيـــن مســارات توجيهيــة مختلفــة لتحقيــق هـــدف
ويـــرى )Robbins & Judge, 2013: 174( أن اتخــاذ القــرار يحــدث كــرد فعـــل للمشــكلة، وذلــك لوجـــود تناقــض بيـــن الحالـــة 
الحاليـة )Current State( ملسألة ما، والحالة املرغوبة )Desired State(. كذلـك يؤكـد )Drucker & Maciariella, 1999( أن 
ــا تجعـــل جميــع القــرارات غيـــر فعالـــة. وعنــد تحليــل 

ً
القــرارات غيـــر الضروريــة ال تمثــل فقــط هـــدًرا للوقــت واملـــوارد، لكنهـــا أيضـ

ــا في الكفاءة، الرتباطها باملوارد التنظيميـــة، وهـــذا 
ً
رأي Drucker & Maciariella نـــرى أن القرارات غيـــر الضرورية تسبب هبوطـ

مــا أدى إلــى جعــل القــرارات غيـــر فعالــة بســبب عــدم تحقيقهـــا لألهــداف املنشــودة. كذلــك أشــار )Gibson et al., 2012: 479( إلــى 
 مــن النهايــات. واعتبارهـــا تمثــل آليــات تنظيميـــة 

ً
نقطــة جديـــرة باالهتمــام، وهــي أن القــرارات يجــب أن تـــركز علــى الوســائل بــدال

تجعل اإلنجاز حالة مرغوبة، وهي في الواقع تمثل اســتجابة تنظيمية للمشكلـــة. وبســبب التأثيـــر الواســع للقرارات في املؤسســات 
 .)Rainey et al., 2010: 352( الحكومية على مصالح املجتمع، فإن عمليات اتخاذ القرار في املنظمـات العامة تستحق التحليل بشكل أكبـر
ويـــرى )Kreitner )2009 أن القــرارات هــي عمليــة واعيـــة لتلبـــي خيــارات مــن بيـــن البدائـــل بهــدف التحـــرك نحــو الحالــة املرغوبــة 
ملســألة مــا )Kreitner, 2009: 206(. فــي حيـــن يـــرى )Jones )2010 أنهــا عمليـــة االســتجابة للمشــكلة، مــن خــالل البحــث الختيــار 
 Daft )2013( ويتفــق مــع ذلــك أن .)Jones, 2010: 369( حــل أو أســلوب إجـــرائي يخلــق قيمــة ألصـــحاب املصلحــة للمنظمـــة

.)Daft, 2013: 346( الــذي يـــرى أنهـــا عمليـــة تحديــد املشــكالت وحلهــا

أبعاد القرارات

القــرار وحساســيته  هــي: طبيعــة موضــوع  أســباب،  لثالثــة  يعــود  وذلــك  القــرارات موضوًعــا صعًبــا  أبعــاد  ٌيعــد تحديــد 
ثــم   .)Daft, 2010: 213( قــرارات  الســيكولوجية علــى  للعوامــل  الكبيـــر  )Daft, 2010: 213; Jones, 2013: 367(. والتأثيـــر 
عنــد مراجعتنــا لألدبيــات الســابقة التـــي تناولــت موضــوع اتخـــاذ القــرار، وجدنــا العديــد مــن األبعــاد التـــي تؤثـــر علــى القــرار، 
إلــى  باللجــوء  الباحثــان  قــام  لهــذا  والتكلفــة.  الوقــت  همــا  لعامليـــن  وذلــك  جميًعــا،  تغطيتهــا  الباحثــان  يســتطيع  ال  وبالتالــي، 
آليتيـــن لتحديــد أبعــاد القــرارات، وهــي: تحديــد العوامــل املؤثـــرة علــى القــرارات مــن خــالل األدبيــات الســابقة. وإجـــراء عــدد 
ثــالث وزارات )التخطيــط، والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ووزارة العلــوم والتكنولوجيــا(  مــن املقابــالت الشــخصية علــى 
وتضمنــت املناقشــات اســتمارة بالعوامــل األكثـــر تأثيـــُرا علــى متخــذ القــرار جمعــت مــن خــالل الدراســات الســابقة. والجــدول 

رقــم )1( يوضـــح أبعــاد القــرارات ونســب تبنيهــا مــن قبــل الباحثيـــن.

املهـــام واملســئوليات والصالحيــة ضمــن الهيــكل التنظيمـــي. يعــد التخصــص ضمــن األبعـــاد الهيكليــة، ويتــم فيــه 1- 
يتــم توزيــع  بمــكان أن  مــن األهميــة  بالتالــي،   .)Daft, 2010: 17( الوظيفيــة علــى وظائــف منفصلــة  املهـــام  تقســيم 
العمــودي علــى  )Zandtra, 2011: 60(. ويساعـــد التخصــص الوظيفــي  املهـــام واملســئوليات بشــكل متناســق  تلــك 
القــرارات  التـــي توجــه هــذه  ثــم علــى األهــداف واملعاييـــر  القــرار ومــن   بجميــع أنشــطة 

ً
منــح املديـريـــن تحكًمــا كامــال

.)George & Jones, 2012: 481(

Rationality: تتضمــن املنطقيــة )وضــوح الهــدف وتـــراكم املعرفــة( وتشيـــر القــرارات العقالنيــة 2-  املنطقــي  العامــل 
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بنـــى علــى أســاس عقـــالني )Rainey et al., 2010: 354(. وتســتند القــرارات العقالنيــة إلــى 
ُ
إلــى تلــك القــرارات التـــي ت

مجموعــة  علــى  بنــاًء  ومنطقًيــا،  موضوعًيــا  يكــون  أن  العقالنــي  القــرار  صانــع  شــأن  ومــن  العقالنيــة،  االفتـــراضات 
ــا، والهــدف مميـــز ومحـــدد، ويعــرف جميــع البدائـــل والعواقــب 

ً
مــن االفتـــراضات واملتمثلـــة فــي وضــوح املشــكلة تمامـ

.)Robbins & Coulter, 2012: 183( املحتملـــة 

العامــل االجتماعـــي Social Factor: تتضمــن العوامــل االجتماعيــة، شــبكة العالقــات االجتماعيــة فيمــا بيـــن األفــراد 3- 
أو  باالســتثمار  املتعلقــة  القــرارات  القــرار، التخــاذ مختلــف  ملتخــذ  املختلفــة  املعلومــات  توفيـــر  علــى  تســاعد  التـــي 

.)Hampl, 2012: 8( بأنشــطة العمليــات املختلفــة

العامل السياســـي Political Factor: وتـــرى وجهة النظر السياســية أن اتخاذ القرار هو عمليـــة مســاومة شــخصية 4- 
الختــالف األفــراد حــول أهــداف املنظمـــة وقيمهـــا وأهميــة املعلومــات )Turpin & Marais, 2004: 146(. ويفتـــرض 

النمــوذج السياســـي التخــاذ القــرارات االفتـــراضات التاليــة:

املعلومات غيـر واضـحة ومتكاملـة.- 

املديـرون ليس لديهـم الوقت واملوارد أو القدرات العقلية لتحديد جميـع أبعاد املشكلة.- 

القرارات الصادرة هي نتيجـة املفاوضة واملنافسة.- 

يحدث نتيجة لوجود مصالح متنوعة، واملديـرون غيـر متوافقيـن بخصوص أولويات املشكلـة.- 

الجدول رقم )1(
عوامل القرارات ونسب تبنيها من قبل الباحثيـن في بحوثهم

لنســبة  ا
املئويــة

 Soltan,
2013

 Simon,
2013

 Patrick et
al., 2013

Tarawnech,
2012

 Rehman,
2012

Zandstra,
2011

 Rainey et
al., 2010

 Ajayi et
al., 2007

 Langley,
1990

الباحثون
العوامــل

42% ● ● ● املهام واملسئوليات 
والصالحية

25% ● ● ● اقتصادية وفنية

13% ● ● السياسية

13% ● ● وضوح الهدف

13% ● ● اجتماعية 

6% ● الحدس

6% ● التوافق

6% ● الديموغرافية

6% ● املقبولية 

6% ● املنافع الشخصية

6% ● الوقت املسموح

6% ● ثقافة التواصل

6%
الرضا الوظيفي والقواعد 

األخالقية 

6% االلتـزام واملكافأة

6% ● الخبـرة

املصدر: من إعداد الباحثيـن باالعتماد على األدبيات السابقة.
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االتصاالت التنظيمية

مفهوم وأهمية االتصاالت التنظيمية.

بنــْت االتصــال 
َ
تســتحوذ االتصــاالت التنظيميــة علــى اهتمــام بالــغ فــي الواقــع العملــي فــي كل وظيفــة أو نشــاط إداري قــد ت

بطريقــة أو بأخـــرى، حيــث يتطلــب التخطيــط والســيطرة قــدًرا كبيـــًرا مــن االتصــال، كمــا إن تصميــم املنظمـــة وتطويـــرها واتخــاذ 
 عــن الثقافــة التنظيميــة التـــي ال يمكــن أن تتبلــور بــدون االتصـــال 

ً
القــرار وإيجــاد حلــول للمشــكالت والقيــادة والتوظيــف. فضــال

)Kreitner, 2009: 299; Daft, 2010: 437; Gibson et al., 2012: 13(. ويتخـــذ مفهوم االتصال عـــدًدا من األشكال في عمـــل 
.)Spaho, 2011: 390( »املديـريـــن منهـــا »االجتماعات، واملناقشــة وجها لوجه، والرســائل، ورســائل البـــريد اإللكتـــروني. إلخ

وأوضـــحت دراســـة )Tariszka, 2008: 86( أن مســتوى االتصــال داخــل املنظمــة يحــدد كفـــاءتها، وهـــو مــا أدى إلــى توجيــه 
االهتمــام نحــو دراســة مجــاالت االتصــال التنظيمــي، وخلصــت الدراســة إلــى أن وظيفــة نظــام االتصــال بشــكل رئيــس ومنظــم 
هــي توفيـــر املعلومــات بطريقــة متكاملــة داخــل املنظمــة، كمــا إن مــوارد االتصــال واملعلوماتيــة تتطلــب أخذهــا بعيـــن االعتبــار 
حالهــا حــال املــوارد التقليديــة األخـــرى عنــد تحديــد التكلفــة. وتشيـــر االتصــاالت التنظيميــة إلــى تبــادل املعلومــات بيـــن أثنيـــن 
أو أكثـــر مــن األفــراد بهــدف التوصــل إلــى فهــم مشتـــرك )George & Jones, 2012: 403(. وكذلــك تشيـــر إلــى العمليــة التـــي مــن 
 مــا تكــون بقصــد التحفيـــز والتأثيـــر علــى 

ً
خاللهــا تكــون املعلومــات متداولـــة ومتفًقــا عليهــا مــن قبــل شخصيـــن أو أكثـــر، وغالبــا

الســلوك )Daft, 2010: 427(. ولالتصــاالت التنظيميــة أربــع وظائــف يمكــن تحديدهــا باآلتـــي: 1( يعمــل االتصــال علــى التحكــم 
فــي ســلوك العامليـــن. 2( يســاعد االتصــال علــى تعزيـــز الدوافـــع لــدى العامليـــن مــن خــالل التعــرف علــى مــا يجــب القيــام بــه، 
وكيفيــة تحسيـــن األداء وردود الفعــل بخصــوص التقــدم نحــو تحقيــق األهــداف واملكافــأة علــى الســلوك املرغــوب. 3( يمثــل 
ظهــر مــدى رضــا أوســـخط أعضاؤهــا. 4( يعــزز االتصـــال عمليــة صنــع القــرار، 

ُ
االتصــال داخــل املجموعــة وســيلة أساســية، ت

 .)Hanafin & Cewedy,2003; Banihashem, 2011; Candal & Shabbaz, 2012( حيــث يوفــر املعلومــات الضروريــة

ويـــرى)Daft )2010  أن االتصــاالت التنظيميــة هــي العمليــة التـــي مــن خاللهــا تكــون املعلومــات متداولـــة ومتفًقــا عليهــا مــن 
.)Daft, 2010: 427( قبــل شخصيـــن أو أكثـــر، وغالًبــا مــا تكــون بقصــد التحفيـــز والتأثيـــر علــى الســلوك

تبــادل  يتــم  خاللهــا  مــن  التـــي  العمليــة  هــي  التنظيميــة  االتصــاالت  أن  إلــى    Msshane and Glinow )2010(ويشيـــر
     .)Msshane and Glinow, 2010: 270( أكثـــر  أو  شخصيـــن  بيـــن  عليهــا  واالتفــاق  املعلومــات 

أهميــة االتصاالت التنظيمية

 Hanafin & Cewedy, 2003; Banihashem, 2011;( تــؤدي االتصــاالت التنظيميــة دورا أساســًيا فــي املنظمــات منهــا
:)Gandal & Robbins & Coulter, 2012: 404; George & Judge, 2012; Robbins & Jones, 2013

يعمــل االتصــال علــى التحكــم فــي ســلوك أعضــاء املنظمــات مــن خــالل عــدد مــن الطرائــق، حيــث إن املنظمــات لديهــا - 
الســلطة الهرميــة ومبــادئ توجيهيــة رســمية يتوجــب علــى العامليـــن اتباعهـــا. وبالتالــي، عــن طريــق التواصــل يتعــرف 

العاملــون علــى النظــام املتعلــق بالعمــل ووصــف العمــل واالمتثــال لسياســات املنظمـــة.

يســاعد االتصــال علــى تعزيـــز الدوافـــع لــدى العامليـــن، مــن خــالل التعــرف علــى مــا يجــب القيــام بــه، وكيــف يمكــن - 
تحسيـــن األداء وردود الفعــل بخصــوص التقــدم نحــو تحقيــق األهــداف واملكافــأة علــى الســلوك املرغــوب.

تمثـــل مجموعــة العمــل املصــدر األساســـي للتفاعــل االجتماعــي للكثيـــر مــن العامليـــن. حيــث يمثــل االتصــال داخــل - 
املجموعــة وســيلة أساســية ومــن خاللهــا يظهــر أعضاؤهــا مــدى رضاهــم وسخطهـــم.

يعــزز االتصـــال عمليــة صنــع القــرار، حيــث يوفــر املعلومــات الضروريــة التـــي يحتاجهــا األفــراد والجماعــات التخــاذ - 
القــرارات عبـــر ارســال البيانــات الالزمـــة لتحديــد وتقييــم الخيــارات.
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أبعاد االتصاالت التنظيميـة.

االتصــاالت،  قيــاس  يتــم  خاللهــا  مــن  التـــي  األساســية  األهميــة  ذات  الجوانــب  مــن  التنظيميــة  االتصــاالت  أبعــاد  تعــد 
وقــد اعتمدنــا أسلوبيـــن فــي تحديــد هــذه األبعــاد، تمثــل األول فــي الدراســات الســابقة التـــي تناولــت االتصــاالت التنظيميــة. أمــا 
األسلوب الثاني فتمثل في املقابالت التـي أجـراها الباحثان مع عدد من املديـريـن العاميـن. وبناًء على األسلوبيـن يمكن تحديد 

أبعــاد االتصــاالت التنظيميــة فــي »البـــريد االلكتـــروني E-Mail، واالجتماعــات، والشــبكة الداخليــة، والكتــب الرســمية«.

البـــريد اإللكتـرونـــي E-Mail: ُيعــد إحــدى أدوات تكنولوجيــا املعلومــات وعنصــًرا أساســًيا فــي تبــادل املعلومــات. يمتــاز 1- 
 
ً
بكونــه أداة مفيــدة وتســاعد علــى الحصــول علــى املعلومــات بشــكل جماعــي وبســرعة ودون أخطــاء فــي اإلرســال، فضــال

.)Balarin, 2006: 125( عــن شــموله العامليـــن خــارج مكاتبهــم وحفــظ الســجالت املكتوبــة

 عــن 2- 
ً
االجتماعــات Meetings: تمثــل وســيلة اتصــال يعتمدهــا كثيـــر مــن املديـريـــن فــي التواصــل مــع اآلخـريـــن، فضــال

التقاريـــر وورش العمــل )Eva, 2010: 94(. حيــث تــؤدي دوًرا حيوًيــا فــي نجــاح املديـــر ببنــاء عالقــات تواصــل بنــاءة مــع 
العامليـــن )Balarin, 2006: 82(. كمــا تمثــل الواســطة الكبـــرى فــي إثـــراء املعلومــات مــن خــالل الرســائل الشــفهية، 

.)Gorge & Jones, 2012: 419-420( عــن رســائل غيـــر شــفهية متمثلــة فــي لغــة الجســد وتعبيـــرات الوجــه 
ً
فضــال

الشــبكة الداخليــة Intranet: مــن وســائل االتصــال غيـــر اللفظيــة )Byrne, 2006: 160(. ويعبـــر عنهــا، بشــبكة مــن 3- 
روابــط تكنولوجيــا املعلومــات داخــل املؤسســة تـــربط جميــع أعضائهــا )Gorge & Jones, 2012: 24(. حيــث تمثــل 
أحــد تطبيقــات الـــ IT التـــي تضطلــع بمهــام التنســيق داخــل املنظمـــة )Daft, 2010: 311( مــن خــالل تمكيـــن العامليـــن 
مــن البقــاء علــى اتصــال مــع مــا يحــدث فــي جميــع أنحـــاء املنظمـــة، والحصــول بســرعة وســهولة علــى املعلومــات التـــي 

)Daft, 2010: 312; Gorge & Jones, 2012: 423( يحتاجونهــا، وتبــادل األفــكار والعمـــل فــي مشــروعات تعاونيـــة

الكتب الرسمية Written Documents. باعتبارها أحد األبعاد األساسية ضمن وسائل االتصال االخـرى، بالرغم 4- 
ممــا أشــار لــه الجــدول أعــاله مــن أبعــاد ذات أولويــه تتقــدم علــى الكتــب الرســمية، مثــل »املكاملــات الهاتفيــة واملقابلــة 

املباشــرة والنشــرات االخبارية«. إن الدوافع التـــي نعتقد أنها منطقية إلدراج هذا الُبعـــْد تعود لألســباب التاليـــة:

لكونهــا أحــد األبعــاد التـــي تناولهــا الباحثــون فــي دراســاتهم )Eva, 2005: 70; Balarin, 2006 :79(، ولكــن بأولويــه - 
أدنـــى إذا مــا قورنــت باألبعــاد االخـــرى ضمــن الجــدول املبيـــن.

إن جميــع وزارات الدولــة العراقيــة تعتمــد الكتــب الرســمية كأداة أولـــى لكونهــا رســمية وموثوقــة وملزمــة وذات - 
مصداقيــة، إذا مــا قارناهــا مــع األســاليب األخـــرى للتبليــغ.

منهجية البحث

مشكلـة البحث

تعيــش املجتمعــات الحديثــة واملنظمــات فــي عصــر املعلومــات والتقــدم التقنــي تحــت ضغــوط كبيـــرة. جيــث إن املعلومــات 
املتولــدة كثيـــرة جــًدا، ممــا جعــل املنظمــات تواجــه »انفجــار املعلومــات وتلوثهــا وفرطهــا« )Kermani, 2013: 52(. إذ إن غالبيــة 
املنظمــات فــي جميــع قطاعــات الصناعــة والتجــارة والخدمــات الحكوميــة تعتمــد أساًســا علــى تكنولوجيــا املعلومــات الخاصــة 
بهــا. وفــي كلمــات لـــ »روكــرت« )1979(: أصبحــت تكنولوجيــا املعلومــات )IT( متشــابكة بشــكل ال ينفصــل عــن الشــركات. ففــي 
بعض الصناعات مثل االتصاالت واإلعالم والتـــرفيه والخدمات املالية، يتوقف  وجود املنظمة بصورة حاســمة على فاعلية 
تطبيــق تكنولوجيــا املعلومــات )Daneshvar and Ramesh, 2010: 1(، كذلــك تمثــل التكنولوجيــا أحــد أهــم أســس اإلدارة، 
عــد إحــدى أدوات اإلدارة االستـــراتيجية فــي إنجــاز أعمالهــا وإدراك البيئــة الداخليــة والخارجيــة، وبــدون املعلومــات الدقيقــة 

ُ
وت

والكافيــة ســتكون هنــاك حيـــرة كبيـــرة، إضافــة إلــى هــذا فــإن للهيــكل التنظيمــي دوًرا تعريفًيــا علــى كيفيــة تدفــق املعلومــات داخــل 
املنظمة ونتيجة لذلك، تتم معرفة إلى أي مدى يتم تنفيذ العمليات واستغالل املوارد )Guastafsson, 2008: 44(. حيث إن 
 Nia( املعلومــات املطلوبــة مــن قبــل املــديـريـــن تعتمــد بشــكل أســاس علــى نــوع العمــل والهرميــة واألهــداف التنظيميــة للمنظمــة
Roohipour, 2013: 1139 &(. وإن القضيــة األساســية هــي كيفيــة تمكــن املنظمــة مــن االســتجابة لحاجتهــا مــن املعلومــات، 
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وكيــف يســمح للمديـريـــن بتصميــم منظمــات ذات مرونــة أكبـــر وبيانــات معالجــة. كمــا أن تطبيــق الـــ )IT( فــي املنظمــات قــاد إلــى 
تغييـــرات علــى مختلــف أبعــاد املنظمــة، بمــا فــي ذلــك عمليــة اتخــاذ القــرار، وبينهــا )Asemi et al., 2011: 166( بــأن األفــراد 
رضيــة أو الجيــدة 

ُ
 مــن جميــع الخيــارات املتاحــة، حيــث يقبلــون الخيــارات امل

ً
يدرســون عــدًدا محــدوًدا مــن البدائــل املمكنــة بــدال

 مــن البحــث حتـــى 
ً
عــد جيــدة بمــا فيــه الكفايــة بــدال

ُ
 مــن اإلصــرار علــى أمثلهــا، لهــذا يعملــون خياراتهــم التـــي ت

ً
بمــا فيــه الكفايــة بــدال

 عــن كــون التـركيـــز علــى هيــاكل االتصــال ذو أهميــة لتطويـــر نظريــة الـــ )IT( لكونــه يمثــل 
ً
يجــدوا الحــل األمثــل للمشــكالت، فضــال

نــوع العمليــة األساســية للمنظمــات وعملهــا ملجــال تكنولوجيــا املعلومــات )Hotlen & Rosenkranz, 2008: 2(. إن غالبيــة 
الدراســات الســابقة ســواء أكانــت فــي منظمــات األعمــال أم فــي املنظمــات الحكوميــة حاولــت أن تـــركز علــى تأثيـــر تكنولوجيــا 
املعلومــات علــى ُبعــد واحــد كأن يكــون، االتصــاالت )Hotlen & Rosenkranz, 2008; Farhanghi et al., 2012(، أو اتخــاذ 
القــرارات )Anderson, 2001; Mehdi, 2013(. لــذا فــإن بنــاء نمــوذج تكاملــي ألبعــاد تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واتخــاذ 
 )IT(  القــرارات قــد يعطــي صــوره أوضـــح لعمــل املنظمــات. إن تحسيـــن أداء الــوزارات الحكوميــة فــي العــراق يتطلــب تبنــي الـــ
التـــي تســتند بشــكل أساســـي إلــى توفيـــر البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا واملعــارف الضــرورة التـــي يمتلكهــا العاملــون للتعامــل معهــا 

.)IT( لتحقيــق الكفــاءة والفاعليــة الســتخدام املــوارد وتحقيــق األهــداف. مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتســلط الضــوء علــى

وبناًء على ما تقدم، فإن مشكلة الدراسة يمكن صياغتها في السؤال التالي:

الــى أي مــدى تســتطيع الهيــاكل التنظيميــة الحاليــة فــي وزارات الحكومــة العراقيــة أن تتكيــف مــع تكنولوجيــا املعلومــات، 
ومــن ثــم تأثيـــر ذلــك علــى عمليــة اتخــاذ القــرارات وكفــاءة االتصــاالت التنظيميــة؟

أهميـة الدراســة

تكمن أهمية هذه الدراسة من خالل مساهمتها في اآلتـي:

تطويـر نموذج متكامل العناصر يتمثل في تأثيـر تكنولوجيا املعلومات على كل من الهيكل التنظيمي واتخاذ القرار واالتصاالت.- 

أنهــا تـــركز علــى القطــاع الحكومــي الــذي يحتــاج إلــى اســتخدام كل الوســائل لكــي تقلــل مــن البيـــروقراطية )كلمــات لـــ - 
)Frederickson,1996; Feeney & Davis, 2009: 311( والناتجــة عــن الهرميــة املتعــددة )Daft, 2010: 25( كمــا 

تحــاول تـركيـــز الضــوء علــى اســتخدام املعلومــات فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات لضِمــان دقتهــا وســرعتها.

أهداف البحث

فــي ضــوء تحديــد مشــكلة البحــث وأهميتهــا فــإن هــدف البحــث يتمثــل فــي تشــخيص وتحليــل عالقــة التأثيـــر فيمــا بيـــن 
تكنولوجيــا املعلومــات والهيــكل التنظيمــي واتخــاذ القــرارات واالتصــاالت التنظيميــة علــى مســتوى عينــة البحــث، وتأسيًســا علــى 

هــذا الهــدف يمكــن تأشيـــر مجموعــة مــن األهــداف يســعى البحــث إلــى تحقيقهــا: 

معرفة مدى قدرة الهياكل التنظيمية في الوزارات العراقية على االستجابة لدخول تكنولوجيا املعلومات.- 

السعي ملعرفة تأثيـر الـ IT على كل من القرارات املتخذة، وعملية االتصاالت التنظيمية داخل الوزارات العراقية.- 

اختبار عالقة تأثيـر الهياكل التنظيمية الحالية على كل من القرارات املتخذة، وعملية االتصاالت التنظيمية.- 

اختبــار عالقــة تأثيـــر الهيــكل التنظيمــي كمتغيـــر وســيط، مــع تأثيـــر دخــول التكنولوجيــا الحديثــة علــى كل مــن اتخــاذ - 
القــرارات واالتصــاالت التنظيميــة.

تصميم البحـث

 عــن أن الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة هــو »تحديــد العالقــات 
ً
بســبب معرفــة الباحــث باملتغيـــرات وعالقاتهــا. فضــال

 »Explanatory Design« االســتطالعي  للتصميــم  وفًقــا  جــاء  قــد  الدراســة  هــذه  تصميــم  فــإن  املتغيـــرات«،  بيـــن  الســببية 
)Saunders et al., 2009: 140(، الذي يهدف إلى تفسيـر العالقات السببية بيـن متغيـر أو اكثـر من املتغيـرات املستقلة على 

.)Cooper and Schindler, 2014: 22( متغيـــر معتمــد واحــد أو أكثـــر
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مخطط الدراسة الفر�ضي

ا، قد يساهم إلى حد كبيـر في إيجاد ديناميكية أساسية 
ً
يتضـح من الشكل )1( أن الهيكل التنظيمي يمثل متغيـًرا وسيط

التنظيمــي«.  و»االتصــال  القــرار«  »اتخــاذ  املعتمديـــن  املتغيـريـــن  مــن  بــكل  املعلومــات«  »تكنولوجيــا  املســتقل  املتغيـــر  لربــط 

ويســتند اإلطــار املفاهيمــي إلــى االفتـــراضات التاليــة:

 

 اتخاذ القرارات
 

 تكنلوجيا املعلومات
 

 الهيكل التنظيمي
 

 االتصاالت التنظيمية
 

 املوارد البشرية

 املكونات املادية

 البرامج

 البيانات

 الرسمية

 املركزية

 البريد االلكتروني

 االجتماعات

 الشبكة الداخلية

 الكتب الرسمية

 عامل املهام

 العامل املنطقي

 العامل االجتماعي

  العامل السياس ي

 التعقيد

 شبكات االتصال

H
1 

H
3 

H
2 

H

H

املصدر: من اعداد الباحثيـن باالعتماد على األدبيات.

الشكل رقم )1( املخطط االفتـرا�ضي للدراسة

املنظمــات. 1-  فــي  للمديـريـــن  بالنســبة  القــرارات  اتخــاذ  عمليــة  مــن  يعــزز  أساســًيا   
ً
عامــال املعلومــات  تكنولوجيــا  عـــد 

ُ
ت

.)Reddy et al., 2009: 5; Hermann, 2012(

الحكوميــة 2-  املنظمــات  فــي  التنظيميــة  فــي تحسيـــن عمليــة االتصــاالت  املعلومــات شــريكا أساســيا  تمثــل تكنولوجيــا 

.)O’Brien & Maraka, 2011: 220; Agboola, 2013: 42(

إن للهيــكل التنظيمــي دور كبيـــر لكونــه يشــكل حلقــة الوصــل بيـــن تكنولوجيــا املعلومــات واتخــاذ القــرار، وبالتالــي 3- 

فــي  يســاهم  وبمــا  التكنولوجيــة  للتغييـــرات  االســتجابة  علــى  قــادرة  تنظيميــة  هيــاكل  بنــاء  املنظمــات  علــى  يتوجــب 

.)Keskin, 2003: 59; Peyman, 2011: 102-103; Al-Shoaibi, 1998( القــرارات  جــودة  تحسيـــن 

ا بيـــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال التنظيمــي ســوف يســاعد 4- 
ً
إن قــدرة الهيــكل التنظيمــي باعتبــاره متغيـــًرا وســيط

الحكوميــة  املنظمــات  فــي  واملديـريـــن  املرءوسيـــن  بيـــن  فيمــا  التنظيمــي  االتصــال  عمليــة  زيــادة  علــى  كبيـــر  بشــكل 

)Lunenburg, 2012: 1; Kato et al., 2013: 13(. والجدول رقم )2( يوضـــح التعريفات اإلجـــرائية ملتغيـــرات وأبعاد 

الدراســة املوضـــحة فــي مخطــط الدراســة الفر�شــي.
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الجدول رقم )2(

التعريفات اإلجـرائية للبحث

ت
املتغيـرات األساسية 

الفرعية
التعريف اإلجـرائي

1
تكنولوجيا املعلومات

ربط منظم بيـن األفراد واألجهزة والبـرمجيات والشبكات واالتصاالت ومصادر البيانات والسياسات 
)O’Brien & Marakas, 2011(    .واإلجـراءات التـي تجمع وتستـرجع وتحول وتنشر املعلومات في املنظمة

املوارد البشرية-
تشيـر إلى الذيـن ينشأون ويشغلون ويديـرون ويديمون تكنولوجيا املعلومات. 

)O’Brien & Maraka, 2011: 31; Turban & Volonino, 2011: 9(

املكونات املادية-
يتضمن جميع األجهزة املادية واملواد املستخدمة في معالجة املعلومات

)O’Brien & Maraka, 2011: 32; Turban & Volonino, 2011: 9(
عبارة عن سلسلة من التعليمات املزودة إلى الكومبيوتـر لتنفيذ العمليات.           )Oz, 2009: 159(البـرامج-
حللة.                                     )Daft, 2010: 581(البيانات-

ُ
ختصرة وغيـر امل

ُ
هي الحقائق واألرقام الخام غيـر امل

تقوم بنقل البيانات واملعلومات من نقطة إلى أخـرى.                                        )Effy Oz, 2009: 196(شبكات االتصال-

الهيكل التنظيمي2
هو التكويـن الرسمي بيـن األفراد والجماعات فيما يتعــــلق بتخصيص املهـام واملسئوليات والسلطة 
)Lunenburg, 2012(                                                                                                          .داخل املنظمــة

الرسمية-
تشيـر لحجم الوثائق املكتوبة في املنظمـة، املتضمنـة إجـراءات وتوصيف الوظائف واللوائح والسياسات.

)Daft, 2013: 13(

املركزية-
تعني حالة املنظمــة التـي تتـركز فيهـا سلطـة اتخاذ القرارات املهمة عنـد مديـري القمـة الهرميــة.

)Jones, 2013: 126(
يشيـر التعـقيـد إلى التخصص وتقسيم العمل وعـدد املستويات في الهـرم التنظيمي. )Kermani, 2013: 52(التعقيــد-

اتخاذ القرارات3
العملية التـي من خاللهـا يقوم أعضاء املنظمـة باختيار مسار معيـن للعمل على االستجابة للفرص 
)George & Jones, 2012(                                                                                .واملشكالت التـي تواجههـا

-
عامل املهام 
واملسئوليات

تشيـر إلى طبيعة املهام واملسئوليات والسلطة ضمن الهيكل التنظيمي واملمنوحة للفرد.
)George & Jones, 2012: 481( 

العامل املنطقي-
بنـى على أساس عقـالني، وتتضمن وضوح الهدف وتـراكم املعرفة.

ُ
يشيـر إلى القرارات التـي ت

)Rainey et al., 2010: 354(

العامل االجتماعي-
شبكة العالقات االجتماعية بيـن األفراد ,التـي تساعد على توفيـر املعلومات املختلفة ملتخذ القرار.
)Hampl, 2012: 8(

العامل السياسـي-
صنع القرار هي عمليـة مساومة شخصية الختالف األفراد حول أهداف املنظمـة وقيمهـا وأهمية 

)Turpin & Marais, 2004: 146(                                                                                              .املعلومات

االتصاالت التنظيمية4
العملية التـي من خاللها تكون املعلومات متداولـة ومتفًقا عليها من قبل شخصيـن أو أكثـر، وغالًبا 
)Daft, 2010(                                                               .ما تكون بقصد التحفيـز والتأثيـر على السلوك

البـريد االلكتـروني-
إحدى أدوات تكنولوجيا املعلومات وعنصر أساسـي في تبادل املعلومات.

) Robbins & Judge , 2013: 341(

االجتماعات-
تمثل إحدى أدوات اإلدارة التخاذ القرارات وأداة مهمة لتبادل املعلومات وتوليد األفكار وتوسيعها 
)EL-Shikhdeeb, 2008:20(                                                                            .وتعزيـز النشاط الجماعي

الشبكة الداخلية-
عبارة عن شبكة من روابط تكنولوجيا املعلومات داخل املؤسسة والتـي تـربط جميع أعضائها.

)Gorge & Jones,2012: 24(
تشيـر إلى املخاطبات الرسمية فيما بيـن الوزارة الواحدة والوزارات األخـرى.الكتب الرسمية-

املصدر: من إعداد الباحثيـن باالعتماد على األدبيات السابقة.
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تطويـر الفرضيــــات

العالقــة بيـــن تكنولوجيــا املعلومــات واتخــاذ القــرارات 1-

 .)Samson, 2013( َبينــت األبحــاث والدراســات أن هنــاك عالقــة إيجابيــة بيـــن تكنولوجيــا املعلومــات واتخــاذ القــرارات
حيــث كانــت النتائــج اإليجابيــة علــى مختلــف أبعــاد ومســتويات القــرارات. إن التأثيـــر اإليجابـــي لتكنولوجيــا املعلومــات انعكــس 
علــى جــودة القــرارات )Reddy, 2009: 5; AL-Manary et al., 2013: 160(، وانعكــس كذلــك علــى عمليــة اتخــاذ القــرارات 
)Hermann, 2012; Antonelli et al., 2014(. وذلــك مــن خــالل دورهــا فــي توفيـــر معلومــات دقيقــة وفــي الوقــت املناســب، 
IT أن  للـــ  أفــراد املنظمــة والبيانــات املجمعــة )Reddy et al., 2009: 5(. كمــا يمكــن  بيـــن  التفاعــل اإليجابـــي  مــن  يعــزز  وبمــا 
 عــن تأثيـــرها علــى مراحــل عمليــة اتخــاذ القــرارات كالتصميــم، واالختيــار، والتنفيــذ 

ً
تؤثـــر علــى مرحلــة التفكيـــر الذهنـــي، فضــال

)Antonelli et al., 2014(. وهــذا يعــود إلــى قــدرة تكنولوجيــا املعلومــات علــى تقليــل التحيـــز مــن خــالل توفيـــرها املعلومــات 
املوضوعيــة واملنطقيــة )Daft, 2010: 447(. كمــا إن لهــا دوًرا فــي تـــزويد املديـريـــن باملعلومــات الضروريــة فــي مختلــف املســتويات 

اإلداريــة الضروريــة )محمــود، 2002: 116(.

، ومــا تتضمنــه مــن 
ً

ــًرا متكامــال وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن الدراســة الحاليــة تفتـــرض أن تكنولوجيــا املعلومــات تمثــل متغيـ
أبعــاد فرعيــه إذا مــا تــم اســتخدامها بطريقــة ســليمة، ســوف تنعكــس إيجابًيــا علــى القــرارات املتخــذة فــي الــوزارات العراقيــة.

ومن هنا فإن الفرضية األساسية األولى تفتـرض االتـي:

H1: توجد عالقة تأثيـر إيجابية ذات داللة إحصائية ومعنوية لتكنولوجيا املعلومات على اتخاذ القرارات

العالقة بيـن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التنظيمية 2-

الوقــت  تقليــل  خــالل  مــن  التنظيميــة  االتصــاالت  فاعليــة  زيــادة  فــي  ومتجــدًدا  أساســًيا  دوًرا  املعلومــات  لتكنولوجيــا 
املســتغرق فــي الوصــول إلــى املعلومــات التخــاذ القــرار )Agboola, 2013: 42(. وذلــك مــن خــالل تأثيـــرها الكبيـــر علــى االتصــاالت 
 IT الداخليــة، بحيــث تـــزيد مــن كفاءتهــا وفاعليتهــا وتجــاوز حــدود الزمــان واملــكان )كاوجــه، 2013: 141(. كذلــك اســتخدام الـــ
ــْن املديـريـــن مــن اتخــاذ قــرارات فــي املســتوى األدنـــى 

ّ
يـــرتبط إيجابًيــا بأنمــاط االتصــال األفقــي لزيــادة فاعليــة التمكيـــن، وبمــا ُيمك

)Yoon et al.,1995: 796(. حيــث تســاعد الـــ IT علــى املــرور Access الســريع إلــى كميــات كبيـــرة مــن املعلومــات بشــكل أســرع 
وأســهل مــن ذي قبــل )George & Jones, 2012: 422(، خصوًصــا فــي ضــوء تطــور البـــريد اإللكتـرونـــي E-mail كإحــدى قنــوات 

.)Bertelsen & Nerman, 2001: 50( االتصــال املنبثقــة مــن تكنولوجيــا املعلومــات

كمــا إن العالقــة الوثيقــة فيمــا بيـــن الـــ IT ووســائل االتصــاالت التنظيميــة، حيــث إن ربــط املكونــات املاديــة )الحواســيب( 
والبـــرامج وتطبيقاتهـــا والشبكات للـ ITمع أنظمـــة مثل Internet وIntranet لخلق بيئة محوسبة للولوج السهل إلى املعلومات، 
بالتالــي، خلــق اتصــال فاعــل وســريع وتبــادل املعلومــات )O’Brien & Maraka, 2011: 220(. ومــن هنــا فــإن الدراســة تفتـــرض 
 Robson & Tourish, 2005; Balarin, 2006; kingston, 2007; Harp, 2011;( تؤثـــر علــى االتصــاالت التنظيميــة IT أن الـــ

.)Parsons & Urbanski, 2012; Carvallo, 2013

ووفًقا ملا تم عرضه، فإن الفرضية األساسية الثانية تنص على ما يلي:

H2: توجد عالقة تأثيـر إيجابية ذات داللـة إحصائية ومعنوية لتكنولوجيا املعلومات على االتصاالت التنظيمية.

العالقة بيـن تكنولوجيا املعلومات والهيكـل التنظيمي. 3-

مــن خــالل محاولتنــا لالطــالع علــى بعــض الدراســات واألبحــاث التـــي كنــا نهــدف مــن خاللهـــا إلــى تحديــد أبعــاد ومالمــح 
وســمات العالقــة بيـــن تكنولوجيــا املعلومــات والهيــكل التنظيمــي، وجدنــا أنهـــا عالقــة وثيقــة وتتجــه بشــكل كبيـــر نحــو اإليجابيــة 
)Markus & Robey,1988; Keskin, 2003: 59; Dostie, 2008: 25; Afshin, 2012: 53(، ملــا للـــ IT مــن تأثيـــر إيجابـــي علــى 
أبعــاد الهيــكل التنظيمــي »الرســمية، واملركزيــة، والتعقيـــد« )Peyman, 2011: 102-103; Afshin, 2012: 53(. حيــث أظهــرت 
النتائــج أن الـــ IT تحقــق فائــدة كبيـــرة علــى ُبعـــْد »املركزيــة«، مــن خــالل تقليــل اســتخدام نظــم العمليــات واملراقبــة والتحكــم، 
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وكذلك من خالل جعل املعلومات متاحة للجميع )Wijnhoven & Wesenor, 1990: 48; Acemoglu et al., 2008: 1(. كما 
إن الـــ IT قــد تــؤدي إلــى زيــادة املركزيــة والالمركزيــة، وفــي الوقــت نفســه، فإنهــا تؤثـــر علــى الالمركزيــة، مــن خــالل توفيـــر املعلومــات 
مكيـــن املســتويات األقــل وســلطة 

َ
املطلوبــة ملديـــري املســتوى األقــل، وبالتالــي، اتخــاذ القــرارات الروتينيـــة، كذلــك مــن خــالل ت

اتخاذ القرار لإدارة العليا )Al-Shoaibi,1998: 236; Keskin, 2003: 59(. كما إن لتكنولوجيا املعلومات تأثيـًرا على الهيكل 
التنظيمــي، وبالتحديــد ُبعــدي الرســمية والتعقيـــد، زيــادة اســتخدام الـــ IT يــؤدي إلــى أن تصبـــح الرســمية أبســط وأقــل تكلفــة، 
ونطــاق اإلشــراف أكثـــر تحديــًدا. كذلــك يحــدث هــذا مــن خــالل توفيـــر املعلومــات والبيانــات الضروريــة للمعرفــة املهنيــة. أمــا 
تأثيـــر الـــ IT علــى ُبعــد التعقيــد، فإنــه يتحـــدد مــن خــالل توفيـــر املعلومــات عــن أنشــطة العمــل املختلفــة، والتـــي تــؤدي إلــى تقليــل 

.)Keskin, 2003: 59( املســتويات الهرميــة وبالتحديــد »املســتوى األوســـط«، وبالتالــي تقليــل التعقيـــد

ووفًقـا ملا سبق تنص الفرضيـة على اآلتـي:

H3: توجـد عالقة تأثيـر ايجابية ذات داللة إحصائية ومعنوية لتكنولوجيا املعلومات على الهيكل التنظيمي.

العالقة بيـن تكنولوجيا املعلومات واتخاذ القرارات من خالل الهيكل التنظيمي. 4-

أوضـــحنا ســابًقا الدراســات التـــي تناولــت العالقــة بيـــن تكنولوجيــا املعلومــات والهيــكل التنظيمــي فــي فقــرة )1(، كمــا أشــارت 
 .)Zandstra, 2011: 62; Soltani et al., 2013: 830( األبحــاث إلــى وجــود عالقـــة ايجابيــة بيـــن الهيــكل التنظيمــي واتخــاذ القــرارات
حيــث أشــارت دراســة )Soltani et al., 2013: 830( إلــى تأثيـــر أبعــاد الهيــكل التنظيمــي )الرســمية، واملركزيــة، والتعقيـــد( علــى االختيــار 
االستـراتيجـــي التخــاذ القــرارات بأبعــادِه »املنطقيــة، االنفعاليــة«. كمــا أوضـــح )Zandstra,2011: 62( فــي دراســته، عندمــا تكــون املهــام 
ا كبيـــرة 

ً
واملسئوليات غيـــر واضـــحة يصبح اتخاذ القرارات أكثـــر تعقيـــًدا لكونها غيـــر محددة بشكل كاٍف لألفراد، مما يولد ضغوط

إلنجاز هذا التنوع في املهام. وبالتالي، فإن الهيكل التنظيمي تشوبه صعوبات، وتصبح فيه الغاية األساسية من اتخاذ القرارات غيـر 
 عن إمكان حدوث صراعات بيـن العامليـن، وذلك لتفسيـراتهم املتناقضة في توزيع األدوار فيما بينهم.

ً
فاعلة، فضال

وبناًء على ما سبق تنص الفرضيـة الرابعة على اآلتـي:

ــاذ القــرارات مــن  H4: توجـــد عالقــة تأثيـــر إيجابيــة ذات داللــة إحصائيــة ومعنويــة لتكنولوجيــا املعلومــات علــى اتخـ
خــالل الهيــكل التنظيمــي.

العالقة بيـن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التنظيمية من خالل الهيكـل التنظيمـي. 5-

 IT إن حــدود وأبعــاد تأثيـــر تكنولوجيــا املعلومــات علــى الهيــكل التنظيمــي تحــددت بالعالقــة الســابقة، التـــي تضمنــت تأثيـــر الـــ
علــى أبعــاد الهيــكل التنظيمــي »الرســمية، املركزيــة، التعقيـــد«. أمــا العالقــة التـــي تـــربط الهيــكل التنظيمــي باالتصــاالت التنظيميــة، 
فأظهرتها بعض الدراسات بأنهـا عالقة إيجابية )Zandstra, 2011: 64; Kato et al., 2013: 13(، وتتحدد حدود هذه العالقة من 
 Rijn,2004: 4; Lunenburg,2012: 1; Robbins( خــالل كــون إحــدى أهــم وظائــف الهيــكل التنظيمــي هــي توزيــع املهـــام واملســئوليات
 عــن األهــداف، ســتنعكس إيجابــا علــى جعــل 

ً
Jude, 2013: 469 &(، فعندمــا تكــون هــذه الوظيفــة واضـــحة ومحــددة بدقــة، فضــال

عمليات أداء االتصال جيدة، والتـي هي ضرورية التخاذ قرار فاعل. كما يمكن للهيكل التنظيمي من خالل خصائصه التنظيمية 
.)Kato et al.,2013: 13( عضوية أو مرنة«، أن يؤثـــر على تدفق املعلومات، ومن ثم يؤثـــر على االتصاالت الصاعـــدة باملنظمـــة«

وبناًء على ما تم طرحه نتوصل إلى الفرضية الرئيسة الرابعة االتيـة:

H5: توجـــد عالقة تأثيـــر إيجابية ذات داللـــة إحصائية ومعنوية لتكنولوجيا املعلومات على االتصاالت التنظيمية 
مــن خــالل الهيكل التنظيـــمي.

طرق جمع البيانات

الجانب النظري: استخدم الباحثان عدًدا من األدوات وثيقة الصلة بمجال الدراسـة، فقد اعتمدا على أطروحات 1- 
ومســاهمات الباحثيـــن التـــي ُجمعــت مــن عــدة املصــادر تمثلــت فــي املراجــع العلميــة مــن الكتــب واملجــالت واألطروحــات 

والبحوث والدراسات العلمية وباللغتيـن العربية واألجنبية، إضافة إلى االعتماد على شبكة اإلنتـرنت.
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الجانــب امليدانــي: اعتمــد الباحثــان فــي تغطيــة الجانــب امليدانـــي للدراســـة علــى عــدد مــن الوســائل الالزمــة والضروريــة 2- 
لجمــع البيانــات واملعلومــات وكمــا يلــي:

املقابــالت الشــخصية: أجـــرى الباحثــان عــددا مــن املقابــالت مــع املديـريـــن العاميـــن ومديـــري األقســام ومســئولي - 
الشعب للوزرات الست لإستفـــادة من مقتـــرحاتهم حول تحديد أكثـــر العوامل تأثيـــًرا على اتخاذ القرار في عملهم، 
وبلــغ عــدد املقابــالت )9( مقابــالت تقريًبــا، تمــت مــن خــالل زيــارات ميدانيــة متكــررة للــوزارات، لالطــالع عــن كثــب علــى 
البيانــات األوليــة، ولشــرح فقــرات االســتبانة ومناقشــتها مــع املسئوليـــن. إن املقابــالت وتحديــًدا شــبه املهيكلــة منهــا أي 
»املدخل النوعي« تساهم في مساعدة الباحث على تطويـر النموذج املفاهيمي للدراسة الحالية، عالوة على إمكانيه 
.)Opdenakker, 2006( اســتخدام املقابــالت فــي اعطــاء تفسيـــر أشــمل وأعمــق للنتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســة

االســتبانة: وهــي أداة قيــاس رئيســة اعتمــد عليهــا الباحثــان فــي جمــع بيانــات هــذه الدراســة. وُصممــت االســتمارة - 
باإلستفـــادة من املقاالت واملصادر واألطروحات واألفكار ورســائل املاجستيـــر والدكتوراه املنشــورة في اإلنتـــرنت، 
وتــم إعدادهــا لتغطــي جميــع متغيـــرات املخطــط الفر�شــي للدراســة، كمــا روعــي فــي صياغــة االســتمارة البســاطة 
والوضــوح وســهولة الفهــم للمستجيبيـــن، مــع االعتمــاد علــى مقيــاس )Likert( الخماســـي.  والجــدول التالــي يوضـــح 

متغيـــرات البحــث األساســية والفرعيــة واملصــادر التـــي اعتمــدت فــي وضــع فقــرات االســتبانة.

مسوغات اختيار مجتمع وعينة الدراسـة

تم اختيار عـدد من الوزارات ميدانًيا إلجـراء الدراسة، ويعود سبب اختيار الوزارات لجملة من املسوغات أهمها:

أهميـة القطاع الحكومي ومساهمته الفاعلـة في االقتصاد العراقـي.1- 

إن اغلب الوزارات العاملة في القطاع الحكومي تتمثل في الوزارات الخدمية ألن أغلب الوزارات اإلنتاجية متلكئة 2- 
أو متوقفة في الوقت الراهن، ماعدا وزرة النفط والزراعة.

تمثل الوزارات املختارة وزارات خدمية تقدم خدمات أساسية وذات تماس مباشر مع املواطن واملتمثلة بالجانب 3- 
الصـحـــي والتعليمــي واإلســكان، وإعــداد املوازنــات وتقديــم امليـــزانيات الســنوية )وزارة املاليــة مــع وزارة التخطيــط( 

التـــي تعتمــد عليهــا جميــع أنشــطة وفعاليــات البلــد واملتضمنــة اإلنفــاق التشــغيلي واالســتثماري.

ــا مــع الباحثيـــن مــن خــالل تقديــم املعلومــات الضروريــة إلنجــاز 4- 
ً
باعتبارهــا مــن الــوزارات التـــي تبــدي إداراتهــا تعاونـ

 عــن وزارة النفــط 
ً
الدراســة، بينمــا اعتــذرت وزارة الخارجيــة عــن املســاعدة فــي إنجــاز الدراســة بكتــاب رســمي، فضــال

التـــي واجــه فيهــا الباحثــان إجـــراءات بيـــروقراطية معقــدة، حيــث حــاول الباحثــان شــمول أكبـــر عــدد مــن الــوزارات 
الســيادية فــي الدراســة ألهميــة القــرارات الصــادرة عنهــا. لكــن محــددات عديــدة حالــت دون ذلــك.

أشــارت نتائــج املســح امليدانــي األولــي للباحــث إلــى مالءمــة الــوزارات املختــارة، خصوًصــا )وزارة التخطيــط والتعليــم 5- 
العالــي والبحــث العلمــي( ألهــداف الدراســة الحاليــة.

عينـة الدراسـة

قــام الباحثــان باســتطالع آراء عــدد مــن املديـريـــن العاميـــن ورؤســاء األقســام ومســئولي الشــعب، ملــا لهــم مــن دور فــي 
تخطيــط وتنظيــم وتوجيــه أنشــطة وبـــرامج الــوزارة. لذلــك قــام الباحثــان بتوزيــع )160( اســتمارة اســتبيان، وذلــك اســتناًدا 
 عــن كونــه يـــرى 

ً
إلــى )1975( Roscoe الــذي يـــرى أن حجــم العينــة مــا بيـــن )30-500( هــو مناســب ملختلــف الدراســات، فضــال

ــًرا  أن حجــم العينــة املناســب هــو أكبـــر بعشــر مــرات مــن متغيـــرات وأبعــاد الدراســة، حيــث كانــت متغيـــرات الدراســة 16 متغيـ
تــم استـــرداد )135( اســتمارة بحيــث كان عــدد االســتمارات الصالحــة  )Roscoe, 1975, Cited in Sze, 2014: 37(. وقــد 
واملستـــردة  املوزعــة  االســتمارات  التالــي  الجــدول  ويوضـــح  صالحــة،  غيـــر  اســتمارات   )4( اســتبعاد  وتــم  اســتمارة،   )131(

الخاضعــة للتحليــل ألغــراض الدراســة الحاليــة، والجــدول رقــم )3( يوضـــح ذلــك.
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الجدول رقم )3(
االستمارات املوزعة واملستـردة الخاضعة للتحليل ألغراض الدراسة الحالية

مجتمع الدراسةعينة الدراسة
االستمارات 

املوزعة
االستمارات 

املستـردة
االستمارات 

الخاضعة للتحليل

العددالعددالعدد

72252424وزارة التخطيـط

88252321وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

84252121وزارة املالية

104302221وزارة التـربية

96302322وزارة الصـحة

80252222وزارة اإلسكان والتعميـر

82%84131%524160135املجموع
املصدر: من إعداد الباحثيـن في االعتماد على سجالت الشركة.

تحليل البيانات

يهدف هذا املبحث إلى وصف وتشخيص متغيـرات الدراسـة التـي تم اإلشارة إليها في املخطط االفتـرا�شي الذي تبنتُه الدراسـة.

الصدق والثبات ألداة الدراسـة

الــذي يعبـــر فيــه عــن مــدى كــون املقيــاس أو مجموعــة املقاييــس ممثلــة   :Internal Consistency الصــدق الداخلــي 
 Hair et al., 2010:( إلــى أي درجــة يكــون خالًيــا مــن أي خطــأ مقصــود فــي االســتبيان، أو  بشــكل صـــحيح لفقــرات الدراســة 
Corrected Item-( يوضـــح معامــالت الصــدق الداخلــي النهائــي ألداة جمــع املعلومــات، مــن خــالل اســتخدام )4(. وجــدول )4

Total Correlation( الــذي يقيــس مــدى االتســاق الداخلــي بيـــن درجــة كل فقــرة فــي الُبعــد، والدرجــة الكليــة لجميــع الفقــرات 
 )0.40 Corrected Item-Total Correlation( وُيعــد الســؤال الــذي يكــون لــه .)Pallant, 2007: 98( التـــي يتضمنهــا ذلـــك الُبعــد

.)Pallant, 2007: 98( فأكثـــر، ذات اتســاق داخلــي يمكــن التعويــل عليــه فــي التحليــل اإلحصائــي

قيــاس الثبــات Reliability: لغــرض التحقــق مــن درجــة ثبــات أداة جمــع املعلومــات )االســتبيان( تــم اســتخدام ألفــا- كرونبــاخ 
 Morgan( ا بأن قيمة ألفا ينبغي أن تكون أكبـر من 0.7 لكـي تدعم بشكل جيد ثبات االتساق الداخلـي

ً
واالعتماد على بـرنامج SPSS، علمـ

et al., 2004: 122(. في بعض األحيان يقبل الباحثون قيمة ألفا 0.69، حيث تعتمد قيمة ألفا على معيارية العناصر وقيمتها 0.7، إال 
إذا أظهرت نتائج العناصر امتالكها متوسطات وانحـرافات معيارية مختلفة، وهذا سيقودنا إلى استخدام ألفا غيـر معيارية قيمتها 0.69 
وتمثل حًدا هامشًيا في الفقرات للمقبولية كإجـراء من املوثوقية، ألنه أقل من 0.7، حيث قيمة ألفا تعتمد إلى حٍد كبيـر على عدد من 

الفقرات في نطاق املقياس املفتـرض )Morgan et al., 2004: 124(. وجدول )4( يوضـح قيم الثبات التـي تمت اإلشارة إليها سابًقا.

الجدول رقم )4(
قيم الصدق والثبات للمقاييس

الثبات - Alpha-Cronbachالصدق – Validityاملقياس

0.440.86تكنولوجيا املعلومات.

0.450.73الهيكل التنظيمي

0.570.84اتخاذ القرارات.

0.580.83االتصاالت التنظيمية.
.SPSS, V.17 املصدر: من إعداد الباحثيـن باالعتماد على بـرنامج
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اختبـار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيـرات البحث

ــا 
ً
توزيعـ متوزعــة  البيانــات  تعتبـــر  األسلوبيـــن  لهذيـــن  ووفقــا   Kolmogorov & Smirnov أسلوبـــي  مــن  كل  يســتخدم 

طبيعًيــا إذا كانــت القيمــة املحســوبة الختبــار Kolmogorov-Smirnov أكبـــر مــن مســتوى D املعياريــة، وبســبب زيــادة حجــم 
العينــة عــن 35 مشــاركا ومســتوى املعنويــة املســتخدم فــي هــذه الدراســة هــو 0.05 يمكــن اســتخدام املعادلــة اآلتيــة لغــرض 
 D هــو حجــم العينــة، وبمــا أن حجــم العينــة لهــذه الدراســة هــو 131، فــإن N حيــث إن .)D = 1.36÷ √N( املعياريــة D حســاب
املعيارية لهذه الدراسة تساوي 0.12 وبسبب أن القيم املحسوبة هي أكبـــر من D املعيارية كما هو موضـــح في جدول )5( فإن 
بيانــات الدراســة الحاليــة موزعــة توزيًعــا طبيعًيــا ممــا يعطــي مؤشــًرا إلمكانيــة اســتخدام االختبــارات اإلحصائيــة املعلميــة لهــذه 

الدراســة )Cooper & Schindler, 2014: 623(. وجــدول )5( يوضـــح اختبــار التوزيــع الطبيعــي.

الجدول رقم )5(
نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيـرات األربعة للدراسـة

MeanS.Dاملتغيـر
Kolmogorov-

Smirnov Z
 Asymp. Sig.

)2-tailed)
شكل التوزيع

تكنولوجيا 
املعلومات

3.70.50.7880.565Normal

3.90.050.9500.328Normalالهيكل التنظيمي

4.20.420.9870.328Normalاتخاذ القرارات

االتصاالت 
التنظيمية

4.10.470.8300.496Normal

SPSS, V.17 املصدر: من إعداد الباحثيـن باالعتماد على بـرنامج

اإلحصائيات الوصفية ومعامالت االرتبــاط

تم عرض اإلحصاءات الوصفية واالرتباطات في جدول )6(. وقد أشارت النتائج إلى أن املتوسطات الحسابية للمتغيـــرات 
كانــت أكبـــر مــن املتوســط الفر�شــي، وهــذا يشيـــر إلــى تأييــد أفــراد عينــة البحــث بخصــوص الــدور الحيــوي الــذي تؤديــه تكنولوجيــا 
املعلومــات فــي اتخــاذ القــرارات واالتصــاالت التنظيميــة مــن خــالل الهيــكل التنظيمــي، كمــا إن االنحـــراف املعيــاري للمتغيـــرات أظهــر 
 عــن كــون جميــع العالقــات فيمــا بيـــن املتغيـــرات األساســية عنــد مســتوى معنويــة 

ً
تفاوتــات بســيطة بيـــن آراء املستجيبيـــن. فضــال

0.01، وأن ارتباطــات نمــوذج متغيـــرات البحــث تـــراوحت قيمتهــا مــن 0.397 فيمــا بيـــن »تكنولوجيــا املعلومــات واتخــاذ القــرارات« 
إلــى 0.516 فيمــا بيـــن »اتخــاذ القــرارات واالتصــاالت التنظيميــة«. واملؤشــرات الســابقة تســمح لنــا بإجـــراء تحليــل املســار ملتغيـــرات 
البحــث، إذ يشتـــرط اســتخدام تحليــل االنحــدار املتعــدد بمــا فيــه تحليــل املســار أال تكــون معامــالت االرتبــاط بيـــن متغيـــرات 

)Morgen, et al., 2004: 91( الدراســة أكثـــر مــن 0.7 لكــي يتــم السيـــر قدًمــا فــي اســتخدام تحليــل االنحــدار املتعــدد

الجدول رقم )6(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعياري واالرتباطات بيـن املتغيـرات

االتصاالت التنظيميةاتخاذ القراراتالهيكل التنظيميتكنولوجيا املعلوماتMeanS.Dاملتغيـرات

3.70.51تكنولوجيا املعلومات

1**3.90.050.376الهيكل التنظيمي

 1**0.537**4.20.420.397اتخاذ القرارات

1**0.516**0.537**4.10.470.418االتصاالت التنظيمية
p < 0.01**  SPSS, V.17 املصدر: من إعداد الباحثيـن باالعتماد على بـرنامج
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من الجدول رقم )6( نستنتـج اآلتــي:

وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة متوســطة وذات داللــة معنويــة فيمــا بيـــن تكنولوجيــا املعلومــات والهيــكل التنظيمــي - 
نظــر  وجهــة  مــن  النتيجــة  وهــذه   .)0.01( املســتوى  عنــد  معنويــة  دالــة  وذات   ،)**0.376( االرتبــاط  قيمــة  بلغــت 
الباحثــان تــدل علــى اســتجابة الهيــكل التنظيمــي للــوزارات تحــت الدراســة إلــى دخــول تكنولوجيــا املعلومــات مــن خــالل 

تأثيـــرها علــى أبعــاد الهيــكل التنظيمــي )الرســمية، واملركزيــة، والتعقيــد(.

وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة متوســطة وذات داللــة معنويــة فيمــا بيـــن تكنولوجيــا املعلومــات واتخــاذ القــرارات بلغــت - 
قيمــة االرتبــاط )0.397**(، وذات دالــة معنويــة عنــد املســتوى )0.01(. وهــذه النتيجــة مــن وجهــة نظــر الباحثــان تــدل 

علــى أهميــة تكنولوجيــا املعلومــات فــي زيــادة ســرعة ودقــة القــرارات.

واالتصــاالت -  املعلومــات  تكنولوجيــا  بيـــن  فيمــا  معنويــة  داللــة  وذات  كبيـــرة  موجبــة  ارتبــاط  عالقــة  هنــاك  تتوفــر 
التنظيميــة، حيــث بلغــت قيمــة االرتبــاط )0.418**(، ومســتوى معنويــة )0.01(، ويوضـــح هــذا علــى الــدور الكبيـــر 
النقــل  فــي  التنســيق والكفــاءة  مــن خــالل تحقيــق  الــذي يؤديــه تكنولوجيــا املعلومــات علــى االتصــاالت التنظيميــة 

املختلفــة. واألنشــطة  األقســام  بيـــن  للمعلومــات  واملوثــوق  الســريع 

واتخــاذ -  التنظيميــة  واالتصــاالت  بيـــن  فيمــا  معنويــة  داللــة  وذات  كبيـــرة  موجبــة  ارتبــاط  عالقــة  هنــاك  تتوفــر 
القــرارات، حيــث بلغــت قيمــة االرتبــاط )0.5**(، ومســتوى معنويــة )0.01(، ويوضـــح هــذا علــى الــدور الكبيـــر الــذي 
القــرارات. متخــذي  إلــى  األداء  ومســتويات  واآلراء  واملقتـــرحات  املؤشــرات  تـــزويد  فــي  التنظيميــة  واالتصــاالت  يؤديــه 

ويوضـح الجدول رقم )7( مستوى عالقات االرتباط بيـن متغيـرات البحث.

الجدول  رقم )7(
نتائج اختبار العالقة فيما بيـن تكنولوجيا املعلومات والهيكل التنظيمي واتخاذ القرارات واالتصاالت التنظيمية

مستوى العالقةقيمـة االرتبــــــاط ومستوى املعنويةالفرضيــــــات

توجـد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية فيما بيـن تكنولوجيا 
املعلومات واتخاذ القرارات.

r = 0.397**
P ≤ 0.01

متوسطة

توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية فيما بيـن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت التنظيمية.

**r = 0.418
P ≤ 0.01

متوسط

توجـد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بيـن تكنولوجيا املعلومات 
والهيكل التنظيمي.

r = 0.376**
P ≤ 0.01

متوسط

SPSS, V.17 املصدر: من إعداد الباحثيـن باالعتماد على بـرنامج

اختبار الفرضيات

بمــا أن فرضيــات هــذه الدراســة هــي فرضيــات عالقــة تأثيـــر »قيــاس التأثيـــرات املباشــرة وغيـــر املباشــرة بيـــن املتغيـــرات« 
املتغيـــرات  اختبــار  عــن   

ً
فضــال املســار،  تحليــل  بواســطة  الفرضيــات  اختبــار  لغــرض  االنســب  يعــد   AMOS 20 بـــرنامج  فــإن 

الوســيطة. ويعتمــد تحليــل املســار علــى فكــرة املربعــات الصغــرى Least Square املســتخدمة فــي تحليــل االنحــدار، إذ يتضمــن 
تحليــل املســار أوزان االنحــدار Regression Weights التـــي تتضمــن مخـــرجاتها معامــالت املســار Estimate وهــي أوزان مشــابهة 
ألوزان االنحــدار وقــد تكــون معامــالت املســار عاديــة، مثــل معامــالت االنحــدار )B( أو معامــالت مســار معياريــة، وكذلــك يتضمــن 
 )t( التـــي تبيـــن مســتوى االختالفــات بيـــن أوزان االنحـــرافات وتقابــل قيمــة Critical Ratio )C.R( تحليــل املســار النســبة الحـــرجة
فــي تحليــل االنحــدار ولكــي تكــون الفرضيــة مقبولــة، ينبغــي ان تكــون قيــم )C.R( أكبـــر مــن )-( )+( 1.96 عنــد مســتوى معنويــة 
Tabachnick and Fidell, 2001: 687( 0.05(. والجــدول رقــم )8( والشــكل رقــم )2( يوضـــحان عالقــات التأثيـــر بيـــن متغيـــرات 

الدراســة
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Amos,v.20 املصدر: من اعداد الباحثان في االعتماد على بـرنامج

شكل )2( تأثيـر تكنولوجيا املعلومات على كٍل من الهيكل التنظيمي واتخاذ القرارات واالتصاالت التنظيمية.

الجدول رقم )8(

نتائج اختبار الفرضيات واملؤشرات الداعمة للنتائج

النتائــجاملعنوية = C.RPقيمة التأثيـر= ßالفرضياتاملسار

قبولH10.1632.0750.003تأثيـر تكنولوجيا املعلومات على اتخاذ القرارات.

قبولH20.2262.8420.004تأثيـر تكنولوجيا املعلومات على االتصاالت التنظيمية.

قبول***H30.3764.628تأثيـر تكنولوجيا املعلومات على الهيكل التنظيمي.

تأثيـر تكنولوجيا املعلومات على اتخاذ القرارات من 
خالل الهيكل التنظيمي.

H40.1824.577***قبول

تأثيـر تكنولوجيا املعلومات على االتصاالت التنظيمية 
من خالل الهيكل التنظيمي.

H50.1555.691***قبول

Amos,v.20 الجــدول مــن إعــداد الباحثيـــن باالعتمــاد علــى

وبنــاًء علــى معامــالت املســار واملبينــة فــي جــدول رقــم )8( والشــكل رقــم )2( باســتخدام بـــرنامج Amos، يتضـــح أن أغلــب 

واالتصــاالت  القــرارات  »اتخــاذ  علــى  إيجابـــي  تأثيـــر  ذات  املعلومــات«  »تكنولوجيــا  إن  حيــث  مدعومــة.  الدراســة  فرضيــات 

التنظيميــة« إذ بلــغ تأثيـــر كل منهمــا )0.226، 0.136( علــى التوالــي.

القــرارات  »اتخــاذ  املتغيـريـــن  علــى  املعلومــات  تكنولوجيــا  بيـــن  وإيجابيــة  مباشــرة  غيـــر  تأثيـــر  عالقــة  وجــود  وكذلــك 

الخمــس  الرئيســة  الفرضيــات  التنظيمــي«، وبالتالــي قبــول  الهيــكل  املتغيـــر »الوســيط  مــن خــالل  التنظيميــة«،  واالتصــاالت 

.)H1,H2,H3,H4, and H5(
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االستنتاجات والتوصيات

- االستنتاجات
ً
أوال

استندت النتائج التـي توصل إليها الباحثان إلى اإلجابة عن أهداف وفرضيات البحث والتـي ِصيغت من خالل مراجعة 
األدبيــات املتعلقــة بهــذا املوضــوع، ومــن خــالل مــا تــم جمعــه مــن بيانــات مــن خــالل اســتخدام كل مــن املقابــالت الخاصــة مــع 
 عــن جمــع البيانــات مــن خــالل اســتمارة االســتبيان، وشــملت املديـريـــن 

ً
عــدد مــن املديـريـــن العاميـــن فــي بعــض الــوزارات، فضــال

العاميـــن ومعاونيهــم ومديـــري األقســام ومســئولي الشــعب فــي عــدد مــن الــوزارات.

وفيما يلي أهـم االستنتاجات التـي توصلت إليها الدراسـة:

أشــارت النتائــج إلــى الــدور الكبيـــر الــذي تلعبــه تكنولوجيــا املعلومــات فــي الــوزارات عينــة الدراســة بنســب جيــدة. إذ 1- 
إن إجابــات أفــراد العينــة عــن جميــع الفقــرات املتعلقــة بهــذا املحــور وأبعــاده الفرعيــة كانــت متفقــة بشــكل جيــد، ممــا 
يشيـــر إلــى اســتخدام الــوزارات للبـــرمجيات ذات العالقــة بنشــاطها وامتالكهــا لألجهــزة واملعــدات واملــوارد البشــرية 

الفنيــة وشــبكات االتصــال إلنجــاز مهــام الــوزارة األساســية، وبالتالــي تقديــم خدمــة مقبولــة للمواطــن.

كذلــك بينــْت النتائــج وجــود عالقــة فيمــا بيـــن تكنولوجيــا املعلومــات واتخــاذ القــرارات، وهــذه النتائــج تتوافــق مــع 2- 
حالًيــا  املعلومــات  تكنولوجيــا  تســاهم  حيــث   )AL-Habeese et al.,2008: 229-230( إليهــا  توصــل  التـــي  النتائــج 
األساســية  األنشــطة  بمختلــف  واملتعلقتيـــن  املطلوبتيـــن  والدقــة  بالســرعة  املعلومــات  توفيـــر  فــي  مكثــف  وبشــكل 
للــوزارات، مــن اتخــاذ القــرارات وإعــداد الخطــط والسياســات االقتصاديــة واملوازنــات وامليـــزانيات الســنوية ومتابعــة 
لــوزارة  اإلســكانية  املشــروعات  وإقامــة  واملاليــة،  التخطيــط  فــي وزارتـــي  األقاليــم  وتنميــة  االســتثمارية  املشــروعات 
 عن تحسيـــن مســتوى الخدمات 

ً
اإلســكان والتعميـــر، واالرتقاء بمســتوى الخدمات الصـــحية لوزارة الصـــحة، فضال

التعليميــة لجعلهــا تواكــب التطــورات الحاصلــة فــي البيئــة العامليــة.

كمــا إن نتائــج الدراســة أكــدت علــى نتائــج الدراســات الســابقة بخصــوص العالقــة بيـــن »تكنولوجيــا املعلومــات« 3- 
املكانيــة  االعتبــارات  حــدود  تجــاوز  علــى  ســاعدت  حيــث   ،)Cristina, 2012: 111( التنظيميــة«  و»االتصــاالت 
والزمانيــة وأثـــرت بشــكل جوهــري علــى آليــة عمــل الــوزارات، وذلــك مــن خــالل تعزيـــز دور االتصــاالت التنظيميــة 
املتمثل في الشبكة الداخلية )Intranet( والبـــريد اإللكتـــروني )Internet(، وكانت متوافقة مع النتائج التـــي توصلت 
لهــا الدراســة بفيمــا يخــص زيــادة حجــم املعلومــات املنقولــة وإمكانيــة نشــرها إلــى نطاقــات أوســع وفــي وقــت قصيـــر 
جــًدا )Cristina, 2012: 111(، واملتضمنــة توصيــل التعليمــات واإلجـــراءات بيـــن مقــر الــوزارة والدوائــر التابعــة لهــا 

ــا علــى املحافظــات الخمــس عشــرة.
ً
واملنتشــرة جغرافيـ

كذلــك أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط وتأثيـــر تكنولوجيــا املعلومــات علــى الهيــكل التنظيمــي بأبعــاده )الرســمية 4- 
واملركزية والتعقيد(، وهذا ما توافق مع نتاج دراسة )Balochin et al., 2012: 125( وبالتحديد على ُبعْد الرسمية، 
حيــث ســاعدت الـــ IT علــى تقليــل الرســمية مــن خــالل زيــادة املرونــة وإكســابها قــدًرا أكبـــر علــى التكيــف مــع الظــروف 
التأثيـــر  النتائــج  أظهــرت  وكذلــك  املناسبيـــن.  وبالوقــت  بالســرعة  املعلومــات  لتبادلهــا  نتيجــة  الجديــدة  واألضــاع 
املباشــر للـــ IT علــى ُبعـــْد املركزيــة، وذلــك بالســماح بتدفــق املعلومــات بســهولة إلــى مســتويات اإلدارة العليــا واملتمثلــة 
فــي املقتـــرحات ومســتويات األداء، وإصــدار القــرارات والتعليمــات مــن املســتوى األعلــى إلــى األســفل. وأخيـــًرا أظهــرت 
النتائــج التأثيـــر املباشــر للـــ IT علــى ُبعـــْد التعقيـــد، حيــث عــززت الـــ IT دعــم عمليــة التنســيق والتحكــم باألنشــطة 
واملهــام التـــي يؤديهــا املديـــرون، وزيــادة التنســيق واملراقبــة علــى الوحــدات اإلداريــة املوجــودة فــي املحافظــات الخمــس 
عشــرة، لضمــان سيـــرها فــي اتجــاه األهــداف املحــددة. كذلــك مــن خــالل املالحظــة واملقابلــة مــع عــدد مــن املديـريـــن 
إلــى  العاميـــن ورؤســاء األقســام والشــعب ظهــرت هنــاك اســتجابة الهيــاكل التنظيميــة للــوزارات - عينــة البحــث - 
تكنولوجيــا املعلومــات ضمــن هياكلهــا التنظيميــة، حيــث اشــارت إلــى وجــود وحــدات مســتقلة لتكنولوجيــا املعلومــات 
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وعلى مســتوى دائرة، كما في وزارة التخطيط، أو على مســتوى قســم ضمن مقرات الوزارات الخمس األخـــرى تحت 
البحــث ومهامهــا عقــد دورات وإعــداد بـــرامج حاســوبية تحتاجهــا الــوزارات أو صيانــة الحاســبات، ونصــب شــبكات 

االتصــال داخــل الــوزارة، وهــذا مــا يشيـــر إلــى أهميتهــا ودورهــا فــي أداء مهــام أساســية للــوزارات.

 -5 )Luengurg, 2012: 7; Soltani et al., 2013: 830( جــاءت نتائــج الدراســة الحاليــة معــززة نتائــج الدراســات الســابقة
بخصــوص وجــود عالقــة ارتبــاط وتأثيـــر موجبــة ألبعــاد الهيــكل التنظيمــي علــى عمليــة اتخــاذ القــرارات، حيــث إن 
طبيعــة الهيــكل )رســمي أو معقــد( تحــدد طبيعــة القــرارات، ســواء أكانــت منطقيــة أم حدســية، كذلــك أثـــرت علــى 

توزيــع الســلطة املمنوحــة إلــى أســفل سلســلة األوامــر أو املشــاركة فــي الســلطة بيـــن الرؤســاء واملرؤوسيـــن.

بينــت نتائــج الدراســة وجــود عالقــة ارتبــاط وتأثيـــر مباشــر موجبــة للهيــكل التنظيمــي بإبعــاده الثالثــة )الرســمية، 6- 
الســابقة  الدراســات  مــع  تطابقــت  قــد  الواقــع  فــي  النتائــج  وهــذه  التنظيميــة.  االتصــاالت  علــى  التعقيــد(  املركزيــة، 
)Zandstra, 2011: 64(، فعندمــا تكــون املهــام واملســئوليات والســلطات املمنوحــة واضـــحة والتـــي يحددهــا الهيــكل 
التنظيمــي، ســتكون االتصــاالت التنظيميــة واضـــحة. كمــا إن شــكل الهيــكل التنظيمــي يحــدد بشــكل واضـــح اتجاهــات 
عمليــات  أداء  فــي  أكبـــر  صعوبــات  إلــى  تــؤدي  قــد  التنظيمــي  الهيــكل  بســبب  تنشــأ  التـــي  فالصعوبــات  االتصــاالت، 

اتصــاالت جيــدة، وهــي فــي الوقــت نفســه ضروريــة التخــاذ قــرارات ذات كفــاءة.

بينــت النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط وتأثيـــر موجــب غيـــر مباشــرة لتكنولوجيــا املعلومــات علــى اتخــاذ القــرارات مــن 7- 
خــالل أبعــاد الهيــكل التنظيمــي، وتحديــًدا بعــدي الرســمية والتعقيــد، بينمــا لــم تظهــر النتائــج أي تأثيـــر مــن خــالل 
ُبعــْد املركزيــة. فمــن خــالل الرســمية تســتطيع الــوزارة زيــادة التحكــم والتنســيق فــي األنشــطة والفعاليــات، وبالتالــي 
اتخــاذ قــرارات دقيقــة موضوعيــة. بينمــا مــن خــالل التعقيــد تســاعد تكنولوجيــا املعلومــات علــى توفيـــر املعلومــات 
مــن مختلــف األقســام الوظيفيــة واملســتويات اإلداريــة بســرعة ودقــة، وبالتالــي تذليــل العقبــات التـــي تواجــه متخــذي 

القــرار بســبب تنــوع املهــام وتعقيدهــا.

التنظيمــي 8-  الهيــكل  أبعــاد  خــالل  مــن  التنظيميــة،  االتصــاالت  علــى  توثـــر  املعلومــات  تكنولوجيــا  أن  النتائــج  بينــت 
تحديــد  فــي  أساســًيا  متغيـــًرا  باعتبــاره  التنظيمــي  الهيــكل  دور  إلــى  يشيـــر  وهــذا   ، والتعقيــد(  واملركزيــة  )الرســمية 

االتصــال. اتجاهــات  تحديــد  وبالتالــي  والصالحيــات،  والوظائــف  واملهــام  الهرميــة  املســتويات 

وأخيـــًرا، أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة فيمــا بيـــن االتصــاالت التنظيميــة واتخــاذ القــرارات. وهــذه النتائــج فــي الواقــع، 9- 
قــد تطابقــت تماًمــا مــع نتائــج املقابــالت التـــي أجـــريت مــع املديـريـــن العاميـــن ومديـــري األقســام، حيــث بينــوا أن جميــع 
مــن  أو  ذاتهــا  للــوزارة  إلــى  التابعــة  الدوائــر  مــن  إليهــم  الــواردة  الرســمية  الكتــب  إلــى  قاطــع  بشــكل  تســتند  قراراتهــم 
الــوزارات األخـــرى. أمــا ضعــف العالقــة بيـــن الشــبكة الداخليــة واتخــاذ القــرارات، فيعــود إلــى عــدم امتــالك عــدد مــن 
الــوزارات شــبكة داخليــة ُمفعلــة ضمــن دوائرهــا، مــا عــدا وزارتيـــن، وهــذا أدى إلــى عــدم توافــق آراء املشاركيـــن فــي 

االســتبيان بخصــوص هــذه الفقــرة.

واخيـــًرا، أوضـــحت النتائــج التأثيـــر غيـــر املباشــر لتكنولوجيــا املعلومــات علــى اتخــاذ القــرارات مــن خــالل االتصــاالت  10-
التنظيميــة ومقــداره )0.3(. وهــذا مــا يعــزز دور االتصــاالت التنظيميــة علــى اتخــاذ القــرارات باعتبارهــا القنــوات 

األساســية فــي نقــل املعلومــات والبيانــات إلــى متخــذي القــرار.

- التوصيات
ً
ثانيا

استناًدا إلى نتائج تحليل الدراسة واالستنتاجات التـي تم التوصل إليها، نو�شي بما يأتـي:

محاولــة رفــع مســتوى دور تكنولوجيــا املعلومــات مــن كونهــا أداة تســتخدم فــي تذليــل العقبــات وتعزيـــز الفــرص أمــام 1- 
ا 

ً
الــوزارات لتحسيـــن الخدمــات، وبســبب تأثيـــرها اإليجابـــي علــى جميــع اإلدارات فــي الــوزارات املبحوثــة إلــى جعلهــا شــريك

حقيقًيــا فــي جميــع البـــرامج مــن إعــداد الخطــط االستـــراتيجية واملوازنــات الســنوية ووضــع السياســات والبـــرامج التنفيذيـــة.
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نقتـــرح توســيع االعتمــاد علــى اســتخدام اإلنتـــرنت واإلنتـــرانت وغيـــرها مــن أدوات تكنولوجيــا املعلومــات، لغــرض 2- 
ومــن  جانــب،  مــن  البلــد  محافظــات  فــي  ــا 

ً
جغرافيـ واملنتشــرة  التابعــة  والدوائــر  الــوزارة  مقــر  بيـــن  املســافة  تقريــب 

جانــب آخـــر، العمــل علــى أدق البيانــات واملعلومــات بأســرع وقــت وبأقــل تكلفـــة. وذلــك مــن خــالل تفعيــل املنظومــات 
املوجــودة فــي بعــض الــوزارات )وزارة التخطيــط ووزارة التـــربية ووزارة املاليــة(، وتوســيع شــبكات اإلنتـــرانت العاملــة 
لتشــمل جميــع الدوائــر املرتبطــة بالــوزارة )وزارة الصـــحة ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي(، أو التعاقــد علــى 

شــراء منظومــة لالتصــال الداخلــي كمــا فــي وزارة اإلســكان والتعميـــر.

مــن خــالل املقابــالت التـــي أجـــراها الباحثــان مــع بعــض أقســام تكنولوجيــا املعلومــات لبعــض الــوزارات فقــد الحظــا 3- 
وجــود عــدد مــن املشــكالت املتمثلــة بتبعيــة هــذه األقســام ضمــن دائــرة مــن الدوائــر العاملــة فــي الــوزارة، ممــا يخلــق 
بعــض العقبــات فــي نقــل املقتـــرحات بخصــوص تطويـــر وتحديــث املنظومــات ومعالجــة املشــكالت مــع اإلدارة العليــا. 
مــن  للتخلــص  مباشــرة  الوزيـــر  بمكتــب  الحيويــة  األساســية  األقســام  هــذه  ربــط  بضــرورة  الباحثــان  يو�شــي  لــذا 

البيـــروقراطية.

اســتناًدا إلــى نتائــج التحليــل مــن ضعــف العالقــة وقيمــة التأثيـــر الســالبة فيمــا بيـــن البيانــات واالتصــال التنظيمــي، 4- 
لــذا نقتـــرح علــى الجهــات ذات العالقــة االهتمــام بقواعــد البيانــات مــن حيــث حجــم وجــودة البيانــات، ومــن خــالل 
تعزيـزها بالبـرمجيات املناسبة القادرة على معالجة املعلومات بالسرعة والدقة املناسبتيـن. واستخدام االتصاالت 

التنظيميــة كقنــاة أساســية لنقــل البيانــات الســتثمارها فــي اتخــاذ قــرارات ســريعة ودقيقـــة.

واحــدة، 5-  إلكتـــرونية  بمنظومــة  الدولــة  وزارات  جميــع  ربــط  وبالتالــي  اإللكتـــرونية،  الحكومــة  إلــى  التطلــع  ضــرورة 
تســتطيع مــن خاللهــا القضــاء علــى الفســاد املالــي واإلداري وســرعة إنجــاز الوظائــف واملهــام، وخصوًصــا تلــك املرتبطــة 

مــع جهــات حكوميــة أخـــرى، وهــذا مــا ينعكــس علــى جــودة الخدمــات املقدمـــة إلــى املواطــن.

والجــودة 6-  املناســب  الوقــت  فــي  املعلومــات  بتـــزويد  املعلومــات  تكنولوجيــا  توفرهــا  التـــي  الفــرص  اســتثمار  محاولــة 
املناســبة فــي زيــادة التنســيق بيـــن اإلدارات والتحكــم فــي األنشــطة والفعاليــات املختلفــة، وبالتالــي تقليــل املســتويات 
الهرميــة الزائــدة مــن خــالل تقليــل نطــاق اإلشــراف Span of Control، والــذي يــؤدي إلــى تقليــل الحاجــة إلــى املشرفيـــن 

كمــا ينعكــس ايجابًيــا علــى جــودة االتصــاالت فــي نقــل املعلومــات، وبالتالــي علــى جــودة القــرارات الصــادرة.

نظًرا لكون العنصر البشري يمثل األداة الفاعلة في ديمومة دور تكنولوجيا املعلومات في عمل الوزارات املبحوثة، 7- 
لــذا نو�شــي باالهتمــام بإقامــة دورات تخصصيــة فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات لرفــع مســتوى القــدرات املهاريــة 

واملعرفيــة ملعالجــة املشــكالت الفنيــة وإجـــراء التحديثــات فــي املنظومــات العاملــة.

ــًرا، نو�شــي بــأن يســتخدم متخــذو القــرار املعلومــات املتاحــة بأق�شــى درجــة كفــاءة ممكنــة. وذلــك باالبتعــاد عــن 8-  أخيـ
التحيـــز املعرفي الذي يصيب أغلب متخذي القرارات، من خالل االعتماد على العامل املنطقي الذي يحكم عملية 
اتخــاذ القــرار اإلنســاني الــذي يـــرتبط بالقــدرات املعرفيــة، وهــي بدورهــا تـــرتبط بعمليــة معالجــة البيانــات الســتخالص 

املعلومات.
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ABSTRACT

The study focused on knowing »the role of the organizational structure as a mediator in the relation-
ship between the information technology and both decision making and organizational communicationa.« 
This study introduced a comprensive  theoretical model  which included  independent variable )IT(  which 
consist of of a number of dimensions )components material, software, data, network, human resources(, 
and changing the mediator )organizational structure( dimensions )official, central, complex(, and finally, the 
two variables followers, the first )decision-making( dimensions )of tasks and responsibilities, logical, social, 
political(, The second variable is represented by )Organizational Communication( four dimensions )the of-
ficial books, e-mail, meetings, internal network. The study was conducted in a number of ministries and of 
the Ministry of Higher Education and Scientific Research, the Ministry of Planning, the Ministry of Finance, 
Ministry of Education, and finally, the Ministry of Housing and Construction. The study questionnaire as an 
essential tool for data collection in the practical side, having been Poll 160 managers, and after excluding 
the damaged ones, the number of valid questionnaires for analysis of 131 questionnaire, as well as personal 
interviews, has been the normal distribution of the test data, and the analysis and description and diagnosis 
The study variables and test correlations and identify the direct and indirect effects among variables of the 
study. The study set of conclusions, including:

- to the organizational structures of the ministries under the search response to information tech-
nology within their organizational structures, as well as shown by the indicators of the impact of 
information technology on the dimensions of the organizational structure, which in turn indirectly 
affect other axes.

 - • The results showed a relationship between information technology and decision-making dimen-
sions, where with the use of information technology enables managers to give a more accurate 
decisions and speed.

- • The results showed the existence of the relationship between information technology dimen-
sions and contact the organization, where information technology to increase the volume of infor-
mation transmitted and the possibility of disseminated to the widest ranges and time is very short, 
and included the delivery of instructions and procedures among the ministry’s headquarters and 
departments affiliated scattered geographically to all provinces.
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