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 :المستخلص

تقديم عدد من استراتيجيات تطوير هي من اهم األهداف التي سعت الدراسة الى تحقيقها   

وبما يتناسب مع طبيعة  باعتبارها كمدخل لتعزيز سمعة تلك المنظماتأداء المنظمات الحكومية 

 المنظمة عينة الدراسة.

في واقع حال احدى اهم المنظمات الحكومية  رباختباكونها تهتم وتنبع أهمية الدراسة من   

والتي تقدم خدماتها لشرائح واسعة من مجتمع  مركز قضاء تكريت اال وهي مديرية بلدية تكريت

، وجرى )المراجعين( لتلك المديريةمن المستفيدين ( فرداً 11تكونت عينة الدراسة من )اذ  المدينة،

مقاييس  المتمثلةاعتماد عدد من االختبارات اإلحصائية الرئيسة والفرعية ب الدراسةاختبار فرضيات 

 تهذا ولقد خلص .البسيط والمتعدداالرتباط واالنحدار  يوتحليل (t)اإلحصاء الوصفي واختبار 

نجاح تطبيق انموذج الدراسة الفرضي على المستوى  اهمهاالى عدد من االستنتاجات  الدراسة

 الميداني للدراسة.

من المقترحات التي يمكن اعتمادها من قبل الباحثين والمنظمات  كما قدم الباحث عدد  

يمكن للمنظمات الحكومية األخرى الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بموضوع الدراسة واهمها 

اعتماد ذات االستراتيجيات التي اعتمدتها الدراسة كسبيل ناجح لتعزيز سمعتها المنظمية تجاه 

 أصحاب المصلحة.

 .، سمعة المنظمةاستراتيجيات تطوير أداء المنظمات الحكوميةفتاحية: الكلمات الم
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Abstract: 

  One of the most important objectives of this study is to provide a number of 

strategies to develop the performance of governmental organizations as an approach to 

enhance the reputation of these organizations and in proportion to the nature of the 

organization sample study. 

  The importance of the study belongs from the fact that it is interested in studying 

the situation of one of the most important governmental organizations in the Tikrit city, 
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the directorate of Tikrit Municipality. Which provides services to large segments of the 

city community. The sample of the study contains (55) beneficiaries of that directorate, 

and was tested the main and subsidiary study hypotheses with the adoption of a number 

of statistical tests are the description-statistics, (t) test, and correlation analysis and 

simple and multiple regression. The study concluded with a number of conclusions, 

including the successful application of the hypothetical study model at the field study. 

  The researcher also introduces a number of suggestions that could be adopted by 

researchers and governmental and non-governmental organizations relevant to the 

study, the most important of which other governmental organizations can adopt the 

same strategies of this study as a successful way to enhance their organizational 

reputation towards stakeholders. 

Keywords: Strategies for Developing the Performance of Governmental Organizations, 

Organization Reputation. 
 

 المقدمة

اختراع الحكومات  العام بهدف د العالم من بحث عن منهج جديد إلدارة القطاعرغم ما يسو  

المنظمات العامة لم تسفر عن نتيجة مرضية الى االن وما إدارة  والمتمثلة بجهود تطويرمن جديد 

اخرى متوافرة لتحقيق تلك الغاية التي ما  استراتيجياتلحديث مستمر عن ضرورة البحث عن زال ا

برحت رؤية بعيدة المنال تسعى المنظمات الحكومية اليها من اجل تحقيق الفاعلية والكفاءة 

وبالتالي تعزيز سمعتها وتحسين  تلك المنظمات عنرضا الجمهور واصحاب المصالح ل والوصول

سعى العديد من الباحثين المهتمين باإلصالح ولذلك فقد  ذهان المستفيدين من خدماتها.صورتها في ا

منظمات الباحثين وال اسهاماتمستخلصة من االستراتيجيات الاالداري الى اعتماد مجموعة من 

منها ميثاق المواطن الذي تبنته دول منظمة التعاون وتطوير االداء االداري الدولية في مجاالت 

 ISOالتقييس الدولية منظمة و TQM ة الجودة الشاملةرومبادئ ادا OECDادي والتنمية االقتص

والتي تقدم الحكومية  اداء المنظمات طويرتفي التي كان لها االثر وتجارب العديد من البلدان 

ندية والنيوزلندية والسنغافورية تلك البلدان ومنها التجربة الكخدماتها لشريحة واسعة من مواطني 

الى  الحالية دراستهمن خالل  جتهد الباحثفقد ا لذلكو، ربية المتحدةالماليزية ودولة االمارات العو

اداء تطوير تساهم ولو بشكل متواضع في سوف انها  يرى مناسبة استراتيجياتالمساهمة بوضع 

بشكل خاص والتي )مديرية بلدية تكريت(  عينة الدراسةومنها  عام بشكلالمنظمات الحكومية 

انخفضت كفاءتها وفاعليتها وتراجع الدور الذي يفترض ان تقوم به في خدمة عموم  افراد المجتمع 

دعم خطط التنمية في بلدنا العزيز وهذا بالتالي سوف ينعكس ايجاباً في تعزيز والمساهمة في 

اتيجيات استراختبار اهمية وفي السياق ذاته فان الدراسة الحالية سوف تركز على  سمعتها المنظمية.

من خالل استطالع اراء عدد من  تعزيز سمعتها المنظميةفي تطوير أداء المنظمات الحكومية 

 وكاالتي: المستفيدين من خدمات مديرية بلدية تكريت، هذا وقد تم تقسيم الدراسة الى أربعة مباحث

 .لدراسةالمبحث األول: منهجية ا

 المبحث الثاني: اإلطار النظري.

 إلطار الميداني.المبحث الثالث: ا

 .مقترحاتالمبحث الرابع: االستنتاجات وال
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 المبحث األول: منهجية الدراسة

من العديد من المشكالت االدارية التي تتمثل في مديرية بلدية تكريت تعاني  مشكلة الدراسة: اوالً.

ت الروتين والتعقيد في اجراءات العمل وشيوع ظاهرة االهمال والتسيب والتراخي في ممارسا

على من اثار سلبية كبيرة لتلكؤ االعمال اإلدارية وما ترتب على ذلك العمل مما خلق بيئة حاضنة 

مما أدى ذلك الى تدهور تقديم الخدمات العامة بشكل مرضي ضعف المتمثل في تلك المديرية اداء 

 .اذهان المستفيدين من خدمات تلك المديريةسمعتها لدى 

 ا:هاتهوتوج الدراسةن ان تؤطر والى حدود معينة مشكلة التالية يمك التساؤالت ولعل  

 فلسفته؟وما هي  المنظميما هو االداء . 5

من مساهمات  االداء الحكومي التي يمكن ان تقدمها التجارب المستخلصة استراتيجياتماهي . 2

 من تلك االداء في هذا المجال وهل يمكن االستفادة بتطويرمهتمة الدولية المنظمات الباحثين وال

)مديرية بلدية تكريت( االداء في المنظمات الحكومية بشكل عام والمبحوثة ستراتيجيات لتطوير اال

 بشكل خاص.

 ؟عينة الدراسة في المنظمات المبحوثة االداء الحكومي طويرت استراتيجياتما مدى توافر . 3

المستفيدين من  وجهة نظر من عينة الدراسةالمنظمة تلك االستراتيجيات في تعزيز سمعة  تؤثرهل  .6

 ؟خدماتها

احدى الموضوعات من اداء المنظمات الحكومية  طويرت يعد موضوعأهمية الدراسة:  ثانياً.

ما زال الحديث عنها  أخرى، اذ انهالمتجددة االهمية من جهة والمستعصية على االنجاز من جهة 

ديم مقاربة فكرية للموضوع من خالل تقالى الدراسة  تسعىلذا  ،تحليال وتأصيال واستشرافاً مستمرا 

نجاحها في بيئات  ثبتتالمنظمات الحكومية والتي عدد من استراتيجيات تطوير أداء اتوظيف 

لدى اذهان  تعزيز سمعة المنظمات الحكومية فيلعربية المشابهة للبيئة المحلية مختلفة ومنها ا

 المستفيدين منها.

 المنظمات الحكومية اداء طويرت السعي نحوس للدراسة هو الرئيان الهدف  اهداف الدراسة: ثالثاً.

جهود التطوير في االداء الحكومي في دول مختلفة  أثرىباالستفادة من التراكم المعرفي الذي وذلك 

 :باآلتياال ان االهداف الفرعية التي تعبر عن هذا الهدف يمكن تحديدها  ،عربية وأخرى اجنبيةمنها 

 .ةالحكومي المنظمات اداءالتعرف بموضوع . 5

في استخالصها  اجتهد الباحثالتي  عينة الدراسةالمنظمة اداء  طويرمقترحة لت اتاستراتيجيوضع  .2

نجاحها النسبي في العديد من الدول التي ثبت اهمات العديد من الباحثين والتي من خالل اختزال مس

 تبنتها.

أداء المنظمات الحكومية )استراتيجيات تطوير  اختبار وقياس العالقة والتأثير بين بعدي الدراسة. 3

 )مديرية بلدية تكريت(. عينة الدراسةوسمعة المنظمة في المنظمة 

فقد تم تصميم  اوبيان توجهاته الدراسةاجل تحقيق اهداف  من :اوفرضياته انموذج الدراسة رابعاً.

استراتيجيات تطوير  تسعىمن فلسفة مفادها االنموذج ( وينطلق 5يوضحه الشكل ) انموذج فرضي

من خالل اعتماد هذا االمر يتحقق وأداء المنظمات الحكومية الى تعزيز سمعة تلك المنظمات 

إدارة إعادة الهيكلة اإلدارية، وهي ) التي اجتهد الباحث في افتراضها اتاالستراتيجيمجموعة من 

 .االت(تقانة المعلومات واالتصالجودة الشاملة، المساءلة والشفافية واخيراً 

 



 2152/ 2( ج64( العدد )51عة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )جام

 

55 

 استراتيجيات تطوير أداء المنظمات الحكومية

إعادة الهيكلة 

 االدارية

إدارة الجودة 

 الشاملة

المساءلة 

 والشفافية

تقانة المعلومات 

 واالتصاالت

                   

 

 سمعة المنظمة

 الفرضي للدراسةنموذج اال :(5الشكل )

 يريشير الى عالقة التأث                 

 .من اعداد الباحث المصدر:

 الدراسة:فرضيات 

 جميع استراتيجيات تطوير أداء المنظمات الحكومية في المنظمةتتوافر الفرضية الرئيسة األولى: 

 على المستوى الكلي والجزئي. عينة الدراسة

 في المنظمة عينة الدراسة.سمعة المنظمة جميع متغيرات تتوافر  الفرضية الرئيسة الثانية:

سمعة معنويا في أداء المنظمات الحكومية استراتيجيات تطوير  تؤثر: لثةلفرضية الرئيسة الثاا

 .عينة الدراسةالمنظمة 

 االتية:الفرضيات الفرعية الرئيسة وتنبثق من هذه الفرضية   

 .عينة الدراسةسمعة المنظمة  معنويا في اإلداريةاعادة الهيكلة استراتيجية  تؤثر. 5

 سمعة المنظمة عينة الدراسة.معنويا في إدارة الجودة الشاملة تيجية استرا تؤثر. 2

 سمعة المنظمة عينة الدراسة.معنويا في المساءلة والشفافية استراتيجية  تؤثر. 3

 عينة الدراسة.سمعة المنظمة معنويا في تقانة المعلومات واالتصاالت استراتيجية  تؤثر. 6
 

 اسةالمبحث الثاني: اإلطار النظري للدر

 استراتيجيات تطوير أداء المنظمات الحكومية

جاء على مراحل قد داء ان التطور الحاصل في اال :والخصائص داء المنظمي: المفهومألا اوالً.

انصب هذا التطور في بدايته على المجال التطبيقي اذ  ،مات ودول العالم الصناعيمتعاقبة في منظ

وفي اطار  واالنسانية،ا بالظروف االجتماعية وعلى المؤشرات المالية أوال وبحسب تأثره

حاولت االدارة الحكومية ان تثبت ان واليات المتحدة والدول االوربية الممارسات الحكومية في ال

االجراءات واالليات المؤدية الى تكوين الموازنات الحكومية من خالل ممارسات محاسبية يغلب 

ت هذه الرؤية اكثر وضوح في حينها لترشيد مطة وقداالنشطة بتكاليف تلك االنش عليها طابع ربط

 (2 ،2112 ،)ادريس والغالبياألداء. منفعة وارقى من ناحية اكثر االنفاق الحكومي وجعلة 

القرن العشرين ومطلع القرن الحادي  تحديداً في نهايةولقد اسست التوجهات الجديدة و  

منظمة الحكومية من انجاز اهدافها وتحسين ترتيب التنظيم والموارد لتتمكن ال إلعادةوالعشرين 

المكون الرئيسي لنجاحها والذين يعدون وتزويد قيمة الى اصحاب المصالح االخرين  فاعليتها
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التميز في االداء ليس خيارا وانما مطلبا  أصبحاذ ، ما يكون أحسنمهامها على  ةوتمكينها في ادار

 ديمومته.يستوجب 

االعمال والمنظمات لمنظمات  مهمةفاهيم الجوهرية والمورغم ان مصطلح االداء من ال  

وال كانت  ، اذداءوصل الى اجماع حول مفهوم محدد لألالحكومية على حد سواء اال انه لم يتم الت

كما  ،متنوعة وكثيرة الباحثينتزال االهتمامات قائمة والمقاييس المعتمدة في دراسته وقياسه من قبل 

هداف واتجاهات الباحثين في دراستهم لألداء وبصفة عامة فاألداء او لتعدد وتنوعيعود االختالف 

 (3 ،2112 ،)رزيق. هو يعكس نجاح او فشل المنظمات الحكومية في اداء مهامها

مة ألولويات داء على انه موازنة المنظلأل (BIoomquist & Julia, 2008, 20وينظر )  

واين ترغب ان تكون  ،؟حاليااسية اين تقع المنظمة ادارتها على تساؤالت اسإجابة االستراتيجية بعد 

ومن  ،؟ذلكوكيف يمكن تحقيق  ،؟ المرغوبةفي تحقيق األهداف فعالً وهل عملها يصب  مستقبال؟

 وظيفة؟ثم صياغة مؤشرات اداء كل 

عبارة عن "انه على االداء  (Wheelen & Hunger, 2000, 231)كل من ويعرف   

والفعاليات التي تقوم بها المنظمة والتي عندها تحدد المعايير ويتم مقارنتها النتائج النهائية لألعمال 

على النتائج المرغوبة التي تسعى المنظمة التأكيد انه تم  المفهومهذا يستدل من و ."المتحققةبالنتائج 

 هعلى االهداف طوية االمد فقد عرف ينظر لألداء من زاوية التركيز من كوهنا، الى تحقيقها

يمثل ذلك النشاط الشمولي المستمر والذي يعكس نجاح المنظمة " ( بانه36 ،2111، سيني)الح

وفق اسس ومعايير محددة تضعها  واستمراريتها وقدرتها على التكيف مع البيئة او فشلها وانكماشها

 ".المنظمة وفقا لمتطلبات نشاطها وعلى ضوء االهداف طويلة االجل

مة في تحقيق في سياق النجاح الذي تحققه المنظ االداء (Ecclies, 1991, 13) كما عرف  

 .أهدافها"لقدرة المنظمة وقابليتها على تحقيق انعكاس على انه "فها ااهد

ما تم إنجازه من الفرد او الفريق  قياس"  هالمؤسسة االوربية إلدارة الجودة بان هعرفتوهذا   

 (org.www.EFQ). " او المنظمةالعملية  او

في سياق التعريف الذي تقدمة برامج جوائز الجودة الوطنية لألداء اذ يشير برنامج  وال زلنا  

نتائج المخرجات التي تم "عن يعبر ان مصطلح االداء  الى (BNQPبالدريج الوطني للجودة )

عن ان االداء يعطي الفرصة ألجراء عملية التقييم  فضالً  العمليات والمنتجاتالحصول عليها من 

غايات والمعايير والنتائج والمقارنة مع المنظمات االخرى ويمكن التعبير عنه بمؤشرات نسبة الى ال

 (BNQP, 2002, 69) ".مالية وغير مالية

 إطارقدمته المنظمة العربية للتنمية االدارية في  بالتعريف الذي السابقة التعاريفكل ونختم   

 على انه بشكل عام ة اذ عرفت االداءاهتمام المنظمة الدائم بتطوير االداء لألجهزة الحكومي

 .لنتائج اعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية المنظومة المتكاملة

 (2، 2111، مخيمر واخرون) هي:ظمي بهذا المفهوم يشتمل على ابعاد ثالثة نواالداء الم         

 متخصصة.الوحداتهم التنظيمية  إطارأداء االفراد في  -

 للمنظمة.السياسات العامة  إطارأداء الوحدات التنظيمية في  -

 والثقافية.البيئة االقتصادية واالجتماعية  إطاراداء المنظمة في  -

ظمي على هذه االبعاد الثالثة اال انه يختلف عن كل بعد نوبرغم اشتمال مفهوم االداء الم  

عن االداء الفردي ويختلف عن أداء الوحدات التنظيمية  ظمي يختلفنالم فاألداء منفرداً،منها لو اخذ 
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في الحقيقة محصلة لكليهما باإلضافة الى تأثيرات البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية ألنه 

 عليهما.

وفي ضوء ما تقدم من تعريفات تتعلق بمفهوم االداء بشكل عام وفي ضوء التعريف الذي   

الذي ينسجم مع  االجرائي دارية فانه يمكن ان يقدم الباحث تعريفهة االقدمته المنظمة العربية للبيئ

من المعايير التنظيمية  مجموعة" على انهاهداف الدراسة الحالية اذ يعرف االداء الحكومي 

بالشكل الذي أدائها  تطويرستودي الى  الحكوميةوالعملياتية التي ان توفرت والتزمت بها المنظمات 

 ."من خدماتها المستفيديناد يحقق حاجات االفر

ة لها سمات ــات الحكوميــان المنظمبر ــينك دـأحال  خصائص المنظمات الحكومية: ثانياً.

 :هيالمنظمات الحكومية  خصائص أبرزومن  ومشكالت تجعلها مختلفة عن منظمات االعمال

 :(Downs & Larky, 1999, 45) ( و43 ،5222 )اللوزي،

فهي تسعى الى خدمة ، ومية بانها ذات اهداف متعددة ومعقدة ومتناقضة احياناً تتسم المنظمات الحك. 5

وكفاءة ومساواة مما يجعل امر  بفاعليةالمواطنين بمختلف فئاتهم كما انها تسعى الى تحقيق اهدافها 

 الوقت.تحقيق هذه االهداف غير ممكن في نفس 

 االداري،في قمة الهرم  جماالً اات الحكومية في المنظم االستراتيجية تتمركز سلطة اتخاذ القرارات. 2

 البسيطة.في االدارات الوسطى والدنيا على القرارات الروتينية  المدراءصر سلطة توتق

انسياب المعلومات من االعلى الى  ويتمتتسم المنظمات الحكومية بتعدد المستويات االدارية فيها . 3

 لعكس.بااالسفل و

تعقيدها ويتطلب انجاز معاملة ما المرور بالعديد بفي المنظمات الحكومية تتسم اإلجراءات االدارية . 6

 واالقسام.من االدارات 

يتمتع الموظف الرسمي في المنظمة الحكومية باألمن واالستقرار الوظيفي مما يجعل عملية تسريحة . 1

 ذلك.االنظمة والتعليمات المحددة ل بموجب او نقلة صعبة للغاية اال

ازنة العامة للدولة شروط اعداد الموازنات المختلفة للمنظمات الحكومية وتنفيذها حيث تحدد المو. 4

توضع بشكل مفصل كيفية التصرف باآلمور المالية وضرورة اتباع االنظمة والتعليمات المنظمة 

 لذلك.

اخذ موافقة تحدد انظمة الخدمة المدنية عدم الغاء اي وظيفة او دمجها او تشكيل ادارة جديدة اال بعد . 8

 الجهة المختصة.

 في البلدان النامية من ضعف انظمة المعلومات وخصوصاً  إجماالً تعاني المنظمات الحكومية . 5

في هذه المنظمات غير ممكن بسبب شح المعلومات  تغييرات شاملةمما يجعل امر احداث  المحوسبة

ت الجيدة القادرة على الالزمة والكفاءات المتخصصة ذات الخبرات والمهارا وضعف التقانة

 االجهزة.ألحداث نقالت جوهرية في اداء هذه تلك التقانة استخدام 

المحافظة على  مبداتولي المنظمات الحكومية اهتماما كبيرا بموضوع الرقابة والتدقيق انطالقا من . 2

 العام.المال 

   المطلوب  االعمال ددوظيفي حيث تزيد قوة العمل عن ع ترهلتعاني المنظمات الحكومية من . 51

 .أدائها

لقد شهد العقدان الماضيان تحوالت اساسية في  استراتيجيات تطوير أداء المنظمات الحكومية: ثالثاً.

اطار المفاهيم الخاصة بإدارة القطاع الحكومي فقد تحول الحديث من االدارة الى الريادة ومن 
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ن ضبط ومراقبة التكاليف الى ادارة االداء السيطرة المنبهة واالدارية الى سيادة متلقي الخدمة وم

ومن زيادة كمية المخرجات الى تحسين جودة الخدمات ومن تقييم مدى سالمة االجراءات الى 

المساءلة عن النتائج ومستويات االداء وقد جاء التحول الحاسم في ايجاد الخدمات الحكومية اثر نشر 

وما تاله من  ((Tom Peters, 1982ي األمريكللكاتب  (Search for Excellence)كتاب 

كتابات اخرى ربطت تميز المنظمة بعدة خصائص من اهمها التوجه بالزبون وكسب الزبون وفي 

( باالمتداد من قطاع الصناعة الى قطاع الخدمات (Juran & Demingنفس الفترة بدء كل من 

ر الخاصة بتصميمها يالمعايالحكومية وتعاظم الدور الذي يؤديه المستفيد من الخدمة في تحديد 

واساليب تقديمها ومن هنا برزت الحاجة الى ايجاد صيغة توكد إلدارة المنظمات الحكومية 

 .ر المهنية العاليةيللمعاي مطابقةبجودة ما تقدم من خدمات  ةمرتبط تهاان انشطب والمستفيدين

 (ISO) صفاتاللمو وجاءت سلسلة المواصفات المكتوبة التي اصدرتها المنظمة العالمية   

الجودة الذي تتبناه المنظمة يتوافق مع حاجات ورغبات المستفيدين كما ظهر ادارة لتؤكد ان نظام 

اداء  طويرلتاعتمادها التي يمكن  ستراتيجياتمفهوم ميثاق المواطن ليعرض مجموعة من اال

وعينة كل عام ومن اجل النهوض بأداء المنظمات الحكومية العراقية بش، المنظمات الحكومية

مستخلصة من مساهمات استراتيجيات الى اعتماد مجموعة  بشكل خاص فقد سعى الباحث الدراسة

 منها ميثاق المواطن الذي تبنته دول منظمة التعاون االقتصادي والتنميةوباحثين ومنظمات دولية 

(OCED ) ـالجودة الشاملة لإدارة ومبادئ (Juran Deming &) وليةومنظمة التقييس الد 

ISO))  ًاداء المنظمات الحكومية  في مجال تطوير المتقدمةدول العن االعتماد على تجارب  فضال

ا التجربة هاداء الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك البلدان ومن تطويروالتي كان لها عظيم االثر في 

 لذلك يطمح الباحث .تحدةالكندية والنيوزلندية والسنغافورية والماليزية ودولة االمارات العربية الم

عينة اداء المنظمات الحكومية ومنها طوير ولو بشكل متواضع في ت االستراتيجياتان تساهم هذه 

ليتها وتراجع الدور الذي يمكن ان تقوم به في ابشكل خاص والتي انخفضت كفاءتها وفع الدراسة

 ىالعبء الملق ضيخفخدمات وتتقديم الخدمات الفاعلة التي تلبي حاجات الفرد المستفيد من تلك ال

 مفي دع فاعالً  الظروف التي يمر بها بلدنا ليكون لهذه المنظمات دوراً  ظلوخاصة في  هعلى عاتق

لهذه  عرض وفيما يلي ،شاملة الطامحة لتقدم المجتمع وتحقيق رفاهية أفرادهالتنمية الخطط 

 ،(6 ،2112 الشقاوي،)( 653، 5226)هيجان،  :التي تم اعتمادها في هذه الدراسة ستراتيجياتاال

  :(Kamarck, 2003, 123)، (Denhardt, 1999, 133) ،(23، 2112)رزيق ،

يحفل الفكر االداري بحجم متزايد من االبحاث والدراسات التي تنادي  االدارية:عادة الهيكلة إ. 1

حركتها وفعاليتها  جميعا بإعادة الهيكلية داخل المنظمات الحكومية لتحريرها من القيود التي تحد من

تخضع المنظمات إلى جملة من الضغوط  اذ ،الخدمات المقدمة للمواطنين جودةباتجاه تحسين 

الواقع يفرض إعادة هيكلة أجهزتها اإلدارية لالنتقال واعليتها، والقيود التي تعيق عملها وتحد من ف

في محيطها الخارجي من  أثيروهذا ما يسمح لها بالت الفاعلية،بها من وضع الضعف إلى حالة القوة و

إعادة الهيكلة اإلدارية  جيدة، وتتمثلخالل ما تطلبه من موارد )مدخالت( وما تقدمه من مخرجات 

التي تقوم بين مكوناتها  العالقاتفي مختلف الخطط والبرامج المتجددة التي تضعها اإلدارة لتغيير 

ال هذا التغيير ، ان ا ورفع قدرتها التنافسيةأدائه تطويرقصد بالمختلفة في لحظة زمنية معينة، وذلك 

من أجل اكتساب هيكل جديد يناسب أهداف  للمنظمةمن خالل تغيير البنية )الهيكل( التنظيمية اال يتم 
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او  وشعبة ادارية خالل الغاء او دمج وحدات تعيشها ومنالمنظمة ويالئم الوضع والظروف التي 

 (36 ،2155 السيد،) :ل على العمليات االتيةتشتم ذلك فإنهاعن  فضال، أخرىاستحداث 

تعميق سياسة الالمركزية عن طريق تفويض المزيد من الصالحيات لكل مستوى اداري بما يناسب  -

 وطبيعة االنشطة التي يمارسها وحجم المسؤوليات الملقاة عليهم.

نظيمية البيروقراطية التحرر من القوالب الجامدة والهياكل الت للمنظمةابتكار نمط تنظيمي يحقق  -

والتوجه نحو الهياكل العضوية واالنظمة ذات االتصاالت في جميع االتجاهات وتعزيز التمكين لدى 

 العاملين.االفراد 

على االداء  ومعايير للحكمالتخطيط والمتابعة والتصميم وااللتزام بأسس  العلمية فياعتماد االسس  -

 وتحديد النجاح والفشل.

ة تشجع على االبتكار والتجديد والتطوير في العمل االداري والتزود بمعرفة الجودة خلق ثقافة عام -

 .لألفراد العاملينواالقبال المتزايد على العمل بين العاملين وايجاد بيئة محفزة 

 المعقد.تطوير اللوائح والنظم االدارية بما يبسط االجراءات والغاء الروتين  -

 تمثل العنصر االساسي في قيادة وتوجيه العمل. ايعليا تطوير القيادات االدارية ال -

 المواطنين. المنظمة معبرمجة القواعد واالسس التي يتم بمقتضاها تعامل  -

االستدالل من الشريعة االسالمية المليئة بالقيم والمبادئ التي يمكن  ةتبني اخالقيات العمل المستمد -

 الحكومية.عند قيادة وادارة المنظمات  بها

التقانات االهتمام بأعداد برامج التدريب للعاملين من اجل زيادة مهاراتهم الضرورية للتعامل مع  -

 رضاهم. وكسبلتعامل مع المواطنين ا الحديثة في تخصصاتها الوظيفية وكيفية

 التركيز على المخرجات والنتائج وليس على االجراءات. -

مة والتي تتولى عملية التنقيح والمتابعة الدورية اداء المنظ بتطويرانشاء وحدة متخصصة معنية  -

وتقديم االقتراحات الالزمة للتحسين مع التركيز على احتياجات المواطنين وقيامها بأعداد تقارير 

 لتعزيزها.االداء ومعرفة االنحرافات السلبية لتالفيها وااليجابية 

ادارة الجودة  استعمال ضرورة الى العلميةتشير العديد من الدراسات ادارة الجودة الشاملة:  .2

اداء المنظمات الحكومية وتقديم خدماتها لزبائنها من  طويرلت فاعلةالشاملة كمنهجية ادارية 

 المتميز.في تحقيق اعلى معايير االداء الحكومي ذلك المواطنين بأعلى مستويات الجودة مما يساهم 

ي الحريص على تحقيق االهداف بغض النظر والواقع ان االستمرار في اتباع االسلوب البيروقراط

لم يعد مقبوال بل ينبغي التركيز على جودة االهداف المتحققة باإلضافة الى  اتاالنجازجودة عن 

في مجال تقديم الخدمات  ةك المنظمات الحكومية لحاجتها الماسة لعمليات التحسين المستمردراا

كل ذلك  ،ة الى جانب تضاؤل وندرة المواردوذلك بسبب العجز المتزايد في الموازنات الحكومي

كما وان هناك مجموعة من  ،فرض اهمية تبني نظام ادارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي

في القطاع الحكومي الى تبني مفهوم ادارة الجودة الشاملة ومن  مدراء المنظماتالعوامل التي تدفع 

 :(24 ،2115 )الصرايرة والعساف، هذه العوامل

 .ةالحكومي المنظمات االنتاجية فيالطلب المتزايد على تحسين وتطوير  -

ويرى ، ارتباط الجودة باإلنتاجية فالجودة تتطلب عمل االشياء بطريقة صحيحة ومن اول مرة -

القطاع  منظمات( من تكاليف الخدمات التي تقدمها %11-61الخبراء في هذا المجال بأن نسبة )

 الجودة. هدف لغياب التركيز علىالحكومي تضيع هدرا وذلك 
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ضرورة تجاوب الحكومة مع طلبات المستفيدين الملحة والتي تصاعدت بفعل عوامل سياسية  -

وفكرية وثقافية ادت الى ارتفاع مستوى الجودة المطلوبة من قبلهم. االمر الذي يعني مزيدا من 

 االهتمام بتطبيق ادارة الجودة الشاملة كوسيلة لذلك.

على العمل الجماعي  أكبران ادارة الجودة الشاملة تحقق قدرة  التنظيمية: حيثلفاعلية سيادة ا -

كما تعمل على تحسين العالقة بين االدارة والموظفين وبهذا  االتصاالت،وتحقق تحسنا كبيرا في 

 العمل.يقل معدل دوران 

وية سنجد أن هذه الكلمة هي عند البحث عن كلمة )المساءلة( من الناحية اللغ :والشفافيةلة ءالمسا. 3

مصدر الفعل الرباعي )َساََءَل(، إذ ينبثق مفهوم كلمة )المساءلة( من فكرة مفادها "بأن يخضع كل 

من حصل على تفويض من جهة معينة بصالحيات وسلطات وقرارات معينة واستخدامه للموارد 

لطات والموارد التي وضعت في الوقوف امامها لإلجابة عن كيفية استعماله لتلك الصالحيات والس

تحت تصرفه وتنفيذه للقرارات"، لذا فان المسؤول هو الشخص المعني والذي سوف يتم مساءلته 

 (2، 2153الحقاً. )الشريف، 

على أنها "خضوع االفراد العاملين في الحكومية وعرفت المساءلة في منظمات االعمال   

لين للمحاسبة من اصحاب المصلحة ذوي الصلة المنظمات من القيادات اإلدارية واالفراد العام

المباشرة وغير المباشرة بالمنظمة عن نتائج االعمال والمخاطر التي تنجم عنها"، ومن الجدير 

بالذكر أن اكثر ما يشجع االفراد العاملين على العمل ويزيد من نشاطهم وفاعليتهم ليس فقط تقاضي 

كافئة لسنوات خدمتهم وال يمكن حتى نظام تقييم األداء األجور الجيدة وال المرتبات التقاعدية الم

فحسب وإنما هي ثقافة المنظمة المستندة الى النتائج والنابعة عن نظام للمساءلة يمتاز بالشفافية 

 (Kolb, 2008, 4)والعدالة واالستقاللية والمشاركة. 

تتم بين اإلدارة العليا  الوضوح والتبيان في كل مجاالت العمل التي"شير إلى تف اما الشفافية  

والمستويات اإلدارية األخرى، بحيث تكون المعلومة متاحة للجميع كل حسب اختصاصه، وذلك 

 (15 ،2114)عبد الحليم وعبابنة،  ".لعاملينبالإلفادة منها في أداء المهام المنوطة 

الى غير ذلك تصميم وتطبيق النظم واالليات والسياسات والتشريعات "تعني الشفافية كما و   

من االدوات التي تكفل حق المواطن في معرفة وفهم ومراقبة وتنقيح قرارات وسلوكيات الموظفين 

واتاحة المعلومات للمواطنين المتعلقة بالنشاطات واالجراءات والقرارات التي تتخذها  العموميين،

ية وميثاق عمل ضروري لوضع معايير اخالق ، فالشفافية متطلب"المنظمة وضمان الوصول اليها

وتحقق الشفافية  منه،من الثقة وكذلك المساعدة على اكتشاف الفساد والحد  هلما تؤدي الي منظمي

 (551 ،2112)أفندي،  :عدد من المنافع والمزايا التي ال غنى عنها في اي مجتمع ديمقراطي

ومية التي ال يوافق اتاحة المعلومات تمكن المواطن من االعتراض المبرر على اعمال المنظمة الحك -

 للمصلحة العامة او الخاصة. تبعا عليها

حذرا وحرصا في اعماله خشية المساءلة من  أكثراتاحة المعلومات تجعل الموظف الحكومي  -

 المواطنين.

الحكومة االلكترونية والتي تبقي التواصل الدائم بيسمى  مهم لمااتاحة المعلومات هي جزء  -

 تيسر خدمتهم.والمستمر مع المواطنين و

وتبني مفهوم واالتصاالت  المعلومات تقانةتعظيم االستفادة من  ان واالتصاالت:تقانة المعلومات . 4

تساعد الحكومات على منح المواطنين خدمات متميزة مع خفض تكاليف ، الحكومة االلكترونية
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 جهة مشاكل الواسطةلية الرقابة في مواعكما انها تزيد من درجة شفافية الحكومة وفا ،التعامالت

لذا فقد تبنت المنظمة العربية للتنمية االدارية جائزة الحكومة االلكترونية المسماة ، والمحسوبية

عن انطالقها في شباط  أعلنة للدول العربية والتي هوهي مسابقة موج االلكترونية(الحكومة  )درع

بيئة رقمية شفافة وامنة عن طريق بناء من رؤية المنظمة حول  وتجيئ الجائزة انطالقاً  (2112)

حث الدول العربية على المشاركة في العالم الرقمي واالبداع في تصميم موقع الحكومة االلكترونية 

واالتصاالت عن طريق اتباع المعلومات وتقانات ان كل ما سبق يتطلب تطوير نظم  العربية،

 (Moorthy et al., 2012, 12) الخطوات االتية:

المعلوماتية لشاغلي الوظائف القيادية واإلشرافية وتزويدهم بنوعين من الثقافة  قافةتطوير الث -

الحاسبات التي تشمل فهم مصطلحات الحاسوب مع  )ثقافةللتعامل مع نظم وتقانات المعلومات وهما 

القدرة على تشغيل واستخدام الحاسبات وثقافة المعلومات التي تركز على كيفية استخدام المعلومات 

 في معالجة المشاكل االدارية وتبادلها مع االخرين(. 

المعلومات من حيث اختيار االجهزة والبرامج وعمليات  تقاناتتطوير النظم المتبعة في توفير  -

 التدريب والصيانة وتعديل وتطوير االجهزة المستخدمة.

يم التقليدية للعاملين على مستوى الجهة الحكومية وذلك بإعادة صياغة المفاه تقانيهتكوين رؤية  -

حول نظم واساليب العمل وهذه الرؤية تعني ربط تقانات المعلومات بأهداف واحتياجات المستويات 

 االدارية المختلفة.

تتناسب تدعيم قنوات االتصال بين المنظمات الحكومية وتأمين تدفق المعلومات فيما بينها بدرجات  -

 المتكامل.االداء التعاوني  ومتطلبات

تدعيم قنوات االتصال بين المنظمات الحكومية والمجتمع وتأمين استجابتها الحتياجات وتطلعات  -

 المجتمع من خالل الخدمات التي تقدمها والعمل المتواصل على تنمية العالقات المتبادلة بينها.
 

 سمعة المنظمة

وضوعات من احدى المسمعة المنظمة يعد موضوع  المنظمة:مفهوم وتعريف سمعة  اوالً.

الجوهرية التي تتطلب التفسير والتوضيح واالهتمام بها من قبل جميع اشكال المنظمات وذلك لكونها 

اذ تعكس  ،القابلة للكسر والتغيير عبر مراحل دورة حياة المنظمةوتمثل احدى موارد المنظمة الهشة 

منها والبشرية  )الماديةة سمعة المنظمة مجموع ما تستثمره المنظمة من امكانياتها وقدراتها المختلف

في تطوير وتحسين اداءها نحو االفضل بقية ارضاء اصحاب  والمعلوماتية(وحتى المالية 

 (Carroll, 2013, 15المصلحة. )

تسعى كل المنظمات الى تحقيقه وبما يتناسب مع  اساسياً  مة هدفاً ظلقد اضحت سمعة المنو  

تيجي االهم للمنظمات في عصرنا الحاضر هو حاجات ورغبات اصحاب المصلحة، فالدور االسترا

البناء والمحافظة على سمعتها الطيبة في نظر مختلف االطراف المؤثرة والمتأثرة بنشاطها وهوية 

 (52 ،2115 ،)سادلر .قوية لعالمتها

هذا ولقد تناول العديد من الباحثين موضوع سمعة المنظمات من خالل تصورات وتقييمات   

ن ضمنهم زبائنها ووسائل االعالم المختلفة ورجال االعمال استنادا الى اصحاب المصلحة وم

ة بمثابة منتائجها وادائها المتحقق طوال فترة بقائها، وكما ان علماء االجتماع يعدون سمعة المنظ

البناء االجتماعي الذي تحصل علية المنظمات من عالقتها مع اصحاب المصلحة، فهي تتراكم عبر 
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ولسمعة المنظمة  (Stewart, 2006, 480) .لذلك فأنها وثيقة الصلة بتاريخ المنظمةسنوات بقائها و

احدى الموجودات الالملموسة الخاص اذ ينظر اليها على انها " اتجاههتعاريف عدة لكل منها 

في للمنظمة والتي تسعى المنظمة الى بنائها والمحافظة عليها نظرا ألهميتها في ديمومة المنظمات 

انها "المكانة البارزة للمنظمة والمعترف بها الى  ايضا مةسمعة المنظوتشير ، "زماتاوقات اال

على نطاق واسع لدى اصحاب المصالح ومدى تفوقها على المنافسين من خالل قدرتها على تقديم 

 (51 ،2154 )قرفي وصحراوي، .خدمات وسلع جيدة ومقيمة ايجابيا لدى اصحاب المصلحة"

جديدا في مجال االعمال  التزال ادارة سمعة المنظمات تخصصاً  المنظمة: اهمية سمعة .ثانياً 

والبد ان تتقاطع مع مختلف المهام والوظائف التقليدية في المنظمات  والتحري،البحث وتحتاج الى 

مثل االتصال والتدريب والبحث والتطوير، وعلى هذا االساس يمكن تحديد اهمية سمعة المنظمة 

 ( 31 ،2155، النجار) :بالنقاط االتية

تعتبر السمعة بمثابة البناء االجتماعي الذي تحصل علية المنظمة من عالقتها مع اصحاب المصالح، . 5

 لذا فان السمعة الجيدة تودي الى توطيد العالقة مع االطراف المؤثرة في المجتمع.

ما يواجهون قرار اختيار لهم عند تساعد في تقليل المخاطر التي قد يتحملها الزبائن وتكون عوناً . 2

سلعة او خدمة وخصوصا في حالة تشابه تلك السلع او الخدمات وكل هذا سوف يزيد من رضا 

  .الزبائن عن المنظمة وزيادة رضا العاملين عن عملهم في تلك المنظمات

 تعطي قيمة سيكولوجية اضافية للسلع والخدمات التي تقدمها المنظمة.. 3

ن وتؤثر في قوة المبيعات والسمعة الجيدة للمنظمة يكون لها صدى كبير في تضاعف فاعلية االعال. 6

 زيادة مصداقية اعالنات المنظمة.

ان العناصر التي لها الدور الفاعل في سمعة المنظمة هي العوامل التي  ابعاد سمعة المنظمة: ثالثاً.

عناصر ال( Egwuonwu, 2011, 200فقط طرح )، جمهور المنظمةتعزز االدراك الحسي لدى 

، قيادة السوق، جودة الخدمة ،تتمثل في االداء المالي للمنظمة والتي اساسية لمكونات سمعة المنظمة

 .الموثوقيةاألخالقي، السلوك ، جاذبية المنظمة ،تركيز اتجاهات الزبائن

تحسين جودة االبداع المنظمي وعلى بعدي سوف يعتمد وفي السياق ذاته فان الباحث   

( 2158( و )صالح الدين وعمير، 2156)الظالمي، لتي اعتمدتها دراسات كل من او الخدمة

وتنسجم ايضاً مع ابعاد  دراستين ضمن البيئة العراقية واالقرب الى ميدان الدراسة الحاليةلكونها 

 :وفيما يلي نبذة موجزة عن هذين البعدينومع طبيعة واهداف الدراسة الحالية  المتغير المستقل

اإلبداع العنصر الرئيس في تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية لكافة  يعد   :المنظمي عاالبدا. 1

الدول الصغيرة منها والكبيرة، المتقدمة والنامية، فضالً عن كونه العامل األهم لضمان النجاح 

ات وفي ظل هذه األهمية لدور اإلبداع لدى الدول والمنظم ،الطويل األمد لمختلف أنواع المنظمات

والتغيرات الحاسمة في بيئة المنظمات المعاصرة وال سيما التغيرات في هيكل المنافسة ومتضمناتها 

ومنها األسواق وتعقد احتياجات الزبائن وتنوعها، وقصر دورة حياة المنتجات وتسارع ظهور 

ية الالزمة القوة التنافسبانه اإلبداع لذا يمكن عد التقانات، قد غيّر من أسس المنافسة وقواعدها 

 لتحقق المنظمات نجاحاتها.

لم يعد كافياً فأحد أهم المتطلبات الرئيسة في اإلدارة المعاصرة،  المنظمي يمثل اإلبداعاذ          

أداء األعمال في المنظمات على اختالف أنواعها بالطرائق التقليدية، ألن االستمرار بها قد يؤدي 

تبغي النجاح والبقاء يجب أال تقف عند حدود الكفاءة فأن المنظمات التي  إلى فشلها. ولذلك
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والفاعلية، وإنما يجب أن يكون طموحها ابعد من ذلك بكثير، بحيث يكون اإلبداع واالبتكار والتغيير 

 سمات مميزة لها.

وفق توجهات جديدة تحمل  المنظمي ولذلك اهتمت الدراسات الحديثة بموضوع اإلبداع          

اذ يعرف على نحو مغاير لما كان سائداً قبل عقدين أو أقل، وة اإلبداع ومفهومه متضمنات عن طبيع

فيما يتعلق بمدخالت المنظمة يجاد طرق جديدة في التفكير والتعلم إكيفية على انه " المنظمي االبداع

أنهم األفراد الذين ال  ون علىمبدعال االفراد في اتجاه آخر وصف". ومخرجاتهاوعملياتها وحتى 

على أيجاد طرائق ايضاً مكنون فقط من أيجاد أشياء جديدة وفق تصاميم جديدة، ولكنهم القادرون يت

 (522 ،2112زبائنهم. )شريف، جديدة لخدمة 

إن المنظمات بكافة أنواعها وعلى اختالف أهدافها تبقى دائماً بحاجة إلى  الخدمة:جودة حسين ت. 2

فلسفة إدارية ان تحسين جودة الخدمات يعبر عن " وخدماتها، اذ التحسين المستمر في عملياتها

تهدف إلى العمل على تطوير العمليات واألنشطة المتعلقة باآلالت والمواد واألفراد وطرائق اإلنتاج 

المنظمات الخدمية من تبرز أهمية التحسين المستمر في و، "الخدمات بشكل مستمرأفضل وتقديم 

الل أحداث تغييرات وتعديالت لمواكبة التطورات في خدمات ترضي المستفيد من خخالل تقديم 

، فالتحسين المستمر في جودة الخدمات التي تقدمها المنظمات على اختالف أنواعها يسهم األعمال

وبشكل فاعل في تقليص الهدر بكل اشكاله، فكلما كان الهدر  كبيراً كانت الجودة المقدمة أقل مما 

ى مستوى الخدمات المقدمة له، وللتغلب على مشكلة الهدر يؤدي ذلك إلى عدم رضا المستفيد عل

الكبير في المنظمات بدأت المنظمات تتبع نظاماً للتحسين الذي يؤدي إلى تقليل الهدر الحاصل في 

 (.23-21 ،2152)العبيدي، المنظمات واالرتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة. 
 

 المبحث الثالث: اإلطار الميداني

مديرية بلدية تكريت هي احدى  عينة الدراسة ومسوغات اختيارها: لمنظمةوصف ا اوالً.

وتقع وسط محافظة صالح الدين عمار واالسكان والبلديات العامة المديريات التابعة الى وزارة اال

وهي من اهم الدوائر التي لها تماس مباشر مع حياة المواطن وذلك من خالل العمل والنشاطات التي 

 )وحدة االعالم في مديرية بلدية تكريت( هي:اهم االقسام والوحدات التابعة لها تقوم بها ومن 

 الذاتية(وحدة  والواردة،وحدة الصادرة  المالك،ويشمل الوحدات )وحدة  البشرية:قسم ادارة الموارد . 5

ين كالنقل االوامر االدارية الخاصة بالموظف كإصدارالموظف  بشؤونوعمل هذا القسم يختص 

 والعالوات.ية والترق

الحسابية  باألمورويختص عملة  الصندوق( الموازنات، )الرواتب،ويشمل الوحدات  الحسابات:قسم . 2

 انواعها.التابعة للمديرية كالصرف وااليداعات بجميع 

ويقوم هذا القسم بتخصيص  االيجارات( ووحدةويشمل الوحدات )وحدة االراضي  االمالك:قسم . 3

 ها.انواعاالراضي بجميع 

مصادر  أحدوهو من االقسام الحسابية المسؤولة عن الجباية بجميع انواعها ويعتبر  الواردات:قسم . 6

 للمديرية.الواردات الرئيسية 

ويختص بتنظيم االراضي واجازات البناء للمواطنين بجميع انواعها وكذلك فرز  المدن:قسم تنظيم . 1

 والمواطنين.للوزارات  االراضي بجميع انواعها السكنية واالستثمارية
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ويضم الكادر الهندسي التابع للمديرية وهو المسؤول المباشر على المشاريع التابعة  المشاريع:قسم . 4

 والتنفيذ.لها من حيث التصميم 

وهو القسم المسؤول عن كافة االمور القانونية التابعة للمديرية ودعاوي الملكية  القانونية:قسم . 8

 المديرية.الخاصة بعمل والدعاوي االدارية 

وهو من االقسام المهمة التي تقوم بتنظيم ومتابعة سير عمل االقسام التابعة  والمتابعة:قسم التخطيط . 5

 للمديرية.

 المديرية.وهو يعمل بصفة رقابية على سير االعمال الحسابية في  التدقيق:قسم . 2

مديرية ومسؤول عن الخدمات التي تقدم الى وهو من االقسام التنفيذية التابعة لل الخدمات:قسم . 51

 للمديرية.المواطنين كالتنظيف ورفع االنقاض ومسؤول عن االليات والمعدات التابعة 

مصغر من المديرية ويقوم بعمل شبه كامل  نموذجومن االقسام التابعة لها هي اقسام البلديات وهو . 55

 معينة.في مناطق او حدود 

استراتيجيات "في تناول موضوع الباحث جاءت محاولة لقد  نة الدراسة:وصف االفراد عي ثانياً. 

: دراسة استطالعية آلراء عدد تطوير أداء المنظمات الحكومية مدخل لتعزيز سمعتها المنظمية

بضرورة اهتمام منظمات الخدمة العامة بتقديم " من المستفيدين من خدمات مديرية بلدية تكريت

تم و، من تلك الخدمات والذين يمثلون شريحة واسعة من افراد المجتمعللمستفيدين الخدمات  أفضل

( 81)بتوزيع ، اذ قام الباحث اختيار عينة من االفراد المستفيدين من خدمات مديرية بلدية تكريت

( 11، وكانت )منها ( استمارة41، وتم استرجاع )على المراجعين لتلك المديريةاستمارة استبانة 

تطلب  ، وبالتالي فقد(%51ي، وبذلك فقد بلغت نسبة االستجابة )حليل االحصائاستمارة صالحة للت

وتوفير الوقت الكافي لهم لإلجابة  عينة الدراسةهذا شرح وتوضيح بعض فقرات االستبانة لألفراد 

 ( يوضح البيانات الخاصة باألفراد عينة الدراسة:5بحرية، والجدول )

 عينة الدراسة لألفرادالخصائص المميزة (: 5لجدول )ا

 الجنس

 االناث الذكور

 % العدد % العدد

11 25 1 2 

 )سنوات( العمر

 % سنة فأكثر 15 % 65-11 % 35-61 % 21-31

2 3.6 2 54.6 26 63.4 21 34.6 

 التحصيل الدراسي

 % ماجستير % بكالوريوس % دبلوم % اعدادية

56 21 51 55 31 11 5 2 

 االلكتروني. الحاسبةالستعانة بنتائج المصدر: من اعداد الباحث با

ومن الفئة العمرية من الجدول أعاله يتضح لنا بان اغلبية عينة الدراسة هم من الذكور   

وبذلك تكون إجابات عينة الدراسة  ،البكالوريوسلى شهادة والحاصلين ع ( سنوات11-65)الثالثة 

  ما يكون الى الصدق والى ميدان الدراسة وموضوعها. أقرب

 نتائجها كاالتي:اما فيما يتعلق بفرضيات الدراسة فسيتم استعراض   
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لغرض اختبار الفرضية الرئيسة األولى للدراسة  :والثانية الدراسة األولى تياختبار فرضي ثالثاً.

تتوافر جميع استراتيجيات تطوير أداء المنظمات الحكومية في المنظمة "  والتي تنص على انه

واالمر ذاته فيما يتعلق بالفرضية الرئيسة الثانية للدراسة  ،وى الكلي والجزئيالمبحوثة على المست

استخدام ، فقد تم "المنظمة في المنظمة عينة الدراسةتتوافر جميع متغيرات سمعة والتي تنص على "

 (t) اختبار)الوسط الحسابي واالنحراف المعياري(، وكذلك عدد من مقاييس اإلحصاء الوصفي 

 وكاالتي: نتائج اختبار هاتان الفرضيتانوالجدول ادناه  ،حدةللعينة الوا

لألبعاد الرئيسة )المستقل واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (t)ختبار (: نتائج ا2الجدول )

 (N=55) والتابع( والفرعية في المنظمة عينة الدراسة

 االبعاد ت
 (t)قيم 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

(Sig) 

األوساط 

 لحسابيةا

االنحرافات 

 المعيارية

 0.29 2.47 معنوي 0.00 12.25 إعادة الهيكلة االداريةاستراتيجية  5

 0.30 2.52 معنوي 0.00 13.03 استراتيجية إدارة الجودة الشاملة 2

 0.27 2.45 معنوي 0.00 12.43 استراتيجية المساءلة والشفافية 3

 0.34 2.49 معنوي 0.00 10.91 استراتيجية تقانة المعلومات واالتصاالت 6

1 
جميع استراتيجيات تطوير أداء المنظمات 

 )البعد المستقل( الحكومية
 0.26 2.48 معنوي 0.00 14.19

 0.27 2.43 معنوي 0.00 12.24 )البعد التابع( جميع متغيرات سمعة المنظمة 4

 .(SPSS)ام برنامج االحصائي باستخدالمصدر: من اعداد الباحث باالستعانة بنتائج التحليل 

الفرعية  هللمتغير المستقل وابعادقيم الوسط الحسابي بأن يتضح لنا من الجدول أعاله    

، (2من الوسط الحسابي االفتراضي للدراسة والبالغ ) أكبربلغت  قدوكذلك بالنسبة للمتغير التابع 

، ويؤكد تلك النتائج حيحاقل من الواحد الصايضاً جميعها  المعياري االنحرافكما نالحظ بأن قيم 

ككل والبالغة للبعد المستقل للدراسة اعلى قيمة والتي تراوحت قيمها بين  (t)اختبار ايضاً قيم 

بعد الفرعي المستقل للدراسة )استراتيجية تقانة المعلومات وبين اقل قيمة لها في الجدول لل (14.19)

 (t)الجدول أعاله بان جميع قيم اختبار ، كما نالحظ ايضاً من (10.91)واالتصاالت( والتي بلغت 

وهذه النتائج بمجملها تؤكد صحة الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات الفرعية المنبثقة  معنوية

 .لفرضية الرئيسة الثانيةل الحال ذاته بالنسبة عنها وكذلك

 ذلككوالمتعدد االرتباط البسيط و اتتم استخدام اختبار اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة: رابعاً.

لغرض اختبار مدى صحة الفرضية الرئيسة  والمتعدد(الحال ذاته بالنسبة لتحليل االنحدار )البسيط 

 يوضح نتائج هذا االختبار.، والجدول ادناه الثالثة والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها

 للفرضية الرئيسة الثالثة(: نتائج تحليل االنحدار 3الجدول )

 0β T المؤشرات
F 

R 2R d.f n النتيجة 
 Sig المحسوبة

 المتغير المستقل

 جميع االستراتيجيات
95% 16.59 275.19 0.00 91% 83% 

1 

53 
54 

قبول 

 الفرضية

 (SPSS)المصدر: من اعداد الباحث باالستعانة بنتائج التحليل االحصائي لبرنامج 

ومعاملي  (F)و  (t) اختباريو )0β(ارتفاع قيم معامل التأثير ضح لنا من الجدول أعاله يت  

على المستوى  لثةقبول الفرضية الرئيسة الثا ويستدل من كل ذلك )2R( والتحديد (R)االرتباط 
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تعزز جميع استراتيجيات تطوير أداء المنظمات الحكومية سمعة "الكلي والتي تنص على انه 

 .المنظمة عينة الدراسة"

فالجدول للفرضية الرئيسة الثالثة  التابعة ية األربعةاختبار الفرضيات الفرعيخص اما فيما   

 اختبار تلك الفرضيات األربعة:ادناه يبين نتائج 

 للفرضيات الفرعية األربعة للفرضية الرئيسة الثالثةالمتعدد نتائج تحليل االنحدار  (:6الجدول )

 

 

 

 

 

 
 .(SPSS)نامج المصدر: من اعداد الباحث باالستعانة بنتائج التحليل االحصائي لبر

ومعاملي االرتباط  (F)و  (t)و  )0β(يتضح لنا من الجدول أعاله ارتفاع قيم معامل التأثير    

(R)  2(والتحديد(R ويستدل من كل ذلك قبول الفرضية الرئيسة الثالثة على المستوى الجزئي. 

رعية في المتغير كل استراتيجية من االستراتيجيات المستقلة الفاما بالنسبة لدرجة التعزيز    

األولى )إعادة الهيكلة اإلدارية( كانت بالفعل االستراتيجية  نالحظ بان فإنناالتابع )سمعة المنظمة( 

في هي األكثر تعزيزاً لسمعة المنظمة من وجهة نظر عينة الدراسة، ومن ثم تلتها في المرتبة الثانية 

راتيجية )تقانة المعلومات واالتصاالت( في التعزيز استراتيجية )إدارة الجودة الشاملة(، وجاءت است

المرتبة الثالثة في تعزيز سمعة المنظمة، واخيراً حلت استراتيجية )المساءلة والشفافية( في المرتبة 

 الرابعة في تعزيز سمعة المنظمة.

وختاماً يمكن قبول الفرضية الرئيسة الرابعة على المستوى الكلي والجزئي وكذلك    

 .لى والثانية للدراسةالفرضيتان االو

وبهذا يتحقق االنموذج الفرضي للدراسة بالكامل في المنظمة عينة الدراسة )مديرية بلدية    

 .تكريت( من وجهة نظر عدد من المستفيدين من خدماتها
 

 مقترحاتالمبحث الرابع: االستنتاجات وال

التي توصلت اليها  سيتم التطرق في هذا المبحث الى االستنتاجات النظرية والميدانية  

التي يمكن ، باإلضافة الى مجموعة من المقترحات الدراسة استناداً الى نتائجها النظرية والميدانية

أداء المنظمة عينة الدراسة بشكل خاص والمنظمات الحكومية تطوير بشكل فاعل في لها ان تسهم 

تجاه المستفيدين من خدماتها مما يعزز ذلك وبصورة فاعلة من سمعتها المنظمية األخرى بشكل عام 

 ومنهم افراد المجتمع.

 االستنتاجات: اوالً.

اإلدارة وبشكل عام  واإلدارة العامة اهتمام العديد من الباحثين في مجاالت إدارة االعمال. 5

والتركيز على اهم المنظمات الحكومية  تطوير أداءبمواضيع االستراتيجية منها بشكل خاص 

 طور هذا األداء نحو األفضل.االستراتيجيات التي ت
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بشكل  وبذلك يمكن تطبيقه ،نجاح تطبيق انموذج الدراسة الفرضي على المستوى الميداني للدراسة. 2

ى المستفيدين من خدمات دراسة ولكونه القى قبوال كبيرا لدفاعل في تعزيز سمعة المنظمة عينة ال

 تكريت.مديرية بلدية 

المستقل اال وهي  بعدالوالذي تضمن  وذج فرضي للدراسةانمفي تقديم الباحث اجتهد لقد . 3

بعد عدد من االستراتيجيات الفرعية تطوير أداء المنظمات الحكومية وتضمن هذا الاستراتيجيات 

العالمية للتنمية االقتصادية والمنظمة عدد من التجارب العالمية للمنظمة  استنبطها الباحث منوالتي 

االستراتيجيات في تعزيز سمعة المنظمة، وبالفعل لقد كان اختيار الباحث ودور هذه  العالمية للتقييس

بين فرضيات  كبيرا تطابقا للدراسةالنتائج الميدانية  تظهرالتلك المتغيرات ناجحاً وموفقاً اذ 

 وتلك النتائج.الدراسة 

حث عدد من يها الدراسة يقدم الباال تالى االستنتاجات التي توصلناداً است المقترحات: ثانياً.

المقترحات التي يمكن ان تسهم وبشكل فاعل في تطوير أداء المنظمات الحكومية ومنها بشكل 

 وكاالتي: بشكل عامخاص المنظمة الحكومية عينة الدراسة وكذلك المنظمات الحكومية األخرى 

ألقل تعزيزاً اقيام المنظمة عينة الدراسة بدعم استراتيجية المساءلة والشفافية باعتبارها ضرورة . 5

، ولكونها ايضاً تعطي صورة إيجابية ايضاً رىلسمعة المنظمة من بين االستراتيجيات الثالثة األخ

 وتبرز اهميتهم لديها.للمنظمة عينة الدراسة تجاه أصحاب المصلحة 

حكومية األخرى اعتماد ذات االستراتيجيات التي اعتمدتها الدراسة كسبيل ناجح منظمات اليمكن لل. 2

 .عزيز سمعتها المنظمية تجاه أصحاب المصلحةلت

اخرى مغايرة استراتيجيات لقد فتحت الدراسة الحالية الباب امام الباحثين االخرين نحو اعتماد . 3

نحو بتطوير أداء المنظمات الحكومية بكيفية لالستراتيجيات الحالية في اجراء دراساتهم ذات الصلة 

نتائج إيجابية في تطوير لمنظمة لما لهذا االمر من وربطها ايضاً بموضوع سمعة ااألفضل 

 تحسين موقفها التنافسي تجاه منافساتها منوبالتالي رات والقدرات التنافسية لتلك المنظمات االمه

  القطاع الخاص. منظمات

 المصادر
 :العربية المصادر .اوالً 

تراتيجي: الرصف األداء االس (، توجيه2112ادريس، وائل محمد والغالبي، طاهر محسن، ) .5

 والمحاذاة، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، االردن. 

(، اإلدارة العامة إطار نظري مداخل للتطوير وقضايا مهمة في 2112أفندي، عطية حسين، ) .2

 جامعة القاهرة، القاهرة، مصر. الممارسة،

ومداخلها وعملياتها (، االدارة االستراتيجية: مفاهيمها 2111الحسيني، فالح حسن العداي، ) .3

 المعاصرة، دار وائل للنشر، عمان، االردن.

عربية لتحقيق التميز في األداء الحكومية، ورقة بحثية مقدمة إلى  (، نماذج2112رزيق، كمال، ) .6

 جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر.

 ر.(، االدارة االستراتيجية، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مص2115سادلر، فيليب، ) .1

(، دور إعادة الهيكلة في تحسين أداء المنظمات العامة 2155السيد، عصام السيد سليمان، ) .4

بالتطبيق على مصلحة الضرائب المصرية، رسالة ماجستير في العلوم االدارية، كلية العلوم 

 اإلدارية، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، القاهرة، مصر.
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