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العالقة بين حوكمة تقانة المعلومات والتمكين اإلداري
دراسة استطالعية في كليات ومعاهد الجامعة التقنية الشمالية في محافظة نينوى
 عادل عبدهللا عزيز.م.م
رئاسة الجامعة
الجامعة التقنية الشمالية
Adel.Abdullah@ntu.edu.iq

المستخلص
يهدف البحث الى بيان العالقة بين حوكمة تقانة المعلومات والتمكين اإلداري في كليات
) استمارة على عدد من011(  إذ تم توزيع،ومعاهد الجامعة التقنية الشمالية في محافظة نينوى
 وتوصل البحث الى وجود عالقة ارتباط معنوية بين حوكمة تقانة المعلومات،األفراد العاملين فيها
 ومن أهم االستنتاجات التي توصل اليها البحث االهتمام،والتمكين اإلداري في المنظمة المبحوثة
 وقدم،بتطبيق حوكمة تقانة المعلومات لما لها من مزايا تُسهم في تحسين العمل اإلداري في المنظمة
البحث مقترحات منها توظيف حوكمة تقانة المعلومات بوصفها أداة لممارسة السلطة بين المدير
.واألفراد العاملين داخل المنظمة في اطار نقل وتبادل المعلومات
. متطلبات حوكمة تقانة المعلومات، التمكين اإلداري، حوكمة تقانة المعلومات:الكلمات المفتاحية
The Relationship between Information Technology Governance and
Administrative Empowerment
A Prospective Study in the colleges and institutes of the Northern Technical
University in Nineveh Governorate
Assist. Lecturer: Adel Abdullah Aziz
University Presidency
University of Northern Technical

Abstract:
The research aims to show the relationship between information technology
governance and administrative empowerment in the colleges and institutes of the
Northern Technical University in Nineveh Province, where (100) forms were distributed
to a number of individuals working in them, and the research found a significant
correlation between information technology governance and administrative
empowerment in the research sample organization. One of the most important
conclusions of the research is the importance of applying information technology
governance because of its advantages that contribute to improving the administrative
work in the organization. And the research presented proposals including Employ
information technology governance as a tool for exercising authority between the
manager and individuals within the Organization in the context of the transfer and
exchange of information.
Keywords: Information Technology Governance, Administrative Empowerment,
Information Technology Governance Requirements.
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المقدمة

أصبحت حوكمة تقانة المعلومات معياراً مهما ً في تطور المنظمات ودافعا ً للتعامل معها في
مجاالت عملها ،إذ تُعد إحد ى متطلبات البيئة المعاصرة التي أزداد االهتمام بها بهدف توفير
االجراءات المناسبة لضمان سير أنشطة وأعمال المنظمة بشكل أفضل ،كما ان التمكين اإلداري يُعد
أحد مفاهيم اإلدارة المعاصرة الهادفة الى مواكبة التطورات المتعلقة ببيئة أعمال المنظمة ،لذلك
أصبحت الحاجة الى التغيير في أساليب العمل أكثر إلحاحا ً لمواكبة التغيرات والتطورات في بيئة
األعمال المعاصرة ،إذ ترتبط تلك التغيرات في األعمال بتقانة المعلومات ،وكذلك التوجهات الجديدة
نحو التركيز على الجودة والمرونة لمنتجات المنظمة ،وذلك بما يتماشى مع تلك التغيرات
والمستجدات وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة.

المحور األول :منهجية البحث

أوالً .مشكلة البحث :تلعب تقانة المعلومات دوراً كبيراً في إنجاز وتطوير أعمال المنظمات
المعاصرة ،إذ أصبح معيار الحكم على مدى تقدم المنظمة مرتبطا ً بمدى اهتمامها بحوكمة تقانة
المعلومات مما دعت اإلدارة الى تبني مجموعة من المتطلبات إلنجاح تطبيقها ،ويُشكل التمكين
اإلداري ركيزة أساسية وحاسمة للمنظمة لذلك يُمكن تحديد مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتية:
 .0هل تتوافر متطلبات حوكمة تقانة المعلومات في المنظمة المبحوثة؟
 .8هل يمتلك أفراد عينة البحث إدراك حول أهمية أبعاد التمكين اإلداري في المنظمة المبحوثة؟
 .3ما طبيعة عالقة االرتباط بين حوكمة تقانة المعلومات والتمكين اإلداري؟
 .4هل يوجد تأثير لحوكمة تقانة المعلومات في التمكين اإلداري؟
ثانياً .أهمية البحث :إن أهمية البحث تبرز من خالل التأكيد على أن حوكمة تقانة المعلومات تُسهم
في بناء وتطوير المنظمة ،فضالً عن تحقيق التمكين اإلداري الذي يُعتبر من المواضيع اإلدارية
المعاصرة التي أثبتت فاعليتها في تحقيق استمرار وبقاء المنظمات ويساعدها على مواجهة
التحديات التي تعترضها.
ثالثاً .أهداف البحث :يسعى البحث الى تحقيق عدد من األهداف التي يُمكن تأشيرها بما يأتي:
 .0توضيح المفاهيم الواردة في البحث (حوكمة تقانة المعلومات والتمكين اإلداري) التي أسهم بها
الباحثون.
 .8تسليط الضوء على العالقة بين حوكمة تقانة المعلومات والتمكين اإلداري.
رابعاً .مخطط البحث :يُبين الشكل ( )0مخطط البحث الفرضي.
حوكمة تقانة المعلومات

التمكين اإلداري

 التوافق االستراتيجي إضافة القيمة إدارة الموارد إدارة الخطر قياس األداءاالرتباط
التأثير

 االتصال والمشاركة بالمعلومات تفويض الصالحيات فرق العمل -التحفيز

الشكل ( :)0مخطط البحث الفرضي
المصدر :إعداد الباحث.
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خامساً .فرضيات البحث :أعتمد البحث على فرضيتين رئيستين وعلى النحو اآلتي:
الفرضية األولى :ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين حوكمة تقانة المعلومات والتمكين
اإلداري.
الفرضية الثانية :ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لحوكمة تقانة المعلومات في التمكين اإلداري.
سادساً .منهج البحث :اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في كتابة اإلطار النظري
والعملي للبحث ،فضالً عن تَحديد العالقة (عالقة االرتباط والتأثير) بين حوكمة تقانة المعلومات
والتمكين اإلداري .ولغرض قياس صدق االستبانة وثباتها وشموليتها قام الباحث بعرض استمارة
االستبانة على مجموعة من السادة المحكمين(*).
سابعاً .أساليب جمع البيانات والمعلومات :تقسم إلى جزئين أساسيين هما:
 .0اإلطار النظري :اعتمد الباحث على مصادر عربية وأجنبية في كتابته.
 .8اإلطار الميداني :استخدم الباحث استمارة االستبانة في جمع البيانات ،إذ تم االعتماد على الحزمة
البرمجية اإلحصائية الجاهزة ) (SPSSفي التحليل وإيجاد التكرارات والنسب المئوية واألوساط
الحسابية واالنحرافات المعيارية كونها أدوات وصف متغيرات البحث ،وكذلك ايجاد معامل
االرتباط البسيط لقياس قوة العالقة بين متغيرات البحث" ،فضالً عن استخدام أنموذج االنحدار
الخطي البسيط لقياس معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير المعتمد واشتملت على ثالثة محاور
والموضحة بالجدول (.)0
الجدول ( :)0وصف متغيرات البحث في االستبانة

المصدر :إعداد الباحث في ضوء استمارة االستبانة.
ثامناً .مجتمع البحث وعينته :تمثل مجتمع البحث بكليات ومعاهد الجامعة التقنية الشمالية في
محافظة نينوى ،فقد تم توزيع ( )100استمارة استبانة على عينة من األفراد العاملين فيها من
منتسبين ومسؤولي الوحدات وال ُشعب اإلدارية في العمادات ورؤساء األقسام العلمية والمقررين
(*) السادة المحكمين الذين عرضت عليهم استمارة االستبانة:
 أ.م.د" .سلطان أحمد خليف/الكلية التقنية االدارية/الموصل/الجامعة التقنية الشمالية". أ.م.د" .ماجد محمد صالح/المعهد التقني/الموصل/الجامعة التقنية الشمالية". -أ.م.د" .نبال يونس محمد/المعهد التقني/الموصل/الجامعة التقنية الشمالية".
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والمتمثلة بالكلية التقنية اإلدارية/الموصل والكلية التقنية الهندسية/الموصل والمعهد التقني/الموصل
والمعهد التقني/نينوى ،وتم استرجاعها كاملة أي بنسبة استجابة ( ،)%100ويوضح الجدول ()8
سمات األفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة.
الجدول ( :)8سمات األفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة
النسبة المئوية %
العدد
الفئة
المتغير
%60
60
ذكر
%40
40
أنثى
الجنس
%100
100
المجموع
النسبة المئوية %
العدد
الفئة
المتغير
%3
3
أقل من  84سنة
%25
25
 34 – 84سنة
%35
35
 44 – 34سنة
العمر
%37
37
 - 44فأكثر
%100
100
المجموع
النسبة المئوية %
العدد
الفئة
المتغير
%22
22
دبلوم فني
%25
25
بكالوريوس
%6
6
دبلوم عالي
المؤهل العلمي
%27
27
ماجستير
%20
20
دكتوراه
%100
100
المجموع
المصدر :إعداد الباحث في ضوء استمارة االستبانة.
يوضح الجدول ( )8سمات األفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة من حيث الجنس
والعمر والمؤهل العلمي ،ومن خالله يُمكن توضيح اآلتي:
 .0الجنس :يوضح الجدول ( )8معدل توزيع األفراد المبحوثين من حيث الجنس ،إذ بلغت نسبة الذكور
( )%60فيما بلغت نسبة اإلناث (.)%40
 .8العمر :فيما يخص فئات العمر فقد اوضح الجدول ( )8ان نسبة ( )%37من األفراد المبحوثين تقع
أعمارهم ضمن الفئة العمرية (-44فأكثر) سنة وهي أعلى النسب .تليها فئة العمر ( )44- 34سنة
والتي حققت ثاني أعلى النسب إذ بلغت ( .)%35كما حصلت الفئة العمرية ( )34- 84سنة على
نسبة ( )%25من معدل توزيع األفراد المبحوثين حسب العمر .وأخيراً حصلت الفئة العمرية (أقل
من  )84سنة على أقل نسبة وهي ( )%3من مجموع األفراد المبحوثين.
 .3المؤهل العلمي :يُالحظ من الجدول ( )8ان نسبة ( )%27من األفراد المبحوثين حاصلين على
شهادة الماجستير ،في حين كانت نسبة حاملي شهادة البكالوريوس ( ،)%25كما بلغت نسبة حملة
شهادة الدبلوم الفني ( ،)%22اما نسبة حملة شهادة الدكتوراه بلغت ( )%20من األفراد المبحوثين،
وأخيراً كانت أقل نسبة من حملة شهادة الدبلوم العالي ( )%6من مجموع األفراد المبحوثين.
تاسعاً .حدود البحث :تتمثل حدود البحث مكانيا ً في كليات ومعاهد الجامعة التقنية الشمالية في
محافظة نينوى ،أما حدود البحث زمنيا ً فقد امتدت للمدة ( 8102/7/0ولغاية  ،)8102/01/3أما
الحدود البشرية فتمثلت بعيّنة لعدد من األفراد العاملين فيها.
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المحور الثاني :اإلطار النظري للبحث
أوالً .مفهوم حوكمة تقانة المعلومات :إن حوكمة تقانة المعلومات هي العملية التي تضمن
االستخدام الكفوء والفعال لتقـانة المعلومـات التي تسـاعد المنظـمة علـى تحقيـق اهدافـها
) .(Pratama & Andry, 2019: 81ويُعرفها ) (Andry, et al., 2019: 54بانها القدرة
التنظي مية التي يُمارسها كل من مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وإدارة تقانة المعلومات للرقابة على
تنفيذ استراتيجية تقانة المعلومات والعمل على تحقيق االندماج بين المنظمة وتقانة المعلومات.
ويرى (صاحي وخالد )00 :8102 ،بأنها مجموعة استراتيجيات وسياسات وأهداف ومسؤوليات
وإجراءات تناط بالمديرين وصناع القرار في المنظمة ،وذلك للمساعدة في تحديد المسار الشامل
إلدارة تقانة المعلومات والسيطرة عليها لتحقيق أكبر الفوائد من المعلومات المتعلقة بها .في حين
يُعرفـها ) (Aasi, 2018: 35بأنـها تحـديـد وممارسـة السـلطـات والمسـؤوليـات الخـاصـة
بالتنـظـيم والتوجـيه والرقـابة ومتـابعة تنفـيذ القـرارات ذات العـالقة بتقـانة المعـلومات.
ويـرى (حسين )081 :8102 ،بأنها العملية التي تسعى نحو تنظيم األعمال من قبل أفراد
متخصصين لديهم القدرة على تحمل المسؤولية الكاملة لتنفيذ أعمالهم ،كما تم وصفها بأنها قدرة
المنظمة التي يمارسها مجلس إدارة المنظمة واإلدارة التنفيذية فيها إلدارة تقانة المعلومات بهدف
صياغة وتطبيق استراتيجية تقانة المعلومات مع ضمان التوافق بين هذه التقانة والعمل .ويرى
) (Caserio, 2017: 304بأنها االجراءات التي يتم خاللها توجيه االستخدامات الحالية والمستقبلية
لتقانة المعلومات ومراقبتها وتقييم الخطط وتوجيهها لدعم أعمال المنظمة ومتابعة هذا االستخدام
لتنفيذ الخطط المقررة.
مما تقدم يُمكن تعريف حوكمة تقانة المعلومات من قبل الباحث بأنها مجموعة من األدوات
اإلدارية والتنظيمية واالجراءات التي يتم من خاللها تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة استخدام تقانة
المعلومات والرقابة على هذا االستخدام لتحقيق األهداف المخطط لها.
ثانياً .متطلبات حوكمة تقانة المعلومات :لقد تعددت آراء الباحثين في تحديد متطلبات حوكمة تقانة
المعلومات وعرضت تصنيفات متعددة في مضامينها ،إذ يقدم البحث أهم متطلبات حوكمة تقانة
المعلومات من خالل الجدول (.)3
الجدول ( :)3متطلبات حوكمة تقانة المعلومات

المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى المصادر الواردة فيه.
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يوضح الجدول ( )3وجود وجهات نظر مختلفة للباحثين حول تحديد متطلبات حوكة تقانة
المعلومات ،ويرجع هذا االختالف إلى طبيعة أعمال المنظمة وأهدافها واستراتيجيتها والبيئة التي
تعمل فيها ودرجة تعقيدها وحجم المنظمة.
وبنا ًء على ما سبق يتفق الباحث في تحديد متطلبات حوكمة تقانة المعلومات األكثر تكراراً
وبأعلى نسبة في الجدول ( )3لكونها من أكثر المتطلبات المالئمة فيما يتعلق بحوكمة تقانة
المعلومات ،لذلك يُمكن توضيح متطلبات حوكمة تقانة المعلومات على النحو اآلتي:
 .0التوافق االستراتيجي :ان التوافق االستراتيجي عملية تهدف إلنجاز ميزة تنافسية من خالل تَطوير
ودعم العالقة المنسجمة بين المنظمة وتقانة المعلومات ،اذ توجد سمة مهمة لحوكمة تقانة المعلومات
هي توافق تقانة المعلومات مع المنظمة .كما ان التوافق االستراتيجي يكون بمثابة قوة دافعة ومهمة
إلنجاز قيمة االعمال من خالل االستثمارات في تقانة المعلومات( .الجبوري .)33 :8108 ،كما ان
التوافق االستراتيجي يعمل على ضمان أن تكون استراتيجية تقانة المعلومات متوافقة مع استراتيجية
المنظمة ،فضالً عن تخصيص ميزانية في مجال استثمار تقانة المعلومات وبما ينسجم مع أهداف
المنظمة ،باإلضافة الى ضمان أن القرارات المتعلقة تقانة المعلومات متوافقة مع أهداف المنظمة
).(Thatcher, 2016: 46
 .8إضافة القيمة :ان تقانة المعلومات تعرض قيمة للمنظمات عندما تكتمل مشاريع تقانة المعلومات
ويتم ذلك في الوقت المناسـب وضمن اإلمكانيات المالية والميزانية المحـددة ،ان تسـليم القـيمة
تكـون عامـل مهـم لضـمان ان مشــروع تقانـة المعلـومات يعطـي عائـداً علـى قيمـة المنظـمة
(جيجخ وفرحات .)002 :8104 ،كما ان اضافة القيمة تركز على تحسين استراتيجية األعمال
واالستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات ،فضالً عن ضمان ان تكون كلفة تقانة المعلومات
منخفضة ،كما يتم استخدام إدارة المشاريع وإدارة التغيير وعمليات الرقابة على تنفيذ مشاريع تقانة
المعلومات (.)Sirisomboonsuk, et al., 2018: 289
 .3إدارة الموارد :وتعني تحقيق التوازن والتوافق بشكل مناسب بين إمكانيات تقانة المعلومات
واحتياجات العمل في المنظمة ،اذ يتضمن ذلك تحسين موارد تقانة المعلومات بالشكل الذي ينسجم
مع اإلمكانيات المتاحة ،لذلك يجب على االدارة التأكيد على توفير المستلزمات المالئمة والمهارات
المطلوبة إلدارة مشاريع تقانة المعلومات وان تكون األهداف واقعية وقابلة للتحقيق ،ان عملية إدارة
الموارد تبدأ من خالل تحليل موارد تقانة المعلومات المتوفرة حالياً ،وبعد ذلك يتم تخصيص موارد
تقانة المعلومات الالزم توفرها لمشروع تقانة المعلومات بشكل خاص ،اذ ان الحوكمة الفعالة
لإلنفاق على تقانة المعلومات تؤدي الى تقليل التكاليف (الحسناوي والموسوي.)4 :8107 ،
 .4إدارة الخطر :طريقة منظمة لمواجهة الخطر ويمثل هذا النشاط بإجراءات مستمرة فال يمكن إكتمال
مرحلة كليا ألن مراحل ادارة الخطر تتداخل فيما بينها ،كما تعرف إدارة الخطر بأنها عملية تحديد
نقاط الضعف والتهديدات التي سوف تواجه المنظمة من البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية ،اذ تقوم
االدارة بوضع مجموعة من االجراءات التي يمكن من خاللها ان تخفض تأثير هذه المخاطر في
موارد تقانة المعلومات (المحمود والباعدري.)432 :8107 ،
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 .4قياس األداء :يقصد به قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها من خالل استخدام الموارد واإلمكانيات
المتاحة بشكل كفوء وفعال ،كما ان قياس األداء يؤدي دوراً مهما ً لتحقيق األهداف االستراتيجية
لتقانة المعلومات ،باإلضافة الى ذلك توفير تقييم واضح عن مدى قدرة تقانة المعلومات لتحقيق
أهداف المنظمة ،يتم من خالل قياس األداء التعرف على استراتيجيات تقانة المعلومات وتحديد
المؤشرات المناسبة لقياس األداء الخاص بها ،اذ يجب قياس األداء الخاص بالموارد تقانة
المعلومات (حمودي.)47 :8104 ،
ثالثاً .مفهوم التمكين اإلداري :إن التمكين اإلداري مصطلح يصف كيفية قيام األفراد العاملين في
المنظمة بصنع القرارات بأنفسهم وبشكل مستقل ودون الرجوع الى المدير ،والتي تعتبر حلقة وصل
ما بين ثقة القيادة والتمكين اإلداري للفرد من خالل نظرية التبادل (محمد .)082 :8102 ،ويرى
(المطري )38 :8102 ،بأنه عملية ترتكز على إطالق الطاقات الكامنة لألفراد العاملين في
المنظمة ومشاركتهم في تحديد الرؤية المستقبلية لها وتحقيق األهداف ،فنجاح المنظمة يعتمد أساسا ً
على كيفية تكامل احتياجات األفراد العاملين مع رؤية المنظمة وأهدافها .كما يُعرف بأنه تعزيز
لقدرات األفراد العاملين بحيث يتوفر لديهم االجتهاد والقدرة على إصدار األحكام والتقدير وحرية
التصرف في القضايا والمعوقات التي تواجههم خالل تأدية مهامهم ومساهمتهم الكاملة في عملية
صنع القرارات التي تتعـلق بأعمـالهم (فيـروز ورضـوان .)023 :8102 ،كمـا يـرى
) (Alsharah, 2018: 581أنه امتالك األفراد العاملين القابلية والثقة وااللتزام لتحمل مسؤوليات
تحسين األعمال والمبادرة بالخطوات لتلبية احتياجات الزبون ضمن حدود واضحة المعالم بقصد
تحقيق القيم واألهداف التنظيمية .ويشير (كهينة وأحمد )70 :8107 ،بأنه توجيه نشاط الفرد في
المنظمة نحو مختلف التحديات وذلك عن طريق الشعور واالحساس الداخلي الذي يتولد عنه القدرة
والسيطرة ،وبوجود معنى الرتباط أهدافه بأهداف المنظمة .ويُعرفه (بوسالم )83 :8107 ،أسلوب
إداري يشترك من خالله المدراء واألفراد للتأثير في عملية صنع القرارات اإلدارية ،إذ يُمثل
التعاون في عملية صنع القرار التي ال تحدد بمواقع القوة الرسمية بقدر ما تحدد بنظم المعلومات
والتدريب والمكافئة والمشاركة في السلطة وأسلوب القيادة والثقافة التنظيمية .في حين يرى
) (Alhaar, 2016: 21بأنه زيادة االهتمام باألفراد العاملين من خالل توسيع صالحياتهم وإثراء
كمية المعلومات التي تعطى لهم ،وتوسيع فرص المبادرة إلتخاذ قراراتهم ومواجهة مشكالتهم التي
تعترض أدائهم.
مما تقدم يرى الباحث بأن التمكين اإلداري هو االمكانية التي يكتسب األفراد من خاللها
القدرة وتزيد ثقتهم ويرتفع مستوى انتمائهم ووالئهم لتحمل المسؤولية ،والقدرة على التصرف
لتحسين األنشطة وإنجاز األعمال والتفاعل في العمل لتلبية المتطلبات األساسية في مختلف
المجاالت وبالشكل الذي يحقق قيم وغايات وأهداف المنظمة.
رابعاً .أبعاد التمكين اإلداري :لقد تعددت آراء الباحثين في تحديد أبعاد التمكين اإلداري و ُعرضت
تصنيفات متعددة ،إذ يُقدم البحث أهم أبعاد التمكين اإلداري من خالل الجدول (.)4
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الجدول ( :)4أبعاد التمكين اإلداري

المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى المصادر الواردة فيه.
يوضح الجدول ( )4وجود وجهات نظر مختلفة للباحثين حول تحديد أبعاد التمكين اإلداري،
وبنا ًء على ما سبق يتفق الباحث في تحديد أبعاد التمكين اإلداري األكثر تكراراً وبأعلى نسبة في
الجدول ( )4لكونها من أكثر األبعاد المالئمة فيما يتعلق بالتمكين اإلداري ،إذ يُمكن توضيح أبعاد
التمكين اإلداري على النحو اآلتي:
 .0االتصال ومشاركة المعلومات :إن االتصال والمشاركة بالمعلومات يُمثل دوراً مركزيا ً في التمكين
اإلداري لألفراد في المنظمة ،إذ يتضمن االتصال ومشاركة المعلومات مجموعة من الممارسات
التي تقوم بها المنظمة لنشر وتلقي المعلومات ،فضالً عن ذلك تُعد المعلومات ركيزة أساسية في
عملية صنع القرارات اإلدارية ،فبدون المعلومات ال يُمكن التصرف بالطريقة الصحيحة وبالشكل
الذي يحقق أهداف المنظمة ،كما ان االتصال وسيلة لتبادل المعلومات ثم تمكين المدير من نقل
أفكاره بصورة مناسبة ،وتُسهم قنوات االتصال الفعالة في نقل المعلومات وسهولة الوصول اليها في
الوقت والمكان المالئمين (مصنوعة.)330 :8102 ،
 .8تفويض الصالحيات :إن تفويض الصالحيات يُمثل منح الحق في التصرف وإعطاء الصالحيات
الالزمة لألفراد لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بصورة تضمن تحقيق األهداف ،فالتفويض هو منح
الرئيس الذي يمتلك الصالحيات في المستوى اإلداري األعلى الى المرؤوسين في المستوى اإلداري
األدنى حق إصدار األوامر واتخاذ القرارات دون الرجوع للرئيس المباشر في حدود الصالحيات
الممنوحة لهم (عمران" .)744 :8107 ،كما ان تفويض الصالحيات هو تخويل جزء محدد من
الصالحيات والمعلومات من مستوى اداري أعلى الى مستوى أدنى لتسهيل تنفيذ مهمة معينة
للوصول الى أهداف المنظمة" ،فالتفويض ال يلغي مسؤولية المفوض عن النتيجة النهائية للعمل
كونه حالة مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة التي تم التفويض لها ).(Musaad & Zhuo, 2017: 207
 .3فرق العمل :إن فرق العمل تُعد من عناصر القوة في تطبيق التمكين اإلداري بسبب الدور المهم
للعمل الجماعي في حل األزمات ،إذ أن االحساس بالمسؤولية الجماعية يعطي قوة حقيقة تزيد من
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درجات الوالء واالنتماء لدى األفراد العاملين ،مع الحرص على تفعيل األداء من داخل فريق العمل
(كواشي وبودودة.)812 :8107 ،
 .4التحفيز :ويُمثل مجموعة العوامل التي تحرك قدرات األفراد العاملين لبذل جهد أكبر من أجل تحقيق
نتائج أفضل ،وقد تكون الحوافز مادية أو معنوية ،فردية أو جماعية ويتوقف تأثيرها في قدرتها على
إثارة الدافعية لألفراد وتعزيز حماسهم وثقتهم بالمنظمة ووالئهم لها ).(Diab, 2017: 824

المحور الثالث :اإلطار الميداني للبحث
أوالً .وصف متغيرات البحث وتشخيصها:
 .0وصف متغير حوكمة تقانة المعلومات (المتطلبات)
أ .التوافق االستراتيجي :يتضح من الجدول ( )4ان اجابات األفراد المبحوثين حول هذا المتغير من
خالل مؤشراته ) (X1-X3تميل باتجاه االتفاق بنسبة ( )%59كما بلغت نسبة عدم االتفاق ()%15
ونسبة المحايدين ( )%26إذ كان كله بوسط حسابي قدره ( )3.54ومن أبرز المؤشرات التي
عززت دور هذا المتغير هو المؤشر ) (X1الذي ينص تمتلك إدارة المنظمة المبحوثة رؤية واضحة
عن استراتيجية تقانة المعلومات وبوسط حسابي ( )3.61وانحراف معياري (.)0.95
ب .إضافة القيمة :يشير الجدول ( )4ان اجابات األفراد المبحوثين بخصوص هذا المتغير من خالل
مؤشراته ) (X4-X6كانت نحو االتفاق بنسبة ( )%65وكانت نسبة عدم االتفاق ( )%15.67ونسبة
المحايدين ( )%19.33وكان كله بوسط حسابي قدرهُ ) (3.63ومن أهم المؤشرات التي عززت
نسبة االتفاق لهذا المتغير هو المؤشر ) (X5الذي ينص تدعم إدارة المنظمة المبحوثة تطبيقات تقانة
المعلومات لتحقيق األهداف المخطط لها ،وقد جاء ذلك بوسط حسابي بلغ ( )%3.83وانحراف
معياري (.)0.98
ج .إدارة الموارد :حسب الجدول ( )4الذي يُبين اجابات األفراد المبحوثين حول هذا المتغير من خالل
مؤشراته ) (X7-X9كانت باتجاه االتفاق وبنسبة ( )%57من تلك االجابات ،في حين بلغت نسبة
عدم االتفاق ( )%18ونسبة المحايدين ( )%25والذي جاء كلهُ بوسط حسابي قدرهُ ( )3.49ومن
المؤشرات التي أسهمت في إغناء هذا المتغير هو المؤشر ) (X8الذي ينص تستخدم إدارة المنظمة
المبحوثة تقانة المعلومات بشكل فعال في تحسين العمل اإلداري ،وقد جاء ذلك بوسط حسابي
) (3.56وانحراف معياري ).(1.04
د .إدارة الخطر :ان الجدول ( )4يوضح اجابات األفراد المبحوثين فيما يتعلق بهذا المتغير من خالل
مؤشراته ) (X10-X12كانت باتجاه االتفاق وبنسبة ( )%47.33من تلك االجابات ،في حين بلغت
نسبة عدم االتفاق ( )%25ونسبة المحايدين ( )%27.67وجاء كلهُ بوسط حسابي قدرهُ )(3.36
ومن أبرز المؤشرات التي أسهمت في إغناء نسبة االتفاق المؤشر ) (X10الذي ينص تعمل إدارة
المنظمة المبحو ثة على تحديد المخاطر المرتبطة بتقانة المعلومات ،وقد جاء ذلك بوسط حسابي
) (3.42وانحراف معياري ).(1.11
ه .قياس األداء :يُالحظ من الجدول ( )4ان اجابات األفراد المبحوثين بخصوص هذا المتغير من خالل
مؤشراته ) (X13-X15تميل باتجاه االتفاق بنسبة ( )%60وبلغت نسبة عدم االتفاق ()%15
ونسبة المحايدين ( )%25من تلك االجابات ،وجاء كلهُ بوسط حسابي قدرهُ ) (3.62ومن المؤشرات
التي عززت دور هذا المتغير هو المؤشر ) (X14الذي ينص تمتلك إدارة المنظمة المبحوثة أفراد
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ذوي خبرة ومهارة يستطيعون حوكمة تقانة المعلومات بشكل كفوء وفعال ،وجاء ذلك بوسط حسابي
) (3.78وانحراف معياري ).(0.95
الجدول ( :)4التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
لمتغير حوكمة تقانة المعلومات

المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية.
 .8وصف متغير التمكين اإلداري (األبعاد)
أ .االتصال والمشاركة بالمعلومات :يتبين من معطيات الجدول ( )4ان اجابات األفراد المبحوثين
حول هذا المتغير من خالل مؤشراته ) (Y1-Y3كانت باتجاه االتفاق وبنسبة ( )%63.66من تلك
االجابات ،وبلغت نسبة عدم االتفاق ( )%14.34ونسبة المحايدين ( )%22وجاء كلهُ بوسط حسابي
قدرهُ ) (3.68ومن أهم المؤشرات التي أسهمت في إغناء هذا المتغير هو المؤشر ) (Y3الذي ينص
توجد قنوات اتصال بين المستويات اإلدارية لتبادل ومشاركة المعلومات والذي جاء بوسط حسابي
) (3.69وانحراف معياري ).(1.06
ب .تفويض الصالحيات :يتضح من الجدول ( )4ان اجابات األفراد المبحوثين بخصوص المتغير من
خالل مؤشراته ) (Y4-Y6تميل باتجاه االتفاق وبنسبة ( )%58من تلك االجابات ،في حين بلغت
نسبة عدم االتفاق ( )%24ونسبة المحايدين ( )%18وجاء كلهُ بوسط حسابي قدره ) (3.42ومن
المؤشرات التي أسهمت في إغناء نسبة االتفاق االيجابي هو المؤشر ) (Y4الذي ينص الصالحيات
المفوضة لي مناسبة إلنجاز مهام وظيفتي والذي جاء بوسط حسابي بلغ ) (3.52وانحراف معياري
).(1.07
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ج .فرق العمل :نُالحظ من نتائج الجدول ( )4ان اجابات األفراد المبحوثين ذات الصلة بالمتغير من
خالل مؤشراته ) (Y7-Y9كانت باتجاه االتفاق بنسبة ( )%61.33فيما بلغت نسبة عدم االتفاق
( )%20.67ونسبة المحايدين ( )%18من تلك االجابات ،وجاء كلهُ بوسط حسابي قدرهُ )(3.59
ومن أبرز المؤشرات التي أسهمت في تعزيز نسبة االتفاق االيجابي لهذا المتغير هو المؤشر )(Y7
الذي ينص تدعم إدارة المنظمة المبحوثة تشكيل فرق العمل ألداء المهام المطلوبة إلنجاز أهداف
المنظمة الذي جاء بوسط حسابي ) (3.61وانحراف معياري ).(1.06
د .التحفيز :تشير نتائج الجدول ( )4ان اجابات األفراد المبحوثين المتعلقة بالمتغير من خالل مؤشراته
) (Y10 – Y12تميل باتجاه االتفاق وبنسبة ( )%61في حين بلغت نسبة عدم االتفاق ()%21
ونسبة المحايدين ( )%18من تلك االجابات ،وجاء كلهُ بوسط حسابي قدرهُ ) (3.61ومن أبرز
المؤشرات التي أسهمت في إغناء هذا المتغير هو المؤشر ) (Y11الذي ينص يتناسب الراتب الذي
أتقاضاه مع الجهود التي أبذلها إلنجاز مهامي والذي جاء بوسط حسابي ) (3.77وانحراف معياري
).(1.18
الجدول ( :)4التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
لمتغير التمكين اإلداري

المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية.
ثانياً .عرض وتحليل عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث:
 .0عرض وتحليل عالقات االرتباط بين حوكمة تقانة المعلومات والتمكين اإلداري :نُالحظ من الجدول
( ) 7وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين حوكمة تقانة المعلومات والتمكين اإلداري ،إذ بلغت
قيمة معامل االرتباط ) (0.856عند مستوى معنوية ) (0.05وبهذه النتيجة سيتم قبول الفرضية
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البديلة ورفض فرضية العدم (الفرضية األولى) والتي تنص (ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة
معنوية بين حوكمة تقانة المعلومات والتمكين اإلداري).
الجدول ( :)7نتائج عالقة االرتباط بين حوكمة تقانة المعلومات والتمكين اإلداري
المتغير المعتمد
التمكين اإلداري
المتغير المستقل
0.856
حوكمة تقانة المعلومات
N= 100
P<=0.05
المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية.
 .8عرض وتحليل تأثير حوكمة تقانة المعلومات في التمكين اإلداري :توضح نتائج الجدول ( )2الى
وجود تأثير ذو داللة معنوية لحوكمة تقانة المعلومات في التمكين اإلداري ،إذ بلغت قيمة )(F
المحسوبة ) (268.57وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ) (3.96عند مستوى معنوية )(0.05
ودرجتي حرية ) (1,98فيما بلغت قيمة معامل التحديد ) (0.733) (R2وهذا يعني ان حوكمة تقانة
المعلومات قد أسهمت وفسرت ( )%73.3من االختالفات الحاصلة في التمكين اإلداري ،ومن خالل
متابعة معامالت ( )βواختبار ) (Tتبين ان قيمة ) (Tالمحسوبة بلغت ) (16.39وهي أكبر من
قيمتها الجدولية البالغة ) (1.66عند مستوى معنوية ) (0.05وبهذه النتيجة سيتم قبول الفرضية
البديلة ورفض فرضية العدم (الفرضية الثانية) والتي تنص (ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لحوكمة
تقانة المعلومات في التمكين اإلداري).
الجدول ( :)2نتائج تأثير حوكمة تقانة المعلومات في التمكين اإلداري
التمكين اإلداري
المتغير المعتمد
F
T
β
R2
المتغير المستقل
المحسوبة الجدولية
 β1المحسوبة الجدولية
β0
حوكمة تقانة
3.96 268.57 0.733 1.66
16.39 0.999 0.047
المعلومات
N=100
P<=0.05
)df= (1,98
المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية.

المحور الرابع :االستنتاجات والمقترحات
أوالً .االستنتاجات :يُمكن عرضها على النحو اآلتي:
 .0االهتمام بتطبيق حوكمة تقانة المعلومات لما لها من مزايا تُسهم في تحسين العمل اإلداري في
المنظمة.
 .8يتحقق التمكين اإلداري من خالل توفير وسائل االتصال والمشاركة بالمعلومات الالزمة لألفراد
العاملين من أجل تنفيذ واجباتهم ومهامهم الوظيفية.
 .3يساعد تأمين متطلبات حوكمة تقانة المعلومات في المنظمة المبحوثة على تحقيق الدقة والشفافية في
إنجاز األعمال.
 .4إن التمكين اإلداري يرتبط بدرجة كبيرة بوعي إدارة المنظمة المبحوثة ومستوى إدراكها للمتغيرات
البيئية ومدى تأثيرها على تحقيق أهدافها.
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ثانياً .المقترحات :يُمكن تلخيصها باآلتي:
 .0العمل على تعزيز استخدام تقانة المعلومات في مجاالت المنظمة كافة ،وتحديداً المجاالت اإلدارية
نظراً لما تقدمه من منافع في تحسين مستوى جودة العمل.
 .8توظيف حوكمة تقانة المعلومات بوصفها أداة لممارسة السلطة بين إدارة المدير واألفراد العاملين
داخل المنظمة في إطار نقل وتبادل المعلومات.
 .3تطوير اجراءات العمل في المنظمة وبالشكل الذي يحقق أبعاد التمكين اإلداري ،وخصوصا ً في
المستويات اإلدارية الدنيا لتشجيع األفراد العاملين على تحمل المسؤوليات.
 .4العمل على نشر ثقافة التمكين بين اإلدارة واألفراد العاملين من خالل تعزيز القيم التنظيمية التي
تعزز ذلك ،فضالً عن توفير البنية التحتية المالئمة لالتصال والمشاركة بالمعلومات.
المصادر
اوالً .المصادر العربية:
 .0بوسالم ،أبو بكر ،8107 ،التمكين اإلداري كمدخل للتميز التنظيمي/دراسة ميدانية على شركة
سوناطراك النفطية الجزائرية ،مجلة االقتصاد والمالية ،المجلد ( ،)3العدد ( ،)0جامعة الجزائر،
الجزائر ،ص .33-81
 .8الجبوري ،مراد موسى عبد ،8108 ،دور حوكمة تقنية المعلومات في تحسين جودة
الخدمات/دراسة استطالعية في المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية/صالح الدين ،رسالة
ماجستير ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 .3جيجخ ،فايزة وفرحات ،سميرة ،8104 ،حوكمة تكنولوجيا المعلومات ودورها في الوقاية من
االزمات ،مجلة االقتصاديات المالية البنكية وإدارة األعمال ،العدد ( ،)0جامعة بسكرة ،الجزائر،
ص .084-003
 .4الحسناوي ،عقيل حمزة حبيب والموسوي ،انعام محسن ،8107 ،دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات
في تقليل مخاطر تدقيق نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في ظل إطار عمل )(COBIT
للرقابة الداخلية ،مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية ،المجلد (،)2
العدد ( ،)3جامعة بابل ،العراق ،ص .84-0
 .4حسين ،ليث سعدهللا وحسن ،محمد مصطفى حسين ،8102 ،المجاالت االستراتيجية لحوكمة تقنية
المعلومات وإمكانية تنفيذها/دراسة مقارنة بين مركز الحاسبة واالنترنت/جامعة الموصل ومركز
المحراب لالتصاالت واالنترنت ،مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،المجلد (،)2
العدد ( ،)8جامعة كركوك ،العراق ،ص .873-844
 .4حسين ،ليث سعدهللا ،8102 ،العالقة بين حوكمة تقانة المعلومات والبنية التحتية لنظم معلومات
المورد البشري ،مجلة تنمية الرافدين ،المجلد ( ،)37العدد ( ،)081جامعة الموصل ،العراق ،ص
.031-004
 .7حمودي ،جنان علي ،8104 ،دور التدقيق الداخلي في إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في ضوء حوكمة تكنولوجيا المعلومات (نموذج مقترح) ،مجلة التقني ،المجلد (،)82
العدد ( ،)0الجامعة التقنية الوسطى ،العراق ،ص .28-40
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 .2سالم ،بهاء الدين عمر مصباح ،8104 ،متطلبات التمكين اإلداري لمديري المداري الثانوية
الحكومية بغزة في ضوء إدارة التميز ،رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة
الدول العربية ،القاهرة ،مصر.
 .2الشمري ،فراج نغيمش فرج ،8104 ،أثر حوكمة تقانة المعلومات في دعم نظام الذكاء
التسويقي/درا سة استطالعية آلراء عينة في عدد من المصارف في محافظتي نينوى ودهوك ،مجلة
تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،المجلد ( ،)08العدد ( ،)34جامعة تكريت ،العراق ،ص
.042-048
 .01صاحي ،أحمد مهدي وخالد ،وليد عاشور ،8102 ،تقييم فعالية حوكمة تقنية المعلومات في تحقيق
سالمة وموثوقية القوائم المالية/دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة في العراق ،مجلة
الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية ،الجزء الثاني ،العدد ( ،)82جامعة واسط ،العراق ،ص .31-0
 .00عبدالرحمن ،بروكي ،8102 ،دور التمكين اإلداري في تنمية رأس المال الفكري بالمنظمة/دراسة
تحليلية لعينة من المسؤولين بالمؤسسات الصحية في والية بشار ،مجلة البشائر االقتصادية ،العدد
( ،)08جامعة طاهري محمد بشار ،الجزائر.827-842 ،
 .08عقون ،شراف وبوحديد ،ليلى ،8107 ،دور التمكين اإلداري في تحقيق التطوير التنظيمي
بالمؤسسة الخدمية/دراسة حالة ،مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية ،العدد ( ،)7جامعة
باتنة  ،0الجزائر ،ص .344-347
 .03عمران ،حسن عبدالسالم علي ،8107 ،التمكين اإلداري وأثره في تحسين مستوى األداء
المنظمي/دراسة تحليلية آلراء عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد والمحاسبة-جامعة
سبها ،مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية ،العدد ( ،)2جامعة سبها ،ليبيا ،ص -741
.744
 .04الفيحان ،ايثار عبدالهادي والعامري ،عالء الدين برع ،8104 ،عوامل التمكين اإلداري وتأثيرها
في أداء المنظمة الخدمية/بحث وصفي تحليلي آلراء عينة من الضباط العاملين في وزارة الداخلية -
مديرية المرور العامة ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد ( ،)88العدد ( ،)22جامعة بغداد،
العراق ،ص .23-42
 .04فيروز ،زروخي ورضوان ،أنساعد ،8102 ،التمكين اإلداري كمدخل لتحسين جودة الخدمة/دراسة
حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بالشلف ،مجلة المؤسسة ،العدد ( ،)7جامعة حسيبة بن بوعلي
الشلف ،الجزائر ،ص .024- 020
 .04كهينة ،رشام وأحمد ،جميل ،8107 ،التمكين اإلداري كمدخل حديث لتحقيق جودة الخدمة في
منظمات األعمال/دراسة ميدانية على مؤسسة اتصاالت الجزائر ،مجلة ميالف للبحوث والدراسات،
العدد ( ،)4جامعة أكلي محند أولحاح-البويرة ،الجزائر ،ص .24-47
 .07كواشي ،مراد وبودودة ،مريم ،دور التمكين اإلداري للعاملين كمدخل لتأهيل الموارد البشرية في
تحسين األداء الشامل للمؤسسة/دراسة حالة مؤسسة الخزف الصحي بالميلية ،مجلة جامعة االنبار
للعلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد ( ،)2العدد ( ،)81جامعة االنبار ،العراق ،ص .888-814
 .02محمد ،محمود شكر ،8102 ،دور القيادة االبتكارية في التمكين اإلداري/دراسة تحليلية آلراء عينة
من متخذي القرار في الشركة العامة للصناعات الغذائية ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد
( ،)84العدد ( ،)000جامعة بغداد ،العراق ،ص .037-088
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 حوكمة تقانة المعلومات،8107 ، جيهان زورو سعدو، سعد فاضل عباس والباعدري، المحمود.02
دراسة تحليلية آلراء المديرين في عينة/واالتصاالت ودورها في السلوك المالي للمصارف التجارية
 المجلد، المجلة األكاديمية لجامعة نوروز،من فروع المصارف التجارية األهلية في محافظة دهوك
.448-434  ص، العراق، دهوك، جامعة نوروز،)4(  العدد،)4(
 التمكين اإلداري كمدخل لتعزيز االلتزام التنظيمي للعاملين بالتطبيق على،8102 ، أحمد، مصنوعة.81
 مجلة،الشلف-أعضاء اإلدارة االشرافية (رؤساء األقسام ونوابهم) بجامعة حسيبة بن بوعلي
.344- 384  ص، الجزائر، جامعة الشلف،)04(  العدد،اقتصاديات شمال افريقيا
 العالقة بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي لدى موظفي،8102 ، ضيف هللا عبيد، المطري.80
 مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية،وزارة االسكان في المملكة العربية السعودية
-87  ص، المملكة العربية السعودية، جامعة الملك عبدالعزيز،)0(  العدد،)87(  المجلد،واإلدارية
.44
دراسة/ أثر حوكمة تكنولوجيا المعلومات على جودة التقارير المالية،8104 ، ريم محمد، نصور.88
. سوريا، جامعة تشرين، كلية االقتصاد، أطروحة دكتوراه،ميدانية
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