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 ةـملخص الدراس
      

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة على تطبیق االستراتیجیة في      
نائب  -وتكون مجتمع الدراسة من اإلدارة العلیا (مدیر فرع  ،فلسطین –المصارف العاملة في قطاع غزة 

ع غزة (محافظة مراقب مصرف) في المصارف العاملة في محافظات قطا -نائب مدیر فرع  -مدیر عام 
 فردًا. 74محافظة الوسطى) والذي یبلغ  -محافظة الشمال  -محافظة رفح  -محافظة خانیونس  -غزة 

وكانت أداة الدراسة عبارة  تحلیلي للوصول إلى نتائج الدراسة،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ال     
من مجتمع الدراسة، أي ما نسبته ) فردًا 63عن استبانة طبقت على عینة الدراسة، ووزعت على (

) لتحلیل SPSS%، وقد تم استخدام برنامج التحلیل اإلحصائي (100%) وكانت نسبة االستجابة 85.13(
 البیانات وتفسیرها.

د عالقة ذات داللة إحصائیة بین تنفیذ و وج وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:     
د أثر ذو و وجو  التنظیمیة). -المادیة  -البرمجیة  -اإلداریة (البشریة  المعلوماتاإلستراتیجیة ومتطلبات نظم 

العاملة  مصارفالاإلستراتیجیة في  نفیذعلى ت نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة متطلباتداللة إحصائیة  ل
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المبحوثین حول مدى تأثیر  قطاع غزة. في

 -  الجنس(نظم المعلومات اإلداریة على تنفیذ اإلستراتیجیة في المصارف العالمة في قطاع غزة تعزى إلى 
تجابات توجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین متوسطات اسو  .مكان عمل المصرف) -المستوى التعلیمي 

ة في قطاع المبحوثین حول مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة على تنفیذ اإلستراتیجیة في المصارف العالم
 سنوات الخبرة في مجال الوظیفة الحالیة). -المسمى الوظیفي -غزة تعزى إلى (العمر 

بات نظم المعلومات االستمرار في تطویر وتحدیث متطل ومن أهم التوصیات التي توصي بها الدراسة:     
أهمیة تطویر الهیكل التنظیمي و  .فیه اإلداریة المختلفة بما یتناسب مع عمل المصرف واحتیاجات العاملین

ضرورة تعزیز عملیة المتابعة والتقییم من و  .عملیة اإلدارة االستراتیجیة المصرف وخدمةبما یتناسب مع عمل 
  .المصارف العاملة في فلسطین فيأجل تحسین عملیة تطبیق الخطط االستراتیجیة 
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Abstract 
     This study aimed to indentify the impact of the management information systems on 
implementing the strategy in the banks operating in Palestine – Gaza strip. The study 
population consists of 74 employees, from top management (Assistant general 
manager – branch manager – assistant branch manager), in banks operating in Gaza 
strip provinces (Gaza Province, Khan yunis Province, Rafah Province, North Gaza 
Province and The Middle Province). 
     The researcher used the analytical descriptive method to reach out results of the 
study, and applied a questionnaire as to the sample of the study, distributed to 63 
individuals of the study population with ratio (85.13%) and response ratio 100%. The 
statistical analysis program SPSS was used for analyzing and explaining the data. 
The study concluded number of results and the most important are: There is a 
significant relationship between implementing the strategy   and the requirements of 
management information systems: (human, programmatic, physical and organizational). 
There is a significant effect of the requirements of management information systems on 
implementing the strategy in banks operating in Gaza strip. There are no statistically 
significant differences between the perceptions of respondents on the "Impact of 
management information systems on implementing the strategy in the banks operating 
in Gaza strip”, attributed to (sex, educational qualification, and the place of the bank). 
There are statistically significant differences between the perceptions of respondents on 
the "Impact of management information systems on implementing the strategy in the 
banks operating in Gaza strip”, attributed to (age, job title, and years of experience in 
the current job). 
    Most important recommendations of the study: Continuing to develop and update the 
administrative information systems requirements according to the work of the bank and 
the needs of its employees. The importance of developing the organizational structure 
according to the work of the bank and serving the process of strategic management. 
The necessity to strengthen the monitoring and evaluation process in order to improve 
the process of implementing the strategic plans in banks operating in Palestine. 
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 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 

 المقدمةأوًال:  •

 مشكلة الدراسةثانیًا:  •

 أهمیة الدراسةثالثًا:  •

 أهداف الدراسةرابعًا:  •

 الدراسةمتغیرات خامسًا:  •
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 صعوبات الدراسةسابعًا:  •

  خالصةثامنًا:  •
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 مقدمة:الأوًال: 
تسعى المنظمات سواء الخدمیة أو الصناعیة إلى وضع استراتیجیة عمل متكاملة تشمل جمیع أعمال      

ومن الجدیر بالذكر أن معظم المنظمات تواجه تحدیًا كبیرًا وأكثر صعوبة في تطبیق  جمیع أقسامها،المنظمة و 

هذه االستراتیجیات التي تم إعدادها وصیاغتها مسبقًا وترجمتها على أرض الواقع إلى إجراءات عمل في 

نظیمي، الت إطار بناء نظم التخطیط وتخصیص الموارد المادیة والبشریة، ونظم للحوافز والمكافآت، والهیكل

 دة ، ونظم المعلومات، واالتصاالت، والقیادة، ونظام تقویم األداء االستراتیجيوالسیاسات التنظیمیة السائ

 .)2008(سالم، 

إن فشل المنظمة في تنفیذ االستراتیجیة ال یقتصر على هذه المرحلة وحسب بل یتعداها لیؤثر على      

ومهما كان الجهد المبذول من قبل اإلدارة كبیرًا في  ها إلى الفشل،جمیع نواحي اإلدارة االستراتیجیة ویؤول ب

اختیار وصیاغة استراتیجیة مناسبة لهذه المنظمة، آخذین بعین االعتبار األسس اإلداریة والنماذج 

االستراتیجیة وأدوات التحلیل الخاصة بعملیة اختیار وصیاغة االستراتیجیة المناسبة للمنظمة، إال أن جمیع 

بخطوات سلیمة وبشكل ناجح وفعال  الخطوات وهذا الجهد یصبح دون جدوى ما لم یتم تطبیقه استراتیجیاً هذه 

 .)2004(بن حبتور، 

وفي ظل ما یشهده العالم من نمو متسارع یشمل الجوانب االقتصادیة والسیاسیة والتكنولوجیة      

بكافة أنواعها، األمر الذي فرض علیها جتماعیة على حد سواء، انعكست آثاره على حیاة المنظمات واال

وحیث تعد  اللجوء إلى استخدام طرق وتقنیات جدیدة الستیعاب هذا الكم الهائل والمتسارع من الطلبات.

المعلومات التي تمتلكها المنظمة من أهم الموارد الرئیسیة التي تساعدها على توجیه جل جهدها في االتجاه 

ت التي قد تواجهها. فالمعلومات ا، إال أن ذلك لیس كافیًا لحل جمیع المشكالالصحیح لتحقیق رسالتها وأهدافه

یجب أن توضع في نظام لتسهیل عملیة الحصول على المعلومات الالزمة  -خصوصًا مع ضخامة حجمها -

 .)2006(یحیى،  ي الوقت المناسب وبالقدر المناسبف

النظم القادرة على تجهیز المعلومات الالزمة  وقد ظهرت نظم المعلومات اإلداریة لتكون واحدة من     

 في اإلداریة المعلومات نظم وتعد كما للمستویات اإلداریة المختلفة في المشروع باستخدام الحاسب اآللي.

 ).2009اإلداري (العمري،  العمل مجال في تحققت التي االنجازات أهم من الحاضر العصر
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استراتیجیًا بید المنظمات لمواجهة التحدیات التي یمكن أن تواجهها حیث تمثل نظم المعلومات سالحًا      

من خالل اعتمادها كأداة لتوفیر معلومات للتخطیط والتنفیذ االستراتیجي، باالضافة الى دورها البارز في 

تحقیق قیمة مضافة من خالل مساهمتها في توفیر المعلومات التي تساعد المنظمات في االبداع وتكوین 

فة وتعزیز موقعها التنافسي، لذلك عدت نظم المعلومات كمیزة تنافسیة تمتلكها المنظمات تساعدها في المعر 

 .)2010البقاء واالستمرار في ظل تحدیات البیئة (العمري والسامرائي، 

ألنها  حاجة الستخدام نظم المعلومات اإلداریة وذلك منظماتمن أكثر ال تعد المصارفوبشكل خاص،      

 تسعى أن الفلسطینیة المصارف على لزاًما أضحى ومن هنا فلقد ي عالم معقد وسریع التغیر،وجدت ف

ي قطاع األعمال المقدمة لتواكب التطور الكبیر ف المصرفیة خدماتها جودة تطویر نحو متسارعة بخطوات

 .)2011(اسماعیل،  داخلیًا وخارجیاً 

 ثانیًا: مشكلة الدراسة:
      

والسیاسیة  واالجتماعیة االقتصادیة التغیرات وتیرة وتسارع االستقرار بعدم تتمیز فلسطینیة بیئة ظل في     

 یمكنها وواعي هادف إداري بأسلوب أنفسها تدیر أن المصرفیة وخاصة المنظمات على لزاًما یصبح والثقافیة

 فرص زیادة من تمكنها متقدمة مرحلة إلى وینقلها والتحدیات المشاكل من بالكثیر المثقل واقعها تجاوز من

 وجه، األمر الذي لن أفضل على بها المناطة باألدوار قیامها وضمان أهدافها تحقیق في ونجاحها بقائها

  .)2010االستراتیجیة (صیام،  تنفیذ الخطط بدون یتحقق

وقد لوحظ في المصارف العاملة في قطاع غزة وجود عدد من المشكالت التي تواجه الموظفین أثناء     

قیامهم بعملهم، وتؤدي إلى تأخیر تقدیم الخدمات بالسرعة والوقت المطلوب. ومن هذه المشكالت: االزدحام 

یادة الفوضى في المصرف. الدائم في المصارف الذي یؤدي إلى تأخر العمالء في الحصول على خدمتهم، وز 

إضافة لذلك، عدم إلمام الموظفین باألسالیب التكنولوجیة الحدیثة التي من شأنها تسهیل العمل في المصرف 

واستغالل الوقت في إنجاز مهام إضافیة. ومن جهة أخرى، اعتماد بعض المصارف على األسالیب التقلیدیة 

لكم الكبیر من المعلومات واألعمال الكبیرة التي تحتاج ألنظمة الیدویة في العمل، األمر الذي ال یتماشى مع ا

 معلوماتیة تدیرها وتحفظها بشكل آمن.
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نظم المعلومات اإلداریة لمنظمات األعمال فرصة كبیرة في تحسین تنفیذها للخطط االستراتیجیة  أتاحت     

وبیانات واقعیة تساعدها على رسم  وذلك العتمادها على تكنولوجیا حدیثة ومتطورة تزود المنظمات بمعلومات

یة تنفیذ الخطط تحول دون إمكان ل من وجود عقبات أو أزماتتقل سیاستها وتوجهاتها بطریقة صحیحة. وأیضاً 

 وانطالقًا من ذلك یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:  رض الواقع.االستراتیجة على أ

ى تنفیذ االستراتیجیة في المصارف الفلسطینیة العاملة في قطاع ما مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة عل

 غزة؟

 

 ثالثًا: أهمیة الدراسة:
 

 الدراسة من خالل النقاط التالیة:تكمن أهمیة هذه 

 . أهمیة الدراسة للباحثة:1

مشروع في تدریبها على البحث العلمي، حیث تعتبر هذه الدراسة أول  للباحثة بالنسبة الدراسة أهمیة تكمن
ومن جهة أخرى  ي أدى إلى تطویر قدراتها البحثیة،بحثي جدي تقوم به الباحثة وبهذا الحجم األمر الذ

االستراتیجیة ومدى إمكانیة ربطها مع  اإلدارة بموضوعات الباحثة تهتم حیث المهنیة، تطلعاتها مع تناسبت
 الماجستیر درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  الدراسة هذه كون إلى باإلضافة نظم المعلومات اإلداریة،

باإلضافة إلى إمكانیة االستفادة من دراسة الموضوع في التطور الوظیفي مستقبًال حیث أن  ،األعمال إدارة في
 هذه الدراسة تناقش موضوعًا حیویًا حدیثًا. 

 . أهمیة الدراسة للباحثین واألكادیمیین:2

فادة من اإلطار النظري الذي أعدته ستواألكادیمیین في إمكانیة االتكمن أهمیة الدراسة بالنسبة للباحثین 
في مجال نظم المعلومات اإلداریة وربطه بتنفیذ االستراتیجیة في المنظمات حیث أنها أصبحت من  الباحثة

أن هناك إمكانیة لالستفادة من نتائج وتوصیات الدراسة في كما أهم المجاالت المستخدمة في إدارة األعمال، 
 دراسات مستقبلیة.
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 . أهمیة الدراسة للقطاع المصرفي:3

حسب علم  –تأتي أهمیة هذه الدراسة كونها تتناول موضوعًا جدیدًا لم یتم تناوله مسبقًا في قطاع غزة 
االستراتیجیة، لذا یمكن  بتنفیذفي مجال إدارة المنظمات حیث تربط استخدام نظم المعلومات اإلداریة  -الباحثة

 جال العملي للمصارف في قطاع غزة.من نتائج وتوصیات الدراسة في الم االستفادة

 

 . أهمیة الدراسة للمجتمع:4

المجتمع،  یعد قطاع المصارف من القطاعات الحیویة في فلسطین حیث أنه یخدم شریحة واسعة من أفراد
المهام تساهم في تسهیل تقدیم الخدمات المصرفیة ألفراد المجتمع وٕانجاز لذلك فإن هذه الدراسة یمكن أن 

 بطریقة أسرع وأكثر كفاءة.

 

 رابعًا: أهداف الدراسة:
 

في ضوء قلة الدراسات المیدانیة في استخدام نظم المعلومات وعالقتها بتنفیذ االستراتیجیة، فإن البحث      
 إلى تحقیق األهداف اآلتیة: یصبو

المصارف  تطبیق االستراتیجیة في على واقع نظم المعلومات اإلداریة ومدى استخدامها فيالتعرف  .1
 .فلسطین - قطاع غزةالعاملة في 

 - بشریة - برمجیة - التعرف على مدى توفر متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة (مادیة .2
 .فلسطین -قطاع غزة  تنظیمیة) في المصارف العاملة في

تنفیذ االستراتیجیة  األمثل لنظم المعلومات اإلداریة في االستخدامعوقات التي تحول دون إبراز أهم الم .3
 .فلسطین -قطاع غزة المصارف العاملة في  في

یة یمكن االستفادة منها في تطویر وتعزیز دور نظم المعلومات التوصل إلى نتائج وتوصیات عمل .4
 .فلسطین -قطاع غزة  العاملة فيالمصارف اإلداریة في تنفیذ االستراتیجیة في 

قطاع غزة التعرف على عالقة نظم المعلومات اإلداریة بتنفیذ االستراتیجیة في المصارف العاملة في  .5
 .فلسطین -
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قطاع التعرف على أثر نظم المعلومات اإلداریة على تنفیذ االستراتیجیة في المصارف العاملة في  .6
 فلسطین -غزة 

مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة على تنفیذ  حول حصائیةاإل لةدالال ذاتإیجاد الفروقات  .7
 غزة قطاع االستراتیجیة في المصارف العاملة في

 

 خامسًا: متغیرات الدراسة:
 

 المتغیر المستقل:

 :استخدام نظم المعلومات اإلداریة     

  متطلبات مادیة 
 متطلبات برمجیة 
 متطلبات بشریة 
 متطلبات تنظیمیة 

 

 التابع:المتغیر 

 .فلسطین -قطاع غزة  تنفیذ االستراتیجیة في المصارف العاملة في     

حیث تم اعتماد متغیرین أساسیین لبناء نموذج الدراسة االفتراضي، هما استخدام نظم المعلومات اإلداریة و 
 الشكل التالي یوضح نموذج الدراسة:تنفیذ االستراتیجیة و 

6 
 



 

 ): متغیرات الدراسة1.1( توضیحيرسم . 1
 )2010اعتمادًا على دراسة (الحلبي،  )2015الباحثة،  بتصرف منالمصدر: (

 

 : فرضیات الدراسة:سادساً 
 

 بین تنفیذ االستراتیجیة والمتطلبات 0.05إحصائیة عند مستوى  داللة ذات عالقة ارتباطیة یوجد .1
 .فلسطین -قطاع غزة في المصارف العاملة في  التنظیمیة في نظم المعلومات اإلداریة

بین تنفیذ االستراتیجیة والمتطلبات البشریة  0.05إحصائیة عند مستوى  داللة ذات عالقة ارتباطیة یوجد .2
 .فلسطین -قطاع غزة في المصارف العاملة في  في نظم المعلومات اإلداریة

بین تنفیذ االستراتیجیة والمتطلبات المادیة  0.05إحصائیة عند مستوى  داللة ذات یوجد عالقة ارتباطیة  .3
 .فلسطین -قطاع غزة في المصارف العاملة في  في نظم المعلومات اإلداریة

بین تنفیذ االستراتیجیة والمتطلبات البرمجیة  0.05إحصائیة عند مستوى  داللة ذات یوجد عالقة ارتباطیة .4
 .فلسطین -قطاع غزة ي في المصارف العاملة ف في نظم المعلومات اإلداریة

 متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبةل 0.05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى  .5
 .فلسطین -قطاع غزة على تطبیق اإلستراتیجیة في المصارف العاملة في 
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المعلومات مدى تأثیر نظم  حول المبحوثین استجابات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروقات توجد .6
 :للعاملین الشخصیة للمتغیرات تعزى غزة قطاع ة فيذ االستراتیجیة في المصارف العاملاإلداریة على تنفی

سنوات الخبرة في الوظیفة الحالیة،  الوظیفي، المسمى المستوى التعلیمي،الخدمة، مدة العمر، ،الجنس(
 ).مكان عمل المصرف

 

 : صعوبات الدراسة:سابعاً 
 

 الباحثة بعض الصعوبات أثناء إنجاز هذه الدراسة:واجهت     

الوطن ( قطاع غزة و الضفة الغربیة)  جمیع المصارف الفلسطینیة في شقي عدم تطبیق الدراسة على .1
للحصار المفروض على  الموجودة في الضفة نظراً وذلك لصعوبة الوصول للمعلومات في المصارف 

 حتالل االسرائیلي.قطاع غزة و الفصل بین المنطقتین من قبل اال
استهداف الدراسة لإلدارة العلیا في المصارف في قطاع غزة جعل الوصول للعینة أكثر صعوبة وذلك  .2

 إدارة أعمال المصارف والموظفین.وعظم المسؤولیات الموكلة لهم من  النشغالهم الدائم

 

 : خالصة:ثامناً 
 

وسؤالها  علیها هذه الدراسة موضحًا المشكلة الرئیسیةتناول هذا الفصل توضیح ألهم األسس التي ستقوم      

قطاع غزة  مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة على تنفیذ االستراتیجیة في المصارف العاملة في الرئیسي وهو

. باإلضافة إلى أنه تناول اإلطار العام للدراسة مبینًا أهداف الدراسة وأهمیتها والمتغیرات (المستقلة فلسطین -

والتابعة) وعدة فرضیات ستختبرها الدراسة لتنتهي بمجموعة من النتائج والتوصیات یمكن االستفادة منها على 

الصعید العملي في تطویر وتعزیز دور نظم المعلومات اإلداریة في تنفیذ االستراتیجیة في المصارف 

 .الفلسطینیة العاملة في قطاع غزة
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 ياإلطار النظر  ني:الفصل الثا

 

 

 المبحث األول: نظم المعلومات اإلداریة •

 المبحث الثاني: تطبیق االستراتیجیة •
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 المبحث األول: نظم المعلومات اإلداریة:

 

 :المقدمةأوًال: 
 

نظرًا للتطور الكبیر والمتسارع في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ودخولها في كـل المجـاالت كعنصـر      

جــوهري وفعــال، دخــل العــالم فــي عصــر "مجتمــع المعلومــات"، حیــث أصــبحت المعلومــات بمثابــة مــورد حیــوي 

ومــات، فقامــت بتبنــي لجمیــع أنــواع الشــركات بــال اســتثناء. ونتیجــة لــذلك، أولــت الشــركات جــل اهتمامهــا للمعل

 وتلبیـة وقیمـة، ومنظمـة دقیقـة معلومـات تـوفیر علـى فائقـة ذات قـدرة  نظـم علـى تعتمـد جدیـدة عمـل أسـالیب

، Miller & Jordanالمسـتمر ( والتحـدیث التغییـر عملیـة وتسـهیل ممكـن، شـكل بأفضـل عمالئهـا احتیاجـات

2012( 

الصـغیرة والمتوسـطة قـد تحتـاج  خرى، فالمنظمـاتنظام المعلومات المستخدم من منظمة أل ویختلف حجم     

الضــخمة والعمالقــة. بمعنــى أنــه یمكــن  طــورًا مــن ذلــك المســتخدم فــي المنظمــاتلنظــام معلومــات أقــل تعقیــدًا وت

وٕامكانیاتهــا والكــم المتــوفر مــن المعلومــات.  ت بشــكل یتماشــى مــع طبیعــة عمـل المنظمــةاسـتخدام نظــم المعلومــا

ویتم تصمیمه بطریقة تسمح للمعلومات الناتجة فـي جـزء مـن التنظـیم بالتـدفق إلـى أجـزاء التنظـیم األخـرى التـي 

إضافة لـذلك یعتبـر وسـیلة ذات فعالیـة كبیـرة فـي تنفیـذ الخطـط تحتاج إلیها، وذلك بالشكل والتوقیت المناسبین، 

 )2011ة التي تطرأ مع الوقت (العید و مراد، رات المختلفاالستراتیجیة على أرض الواقع ومتابعة ورصد التغیی

ومــع ظهــور مفهــوم "نظــم المعلومــات"، أصــبح یـــستخدم هــذا المصــطلح كأســلوب معاصــر مــن األســالیب      

اإلداریة الحدیثة التي تساعد في ترشید العملیة اإلداریة لمواجهة التحدیات فـي عصـر یتسـم بـالتغییر المسـتمر، 

ـــــذ ــــة" دوراً ملك أضــــحى لمفهــــوم "نظــــم الل ــــ علومــــات اإلداری ــــًا و حیوی ــــي الفكــــر اإلداري اً جوهری و المعلومــــاتي  ف

 حیــث أصــبح بمثابــة  تلفــة.وخصائصــه و تطوراتــه المخ مفهومــه الـــمعاصر یجــب اإللمــام بـــه و التعــرف علــى

 فـي تعمـل فهـي النجـاح، لهـا تحقـق التـي اإلداریـة التصـرفات اتخـاذ علـي المنظمـات یعـین الذي النابض القلب

 )2010(علي،  .المخاطرلمجابهة  القویة الحلول لها تقدم أن یجب والتي األعمال بیئة
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 ثانیًا: النظام:

 

 النظام:  .1

) التي تعني الكل systemaهو أساسًا مشتق من كلمة (معنى كلمة (نظام) ألصل یوناني، فیعود      

 .)2005(الطائي، ألجزاء المرّكب من عدد من ا

النظم قد وجدت قبل وجود اإلنسان إال أن استخدام هذا المفهوم في مجاالت العلم لم یكن على الرغم من أن و 

 إلى إیجاد تعریف دقیق ومحدد للنظام: باحثینم ، وقد سعى ال 1939إال منذ  

مجموعة من األجزاء أو العناصر التي تتفاعل مع "بأنه  النظام )10: ص2014(مسغوني،حیث عرفت 

 . "دف أو أهداف معینه؛ وتتألف كل من هذه األنظمة من أنظمة فرعیةبعضها البعض لتحقیق ه

 أو العناصر أو األجزاء من مجموعة"، حیث عرفه بأنه )17: ص2011واتفق في تعریف النظام (السقا، 

 ."محددة أهداف مجموعة أو هدف لتحقیق ومترابطة متناسقة بصورة البعض بعضها مع تعمل التي المقومات

 تعمل التي المترابطة األجزاء أو العناصر من مجموعة" بأنه النظام) 25: ص2007(النجار،  عرف وكذلك

 وهدف مشتركة غایات لتحقیق ، محدد نطاق في معینة عمل وآلیة عالقات تحكمها ، وتفاعل تام بتنسیق

 المخرجات إنتاج بهدف للمدخالت منظم تحویلي إجراء خالل من ومعالجتها المدخالت قبول بواسطة عام،

  ."والرقابة الراجعة التغذیة مع

 في معا وتعمل كلي شيء لتكوین بعضها مع مركبة الوحدات من مجموعة"ومنهم من عرفه على أنه  

انسجام،حیث أن النظام یتكون من عدة وحدات، تشكل كل وحدة نظام بحد ذاته. كما أن كل وحده یمكن أن 
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 هو ما ذاته النظام أن كما تكون مكونة من وحدات جزئیة أصغر والتي یمكن اعتبارها أیضا نظم مستقلة. 

 )118ص :2005(لطفي،  ."أكبر نظام وحدات من وحدة إال

نالحظ من التعریفات السابقة أن الجمیع اتفقوا على أن النظام ما هو إال مجموعة من العناصر      

 البعض التي تعمل بشكل متناسق وانسیابي إلتمام مهمة أو هدف معین.المترابطة مع بعضها 

 

 مكونات النظام:  .2

ستقلة للنظام وتعریفه مـن الزاویـة على الرغم من تباین التعریفات من عالم آلخر، واستخدام كل لرؤیته الم     

مجموعــة مــن النقــاط الرئیســیة التــي  كثــر شــمولیة، إال أن التعریفــات اشــتركت فــيالتــي ارتآهــا بأنهــا األهــم واأل

، وتلــك النقــاط اعتبـرت مــن المكونــات الرئیســیة للنظــام والتــي ال یمكــن إهمالهـا أو التغاضــي عنهــا فــي أي نظــام

 :) بالتالیة2003لخصها (إدریس، 

 .واألهداف والحدود، العمل، وآلیات العالقات و العناصر، :الخمس المكونات . أ

 .فیها یعیش التي البیئة عن تمیزه عینةم حدود وله خاص كیان نظام لكل . ب

 .النظام بیئة یسمى الحدود هذه خارج هو ما وكل حدوده ضمن تقع النظام عناصر جمیع . ت

 .به ویتأثر النظام هذا على یؤثر ما كل هي النظام بیئة . ث

 .والتكامل الترابط هذا خالل من بوظائفه وتقوم متكاملة و مترابطة النظام عناصر . ج

 .وظائف و أهداف للنظام . ح

 .معینة معاییر حسب مخرجات إلى المدخالت یحول فالنظام تحویلي، النظام عمل . خ
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وبعـــد التعـــرف علـــى المكونـــات الرئیســـیة المشـــتركة فـــي جمیـــع األنظمـــة، ال بـــد مـــن توضـــیح كیـــف تعمـــل      

 عناصر النظام بشكل متناسق ومتتالي مـع بعضـها الـبعض ومـا هـي العملیـات التـي تتمیـز بهـا كـل مرحلـة مـن

 هذه المراحل.

 المـواد :مـثالً  .تعـالج لكـي النظـام إلـى تـدخل التـي العناصـر وتجمیـع باستحصـال وتتعلق المدخالت:  . أ

المعالجـة (عبـد  ألغـراض وتـنظم تتـوفر أن یجـب والتـي البشـریة والجهـود والبیانـات والطاقـة الخـام،

 .)2013الرازق، 

 أمثلتهـا ومـن .مخرجـات إلـى المـدخالت تحویـل خاللهـا یـتم تحویلیـة عملیـة وهي :)لمعالجةا(ت االعملی . ب

 .)2014البیانات (أبو حمام،  على تجري التي والحسابات التصنیعیة، العملیات

تكــون هــذه المخرجــات عبــارة عــن ســلعة، هــو مــا ینــتج عــن المرحلــة الثانیــة (العملیــات) قــد المخرجــات:  . ت

التحقـق مـن أداء النظـام و قدرتـه علـى ، و تعد المخرجات األداة التي من خاللها یتم خدمة أو معلومة

 .)2002(ربیع، مخوخ،  هدافهتحقیق أ

لتقیـیم  الالزمـة والمعلومـات البیانـات علـى الحصـول عملیـة : وهـي/التغذیـة الراجعـةالمعلومـة المرتدة . ث

 وٕامكانیتها دقتها من مدى والتأكد المخرجات) التشغیلیة، العملیات السابقة (المدخالت، عناصر النظام

 .)2011أهدافها (السقا،  تحقیق في

لــبعض ، و أیضــا ربــط العالقــات: تمثــل الوســیلة التــي مــن خاللهــا یــتم ربــط الــنظم الفرعیــة ببعضــها ا . ج

 .)2009(العمري،  النظام ببیئته

بـیـئـــة الـنــــظام: أي أن النظـــام ال یوجـــد فــي معـــزل عـــن الـــنظم األخـــرى ، فتواجــده فـــي البیئـــة یســـمح لـــه  . ح

ئته ا كما أنه یلقي بمخرجاته إلیها و بالتالي فعدم وجود تفاعل بین النظام و بیباستقطاب مدخالته منه

 .)2009(العمري،  یؤدي إلى فشل النظام و فنائه

حــــدود الـنـــظام: تتمثــل حــدود النظــام فــي الغشــاء الــذي یحــیط بــه و یفصــله عــن بیئتــه، فهــي غیــر ثابتــة  . خ

 .)2000ان، (سلط عـلى أهداف النظام و درجة تعقده ألنها تتوقف
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 ): المكونات األساسیة للنظام وعملیات التفاعل بینهما1.3( رسم توضیحي. 2
 نظم المعلومات االداریة في المنظمات المعاصرة. )2003ادریس، (المصدر: 

 

 تصنیفات النظام: .3

 تصنیف النظام إلى عدة أقسام حسب معاییر مختلفة منها:  یمكن

 النشاطات وتشمل:طبیعة  . أ

 ، األرض دوران نظام : مثل بالطبیعة الموجودة النظم الطبیعیة النظم تمثل :والصناعیة الطبیعیة النظم

مثل:  اإلنسان ابتكار من نظم فهمي الصناعیة النظم أما ، الكونیة بالنظم النظم هذه وتسمى األربعة، الفصول

 .)2007(النجار،  اإلداریة المعلومات أنظمة ، الحاسوب أنظمة

 درجة االنفتاح وتشمل: . ب
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 وال بها ر یؤث وال یتأثر ال المحیطة البیئة عن المفصول النظام هو المغلق النظام :والمفتوحة المغلقة النظم

 المفتوح فهو النظام أما . ل المعزو الكیماوي التفاعل الذري، النظام : مثل مشتركة حدود أي بینهما توجد

 المنظمة نظم مثل معها مستمرة عالقة له ویكون ا، به ویؤثر یتأثر المحیطة یئة الب مع یتفاعل الذي النظام

 .)2014(نوه،  المختلفة

 

 درجة التجرید: . ت

 الصناعیة أو الطبیعیة العناصر من مجموعة من المحسوسة النظم تتكون: والمجردة المحسوسة النظم

 یمكن ال التي النظم فهمي المجردة النظم أما. المادیة بالنظم أیضا وتسمى الحاسوب نظم :مثل المحسوسة

 .)2009(العمري،  النسبیة والنظریة العد نظام مثل عقلیا تصورها یكون إنما لمسها،

 درجة الثبات: . ث

 شبه وبشكل سلفا محددة آلیات ضمن عمل الذي النظام هو الثابت النظام :المتغیرة والنظم الثابتة النظم

 المتغیر النظام أماالحاسوبي.  البرنامج نظام الكوني، النظام :مثل مستقبال سلوكه بدقة التنبؤ ویمكن مطلق،

 حتمي بشكل مستقبال بسلوكه التنبؤ یمكن وال مستمر، وبشكل ثابتة معینة آلیة وفق یعمل الذي النظام فهو

 .)2007(النجار،  واالجتماعیة والمالیة اإلداریة النظم مثل:

 

 المعلومات:ثالثًا: نظم 
 

 سواء كانت خاصة أنواعها اختالف على للمنظمات األساسیة والمدخالت الموارد تعتبر المعلومات أحد     

وباتت المنظمات تسعى جاهدة إلى . خیریة أو حكومیة، خدمیة تجاریة، صناعیة، صغیرة، أو كبیرة عامة، أم

توفیر الكم المناسب للمعلومات والبیانات التي من شأنها زیادة نجاح الشركة وتمكینها من تحقیق أهدافها 

المرجوة بأسرع طریقة ممكنة. باإلضافة إلى زیادة قدرة المنظمة على النمو والبقاء في السوق ومنافسة 

15 
 



لومات الذي تمتلكه المنظمة بمثابة ثروة لها تزید من قوتها المنظمات األخرى. حیث یعتبر حجم المع

لغة واصطالحًا، والتعرف على أهمیة المعلومات  المعلومات على التعرف ونجاحها. من هنا كان ال بد لنا من

 للمنظمات وما هي أهم خصائصها وسماتها.

 

 المعلومات:  .1

 لغة: 

 معلومة  كلمة منها والمفرد ووظائفه. البشري بالعقل تتعلق وهى  )م ل ع( مادة من مشتقة معلومات كلمة

 )2008 آبادي،(

 اصطالحًا: 

 معنى ذو إطار في وضعها تم التي البیانات" عن عبارة) المعلومات بأنها 23: ص2003ف (إدریس، عرّ 

  ."القرارات صنع في استخدامها یتم حیث للمستقبل، توفیرها تم والتي وفائدة، وداللة

 الحالة من تغیر التي والبیانات الحقائق  "بأنها  ) المعلومات46: ص2013الجنابيو  (قندلیجيكما ویرى 

 . "معین موضوع في للشخص المعرفیة

و أ محددا، ظرًفا أو موقًفا تشخص منظمة وبیانات حقائق"أنها ) بتعریفها على 6، ص2008(علیان، وقام 

 ."تشخص تهدیدًا ما أو فرصة محددة

 إعدادها تم التي البیانات" بأن المعلومات عبارة عن )8، صLaudon & Laudon،2013من جهته بّین (

 . "البشري للجنس قیمة ذات أصبحت بحیث معني ذو شكل في

البیانات والحقائق التي یتم مات على أنها أنه یمكن تعریف المعلو  ةرى الباحثفات السابقة، تاستنادًا للتعری

استراتیجیًا یساعد على تشخیص وتحلیل الظروف، والتي تقلل من عدم التأكد  توفیرها بشكل منظم وتعد مورداً 

 .عین وتزید المعرفة لدى متلقیهافي موضوع او موقف م

16 
 



 خصائص المعلومات: .2

تتسم المعلومات بشكل عام بمجموعة من السمات والخصائص المشتركة فیما بینها، واختلف عدد هذه      

في النهایة تسمى بالخصائص الوصفیة أي ال یمكن اخضاعها للقیاس الخصائص من كاتب آلخر، ولكنها 

) 2014التي لخصها (الغرباوي،  الكمي الموضوعي. فیما یلي مجموعة من الخصائص العامة للمعلومات

 :كما یلي

: أي أن یتلقى المستخدم المعلومات خالل الوقت الذي یحتاجها فیه ومعنى هذا عدم وصول التوقیت . أ

  . خذ القرارات بعد الحاجة لها بفترة طویلة الحتماالت تقادمهاالمعلومات لمت

الدقة: أي الدقة في إجراءات القیاس المستخدمة في إعداد المعلومات وتشغیلها وتجهیزها وتلخیصها  . ب

 . وعرضها

 . الصحة أو الخلو من الخطأ: أي درجة خلو المعلومات من األخطاء سواء كانت لغویة أو رقمیه . ت

 . بیر الكمي: أي إمكانیة التعبیر عن المعلومات باألرقام والنماذج الكمیه إذا لزم األمرإمكانیة التع . ث

ن عندما یتفحصون نفس المعلومات. إمكانیة التحقق: أي درجة االتفاق فیما بین المستخدمین المختلفی . ج

مات تشیر الموضوعیة في المعلو . و وجدیر بالذكر إن هذه الخاصیة للمعلومات ترتبط بالموضوعیة

إلى الخلو من التحیز . كما تشیر أیضًا الموضوعیة في المعلومات إلى توافر الدلیل الموضوعي 

 . القابل للتحقیق

 . إمكانیة الحصول علیها: أي درجه الیسر والسرعة في الحصول على المعلومات الالزمة . ح

، أو لتحقیق المتلقيف المعلومات للتأثیر على : أي غیاب النیة في تعدیل أو تحریالخلو من التحیز . خ

 . أغراض خاصة

 . : أي تمامیة أو اكتمال المعلوماتالشمول . د

 . المالئمة: مدى ارتباط المعلومات بمتطلبات المستخدم المحتمل لها . ذ

 .: أي خلو المعلومات من الغموضالوضوح . ر
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 أهمیة المعلومات:  .3

تستخدمها المنظمة وتعتمد علیها  أصبحت المعلومات في عصرنا الحالي بمثابة القاعدة األساسیة التي     

في إنجاز أعمالها في ظل البیئة سریعة التغیر التي یشهدها العالم في العصر الحالي.كما أن للمعلومات 

دورها جوهري في كل نواحي النشاط فهي أساسیة للبحث العلمي وهي عنصر الغني عنه في الحیاة الیومیة 

ضروري للصناعة والشئون االقتصادیة واإلداریة والعسكریة ألي فرد وهي باإلضافة إلى هذا كله مورد 

 والسیاسیة ولذلك یصدق القول (من یملك المعلومات ویستثمرها یستطیع أن یكون األقوى).

مجموعة من النقاط عن أهمیة المعلومات على سبیل التعدد ال  )2002وقد لخص (الوردي والمالكي، 

 الحصر:

 من المعلومات المتاحة والخبرات التي تحققت في الدول األخرى. تنمیة قدرة الدولة على اإلفادة . أ

 ترشید وتنسیق ما تبذله الدولة من جهد في البحث و التطویر على ضوء ما هو متاح من معلومات. . ب

 كفالة قاعدة معرفیة عریضة لحل المشكالت. . ت

ه المشكالت في توفیر بدائل وأسالیب حدیثة لحل المشكالت الفنیة و اختیارات تكفل الحد من هذ . ث

 المستقبل.

 رفع مستوى فعالیة وكفاءة األنشطة الفنیة في قطاعات اإلنتاج والخدمات. . ج

تعد المعلومات دعامة أساسیة من دعامات البحث العلمى؛ فالبحوث بمختلف أنواعها ومناهجها  . ح

 بحاجة إلى البیانات والمعلومات المطلوبة النجاز المهام الجدیدة.

 خاذ القرارات بكافة أنواعها وفى مجاالت مختلفة.أهمیتها الكبرى فى ات . خ

 هى أساس ومرمى مطلوب وضرورى النجاز وظائف االدارة الحدیثة للمؤسسات، بجمیع قطاعاته. . د

المعلومات ضروریة لتنمیة وتطویر قدرات الفرد والمجتمع، ولها دورها المهم فى إنجاح أي عمل  . ذ

 ونشاط.

 .مجاله كان وأیاً  النشاط هذا طبیعة كانت أیاً  بشري، نشاط أي في أساسیا موردا . ر

 .إلیها ویضیف منها یستفید فاإلنسان تتناقص، وال تتزاید ینضب، ال ینبوع المعلومات . ز

 .منه واإلفادة واختزانه توفیره یمكن أساسیا استثماریا موردا المعلومات . س
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 .التنظیم أجزاء بین األساسیة الربط أداة ألنها المعاصر اإلداري البناء في هاماُ  ركناً  تحتل . ش

 .والمتابعة والتنسیق التخطیط في لإلدارة رئیسیة وسیلة المعلومات . ص

 .وصحته القرار دقة علیها وتعتمد موقعه، في مسئول كل یتخذه قرار أي أساس هي . ض

 هذه صالحیة مدى وعلى المطروحة بالمشكلة المتصلة المعلومات نوعیة على القرارات نوعیة تتوقف . ط

 .المعلومات

 

 رابعًا: نظم المعلومات اإلداریة:
 

ظهرت نظم المعلومات في الخمسینات من القرن الحالي، حیث كانت بدایتها عبارة عن نظام لتشغیل      

البیانات فقط، ومن ثم تطورت في الثمانینات لتخدم المستویات اإلداریة ولتحدد استراتیجیات المنظمة. وقد 

ع للمنظمات نظم المعلومات األهمیة االستراتیجیة البالغة ، حیث اصبح ال منح االزدهار الكبیر والتطور السری

یمكن االستغناء عنه في جمیع المنظمات. بل وأصبح دورها أكثر اتساعًا وشمولیة لألعمال اإلداریة لیتماشى 

 ئة األعمال واألنشطة اإلداریة. مع التعقید الذي صاحب بی

 

 هیة نظم المعلومات اإلداریة:ما .1

 مجتمعة مكونات" عن نظم المعلومات بأنها عبارة )13: ص Laudon & Laudon, 2013عّرف (     

 والتنسیق القرار عملیة صنع لدعم ومعالجتها وتخزینها المعلومات، لجمع البعض بعضها مع تعمل ومرتبطة

 في والعاملین اإلداریین تساعد كما لإلدارة، واضحة تصبح بحیث المنتمة مستوى على والتحلیل والرقابة،

 . "الصعبة المواضیع واستیعاب المشاكل، تحلیل

 البیانات بجمع مكلفة واآللیة مجموعة من العناصر البشریة"بأنها  )7: ص2010من جهته رأى (طواف، 

 القیام لهم لتمهد اإلدارة الحتیاجات الالزمة المعلومات تهیئة بغیة محددة وٕاجراءات قواعد وفق وتشغیلها

 ."القرارات اتخاذ إمكانیة إلي باإلضافة جید بشكل بواجباتهم
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لجمع  بعض مع تتكامل العناصر من مجموعة"بأنها  )14: ص2008وفي تعریف آخر وضح (الزهراني، 

 ."المنظمة في القرات اتخاذ في منها لالستفادة واسترجاعها وتخزینها وتصنیفها وتحلیلها المعلومات

 بوظائفها للقیام لإلدارة اإلداریة المعلومات تهیئةالتي تهدف ل"لنظم با )73: ص2004وعرفها (الشرمان، 

المعلومات مع  وتوفیر البیانات معالجة في االلكتروني بشكل أساسي الحاسب تستخدموالتي  .جید بشكل

 ."الوظائف هذه لكل الالزمة المعلومات وتحدید والخارجیة الداخلیة المنشاة نشاطات وصف ضرورة

استخالص تعریف لنظم المعلومات اإلداریة بأنها: مجموعة من  ةالتعریفات السابقة، یمكن للباحثمن      

المكونات (سواء بشریة أو آلیة) تعمل مع بعضها البعض بشكل مترابط ومتناسق لجمع المعلومات وتخزینها 

(مخرجات) لتلبیة احتیاجاتهم (المدخالت) ومعالجتها وتحلیلها (العملیات) وتزوید أقسام اإلدارة المختلفة بها 

 واستخدامها في الوقت المناسب لتحقیق األهداف المنشودة. 

نظم واستخدام فعلي لهناك استعداد كبیر بل  فإن الفلسطینیة، المصارف مستوى وعلى أنه الباحثة وترى     

 في والتحكم والتنظیم خطیطالت مجال في تقدمه المعلومات اإلداریة في كافة المستویات اإلداریة واالستفادة مما

 وتحقیق بواجباتها للقیام المختلفة اإلدارات لمدیري آنیة معلومات تقدیم وكذلك المصارف الفلسطینیة، نشاطات

للمعلومات  وحمایة حفظ من اإلداریة المعلومات نظم تقدمه مما االستفادة ذلك على وعالوة. أهدافها

 ولممتلكات األفراد.

 على تحقیقها نظم المعلومات اإلداریة:األهداف التي تعمل  .2

 المستخدمین كافة مد هو المعلومات، لنظم األساسي الهدف أن السابقة التعریفات خالل یتضح من     

 مداركهم، لتنمیة إلیها یحتاجون التي الضروریة بالمعلومات  ]إلخ...دول منظمات، أفراد،[  منها والمنتفعین

 )2006إلیها. (موسى،  یسعون التي األهداف تحقیق في تسهم وخبرات توجیهات وٕاكسابهم

مجموعة من األهداف ذات األهمیة البالغة التي  )2006(موسى،  ذكر وباإلضافة إلى الهدف الرئیسي،

 تسعى نظم المعلومات اإلداریة إلى تحقیقها:
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 .العامة الشاملة األهداف تحقیق نحو جمیعاً  وتوجیهها المتعددة، الفرعیة األهداف ربط في المساعدة . أ

 وتوفیر البیانات تدفقات تنسیق على یعمل متكامل كیان في معاً  العدیدة الفرعیة النظم بطور 

 .یطلبها لمن والمالئمة الصحیحة المعلومات

 والمالئمة المنتقاه توفیر طریق عن ومستویاتها نوعیاتها مختلف على القرارات اتخاذ عملیات تسهیل . ب

 والفعل. األداء مسار تقریر في للمساعدة الصحیح والتوقیت السلیم الشكل في

 على التعرفو  األداء، وقیاس والرقابة المتابعة ألغراض المعلومات من المالئمة العناصر توفیر . ت

 .المستقبلیة والتوقعات الحالیة التنفیذ معدالت حیث من الجاریة األنشطة عن معلومات

 وأشكالها. أنواعها كافة على التقاریر وٕانتاج إعداد وأسالیب سبل تبسیط . ث

تحقیق الكفاءة وذلك من خالل أداء المهام بصورة أسرع أو بأقل تكلفة، وتتحقق الفعالیة من خالل  . ج

 مساعدة المدیرین في اتخاذ قرارات ذات جودة أفضل.

 

 العوامل التي أثرت على تطور نظم المعلومات اإلداریة: .3

كانت نظم المعلومات في الخمسینات عبارة عن نظم لتشغیل البیانات ، أما في السبعینات ظهرت نظم      

تـخدم المستویات اإلداریة ، ثم ظهرت نظم أخرى تخدم المستویات التي تحدد استراتیجیات المنظمة في 

معلومات في النقاط العوامل التي أدت هذه التطورات في نظم ال )2009وقد أوضح (رمضان، الثمانینات ، 

 التالیة :

تطــور فــي تكنولوجیــا المعلومــات: أدى نمــو تكنولوجیــا المعلومــات إلــى تـــزاید الـــدور الــذي تلعبــه نظــم ال . أ

المعلومــات داخــل المؤسســات، هــذا النمــو أدى إلــى ضــرورة اســتخدام الحاســبات فــي كافــة المســتویات 

جدیـــدة و أیضـــا انخفـــاض التكـــالیف التـــي خاصـــة إذا أخـــذنا بعـــین االعتبـــار ســـهولة تعلـــم البرمجیـــات ال

 .أصبحت في متناول أغلبیة المؤسسات

بـــدأت نظـــم المعلومـــات بتقـــدیم نظـــم ذات أغـــراض عامـــة متعلقـــة  الـتـطــــور فـــي خصـــائص التطبیقـــات: . ب

، اإلنتـاج، التسـویق بالوظائف المتداولة فـي أغلبیة المؤسسـات مثـل تلـك المتعلقـة بـالمخزون، المبیعـات

تطور تـكنولوجیا الحاسبات اآللـیة ظهرت برامج جدیـدة مع تطور دور نظم المعلومات و لكن التمویل، و 
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نظـم دعـم القـرار تهدف إلى خـدمة تخصصات مـحددة ألفراد أو مجموعات معینة داخل المؤسسة مثل 

 الخبیرة. النظملإلدارة الوسطى و 

 

 نظم المعلومات اإلداریة: تطلباتم .4

 

یشتمل نظام المعلومات المعاصر على أربعة من العناصر األساسیة التي تشكل الموارد الضروریة      

 .والمتطلبات البرمجیة، متطلبات المادیةالبشریة، وال المتطلبات التنظیمیة، والمتطلباتالمطلوبة، والتي هي: 

ن أنواع نظم المعلومات یواجهه وبإمكاننا مالحظة هذه العناصر والتمییز بینها أثناء العمل، في أي نوع م

الفرد في حیاته العملیة. وهي العناصر والموارد ضروریة، وتكمل بعضها البعض وتترابط، بشكل یجعل النظام 

 :ال یعمل بطریقة فعالة، أو یتكامل بدون واحد منها. ویمكننا أن نوضحها باآلتي

نظـــام المعلومـــات، ســـواء كـــان شـــركة أو ونعنـــي بهـــا التنظـــیم الـــذي یتبنـــى بنـــاء : تطلبـــات التنظیمیـــةالم . أ

مؤسســة تجاریـــة أو صـــناعیة أو مالیـــة ... الـــخ. حیـــث أن أهـــداف المنظمـــة، وطبیعـــة عملهـــا، وبیئتهـــا 

الخارجیة، وثقافتها، كذلك فإن طبیعة اإلدارة، وتوزیع الوظائف والصـالحیات كلهـا تمثـل عنصـرًا مهمـًا 

 )2009(العمري،  .من عناصر نظام المعلومات

البشــــریة، المؤهلــــة والمدربــــة، لتنفیــــذ النشــــاطات المختلفــــة، والتــــي تكــــون عــــادة بمســــتویات  لبــــاتالمتط . ب

وكفاءات مختلفة، حسب طبیعة النظام ووظائفه. إضـافة إلـى أنهـم هـم سیصـبحون مسـتخدمي نهـائیین 

لنظام المعلومات، والذین یستخدمون مخرجات النظام. كذلك فإن هؤالء هم أنفسهم سـیكونون عناصـر 

مة في رفد النظام بمدخالت جدیدة، بعـد أن ینجـزوا بحـوثهم، أو یتخـذوا قـراراتهم، وینتجـوا معلومـات مه

 )2009(العمري،  .جدیدة

بمختلـــف أنواعهـــا، ســـواء كانـــت حواســـیب مناســـبة، والمكونـــات المادیـــة كـــاألجهزة  المتطلبـــات المادیـــة: . ت

لبــــث المعلومــــات إلــــى المواقــــع ومــــدخالت إلكترونیــــة أو ضــــوئیة لیزریــــة، أو أجهــــزة ومعــــدات اتصــــال 

المطلوبـــة. وكـــذلك الـــنظم واألســـالیب الفنیـــة المتبعـــة، والتـــي تشـــتمل علـــى مختلـــف أنـــواع البرامجیـــات، 
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(قنـــدلجي  .المطلوبـــة لمعالجـــة البیانــات وتخزینهـــا واســـترجاع معلوماتهـــا وخاصــة البرامجیـــات التطبیقیـــة

 )2005وآخرون، 

معلومات المطلوب إدخالها في نظام المعلومات، المتوفرة فـي بیانات والمتطلبات البرمجیة: وتشمل الال . ث

مصــادر المعلومــات المختلفــة، الورقیــة منهــا أو اإللكترونیــة. حیــث تقــوم البرامجیــات والــنظم واألســالیب 

الفنیــة بمعالجتهــا وتخزینهــا وتــأمین اســترجاعها، عــن طریــق الطاقــات البشــریة المدربــة لــذلك. وأن مثــل 

 )2005(قندیلجي وآخرون،  .ومات تمثل مدخالت النظامهذه البیانات والمعل

 

 التحدیات التي تواجه نظم المعلومات اإلداریة: .5

 التي المختلفة األنشطة ولتسهیل القرارات اتخاذ لدعم المعلومات نظم من مختلفة ألنواع المنظمات تحتاج     

 مجموعة من التحدیات منها:  تواجه فهي الوظائف. وعلیه ولكافة المستویات جمیع على المنظمة تمارسها

 تخدم مختلفة نظم من تصمیم المنظمة تتمكن كي التكامل عملیة ضرورة من الرغم التكامل: على . أ

 أرجائها جمیع في االتصال عملیة وتسهل المنظمة أعمال وجمیع ووظائفها التنظیمیة المستویات كافة

 أن المنظمة على یجب وعلیه و مكلفة صعبة تكون قد والتنظیمي التكنولوجي التكامل عملیة أن إال

 .المالیة التكامل هذا تكلفة ستكون وكم بینها التكامل إجراء یجب التي المستویات أي تحدد

)(Loudon & Laudon, 2013 

 أو إنتاج خط أو دائرة مستوى على للتفكیر المدراء معظم تدریب تم توسیع مدى التفكیر اإلداري: لقد . ب

 لتطویر الالزمة اإلداریة الوسائل توفیر یتم ما وقلیال ككل المنظمة إدارة على تدریبهم تم وقلما خدمة

 التفكیر مدى توسیع تتطلب المعلومات نظم نظر وجهة من المنظمة إدارة ولكن المدراء قدرات

 الالزم الوقت وتوفیر وأقسامها، إدارتها بكافة المنظمة إدارة في وأشمل أوسع لیصبح للمدراء اإلداري

 في المختلفة اإلداریة المستویات مع التعامل من لیتمكنوا المفهوم هذا لتطبیق المساعدة والوسائل لهم

 Loudon & Laudon, 2013)( .المنظمة

منافسة شدیدة وظهور لشركات عمالقة تقود السوق العالمي،  العقد الماضيحمل  شدة المنافسة: . ت

ن القرن الحالي سیشهد منافسة أكثر وأكثر وأشد نتیجة وانهیار لشركات أخرى. ومما ال شك فیه أ
23 

 



زیادة المعامالت الدولیة والعولمة االقتصادیة. لذا یجب أن یراعى االستراتیجیون عند صیاغة 

استراتیجیتهم جمیع هذه التغیرات المحیطة ووضع استراتیجیات تتناسب مع وضع السوق الحالي 

 وذات مرونة عالیة.

ت باإلضافة إلى التغیر المستمر في بیئة األعمال، فإن تكنولوجیا المعلوما :التكنولوجیةالتغیرات  . ث

حیث یشهد العالم الیوم إصدار تطبیقات جدیدة یومیًا لتسهیل  تشهد نموًا ال یقل عن نظیرتها.

العملیات اإلداریة. لذلك فإن الشركات یجب أن تبقى على اتصال بأحدث التغیرات التكنولوجیة 

 مواكبة المدیر فیجب على عمل على تطبیق المفید منها والذي سیخدم بشكل كبیر نموها ونجاحها.وال

 واستمراریة السوق، مع التعامل و المنافسة مواجهة في موقفهم تدعم ألنها تكنولوجیا المعلومات،

 )2002اإلنتاجیة. (المغربي،  وزیادة التكالیف، و األعباء تخفیض مع الجودة الحفاظ على

شك أن طبیعة قوى العمل قد تغیر دورها وأصبحت تمثل تحدیًا حقیقیًا ال : تغییر طبیعة قوى العمل . ج

لإلدارة االستراتیجیة یزداد أثره وضوحًا في األعمال الدولیة واألزمنة المستقبلیة فهناك الخصائص 

، هذا المدى العمريستعداد للعمل وتغیر الدیمغرافیة لقوى العمل وتوقعات العمالة وآمالها ومن اال

، تمثل هذه األمثلة للتحدیات الناتجة عن قوى العمل أمام ى التغیرات الثقافیة واالجتماعیةإضافة إل

 . اإلدارة االستراتیجیة
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 االستراتیجیة اإلدارة المبحث الثاني:
 

 :مقدمةالأوًال: 
 

منعزًال عن األحیاء األخرى. وسیجد یعتبر اإلنسان اجتماعي بطبیعته إذ یصعب علیه العیش بمفرده      

صعوبة بالغة مهما حاول أن یحقق كل متطلبات حیاته بجهده المنفرد. لذلك نراه یتجمع مع بني جنسه في 

مجموعات بشریة ذات اهتمامات مختلفة ومتنوعة. ومن الضروري لهذه التجمعات حتى تحقق أهدافها وتنفذ 

أسس إلدارة األمور فیما بینهم. ومعنى هذا أن اإلنسان البد أن  واجباتها أن تنشأ عالقة منظمة مبنیة على

 یتعاون مع بعضه البعض ویبذل جهدًا بشریًا لتحقیق األهداف المنشودة وفق خطوات ومنهج منظم.

 انسانیة باجتهادات مروره بعد وتطور تطور علم اإلدارة عبر العصور ومر بعدة مراحل مختلفة حیث نشأ

 المدارس لتلك االساسیة واالتجاهات الفكریة المدارس حیث من لها فاصل حد وضع فیها یصعب متعدده

لها. یسعى هذا المبحث إلى التعرف على (مفهوم اإلدارة، ومفهوم اإلدارة  االستمراریة والممارسات الفعالیاتو 

 االستراتیجیة وأهدافها، أهمیتها، ومراحلها).

 

 :اإلدارةثانیًا: 
 

أهم األمور المسؤولة عن تقدم األمم ونجاح المنظمات داخل المجتمع أو فشلها، ویعود تعد اإلدارة من      

ذلك بسبب قدرتها على توجیه المنظمة لتحقیق أهدافها واستغالل الموارد المتاحة سواء كانت بشریة أو مادیة 

 )Robbins & Coulter،2009بكفاءة وفعالیة.  (

وأكثر الطرق كفاءة.  بأحسن عمله األشخاص على یجب لما الدقیق دیدالتح بأنها تایلوراإلدارة ویعرف فردریك

 العمل أنشطة على واإلشراف التنسیق عملیة " بأنها )22: صRobbins & Coulter،2009( كما عرفها

 وفعالیة". بكفاءة المنظمة تحقیق أهداف یتم بحیث اآلخرین بواسطة تنجز التي
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 المؤسسة، مستوى رفع أجل من المتاحة واإلمكانیات البشریة الجهود بین التنسیق فن "بأنها األسطل وعرفتها

 ).108: ص2009 ، (األسطل "المؤسسة داخل االجتماعیة العالقات مراعاة مع المنشودة األهداف وتحقیق

اإلدارة عبارة عن أربعة مراحل رئیسیة "أن  )64: صEbert & Griffin،2009وفي تعریف آخر، ذكر (

 ."أهدافها من أجل تحقیق المنظمة موارد على والرقابة والتوجیه والتنظیم وهي عملیة التخطیط

 كأفراد المنظمة في العاملین جهود فیها تتناسق اجتماعیة إنسانیة عملیة" هي اإلدارة أن وبّین عبد اهللا

ممكن  استخدام أفضل ذلك في متوخین تحقیقها، أجل من المؤسسة أنشئت التي األهداف لتحقیق وجماعات

 )6: ص2006‘ (عبد اهللا "للمنظمة المتاحة والعینیة والبشریة المادیة لإلمكانیات

 من التعریفات السابقة یمكننا التوصل إلى حقائق مرتبطة بمصطلح اإلدارة وهي على النحو اآلتي:

 .مؤسسات مجموعة او مؤسسة في یعملون االفراد من مجموعه قیادة االدارة إن . أ

 األهداف بین رابطة وكفاء، و هنالك بفاعلیة تحقیقه یجب هدف فهنالك أینما وجدت االدارة . ب

 .المتحققة والنتائج الموضوعة

 ورقابة. وتوجیه وتنظیم االداره تتكون من مجموعة من الخطوات وهي تخطیط ان . ت

 تباین على السیطرة من یتمكن حتى ادارته في العملي االسلوب یعتمد الذي هو الكفؤ اإلداري ان . ث

 .المختلفة الظروف

 

 :االستراتیجیةثالثًا: 
 

ویختلف فهم الناس لهذا المفهوم، فمنهم من یعده شیئا  البشري، الفكر في قدیم االستراتیجیة مفهوم إن     

وبالرجوع  مهما ال یمكن االستغناء عنه. ومنهم من یعتبره بأنه مجرد خطة فعلیه تهدف إلى النجاح والتمیز.

حیث ظهرت في بدایة األمر  اإلغریقي، األصل إلي نجد أنها تعود Strategyإلى أصل كلمة "استراتیجیة" 

 القوات نقل فن الجنرال أو هذا عند "الحرب فن "قیادة یعني كما الجنرال، علم في المجال العسكري وتعني
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 نجم،( .االعداء على الفوز من تمكنها تنافسیة میزة اكتساب اجل من المعركة ارض والى من والمعدات

2011( 

 المصطلح نقل فعندما تم .ثم انتشر استعمال كلمة إستراتیجیة حتى دخلت جمیع المجاالت واألنشطة اإلنسانیة

 )47: ص2004، بن حبتور( ."اإلدارة أو القیادة فن" أنه واضحة بصورة أصبح یعني اإلدارة حقل إلى

 م واالختصاص في وضع تعریف محدد لالستراتیجیة. فعرفها ثوماس بأنهاوقد اجتهد الكثیر من أهل العل

 المنظمة بین التالؤم یكفل ما ب البعید، المدى على غایاتها وتحدید للمنظمة، المستقبلیة الخطط وضع"

 )25: ص2010(الدوري،  "وكفؤة فاعلة بها بطریقة المحیطة والبیئة الرسالة وبین ورسالتها،

 لتحقیق تذهب أن المنظمة ترید وضع إطار عام لتبیین المسار الذي هي فإن االستراتیجیةوفي تعریف آخر 

 ویشكل وتوجهها المنظمة لطبیعة المحدد االختیار في ویمكن االسترشاد به .رسالتها إلى والوصول أغراضها

 )38: ص2010 االستراتیجیة (الخفاجي، الخطط وصیاغة االستراتیجیة اإلدارة أساس

 بالثبات وتزودها المؤسسة توحد مشتركة نظرة "بأنها اإلستراتیجیة )91: ص2009وآخرون، (النعیميوعرف 

 ."الصحیح باالتجاه تتحرك المؤسسة وتبقى القرارات في

 محددة" (الدجني، مدة خالل عملها مسار یحدد المؤسسة تتخذه وقرار عام اتجاه "بأنها االستراتیجیة وُتعرف

 )25: ص2011

إطار أو مسار عام لتعریفات السابقة، ترى الباحثة أنه یمكن تلخیص ما سبق بأن االستراتیجیة: دراسة اوبعد 

 تضعه المنظمة لیكون كأساس لجمیع عملیاتها لتحقیق أهدافها وغایاتها خالل مدة معینة.

 اإلدارة االستراتیجیة:رابعًا: 
 

اإلستراتیجیة.  اإلدارة لمفهوم األولیة المالمح ضحتت اإلستراتیجیة، مفهوم عن السابق الحدیث ضوء في     

 وذلك العشرین القرن من األخیرة الثالثة العقود في واسعا اهتماما نالت التي الدراسة مجاالت من حیث تعتبر
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 Pirtea,et(  الحقبة تلك في األعمال منظمات واجهتها التي الهائلة البیئیة والمؤثرات للضغوط استجابة

al,،2009(. 

وقد ظهر مفهوم "اإلدارة االستراتیجیة" كمفهوم بدیل عن"سیاسات األعمال" لعدة أسباب نذكر منها: نشوء 

منافسة عالیة في بیئة األعمال ووجود الظروف البیئیة غیر المؤكدة وبسبب ضرورة اإلستجابة لمتغیرات 

البیئیة الخارجیة ، ولكي تخصص المواقف البیئیة التي تواجهها المنظمات وكذلك لتحلیل الفرص والتهدیدات 

الموارد التنظیمیة بما یضمن تحقیق األهداف والغایات الرئیسیة في المنظمة ، ومن ثم اإلستفادة من الفرص 

 )2005داخلیة المحتملة (الدوري، المتاحة وتجنب أو التقلیل من تهدیدات البیئة الخارجیة أو ال

 والنمو، واالستقرار، البقاء إلى وأهدافها، وأنشطتها حجومها في االختالف من بالرغم منظمة، كل وتسعى

 ذلك، تحقیق سبیل في الرئیسة الوسیلة كونها إستراتیجیة، إدارة وجود عن بمعزل تتحقق ال األهداف وهذه

 اإلدارة على الناجحة المنظمات اعتماد في الفاشلة والمنظمات الناجحة المنظمات بین التفریق ویمكن

 )2010(الدوري، اإلستراتیجیة

 الخبراء من لمجموعة تعریفات عدة الباحثة ستعرض أكبر، بشكل مفهوم اإلدارة االستراتیجیة ولتوضیح

 إجرائًیا بناء على مجموعة التعریفات التي سیتم ذكرها: یتم تعریفها ثم والمختصین،ومن

 القرارات وتقییم طبیقهاصیاغة االستراتیجیة وت وعلم یقوم من خالل خطوات رئیسیة وهي: فن عبارة عن

 )6: صDavid،2011من تحقیق أهدافها. ( المنظمة تمكن والتي المختلفة، الوظیفیة

 إلى تسعى متواصلة دینامیكیة عملیة أیضا وهي اإلنساني، التصور وحدسیة التحلیل، عقالنیة إبداعیة عملیة

 مواجهة على والقدرة فعالة، بطریقة المتاحة المنظمة موارد وتوجیه إدارة خالل من المنظمة رسالة تحقیق

 مستقبل تحقیق وبغیة مختلفة أخرى ومخاطر ومنافسة وفرص تهدیدات من المتغیرة األعمال بیئة تحدیات

 )16: ص2010 الحاضر (یاسین، في أساسیة ارتكاز نقطة من انطالقا أفضل

المراحل األربعة  وتتضمن البعید في المدىاإلداریة التي تحدد أداء المنظمة  قرارات واألعمالمجموعة من ال

 &Wheelenوالتقییم والرقابة. ( تنفیذ االستراتیجیة، االستراتیجیة، صیاغة البیئي، الرئیسیة وهي: التحلیل

Hunger،20125: ص( 
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 األهداف لبلوغ االستراتیجیة وٕاعداد األهداف ووضع األعمال، ورسالة استراتیجي، تصور تطویر عملیة

 )37: ص2010األداء. (الخفاجي،  وتقویم وتنفیذها

اإلدارة االستراتیجیة عبارة عن عملیة عقالنیة  تلخیص ما یلي: وع إلى التعریفات السابقة، ویمكنبالرج     

تتضمن مجموعة من الخطط القیادیة والواضحة والتي تتم ترجمتها من خالل مجموعة من الخطوات االداریة 

والتقییم والرقابة) التي تم اتخاذها لتحقیق أهداف  تنفیذ االستراتیجیة، ة،االستراتیجی صیاغة البیئي، (التحلیل

 المنظمة على المدى البعید.

 

 أهمیة اإلدارة االستراتیجیة:: خامساً 
 

 )2009وٕادریس، حمدان: (یلي بما االستراتیجیة اإلدارة أهمیة تتمثل

لها. حیث یعتبر من أهم عناصرها الداخلیة تقوم اإلدارة االستراتیجیة بتغذیة المنظمة بالفكر األساسي  . أ

 والذي یسهم بشكل كبیر في تكوین كل من األهداف والخطط والسیاسات المطبقة في المنظمة.

تساهم اإلدارة االستراتیجیة في التنبؤ بالمشكالت التي من الممكن أن تقع في البیئة الداخلیة أو  . ب

والخطوات المطلوبة للتعامل مع مثل هذه  الخارجیة للمنظمة. فتعمل على وضع االستراتیجیات

 القاضیا وما یصاحبها من تغییرات على صعید المنظمة.

تقوم االدارة االستراتیجیة بتدریب الموظفین في اإلدارة التنفیذیة والوسطى على التفكیر وحل  . ت

تكون  المشكالت التي من المحتمل حدوثها ومواجهتها غذا تم ترقیتهم لمناصب إداریة أعلى. وبذلك

 اإلدارة االستراتیجیة قد أعدت كوادر مدربة جیدًا لتولي المهام في المستویات اإلداریة العلیا.

 الرئیسیة القضایا مع للتعامل المالئمة األولویات وضع على المدراء االستراتیجیة اإلدارة تفید . ث

 .أمامهم المطروحة

بط بین العاملین في المنظمة وذلك من أجل االستراتیجیة قناة وصل ذات أهمیة كبیرة تر  اإلدارة تعتبر . ج

 التغلب على المشاكل التي یمكن أن تواجه المنظمة بشكل عام.
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 القدرات  تنمیة إلى باإلضافة أكفاء، قادة یكونوا لكي المدراء تدریب على االستراتیجیة اإلدارة تساعد . ح

 .اإلدارة في أكبر قدرة إعطائهم شأنها من التي لدیهم اإلداریة

 مشاركتهم خالل من المنظمة في العاملین أمام الفرصة إتاحة على االستراتیجیة اإلدارة تساعد . خ

 من درجة وتحقیق بالمشاركة الشعور لدیهم یولد الذي األمر القرارات، اتخاذ عملیة في بأفكارهم

 .لدیهم الرضى

  .وتقییمه األداء لرقابة دقیقة مقاییس وضع على المنظمة االستراتیجیة اإلدارة تساعد . د

 

 مراحل اإلدارة اإلستراتیجیة:ًا: سادس
 

تتكون اإلدارة االستراتیجیة من أربعة مراحل وعملیات رئیسیة یجب تطبیقها في المنظمة للوصول إلى      

األهداف بشكل فعال وبكفاءة عالیة. وقد قام الكثیر من العلماء بدراسة هذه الخطوات وقد اختلفوا في وضع 

لكن في نهایة المطاف اتفقوا على مجموعة من الخطوات االساسیة التي ال غنى عنها في أي المسمیات لها، 

 و(الغالبي )2005یمكن تلخیص مراحل اإلدارة االستراتیجیة كما یلي، (عقیلي، تقدم، ما إطار وفي منظمة.

 ):Wheleen & Hunger،2012) و(2012) و (عواد،2010) و (حمود،2007وادریس،

 البیئي التحلیل/المسح :ىاألول المرحلة.  

 االستراتیجیة صیاغة/تكوین  :الثانیة المرحلة.  

 االستراتیجیة تطبیق/تنفیذ :الثالثة المرحلة.  

 التقییم والرقابة :الرابعة المرحلة. 

30 
 



 

 ): مراحل اإلدارة االستراتیجیة2.3( رسم توضیحي. 3
(Wheelen & Hunger, 2012) 

 

 :األولى: التحلیل/المسح البیئي المرحلة .1

 التحلیل عملیةیعد المسح البیئي أول الخطوات الرئیسیة في اإلدارة االستراتیجیة. وتنبع أهمیته من خالل 

 البیئة وتحلیل المحتملة، والتهدیدات المتاحة الفرص الستقراء للمنظمة وذلك للبیئة الخارجیة االستراتیجي

لتنفیذ  األنشطة جمیع بین والتعاون التنسیق عملیة إحداث وبالتالي الضعف، ونقاط القوة نقاط لتحدید الداخلیة

 ).2011والملیجي، حاوي(ض  ورسالتها أهدافها وتحقیق المؤسسة، استراتیجیة

31 
 



 اإلستراتیجیة؛ اإلدارة تستخدمها أدوات مجموعةالتحلیل البیئي بأنه:  )107: ص2005وقد عّرف (الدوري، 

 أو السمات وتشخیص والتهدیدات، الفرص الخارجیة،وتحدید البیئة في الحاصل مدى التغیر لتشخیص

 العالقة تحقیق في اإلدارة یساعد بشكل الداخلیة بیئتها علي السیطرة أجل من المنظمة في التنافسیة المیزات

 .المطلوبة اإلستراتیجیة المنظمة،وتحدید أهداف للبیئة،وتحدید اإلستراتیجي التحلیل بین اإلیجابیة

 ونستطیع أیضًا تقسیم التحلیل البیئي طبقًا للبیئة المراد تحلیلها إلى قسمین:

 أ. تحلیل البیئة الخارجیة للمنظمة.

 مفهوم البیئة الخارجیة:

تتكون البیئة الخارجیة للمنظمة من عدد ال محدود من المتغیرات التي تتواجد خارج نطاق المنظمة. وتقوم 

لبعض وكیفیة تأثیرها على لة عملها طبقًا لطریقة تفاعل هذه المتغیرات مع بعضها ابدعم المنظمة أو عرق

 .)2004ض،(عو  المنظمة

 ب. تحلیل البیئة الداخلیة للمنظمة.

 مفهوم البیئة الداخلیة:

إن الهدف األساسي من دراسة وتحلیل البیئة الداخلة للمنظمة هو الوقوف عند نقاط (القوة) والعمل على 

تدل على نقص في إمكانیات تعزیزها وتنمیتها واالستفادة  منها ألبعد حد، واكتشاف مواطن (الضعف) والتي 

 .)2005(الدوري،  المنظمة

  

  تحلیل القوة والضعف والفرص والتهدیدات:

) من األدوات البسیطة والتي یمكن استخدامها للتعرف على الموقف االستراتیجي SWOTیعد تحلیل (

للمنظمة. ویقوم هذا المفهوم على افتراض أساسي یقوم على أن االستراتیجیة الفعالة هي التي تنجح في 

لبیئة الخارجیة (الفرص إحداث مطابقة بین قدرات المنظمة الداخلیة (نقاط الضعف والقوة) وبین الموقف في ا
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والتهدیدات). وجود ذلك التطابق یؤدي إلى تعظیم قدرة الشركة على استغالل نقاط القوة وانتهاز الفرص 

 ).2006ي التهدیدات والمخاطر والحد منها (ادریس والمرسي، المناسبة، باإلضافة إلى تفاد

 :)2006(ادریس والمرسي،  لي) على النحو التاSWOTویمكن تعریف المكونات االساسیة لتحلیل (

هي المواقف المفضلة والمرغوب بها في بیئة المنظمة. وهي تعتبر من : Opportunitiesالفرص  . أ

اتجاهات التغیر في البیئة الخارجیة والتي ینتج عنها اكتشاف لالحتیاجات غیر المشبعة للعمالء، أو 

 ئات المحیطة.أو التغیرات في البیالعالقات الالزم تحسینها مع العمالء، 

): تمثل التهدیدات االتجاهات والمواقف غیر المرغوب فیها في بیئة الخارجیة Threatsالتهدیدات ( . ب

للمنظمة. ومن التهدیدات التي تواجهها المنظمة دخول منافسین جدد للسوق وانخفاض معدالت النمو 

ولوجیة والشتریعات المقیدة في الطلب وزیادة القوة التساومیة للمشترین، إضافة إلى التغیرات التكن

 لألسعار.. الخ.

إن فهم الفرص والمخاطر المؤثرة التي تحیط بالمنظمة یساعدها على تحدید بدائل موضوعیة لالختیار      

 االستراتیجي والتعرف على أفضل قطاعات السوق التي یجد تسخیر الجهود لخدمتها.

مجال القوة عبارة عن مورد أو مهارة أو میزة قد تمتلكها المنظمة لمواجهة  ):Strengthنواحي القوة ( . ت

 المنافسین وٕاشباع احتیاجات ورغبات األسواق التي تقوم بخدمتها أو تسعى لخدمتها. 

): مجال الضعف أو القصور في الموارد أو المهارات أو القدرات Weaknessنواحي الضعف ( . ث

أدائها الفعال. ومن األمثلة على هذه المجاالت: ضعف الموارد  والذي یؤثر على المنظمة فیقلل من

 المالیة والتكنولوجیة والتسهیالت والقدرات اإلداریة والتسویقیة والصورة الذهنیة لمنتجات المنظمة.

 

 :االستراتیجیة صیاغة/تكوین  :الثانیة المرحلة .2

اإلطار العام لالتجاه االستراتیجي والتحلیل إن صیاغة االستراتیجیة تعتبر الخطوة األولى في التحول من 

البیئي للمنظمة إلى أدلة ذات معنى یمكن أن یستفاد منها متخذو القرار في اختیار واتخاذ القرارات المختلفة. 

 )2009(ادریس والغالبي، 
33 

 



لة ورسالة وفي هذه المرحلة یتم تحدید األهداف الرئیسیة للمنظمة وغایاتها وذلك في ضوء رؤیة مستقبلیة شام

واضحة، ومن خالل توجیه عملیات البحث والتحلیل إلیجاد العوامل الداخلیة والخارجیة المؤثرة ولالستفادة من 

نقاط ومواطن القوة وتقلیص وتجنب أثر نقاط الضعف. باإلضافة لذلك مراعاة الفرص واقتناصها وتجنب 

ظمة. وتحتوي عملیة الصیاغة على خطوة یتم من التهدیدات والمخاطر التي من شأنها التأثیر سلبیًا على المن

وتتجلى أهمیة صیاغة  خاللها تحدید االستراتیجة البدیلة ومن ثم اختیار البدیل االستراتیجي األنسب للمنظمة.

 )2009(ادریس والغالبي،  االستراتیجیة في مجموعة من األمور نذكر منها:

 بین الجانب النظري والتطبیقي لالستراتیجیة.هي المرحلة التي تربط بشكل صحیح ودقیق ومالئم  . أ

تساعد صیاغة االستراتیجیة المنظمة في تحدید األدوار للمستویات المختلفة ومعرفة المساهمات  . ب

 الضروریة والمطلوبة لكل مستوى من هذه المستویات.

 المساهمة في تخصیص الموارد ضمن إطار خطة استراتیجیة واضحة المعالم. . ت

 الق لبدء عملیات التنفیذ للخیار االستراتیجي الحقًا.تمثل قاعدة االنط . ث

 وتشمل مرحلة صیاغة االستراتیجیة على خطوات أساسیة وهي:

 . المنظمة وأهداف رسالة تحدید . أ

 .خارجیة) – داخلیة( البیئیة العوامل تحدید . ب

 . االستراتیجیة البدائل تحدید . ت

 . المناسبة االستراتیجیة اختیار . ث

 

 :االستراتیجیة تطبیق/تنفیذ :الثالثة المرحلة .3

أحد أكبر التحدیات التي تواجه المؤسسات؛ الّتحدي المتعّلق بتنفیذ االستراتیجیة وترجمتها إلى واقع ملموس. 

ذلك بأن طریقة معالجة هذا التحدي وترجمته الى سلسلة من االنجازات یحدد مباشرة الجهد المبذول سابقا، 

االستراتیجیة لن یقتصر على هذه الحلقة الدینامیكیة الحساسة وانما یتعداها وان أي فشل لالدارة في تطبیق 

 )2008(سالم،  الى فشل االدارة في تطبیق االستراتیجیة ككل.
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 تعریف التطبیق االستراتیجي: . أ

تعرف مرحلة التنفیذ االستراتیجي بأنها "مجموعة من النشاطات والفعالیات التي تمارس لوضع الخطط 

 )150: ص1996. (القطامین،"التنفیذ من خالل البرامج التنفیذیة والمیزانیات واإلجراءات والسیاسات في

عملیة ترجمة للتوجهات واألسس "التطبیق االستراتیجي بأنه  )84: ص2009وقد عرف (إدریس والغالبي، 

وطبیعة خطط التنفیذ النظریة الواردة في الخطة إلى رؤیة محددة ودقیقة كالمهام المطلوبة وآلیات تنسیقها 

 . "ومستوى مشاركة العاملین وغیرها من مفردات عمل كثیرة ضروریة والزمة لغرض تنفیذ فعال

ویمكننا القول بشكل مبسط أن تنفیذ االستراتیجیة عبارة عن عملیة نقل القرارات واألسس والنظریات إلى أرض 

 تحقیقها.الواقع وتنفیذها بشكل فعال بما یتناسب مع األهداف المراد 

 

 ):2008متطلبات تطبیق االستراتیجیة: (الكرخي،  . ب

ال بد من توفیر مجموعة من المستلزمات والمتطلبات الضروریة وذلك لتمهید الطریق لتطبیق االستراتیجیة 

 بشكل انسیابي وبدون إحداث عوائق أو مواجهة مشاكل، ومن هذه المتطلبات:

  االستراتیجیة بما في ذلك مراجعة الوحدات القائمة إعداد هیكل تنظیمي یتناسب مع حاجات تنفیذ

ودراسة إن كان هناك حاجة إلزالة أو إضافة أو دمج وحدات مع بعضها البعض. وأیضًا إعادة 

النظر في الصالحیات الممنوحة للمدراء ورؤساء االقسام. وكذلك وضع تصامیم جدیدة للوظائف 

 ظمة.والنظر في مستوى المركزیة والالمركزیة في المن

 .إعادة تخصیص الموارد المالیة والبشریة حسب االهداف االستراتیجیة وأولویاتها الموضوعیة 

  وضع معاییر لقیاس األداء إلعطاء صورة واقعیة ودقیقة عن المستوى الذي حققته األنشطة

 والفعالیات والبرامج االستراتیجیة.

 نفیذ االستراتیجیة. وضع نظام حوافز بناء على النتائج التي تظهر من عملیات ت 

  وضع أسلوب إدارة فعال للموارد البشریة لتلبیة حاجات تنفیذ االستراتیجیة من خالل تدریب العاملین

 وتوظیف كفاءات جدیدة وتسریح غیر المكفؤ منهم.
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  مراجعة ثقافة المنظمة لتعدیل أي مفردات فیها ال تتالءم مع قیم االستراتیجیة الجدیدة وتوجیهات

 مستقبلیة.المنظمة ال

  إعداد تحلیل كامل للموارد المالیة المتاحة والموارد التي یمكن استخدامها مستقبلیًا والسبل الالزمة

 لتنمیة موارد المنظمة.

 

 أهمیة تطبیق االسراتیجیة: . ت

مما ال شك فیه أن عملیة تطبیق االستراتیجة تشكل أهمیة كبیرة للمنظمة حیث أنها تساهم في جوانب مختلفة 

 :):2011(محمود،   منها

 .بناء القدرات التنظیمیة والتي تمكن تطبیق استراتیجي ناجح في المنظمة 

 .وضع الموازنات وتخصیص الموارد على األنشطة الضروریة لنجاح االستراتیجیة 

 .وضع سیاسات وٕاجراءات العمل الداعمة لتطبیق االستراتیجیة 

  في المنظمة ودفعهم إلى تحقیق األهداف المحددة وضع إطار مكافآت لتحفیز األفراد على إنجازاتهم

 لهم دائمًا.

 .خلق ثقافة تنظیمیة ومناخ تنظیمي داعمین للتنفیذ الناجح لالستراتیجة 

 .تحدید المعلومات واالتصاالت ونقطة العمل التي تمكن االفراد من التطبیق الفاعل لالستراتیجیة 

 ستراتیجیة.توفیر قیادة قادرة على المضي قدمًا في تطبیق اال 

 

  عوامل نجاح التطبیق االستراتیجي: . ث

 

التي  بعض هذه العوامل بنجاح، ومن االستراتیجیة اإلدارة لتطبیقمن الواجب توفر عدد من العوامل المهمة 

 :)2013ذكرتها الباحثة (صباح، 
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 إن توافر التفكیر االستراتیجي یمد األفراد في المنظمة بالقدرة على فحص : االستراتیجي التفكیر توافر

وتحلیل عناصر البیئة المختلفة. ویساعدهم في القیام بإعداد التنبؤات المستقبلیة بدقة عالیة، إضافة 

 . التطبیق ظروف مع المتكیفة القرارات واتخاذ راتیجیاتتاالسإلى إمكانیة صیاغة 

 االستراتیجیة اإلدارة مراحل كافة في أساسي دور لها فالمعلومات : االستراتیجیة المعلومات نظم توافر 

 المدیرین جهود تدعم مثالً  والخارجیة الداخلیة البیئیة المتغیرات تحلیل بنتائج المرتبطة فالمعلومات ،

 االستراتیجیة تنفیذ في تساهم أنها كما االستراتیجیات، وصیاغة األهداف وضع في االستراتیجیین

 نظام یتسم أن البد المعلومات تلك من المثلى االستفادة ولتحقیق .علیها والرقابة ومراجعتها

 توفر یتطلب وهذا المناسب. الوقت في وتوافرها وشمولیتها المعلومات بدقة االستراتیجي المعلومات

 وٕاجراء وحفظها والمعقدة المتشابكة البیانات من كم أكبر تخزین في علیه واالعتماد اآللي الحاسب

 راراتالق التخاذ وقت أي في منها االستفادة یتیح بما البیانات لتلك والبرمجة التحلیل عملیات كافة

 . االستراتیجیة

 الفعال التنفیذ یتطلبه ما بین توافق وجود من التأكد إلى عادةً  الحوافز نظام یهدف :للحوافز نظام توفر 

 ، بالتنفیذ یقومون الذین المنظمة في للعاملین المشروعة والمطالب والحاجات االستراتیجیة للخطط

 اإلداریة المستویات على المنظمة استراتیجیة مع وفعالة مناسبة بصورة الحوافز نظام یرتبط أن فالبد

 دوراً  یؤدي بحیث والحوافز للمكافآت وعادل محكم نظام تصمیم من البد ذلك ولتحقیق ؛ المختلفة

 . فیه المرغوب األداء لمكافأة ومشجعاً  محفزاً 

 فیفضل متوفر یكن لم فإذا ، المالیة لإلدارة جید نظام المنظمة لدى یكون أن یجب :مالي نظام توفر 

 وفنیة وبشریة مالیة موارد تتطلب أنها حیث ، راتیجیةتاالس اإلدارة تطبیق یتم أن قبل ذلك یعالج أن

  كبیرة

 متغیرات مع التكیف على قادر ومرن دقیق إداري تنظیم توفر ینبغي :السلیم اإلداري التنظیم توفر 

 وجود إلى باإلضافة ، لذلك الالزمة المعلومات وتوفیر االستراتیجیة األهداف واستیعاب االستراتیجیة

 تعطیله. أو تعقیده بدل العمل أسباب تسهل التي السلیمة واإلجراءات النظم
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 :التقییم والرقابة :الرابعة المرحلة .4

تمثل مرحلة الرقابة االستراتیجیة الخوة االخیرة في في مراحل اإلدارة االستراتیجیة. وعلى الرغم من ذلك      

إال أنها فعلیًا تتسم باالستمراریة وتبدأ قبل البدء بأي من مراحل اإلدارة االستراتیجیة. حیث تعتبر الضمان 

 .)2009ریس والغالبي، (اد تحقیقهاالالزم لصحة السیر باتجاه االهداف المراد 

 

  أسالیب التقییم:

(الكرخي،  أوجزهاهناك عدة أسالیب لعملیة التقییم والرقابة على النتائج المتحققة من تنفیذ االستراتیجیة والتي 

 :في النقاط التالیة )2008

 التقییم الذاتي: وهو التقییم الذي ینصب على أداء المنظمة نفسها وتقوم به بقدراتها الذاتیة. . أ

التقییم المشترك: هو التقییم الذي ینصب على أداء المنظمة الداخلي حیث تشارك فیه أطراف عدة  . ب

 على رأسها المنظمة بمشاركة الفئات المستفیدة ومجامیع ذات خبرة.

 التقییم السریع: هو التقییم الذي ینصب على أداء المنظمة لمعالجة حالة معینة اعتیادیة أو طارئة. . ت

 : هو التقییم الذي یقوم به فریق متخصص خارجي اي لیسمن موظفي المنظمة.التقییم الخارجي . ث

 هو التقییم الذي یقوم به فریق خارجي بمشاركة فریق من المنظمة. التقییم المتقاطع: . ج

 

 

 خالصةسابعًا: 

تلعب المعلومات دورًا أساسیًا وجوهریًا في جمیع المنظمات متناولة كافة مراحل اإلدارة االستراتیجیة      

وخاصة منذ البدایة في التخطیط ووضع األهداف وصیاغة االستراتیجیة. فالمعلومات المرتبطة بنتائج 

البیئة الخارجیة تقوم بتزوید مدراء  عناصر البیئة الداخلیة إلى جانب المعلومات الخاصة بنتائج تحلیل عوامل

 . المنظمة وتدعم جهودهم في وضع األهداف وصیاغة االستراتیجیات
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بناء على ذلك، فإن استخدام نظم المعلومات یعد ذو أهمیة كبیرة لتطبیق االستراتیجیة والتحقق من تحقیقها 

م نظم المعلومات بتزوید المدراء لألهداف الموضوعة، وأیضًا الرقابة على كافة مراحل التطبیق. حیث تقو 

بكافة المعلومات الالزمة التخاذ القرارات االستراتیجیة والتي تصل إلى صفة الفاعلیة بناء على دقة وصحة 

 المعلومات التي اعتمدت علیها.

جه إن عملیة الحصول على المعلومات وتوفرها لیست بالعملیة السهلة والیسیرة نظرًا لزیادة التحدیات التي توا

اإلدارة االستراتیجیة. باإلضافة لذلك فإنه من الصعوبة الوصول للمعلومات، وٕان تم التوصل لها فلیس 

بالضرورة أن تكون معلومات دقیقة وصحیحة األمر الذي من شأنه أن یؤثر تأثیرًا سلبیًا على جمیع مراحل 

 حقیقها لألهداف.اإلدارة االستراتیجیة بما فیها تطبیق االستراتیجیة ومدى فاعلیتها وت

االداریة في المنظمة یتمثل في االعتماد على تطبیقات الحاسب اآللي  نظم المعلومات إن أحد صور استخدام

فة عملیات التحلیل والبرمجة حیث یمكن تخزین أكبر كم من البیانات المتشابكة والمعقدة وحفظها وٕاجراء كا

  لتلك البیانات بما یتیح االستفادة منها في أي وقت التخاذ القرارات االستراتیجیة.
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 : القطاع المصرفي الفلسطینيالفصل الثالث
 

 

 

 المبحث األول: واقع المصارف الفلسطینیة: •

تطبیق اإلداریة في  واقع نظم المعلوماتالمبحث الثاني:  •

 في المصارف الفلسطینیة ةاالستراتیجی
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 المبحث األول: واقع المصارف الفلسطینیة:
 

 :مقدمةأوًال: 
 

 لیس الركائز األساسیة على مستوى االقتصادي الكلي ألي دولة في العالم، أهم أحد المصرفي القطاع یعتبر

 النشاط عصب یمثل الذي االستثمار وتمویل واألجنبیة المحلیة المدخرات وتعبئة حشد في الهام لدوره فقط

الخارجي. وعند وجود أي خلل بهذا  العالم مع أهمیة األكثر االتصال حلقة یمثل لكونه بل االقتصادي،

القطاع تحدث نتیجة لذلك اضطرابات متتابعة بجمیع األنشطة المختلفة داخل النظام االقتصادي كما هو 

 )2013(سلمان،  .الحال ببعض االقتصادیات العالمیة بالوقت الراهن

ویمثل الجهاز المصرفي ركنًا مهما في االقتصاد القومي، فاهتمت أغلب الدول المتحضرة بسن تشریعات 

تنظم مجاالت النشاط المتعلقة بكافة أنواع المصارف المكونة للجهاز المصرفي بها. حیث یتكون الجهاز 

 )2012المصرفي من الوحدات المصرفیة والتي على رأسها المصرف المركزي (عاشور، 

وتعتبر الخدمات المصرفیة التي تقدمها المصارف ذات أهمیة كبیرة لعملها على تسهیل معامالت األفراد من 

خدمات الصراف اآللي واستالم الفواتیر والدفع واإلیداع وٕارسال الحواالت وغیرها. كل ذلك أدى إلى اهتمام 

نها وزیادة كفاءتها ومواكبتها للتطورات المصارف بنوعیة الخدمات التي تقدمها والعمل دائما على تحسی

 التكنولوجیة. 

 

 لمحة عن الجهاز المصرفي الفلسطیني:ثانیًا: 
 

تتطور المصارف تبعًا لتطور الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة ونتیجة لالستقرار. حیث بدأ الجهاز المصرفي 

مصارف) و  8المصرفي حینها من (م وتكون الجهاز 1994عمله في فلسطین بعد توقیع اتفاقیة باریس عام 

 )2013فرعًا). (شاهین،  38(
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ة، نما وتطور الجهاز المصرفي اجة إلى استخدام المعامالت المصرفیومع تطور الحیاة االقتصادیة وزیادة الح

فرعًا (التقریر السنوي لسلطة  229الفلسطیني فأصبح یضم وحدات محلیة ووافدة. ووصل عدد فروعها إلى 

 التالي: جدولكما یبین ال )2013النقد 

 

 ): المصارف العاملة في فلسطین.1.4( رسم توضیحي. 4
 2013المصدر: التقریر السنوي لسلطة النقد الفلسطینیة 

 

 )2013(قشطة،  مكونات الجهاز المصرفي الفلسطیني:ثالثًا: 

 

 یتكون الجهاز المصرفي الفلسطیني من أربعة مكونات رئیسیة وهي كالتالي: 
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 النظام المصرفي لبناء 1994 عام أواخر الفلسطینیة النقد سلطة تأسست: الفلسطینیة النقد سلطة .1

 .الفلسطینیة في األراضي االقتصادي النمو وتشجیع راراستق وضمان والنقدي

 التجاریة التي المصارف من أساسي بشكل فلسطین في المصرفي القطاع یتكون :التجاریة المصارف .2

 توجیه تحتكر بالتالي وهي األفراد، وادخارات االقتصادیة الوحدة إدخارات من األكبر النسبة تستقطب

 :إلى التجاریة المصارف وتنقسم المختلفة، االقتصادیة األنشطة نحو اإلدخارات

 .الفلسطینیة النقد سلطة من بترخیص تأسست التي المصارف وهية: الوطنی المصارف .أ

 في المصرفیة السلطات من بترخیص تأسست التي المصارف وهيیة: واألجنب العربیة . المصارفب

 .فلسطین داخل العمل لمزاولة الفلسطینیة النقد سلطة من ترخیص على وحاصلة األم، البلد

 .اإلسالمیة الشریعة وفق االقتصادي نشاطها بتوجیه المصارف هذه تقومة: اإلسالمی لمصارفا .3

 واالئتمان الزراعي، التنمیة مجال في متخصصة مصارف فلسطین في تعملالمتخصصة:  المصارف .4

 .الصغیرة المشاریع ومساندة دعم ومجال

 

 الخدمات التي تقدمها المصارف العاملة في فلسطین:رابعًا: 
والعمل على  أعمالها رفع إلى جاهدة تسعى  في ظل ازدیاد المنافسة بین المصارف واحتدامها، اصبحت

ة توفیر خدمات جدیدة ومستحدثة بجانب خدماتها التقلیدیة وذلك للوصول إلى أكبر عدد من العمالء وتلبی

 احتیاجاتهم وتسهیل معامالتهم.  

ففي فلسطین بشكل خاص استطاعت المصارف العاملة مواكبة التطورات العالمیة وذلك من خالل تنوع 

مات التي تقدمها باإلضافة إلى سرعة انتشارها وتوسعها. ومن هذه الخدمات على سبیل الذكر ال الخد

 الحصر:

 تحویل خدمات وتقدیم المباشرة، وغیر المباشرة االئتمانیة التسهیالت وتقدیم فوائد، بدون أو بفوائد الودائع قبول

 والشیكات والدفع، االئتمان بطاقات وٕاصدار األجنبیة، العمالت وشراء وبیع وخارجها، فلسطین داخل األموال
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 وٕادارة وحفظ اإلسالمیة، الشریعة أحكام وفق المصرفیة الخدمات وتقدیم السیاحیة، والشیكات للتداول، المحلیة

 خدمات وتقدیم واالستثمار، والمحفظة للزبائن االستعالم خدمات وتقدیم المالیة، واألوراق الثمینة المقتنیات

التوفیر.  وحسابات الضمان، خطابات وٕاصدار المستندیة، االعتمادات وخدمة للعمالء، مصرفیةال االستشارات

 )2009(أبو عمر، 

 

 )2008الشرفا، ( الفلسطیني: المصرفي الجهاز مشاكلخامسًا: 

 الفلسطیني المصرفي العمل على تؤثر قد التي المشاكل من العدید إلى الفلسطیني المصرفي الجهاز یتعرض

 :المشاكل تلك أهم من و

 وعمالئه المصرف بین العالقة تحكم التي التشریعات ببعض االفتقار عن الناتج و المصرفي التشریع .1

 . بااللتزامات اإلخالل حاالت في

 االستثمار بسبب في المناسب القرار اتخاذ على المستثمر یساعد مالئم استثماري مناخ وجود عدم .2

 . واألمان الثقة عوامل و الدینیة و السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة المشاكل من العدید

 .االجتماعي و السیاسي االستقرار جود و عدم .3

 التي في المجاالت الخریجین توافر من بالرغم المصرفیة األعمال على المدربة الكوادر توفر عدم .4

 .المصرف أعمال تحتاجها

 . المجتمع الفلسطیني یعیشها التي السیاسیة الظروف بسبب التحتیة البنیة بضعف تتعلق مشاكل .5

 المصارف بالهدف التزام عدم بسبب ذلك و المصرفي الجهاز في هیكلیة تشوهات و اختالل وجود .6

 عملها كمصارف تمارس ال المتخصصة المصارف من العدید أن حیث أجله من أنشأت الذي

 . التجاریة المصارف عمل تمارس إنما و متخصصة

 عدم لمشاكل یتعرضون الذین الموظفین خاصة و المصرفي العمل أداء على السابقة المشاكل تؤثر قد و

 أعمالهم بانجاز الموظفین هؤالء قیام عدم إلى یؤدي الذي و االجتماعیة و السیاسیة الحیاة في االستقرار

 .الفلسطیني المصرفي بالنظام الثقة عدم إلى یؤدي مما المطلوبة بالدقة
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في المصارف  ةتطبیق االستراتیجیاقع نظم المعلومات اإلداریة في الثاني: و المبحث 
 الفلسطینیة: 

 

 أوًال: مقدمة:
 

استقطب التغیر المتسارع في عالم تكنولوجیا المعلومات باحثي وقیادات اإلدارة بفروعها عامة وخاصة للتفكیر 

االستجابة السریعة لهذه المتغیرات بترجمتها فعلیًا عن استراتیجیًا بأسلوب رصد هذا التغیر والوعي بمستلزمات 

طریق التنفیذ االستراتیجي. ولقد انبثق هذا التفكیر بنظم المعلومات ودورها االستراتیجي استجابة لمعطیات 

 )2008القرن الحادي والعشرین. (الخفاجي، 

 خادمات وأجهزة حدیثة اسباتح أجهزة الفلسطینیة المصارف تستخدموكتطبیق لنظم المعلومات اإلداریة، 

 بعضها مع والدوائر الفروع جمیع تربط الشبكة هذه ، اآللي للحاسب متقدمة بشبكة ومرتبطة متطورة ملفات

 وغزة. الضفة في البعض

 

 ثانیًا: توظیف نظم المعلومات في أعمال المصارف الفلسطینیة:
 

تكنولوجیا المعلومات في قسمین رئیسیین من األعمال وهما:  حیث تقوم المصارف الفلسطینیة بتوظیف

 )2011(اسماعیل،

 : الفنیة األعمال .1

 الخدمات جمیع توفیر خاللها من ویتم ، الفلسطینیة المصارف لعمل األساسیة النواة الفنیة المهام تشكل

 على للحصول وتطبیقها دیثةالح والتقنیة التكنولوجیا عن البحث خالل من تطویرها ومتابعة للعمالء المصرفیة
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 الفنیة المشاریع لتنفیذ الالزمة اإلستراتیجیة الخطط جمیع وضع خالل من ذلك ویتم ، الخدمات وأفضل أحدث

  یلي ما الي الفنیة المهام وتنقسم ، وصیانتها

جمیع أنحاء الوطن،  في االتصال لشبكات التحتیة والبنیة الفنیة األعمال تأسیس یتم الخارجیة: الشبكات. أ

 صرافات المنتشرة في أرجاء الوطن.إلى الفروع والمكاتب وكذلك غلى جمیع ال DSlineوتوصیل خطوط 

 Master Cardو  Visaب  المتعلقة والماكینات اآللي الصراف أجهزة جمیع تركیب: والصیانة التركیب. ب

 آلخر. مكان من الماكینة نقل عن باإلضافة لها اإلضافیة الخدمات تقدیمو 

 المراسلة وربطها بالمصارف جهة من البعض ببعضها والمكاتب الفروع ربط عملیة هي التراسل : . التراسلت

 اتصال أدوات خالل من وذلك Swiftأو  Money Gramأو  Western Unionالدولیة مثل  المنظمات أو

 . معینة

-من  الحدیثة بالخدمات العمالء بتزوید الفلسطینیة المصارف تقوم حیث : البیانات وتراسل االنترنت. ث

 Internet Bankingأو عن طریق  SMSعن طریق  -مرجع...الخ  شیك ، قسط خصم ، رصید استعالم

 أو أي خدمة أخرى.

 :اإلداریة األعمال .2

 للموظفین والتمكین تتركزالمهام واالعمال اإلداریة التي تقوم بها المصارف الفلسطینیة بتقدیم خدمات الدعم

 المهام وتتركز المصارف، أهداف تحقیق شأنها من التي والتقنیة البشریة الموارد وجاهزیة توفر من للتأكد

 في التخصصیة تحقیق اجل ومن العامة. والسالمة والتأمینات واألبنیة واللوازم البشریة الموارد في اإلداریة

 المصارف أفردت فقد اإلداریة، المهام في العاملین الموظفین لجمیع المهام تنفیذ في والتركیز العمل

 .واهتمامها بتخصصها مرتبطة محددة أهدافا كل منها تحقق متخصصة ودوائر إدارات الفلسطینیة

 ذات العمل مجاالت في متخصصة وبرامج ومتطورة حدیثة تقنیات باستخدام اإلداریة المهام هذه تنفیذ ویتم

 الموظفین جمیع لمعلومات البیانات قاعدة یشكل والذي الموظفین شؤون برنامج البرامج هذه ومن ، االهتمام

 وتنقالتهم وٕاجازتهم وتدریبهم ورواتبهم بالموظفین المتعلقة الحركات جمیع تنفیذ أیًضا خالله من یتم والذي
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 اإلداریة ونالشؤ  وٕادارة الموظفین بین أو رائهم ومد الموظفین بین داخلي اتصال نظام لكونه إضافة وغیرها

 . الموظفین خدمات برنامج خالل من

 

 : الفلسطینیة المصارف في المعلومات تكنولوجیا تطبیق معوقات ثالثًا:
 

 العربیة المصارف معظم في نظریا تجریدا المصرفیة الصناعة في المعلومات نظم مفاهیم ل إلى حد مازات ال

 ذلك في بما اإللكترونیة لألعمال التحتیة التقنیة البنیة وتطویر بناء في منها القلیل نجاح من الرغم على

 المصرفیة الخدمات لتقدیم تقنیة انطالق كقاعدة تستخدم التي االنترنت شبكة خالل من المصرفي العمل

 اإللكترونیة المصارف أن مفاده التقلیدیة المصارف في والعاملین المدیرین لدى تصور یسود كما الفوریة،

 البعض یشكك الذي الوقت في وظائفهم من كبیر عدد تقلیص في ستساهم وأنها محلهم النهایة في ستحل

 االلكترونیة. واألعمال االنترنت تكنولوجیا في االستثمار جدوى في منهم

 ضعف البشریة الموارد مستوى على المصرفیة الخدمات تطویر عملیة تواجه التي المشاكل أهم من وكذلك

 مجال في برامج التدریب وضعف اإللكترونیة، المصرفیة األعمال حقل في العاملین لدى رات والمها المعارف

 .)2013(قشطة،  المعلومات تكنولوجیا

إضافة إلى ذلك عدم قدرة أنظمة المعلومات واالتصاالت على إعطاء تغذیة عكسیة وتقییم صحیح لجهود 

فقد تأتي هذه المعلومات في وقت غیر مناسب وبكلفة التكیف مع التغییر الحاصل أثناء تنفیذ االستراتیجیة. 

 .)2009(الغالبي وادریس، یة أو منخفضة أو مشوهة ومحرفة عال
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 الموارد البشریة: على المعلومات لتكنولوجیا السلبیة اآلثاررابعًا: 
 

 الشركات أداء على تتركه الذي األثر ومدى الحاضر الوقت في المعلومات لتكنولوجیا الملحة الضرورة برغم

 :)2013(قشطة،  منها العاملین على لها سلبیة آثاراً  هناك أن إال والمنظمات

 إلى  تؤدي أن یمكن أنها إال العمل انسیاب في تساهم المعلومات تكنولوجیا أن من البطالة: بالرغم

 .الخارجیة المصادر على اإلعتماد بواسطة العمل إنجاز وامكانیة العاملین، عن التخلي

 من مالءمة وأكثر وأسهل أسرع االتصال أصبح المعلومات تكنولوجیا خالل الخصوصیة: من انعدام 

 دائما بأنه یشعر ألنه الفرد على الضغط من یزید مما اإللكتروني، والبرید الخلوي، الهاتف خالل

 .وزمان مكان أي في منه المطلوب العمل ینجز أن وعلیه الطلب تحت

 تكنولوجیا تطبیق عند العاملین لدى المطلوبة المهارات نقص أن حیث :الوظیفي اآلمان نقص أو قلة 

 .التقنیة بهذه معرفتهم عدم نتیجة ضغطا  لدیهم یولد المعلومات

 سیطرتها فرضت القویة فالدول صغیرة، قریة العالم جعلت المعلومات تكنولوجیا :العولمة ثقافة سیطرة 

 .الضعیفة الدول على وثقافتها

 من أكبر لعدد متاحة المعلومات أصبحت "االنترنت" الحدیثة التكنولوجیا باستخدام النمط:  تسریع 

 فهم أجل من إلى التمهل الحاجة تظهر التي الثقافیة االختالفات من تزید المسافات وازالة األشخاص

 .لالستیعاب أساسي عنصر هو البطء بینما االكتساب عدو هي السرعة أن یرى فالبعض األوضاع،
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 الفصل الرابع: الدراسات السابقة
 

 المقدمةأوًال:  •

 الدراسات الفلسطینیةثانیًا:  •

 الدراسات العربیةثالثًا:  •

 الدراسات األجنبیةرابعًا:  •

 تعقیب على الدراسات السابقةخامسًا:  •

  خالصةسادسًا:  •
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 أوًال: المقدمة:
     

 موضوع حول واألجنبیة العربیة، الفلسطینیة، الدراسات من مجموعة عرض إلى الفصل هذا یهدف     
مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة على تطبیق االستراتیجیة في المصارف العاملة في  في والمتمثل الدراسة،
 التي ءاتاواإلجر  األسالیب على والتعرف تناولتها، التي الموضوعات أهم إلى للوقوف فلسطین، -غزة قطاع 
 ساتاالدر  ترتیب تم كما السابقة، ساتاوالدر  سةاالدر  هذه بین والمقارنة إلیها، توصلت يالت والنتائج تبنتها،
 :ساتاالدر  من نوع كل في األقدم إلى األحدث من التاریخي للتدرج وفقا السابقة

 

 ثانیًا: الدراسات الفلسطینیة:
 

  ،غزة من وجهة نظر )، بعنوان: "معوقات تطبیق االستراتیجیة في بلدیات قطاع 2013دراسة (صباح

 اإلدارة العلیا واإلدارات التنفیذیة فیها":

 من غزة قطاع بلدیات في االستراتیجیة الخطط تطبیق معوقات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     

 للوصول التحلیلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت وقد .فیها التنفیذیة واإلدارات العلیا اإلدارة نظر وجهة

 ( 270 ) على ووزعت الدراسة، عینة على طبقت استبانة عن عبارة الدراسة أداة وكانت الدراسة، نتائج إلى

 العلیا اإلدارات مواقف تؤثر أهمها من النتائج من مجموعة إلى راسة الد خلصت وقد .الدراسة مجتمع من فردا

 تؤثرو  .غزة قطاع بلدیات في تطبیقها معوقات على إحصائیة داللة ذا تأثیراً  االستراتیجیة الخطط أهمیة نحو

 بلدیات في تطبیقها  معوقات على إحصائیة داللة ذا اً تأثیر  تیجیةااالستر  الخطط وضع في المنفذین مشاركة

تطبیق  معوقات على إحصائیة داللة ذا تأثیراً  والبشریة المالیة واإلمكانات الموارد توفر مدى یؤثرو  .غزة قطاع

 السائدة، اإلداریة (النظم والتطبیق التنفیذ آلیات تؤثروأخیرًا، . غزة قطاع بلدیات في االستراتیجیة الخطط

 في االستراتیجیة الخطط تطبیق معوقات على إحصائیة ذا داللة تأثیرا )واإلجراءات الموازنات، البرامج،

 .غزة قطاع بلدیات
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  ،بفاعلیة نظام الرقابة الداخلیة ) بعنوان: "عالقة تكنولوجیا المعلومات المستخدمة 2013دراسة (قشطة

 قطاع غزة":-في المصارف الوطنیة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة تكنولوجیا المعلومات المستخدمة بفاعلیة نظام الرقابة      

قطاع غزة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، واستخدم الباحث -الداخلیة في المصارف الوطنیة

 6ستبانة لجمع البیانات، وقام الباحث باستخدام طریقة العینة الطبقیة العشوائیة وقد شملت الدراسة أسلوب اال

الوطنیة بمسمیات وظیفیة  استبانة على عینة من العاملین في المصارف 241مصارف وطنیة، وتم توزیع 

علومات وفاعلیة نظام الرقابة وجود عالقة طردیة بین تكنولوجیا الممختلفة. وقد أظهرت الدراسة نتائج أهمها 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في آراء أفراد و  الداخلیة في المصارف الوطنیة العاملة بقطاع غزة.

العینة حول عالقة تكنولوجیا المعلومات المستخدمة بفاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في المصارف الوطنیة 

یة (الجنس، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، سنوات الخبرة)، العاملة بقطاع غزة تعزى للمتغیرات الشخص

باستثناء متغیر (المسمى الوظیفي) الذي أظهر فروقات ذات داللة احصائیة بین المشغلین وكل من مدراء 

 .الفروع والمراقبین

 

  ،اسة در -) بعنوان: "عالقة نظم المعلومات اإلداریة في تحسین االداء اإلداري2013دراسة (أبو كریم

 میدانیة بالتطبیق على المنظمات غیر الحكومیة في قطاع غزة":

 في اإلداري األداء بتحسین اإلداریة المعلومات نظم عالقة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     

 لجمع كأداة واالستبانة التحلیلي، الوصفي المنهج باستخدام وذلك غزة، بقطاع الحكومیة غیر المنظمات

 هي األجهزة أن الدراسة نتائج أهم ومن المنظمات. هذه في المدراء على استبانة 172 توزیع تم فقد البیانات،

 نظم یستخدمون الذین المستخدمین یلیها األداء اإلداري، تحسین على تعمل التي المعلومات نظم أكثر

 االداریة المعلومات نظم على األقل تأثیراً  كان بینما الترتیب، في البرمجیات تلیها ثم المعلومات،

 رسالة ویوجد السیاسات، وتحدید باإلشراف، اإلدارة تقوم مجالسو  البیانات. وقواعد الفنیون، االختصاصیون

 في العمل نظاموأیضًا أن  الدراسة. قید الحكومیة غیر لدى المنظمات العاملین لجمیع ومعلنة مكتوبة،

 مسئولیة یتحمل المعلومات تكنولوجیا قسم أن كما للترقیة، كبیرة فرصة ال یتیح الحكومیة غیر المنظمات
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 وجودو  اإلداري. األداء وتحسین اإلداریة المعلومات نظم بین عالقة وجود أظهرتكما البیانات. تخزین معدات

 متغیر من لكل تبعاً  اإلداري األداء بتحسین اإلداریة المعلومات نظم عةالقة حول داللة إحصائیة ذات فروق

 .العلمي الخدمة، اوالمؤهل سنوات

 

  ،بعنوان: " خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحدید خیار المنافسة 2011دراسة (اسماعیل (

 دراسة تطبیقیة على المصارف التجاریة العاملة في قطاع غزة":-االستراتیجي في االدارتین العلیا والوسطى

 المنافسة خیار تحدید في وأثرها المعلومات نظم خصائص على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف     

 الدراسة عینة تكونت وقد غزة قطاع في العاملة التجاریة للمصارف والوسطى العلیا اإلدارتین في االستراتیجي

 ، استبانه ( 67 ) توزیع تم حیث ، مصارف ( 10 )عددها والبالغ غزة قطاع في العاملة التجاریة البنوك من

 النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد .الدراسة هذه في التحلیلي الوصفي المنهج تطبیق جرى وقد

 ، الوحدات واألقسام جمیع في المعلومات وتكنولوجیا نظم تطبق غزة قطاع في العاملة المصارف أن أهمها

 من واالستفادة المعلومات واالتصاالت وتكنولوجیا نظم استخدامات من القصوى االستفادة على وتحرص

 إلى لتصل والنهضة التنمیة مجال ومعارفهم في البشریة الكوادر واستثمار لدیها المتوفرة والخبرات المهارات

 المعلومات تكنولوجیا ظل في المتالحقة ومواكبة التطورات الخارجي العالم مع والتواصل التعایش درجة

الفروع  بین التنسیق كفاءة على تعمل المستخدمة المعلومات نظم بأن الدراسة نتائج أظهرتكما  . المتقدمة

 دور المعلومات لنظم بأن الدراسة أثبتتو  . المصرفیة الخدمة تكلفة وخفض البنوك إیرادات زیادة على وتعمل

 في للبنك قیمة ذات معرفة توفر كما ، غزة قطاع العاملة في للمصارف التنافسیة المیزة تحقیق في ومهم كبیر

 وعي وجود الدراسة أظهرت. و المنافسین على السبق لها جدیدة تحقق خدمات واستحداث الخدمة جودة تحسین

 سیاسات تبنى خالل من وذلك أموال المودعین، على والمحافظة العمالء وسریة امن بأهمیة المصارف لدى

 . الشأن بهذا واضحة وٕاجراءات
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 ) دراسةSamour & Analoui،2010دراسة حالة المنظمات األهلیة -االستراتیجیة )، بعنوان: "اإلدارة

 غیر الحكومیة في فلسطین":

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبیق مدراء المنظمات األهلیة غیر الحكومیة اإلدارة      

ي وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیل .االستراتیجیة في فلسطین، ومعرفة أثر تطبیقها على األداء

مدیر في المنظمات  127وأسلوب الدراسة المیدانیة، وأعدت االستبانة كأداة لجمع البیانات، طبقت على 

تملك أكثر وصلت الدراسة إلى النتائج أهمها وقد ت .األهلیة غیر الحكومیة في فلسطین، مثلوا عینة الدراسة

تطبیق اإلدارة   دى أهمیةمن نصف المنظمات غیر الحكومیة نظم إداریة استراتیجیة، وهذا یعني م

ٕادراك مدراء المنظمات غیر الحكومیة أهمیة اإلدارة االستراتیجیة في زیادة جودة و  االستراتیجیة في المنظمات.

وجود قناعة لدى مدراء المنظمات غیر وایضًا  الخدمات، تحقیق األهداف، وزیادة األداء التنظیمي ككل.

االستراتیجیة تساعد على  ترتیب المشاكل التنظیمیة، تقلیل الصراع التنظیمي، الحكومیة أن تقنیات اإلدارة 

 وزیادة التطویر التنظیمي.

 

  ،بعنوان: "تطبیق التخطیط االستراتیجي وعالقته بأداء المؤسسات االهلیة النسویة 2010دراسة (صیام (

 في قطاع غزة":

ستراتیجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلیة هدف هذا البحث إلى التعرف على تطبیق التخطیط اال     

النسویة في قطاع غزة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، وصممت استبانة خصیًصا لجمع 

مقابالت ومجموعة مركزة  5وكذلك قامت الباحثة بإجراء  67استبانة واستردت  69البیانات، حیث وزعت 

وجود عالقة نتائج البحث  وأظهرت نسویة أو أعضاء مجلس اإلدارة.ال واحدة مع مدراء/ات المؤسسات األهلیة

ایجابیة بین كٍل من (دعم اإلدارة العلیا للتخطیط االستراتیجي، التحلیل االستراتیجي البیئي، وجود توجهات 

خطة إستراتیجیة "رؤیة ورسالة وأهدا ف"، وجود خطة إستراتیجیة، تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة، متابعة وتقییم ال

لدى إدارات المؤسسات األهلیة وأنه  اإلستراتیجیة) وبین أداء المؤسسات األهلیة النسویة في قطاع غزة.

النسویة فهم واضح وقناعة بعملیة التخطیط االستراتیجي وتشجع العاملین /ات على المشاركة في التخطیط 

لة واضحة ومكتوبة وكذلك تقوم بتطویر تقوم المؤسسات األهلیة النسویة بتطویر رؤیة ورساكما  االستراتیجي.
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أهداف إستراتیجیة ومحددة واضحة ومكتوبة، وأنها تطور خطًطا إستراتیجیة وتنفیذیة مكتوبة، وتختار 

إستراتیجیتها بما یتالءم مع قدرتها الداخلیة والظروف الخارجیة التي تواجهها وتنسجم مع رؤیتها ورسالتها 

موارد البشریة ذات الخبرة والمهارة الالزمة لتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة وتقوم وأهدافها، وأنها تقوم باجتذاب ال

بنفس الوقت بتطویر قدرات عاملیها بما یساهم في تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة، وأن المؤسسات األهلیة النسویة 

الطلب على  تختار برامجها وأنشطتها بما یتالءم مع احتیاجات فئاتها المستهدفة، مما یساهم في زیادة

 .خدماتها

 

  ،دراسة تطبیقیة -) بعنوان: "نظم المعلومات اإلاریة المحوسبة وأثرها على الالمركزیة2010دراسة (الحلبي

 على وزارة المالیة في قطاع غزة"

هدفت هذه الدراسة إلى قیاس مدى مالءمة نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة وأثرها على الالمركزیة في      

فقرة لغرض  62المالیة في قطاع غزة. ولتحقیق أهداف الدراسة تم تصمیم وتطویر استبانه تتكون من وزارة 

) 104. ولقد تم توزیع االستبانة على أفراد العینة البالغ عددهم ( جمع البیانات وقیاس متغیرات الدراسة

متطلبات نظم المعلومات أن  اوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمه. ) استبانة79موظفًا، استرجع منها (

اإلداریة المحوسبة (المادیة، البرمجیة، البشریة، التنظیمیة) تتمتع بكفاءة عالیة من وجهة نظر المبحوثین، 

ووجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة والالمركزیة في وزارة المالیة في 

اللة إحصائیة حول " أثر نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على عدم وجود عالقة ذات دو  .قطاع غزة

الالمركزیة في وزارة المالیة في قطاع غزة" تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة (الجنس، العمر، الخبرة، المؤهل 

 .الوظیفي، المستوى العلمي)

 

  ،والتعلیم في التربیة مدیریات في اإلستراتیجي التخطیط تطبیق درجة ) بعنوان: "2010دراسة (الكردي 

 فیها": العاملین نظر وجهة من الغربیة الضفة محافظات
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هدفت هذه الدراسة تعرف درجة تطبیق التخطیط االستراتیجي في مدیریات التربیة والتعلیم في محافظات      

لجنس، والخبرة، الضفة الغربیة من وجهة نظر العاملین فیها، باإلضافة إلى بیان أثر متغیرات الدراسة: ا

والمسمى الوظیفي، والمؤهل العلمي، وموقع مدیریة التربیة والتعلیم على درجة تطبیق التخطیط االستراتیجي. 

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع العاملین في مدیریات التربیة والتعلیم في محافظات الضفة الغربیة، والبالغ 

توصلت الدراسة وقد . ) عامالً 417عشوائیة تكونت من (. وتم اختیار عینة طبقیة ) عامالً 1190عددهم (

هناك درجة متوسطة لتطبیق التخطیط االستراتیجي في مدیریات التربیة والتعلیم في إلى نتائج منها أن 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة و  .محافظات الضفة الغربیة من وجهة نظر العاملین فیها

)a=0.05 متوسطات استجابات العاملین لدرجة تطبیق التخطیط االستراتیجي في مدیریات التربیة ) في

وتوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة . 3والتعلیم في محافظات الضفة الغربیة وفق المعیار =

)0.05a=(  لتربیة استجابات العاملین لدرجة تطبیق التخطیط االستراتیجي في مدیریات افي متوسطات

والتعلیم في محافظات الضفة الغربیة، تعزى لمتغیر الجنس، ولصالح الذكور. ولمتغیر المسمى الوظیفي، 

ال توجد فروق ذات و  ولصالح مدیر التربیة ونائبیه. ولمتغیر المؤهل العلمي، ولصالح حملة الماجستیر فأعلى.

بات العاملین لدرجة تطبیق التخطیط استجافي متوسطات ) =0.05aداللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

االستراتیجي في مدیریات التربیة والتعلیم في محافظات الضفة الغربیة، تعزى لمتغیري الخبرة، وموقع مدیریة 

 التربیة والتعلیم.

  ،بعنوان: "معوقات تطبیق التخطیط االستراتیجي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع 2007دراسة (اللوح (

 غزة":

 في الفلسطینیة الجامعات في االستراتیجي التخطیط تطبیق معوقات على للتعرف الدراسة هذه دفته     

 أعضاء جمیع من الدراسة مجتمع وتكون السلیمة، القرارات اتخاذ في االستراتیجي التخطیط ألهمیة غزة قطاع

 األقسام ورؤساء ونوابهم والعمادات الكلیات وعمداء ومساعدیهم، ونوابه الرئیس في المتمثل الجامعة مجلس

 وقد .األقصى وجامعة األزهر وجامعة اإلسالمیة الجامعة وهي غزة قطاع في الفلسطینیة الجامعات في

 عن عبارة الدراسة أداة كانت وكذلك الدراسة، نتائج إلى للوصول التحلیلي الوصفي المنهج الباحث استخدم

. شخًصا ( 241 ) ومقدارها العینة ألفراد الشامل المسح أسلوب باستخدام الدراسة عینة على طبقت استبانة
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 أن على توافق العینة أفراد من % 67.78 نسبته ما أن أهمها من النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد

 بمستوى متوفرة غزة قطاع في الفلسطینیة الجامعات في التخطیط اإلستراتیجي تطبیق عملیة إنجاح متطلبات

 التنظیمي الهیكل كفاءة - اإلداریة المعلومات نظم كفاءة) :كالتالي وهي ، إلى تطویر بحاجة ولكنها مناسب

 وعدم الیومیة العمل ضغوط على السیطرة - بأهمیته والشعور االستراتیجي التخطیط توفر ثقافة – للجامعة

 توجد). و المناسبة المالیة واإلمكانات الموارد توفر - اإلداري الجهاز كفاءة - الروتینیة االنشغال باألعمال

 االستراتیجي تطبیق التخطیط معوقات حول الدراسة محل الثالث الجامعات بین إحصائیة داللة ذات فروقات

  .األزهر جامعة تلیها اإلسالمیة الجامعة لصالح الفلسطینیة الجامعات في
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 ثالثًا: الدراسات العربیة:
 

  ،وكفاءة فاعلیة تحسین على المحاسبیة المعلومات نظم تطبیق )، بعنوان: أثر2013دراسة (الشنطي 

 األردني.  الصناعي القطاع في الداخلي التدقیق

 

هدفت هذه الدراسة إلى بیان أهمیة الدور الذي تلعبه نظم المعلومات المحاسبیة في المساعدة في      

ة استخدام نظم المعلومات المحاسبیة االستخدام األمثل للموارد البشریة والتكنولوجیة والمادیة وبیان مدى أهمی

على تحسین فاعلیة وكفاءة التدقیق الداخلي في شركات القطاع الصناعي األردني، للوصول إلى واقع تطبیق 

نظم المعلومات المحاسبیة في القطاع الصناعي األردني ، ولزیادة الوعي لدى اإلدارة والمدققین الداخلیین 

على نتائج هذه الدراسة ،  المحاسبیة في القطاع الصناعي األردني بناء حول أهمیة تطبیق نظم المعلومات

 74یتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعیة العاملة في القطاع الصناعي األردني حیث بلغ عددهم 

شركة صناعة مساهمة عامة حیث تكونت عینة الدراسة من إدارات الشركات األردنیة المساهمة العامة 

) استبانة، وخلصت الدراسة إلى أن تطبیق نظم المعلومات 60( الداخلیین بحیث تم توزیع عددوالمدققین 

 المحاسبیة في

القطاع الصناعي األردني یؤدي إلى تحسین فاعلیة التدقیق الداخلي من خالل زیادة االلتزام بالقوانین 

لوقت المناسب التخاذ القرارات . والسیاسات المحددة سلفًا وكذلك من خالل توفیر المعلومات الالزمة في ا

وأوصت هذه الدراسة بزیادة االعتماد على تطبیق نظم المعلومات المحاسبیة في القطاع الصناعي األردني 

كون ذلك یزید من فعالیة وكفاءة التدقیق الداخلي في هذا القطاع، مما یساعد على تحقیق االستغالل األمثل 

 للموارد المتاحة من قبل اإلدارة.
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  ،الهیئة أعضاء نظر وجهة من اإلستراتیجیة اإلدارة تطبیق متطلبات)، بعنوان: 2012دراسة (حنا 

 میدانیة) دراسة( دمشق بجامعة التربیة كلیة في التعلیمیة

إلى التعرف على آراء أعضاء الهیئة التعلیمیة في أهمیة متطلبات اإلدارة  دراسةال هذه تهدف     

 مشكلة لمعالجةاالستراتیجیة في كلیة التربیة بجامعة دمشق وٕامكانیة تطبیق هذه المتطلبات في كلیتهم. 

-2010الدراسي  للعام عضو هیئة تعلیمیة132 على دراسةال ینةع اشتملت الوصفي، المنهج استخدم دراسةال

 بجامعة التربیة كلیة في التعلیمیة الهیئة أعضاء من عینة من على . واستخدمت استبانة وزعت2011

 اإلستراتیجیة، لإلدارة عامة متطلبات( هي مجاالت أربعة احتوت وقد متطلبًا، ( 72 ) احتوت دمشق،

وقد توصل اإلستراتیجیة).  تقویم متطلبات اإلستراتیجیة، تطبیق متطلبات اإلستراتیجیة، صیاغة متطلبات

 لدى عالٍ  تقدیر على حصلت االستراتیجیة اإلدارة متطلبات أهمیةها الباحث إلى مجموعة من النتائج أهم

 اآلتیة (نوع للمتغیرات تبعاً  دالة وجود فروقو  دمشق. بجامعة التربیة كلیة في التعلیمیة الهیئة أعضاء إجابات

 تقدیر متوسط. على حصلت االستراتیجیة اإلدارة متطلبات تطبیق ٕامكانیةو والخبرة).  العلمي، والمؤهل العمل،

كما  العلمي. لهالمؤ  لمتغیر تبعاً  فروق دالة وجود عدمو  ).والخبرة العمل، نوعي (لمتغیر  تبعاً  دالة فروقٍ  وجودو 

 التطبیق. إمكانیة وفي اإلدارة االستراتیجیة متطلبات أهمیة في فروق وجدتو 

 

  ،بعنوان: أهمیة األسس االستراتیجیة والتكنولوجیة في تطبیق إدارة المعرفة 2011دراسة (شیشون (

 الجزائر:-(دراسة تحلیلیة آلراء أطارات المدیریة الجهویة للصندوق الوطني للسكن) بوالیة بسكرة

الكشف عن مدى أهمیة األسس االستراتیجیة والتكنولوجیة في تطبیق إدارة  إلىهذه الدراسة  هدفت     

لجزائریة، من وجهة نظر إطاراتها. المعرفة، بالمدیریة الجهویة للصندوق الوطني للسكن بوالیة بسكرة ا

األول منها اإلطار المنهجیالذي تضمن  ولتحقیق هذا هیكلت الدراسة في ثالث محاور رئیسیة بحیث غطى

الثاني لبناء المرجعیة النظریة بشكل خاص إشكالیة البحث وتساؤالته والفرضیات المنبثقة عنها، بینما وجه 

للبحث التي عالجت مفهوم إدارة المعرفة من زوایا محددة، كما أوضحت مختلف مراحل عملیة إدارة المعرفة. 

اعتمد الباحث على مجموعة من االدوات االحصائیة كالتكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحرجة 

تمثل األسس أهمها: وقد توصل إلى مجموعة من النتائج متعدد. اریة واالرتباط الخطي والواالنحرافات المعی
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تعتبر القیادة والثقافة التنظیمیة من أهم األسس و  االستراتیجیة متطلبات ضروریة وهامة لتطبیق إدارة المعرفة.

ارة تعد األسس التكنولوجیة أقل أهمیة من مثیلتها االستراتیجیة في تطبیق ادو  االستراتیجیة لتطبیق المعرفة.

كنولوجیة في تطبیق ادارة تعتبر البنیة التحتیة إلدارة تكنولجیا المعلومات من أقوى االسس التو  المعرفة.

 .المعرفة

 

  ،العلمیة الجمعیة في الشاملة الجودة إدارة على المعلومات تكنولوجیا أثر)، بعنوان: 2011دراسة (الجازي 

 الملكیة.  

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر تكنولوجیا المعلومات على إدارة الجودة الشاملة في الجمعیة العلمیة      

الملكیة. إضافة إلى ذلك أیضَا التعرف على واقع كل من استخدام تكنولوجیا المعلومات وتطبیق إدارة الجودة 

 الملكیة العلمیة الجمعیة موظفي میعج على الدراسة مجتمع اشتملو الشاملة في الجمعیة العلمیة الملكیة. 

 تم موظفًا، وقد (120) بلغت الدراسة مجتمع من طبقیة عشوائیة عینة أخذ تم حیث516) عددهم ( والبالغ

 اإلحصائیة باختیار األسالیب البیانات تحلیل تم البیانات، كما جمع عملیة في للدراسة كأداة االستبانة اعتماد

 إحصائیة داللة ذو أثر یوجد مجموعة نتائج منها أنه إلى الدراسة وخلصت .الدراسة طبیعة مع تتناسب التي

 المبحوثین إدراك مستوىوأن  الملكیة. العلمیة الجمعیة في الشاملة الجودة إدارة على المعلومات لتكنولوجیا

 لتطبیق المبحوثین إدراك مستوى وأن 3.59 بمعدل متوسطة بدرجة جاء المعلومات تكنولوجیا مكونات لتطبیق

 أكثر كان العاملین مشاركة عنصر. وأن 3.49  بمعدل أیضا متوسطا جاء الشاملة الجودة إدارة عناصر

 مكونات أكثروأن  الموردین. إدارة ثم ومن المعلومات تكنولوجیا بمكونات تأثرا الشاملة الجودة عناصرادارة

 ومتغیر االلكترونیة الشبكات ثم ومن البیانات قواعد هو الجودة إدارة عناصر في تأثیراً  المعلومات تكنولوجیا

 بالترتیب.  المادیة، االجهزة
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  ،بعنوان: أثر فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة على أداء البنوك التجاریة 2010دراسة (عبدویان ،(

 األردنیة.

 

(الربحیة، الحصة السوقیة) هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر نظم المعلومات اإلداریة على أداء      

فقرة لجمع المعلومات األولیة عن  26البنوك التجاریة األردنیة. حیث قام الباحث بتصمیم استبانة شملت 

وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها: أن مستوى تحقیق نظام  .فرداً  245البالغ عددها  العینة

كان مرتفعًا، ومدى مالءمة نظام المعلومات اإلداریة للمستویات المعلومات ألهداف البنوك التجاریة األردنیة 

في بیئة البنوك التجاریة األردنیة مرتفع. وقدرة النظام  اإلداریة مرتفعًا. ومدى االستجابة للمتغیرات المستجدة

وى ربحیة على توفیر االمن للمعلومات في البنوك التجاریة األردنیة كان مرتفعًا. كما وأظهرت النتائج أن مست

البنوك التجاریة األردنیة كان مرتفعًا ومستوى الحصة السوقیة في البنوك التجاریة االردنیة كان مرتفعًا أیضًا. 

كما ویوجد أثر ذو داللة معنویة لفاعلیة نظم المعلومات اإلداریة مجتمعة ومنفردة على أداء البنوك األردنیة 

 التجاریة مجتمعة ومنفردة.

 

  ،بعنوان: أهمیة نظم المعلومات اإلداریة كاداة للتحلیل البیئي في المؤسسات 2010دراسة (مراد ،(

 بسطیف. CHIALI Profiplastشركة  -الصغیرة والمتوسطة الجزائریة. دراسة حالة 

 في النظم هذه عمل وآلیات طبیعة وعلى اإلداریة، المعلومات نظم التعرف إلىهدفت هذه الدراسة      

 كوسیلة المعلومات نظم استخدام بأهمیة المؤسسات هذه وعي مدىو  .والمتوسطةالجزائریة الصغیرة المؤسسات

 الوقت في تواجهها التي التحدیات أكبر من دتع والتي فیها، تتواجد التي البیئة عناصر لتحلیل

 المعلومات خالل من البیئي التحلیل عملیة تسهیل في المعلومات نظم مساهمة مدىباإلضافة إلى .الحاضر

 مالءمة أكثر كونه التحلیلي الوصفي المنهج على الدراسة هذه انجاز في االعتماد تمو  .تّوفرها التي الضروریة

 دفك بهوذل وتحلیلها، وتصنیفها والمعلومات البیانات جمع خالل من وذلك النوع من المواضیع، هذا لمثل

وقد  الحالة. دراسة منهج على التطبیقي الجانب في االعتماد تم كما للموضوع، النظریة الخلفیة صیاغة

تطور وفعالیة نظام معلومات الشركة خاصة في ّشقه التكنولوجي، الباحث لمجموعة من النتائج أهمها توصل 

وهذا راجع للیقظة التكنولوجیة الكبیرة التي تتمتع بها إدارة الشركة، والتي تجعلها مواكبة بصفة دائمة للتطورات 
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دوًرا مهًما في بیئة الشركة، وذلك من  تلعب شبكة االنترنت وأن التكنولوجیة الحاصلة على المستوى العالمي.

خالل استخدامها من قبل مصلحة المشتریات كأداة هامة في البحث عن أفضل الموردین عبر مختلف دول 

ترونیة)، ومنه تسهیل االتصاالت بین العالم؛ واستخدامها كأداة في إجراء االتصاالت الداخلیة (الرسائل االلك

مختلف الوظائف؛ واستخدامها من قبل العدید من اإلطارات والعاملین، كوسیلة للبحث عن المعلومات التي 

تهمهم وبذلك فهي تساعد على زیادة درجة الیقظة لدیهم، كما تساعد كذلك على تنمیة معارفهم وعلى زیادة 

عدم ارتقاء نظام معلومات الشركة إلى المستوى اإلستراتیجي، دراسة إلى كما توصلت ال مستوى التّعلم لدیهم.

بالقدر الذي یمكن المسیرین من تعزیز االتصاالت أكثر بالبیئة الخارجیة، بحیث تصبح أهم العناصر 

والعوامل التي تتضمنها مّمثلة في شكل تقاریر ومؤشرات ملخصة (خاصة فیما یتّعلق بالمنافسة)، ومن ثم 

ل هذه المؤشرا ت مع المعلومات في البیئة الداخلیة، یتمكن المسیرون من القیام بالتخطیط اإلستراتیجي وبتكام

 واتخاذ القرارات اإلستراتیجیة وكذا القیام بعملیات الرقابة وغیرها.

 

  ،بعنوان: نظم المعلومات اإلداریة ودورها في حل مشكالت اإلدارة العامة (دراسة 2008دراسة (عریف (

 انیة على مدیریة المالیة في الالذقیة)مید

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استخدامات نظم المعلومات اإلداریة في مدیریة المالیة في الالذقیة      

وٕابراز دورها وأهمیتها في حل مشكالت اإلدارة العامة في مدیریة المالیة بالالذقیة، إضافة إلى وضع إطار 

اإلداریة بحیث یساهم في تحقیق الفاعلیة والنجاح في عمل هذه المدیریة ومن ثم تعمیم مقترح لنظم المعلومات 

هذا المقترح على باقي مدیریات المالیة في سوریا. استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي 

ى، باإلضافة إلى جمع وقام بجمع المعلومات من خالل الكتب والدوریات العربیة واألجنبیة والمنشورات األخر 

المعلومات عن طریق المقابالت الشخصیة. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تشیر إلى ارتباط نظم المعلومات 

اإلداریة مع عملیات تنفیذ اإلعمال اإلداریة بعالقة طردیة قویة تأتي في المرتبة األولى ومن ثم مع فاعلیة 

 المعامالت. العملیة الرقابیة ومن ثم مراحل وزمن إنجاز 
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  ،دراسة اإلدارة اإلستراتیجیة وأثرها في رفع أداء منظمات األعمال )، بعنوان: 2007دراسة (میا وآخرون"

 میدانیة على المنظمات الصناعیة العامة في الساحل السوري"

العلمیة  ناول هذا البحث مفهوم اإلدارة اإلستراتیجیة ومكوناتها وأهمیتها ومتطلبات تطبیقها والخطواتت     

والعملیة الواجب إتباعها في إدارة استراتیجیات منظمات األعمال ومعرفة الفروق بینها وبین الخطوات المتبعة 

في إدارة استراتیجیات منظمات األعمال الصناعیة العامة في الساحل السوري باإلضافة إلى معرفة النتائج 

بیق اإلدارة اإلستراتیجیة في تلك المنظمات المتمخضة عنها. كما تناول البحث مدى توفر متطلبات تط

باإلضافة إلى تبیان  العالقة بین تطبیق مفهوم اإلدارة اإلستراتیجیة واألداء  فیها. وقد توصلنا بنتیجة البحث 

سین وتطویر أداء إلى مجموعة من النتائج والمقترحات والتي من المتوقع في حال األخذ بها العمل على تح

عدد محدود جدًا من مدراء منها أن  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجمنظمات األعمال. 

المنظمات  لدیهم معلومات عن مفهوم اإلدارة اإلستراتیجیة ومكوناتها وقد حصلت هذه المعلومات من الدورة 

بتسارع  تتصف اتالبیئة الخارجیة للمنظم وأن التدریبیة الوحیدة التي أرسلوا إلیها وتتصف بأنها محدودة جدًا.

التغیرات الكمیة والنوعیة وبتزاید حدة المنافسة التي تواجهها وبتأثیر ذلك على أهدا فها واستراتیجیاتها وكل ما 

وجود قصور كبیر واضح في بیق أسلوب اإلدارة اإلستراتیجیة. كما توصلت لسبق  یعتبر دواٍع كافیة لتط

وجود و  عن كیفیة وضعها بالمفهوم العلمي والواجب تطبیقها.كیفیة وضع الدعائم اإلستراتیجیة في المنظمات 

قصور كبیر في عملیة تحلیل البیئة (الداخلیة والخارجیة) في المنظمات عن عملیة  تحلیل البیئة (الداخلیة 

وجود قصور كبیر في عملیة اختیار االستراتیجیات وأیضًا  والخارجیة) بالمفهوم العلمي الواجب تطبیقها.

مستوى المنظمة أم على المستوى الوظیفي) في المنظمات عن عملیة اختیار تلك االستراتیجیات  (سواء على

 بالمفهوم العلمي الواجب تطبیقها.
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 رابعًا: الدراسات األجنبیة:

 ) :دراسةRadomska  ،2014 بعنوان: ربط العوائق الرئیسیة لتنفیذ االسراتیجیة مع أداء (

 الشركة. 

Linking the main obstacles to the strategy implementation with the 

company’s performance 

هدفت هذه الدراسة إلى تحلیل العالقة بین المعوقات الرئیسیة لتنفیذ االستراتیجیة و عائدات الشركة. وقد      

 بآثار التطبیق؟كان السؤال الرئیسي لهذه الدراسة: هل العناصر الفردیة التي تعوق االسراتیجیة مرتبطة 

شركة بولندیة من ضمن الشركات التي احتلت المراكز المتقدمة من حیث  200استهدفت الدراسة      

التفضیل بین الشركات. واستخدم الباحث المقابلة واالستبانة كأداة لجمع المعلومات. حیث تضمنت االستبانة 

 % من العدد الكلي. 74سؤال. وقد تم الحصول على نسبة استرداد  58

لت الدراسة إلى أن الشركات المشاركة في االستطالع لیس لدیها مشاكل كبیرة مع تنفیذ وتوص     

االستراتیجیة و هي قادرة على تقدیم الحلول والعالجات المناسبة بفعالیة والتي تهدف إلى القضاء على 

 النمو في العائد.العوائق المحتملة. وقد تم التوصل أیضًا إلى أن أفضل معیار لمعرفة أداء الشركة هو نسبة 

 

 ) دراسةSharifi ،2012 بعنوان: استخدام تحلیل (SWOT  من أجل تقدیم مبادئ توجیهیة

 دراسة حالة: كلیة العلوم األنسانیة بجامعة آزاد اإلسالمیة في إیران: –استراتیجیة 

"Islamic Azad University function analysis with using the SWOT model in 

order to provide strategic guidelines (case study: Faculty of Humanities)" 

 واستخدم اإلسالمیة، داآز  بجامعة اإلنسانیة للكلیة والخارجیة الداخلیة البیئة تحلیل إلى سةاالدر  هذه تهدف     

  على طبقها والتي سةاللدر ة كأدا االستبانة استخدم وكذلك سة،االدر  لهذه والكمي الوصفي المنهج الباحث

 وتحلیل  الوصفي اإلحصاء الباحث واستخدم التدریسیة، الهیئة وأعضاء ءاوالمدر  الطالب من مفردة) 35(
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SWOT  لدیها اإلنسانیة العلوم كلیة أنتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها و  ت.المعلوما لتحلیل 

 أعضاء وجود هي أهمیة القوة نقاط وأكثر تواجهها، قد التي والتهدیدات الضعف نقاط من أكثر قویة فرص

 تدریبیة تادور  توافر عدم في تتمثل الضعف نقاط وان العالیة، والمهارة الخبرة ذو الشباب من تدریسیة هیئة

 الداخلیة البیئة تحلیل أن الباحث كدأكما  الكلیة. من سیتخرجون الذین الطالب مصیر وغموض الكلیة داخل

 بعض وجود عن النظر بغض والنمو للتحسین جیدة ببیئة تتمتع اإلنسانیة العلوم كلیة أن تظهر والخارجیة

 .تیجيااالستر  التخطیط وجود مع تزول بأن یتوقع التي واالقتصادیة والبحثیة الثقافیة المجاالت في المشاكل

 

 ) دراسةDandira،2011 العنصر المفقود في صیاغة االستراتیجیة. –)، بعنوان: مشاركة المنفذون 

Involvement of Implementers: Missing Element in Strategy Formulation 

 في مشاركتهم ومدى االستراتیجیة الخطط منفذین دور على التعرف إلى النوعیة الدراسة هذه هدفت     

 بشكل أهدافهم تحقیق على لمساعدتهم للمدراء الالزمة التوصیات وتقدیم االستراتیجیة، الخطط صیاغة عملیة

 على الحصول تم وقد المیدانیة، الدراسة وأسلوب التحلیلي الوصفي المنهج على الباحث اعتمد وقد .أفضل

 والمقاالت ، المنتظمة المقابالت الرسمیة، اإللكترونیة المواقع على المنشورة الرسمیة الوثائق من المعلومات

 الخطط بصیاغة فقط العلیا اإلدارة تقوممنها أن  النتائج إلى الدراسة توصلت وقد .السابقة واألبحاث

 االستراتیجیة الخطط تنفیذ عند كبیرة صعوبات المنفذون یواجهوأنه  .بتنفیذها المنفذون ویقوم االستراتیجیة،

  .صیاغتها في مشاركتهم لعدم وذلك
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 ) دراسةLesile،2008في صناعة الفنادق  )، بعنوان: من التخطیط االستراتیجي إلى تطبیق االستراتیجیة

 في جنوب أفریقیا.

From Strategic Planning to Strategy Implementation in the Hotel Industry in 

South Africa. 

 االستراتیجیة تطبیق إلى االستراتیجي التخطیط من التحرك عملیة على التعرف إلى سةاالدر  هذه هدفت     

 وقد .االستراتیجیة وتطبیق االستراتیجي التخطیط بین ما الفجوة وتحدید أفریقیا، جنوب في الفنادق صناعة في

 لجمع كأداة االستبانة وأعدت المیدانیة، الدراسة وأسلوب التحلیلي الوصفي المنهج على الباحث اعتمد

 الدراسة توصلت وقد .الدراسة عینة مثلوا أفریقیا، جنوب في الفنادق مدراء من مدیر 61 على طبقت البیانات،

 ونقص تیجیة،ااالستر  صیاغة في المختلفة اإلداریة المستویات مشاركة نقصمجموعة من النتائج منها  إلى

 .االستراتیجي التخطیط عملیة من رسمیة أقل االستراتیجیة تطبیق عملیةوأن  .القرار عبر متخذي اإلجماع

 .والوحدات  األفراد التغییرعبر مقاومة إلى یؤدي مما االتصال، وعملیة تیجیة،ااالستر  وضوح في نقصوأیضًا 

كافیة  تاومهار  تاقدر  وجود لعدم وذلك عملیة، أنشطة إلى تیجیةااالستر  تحویل في القدرة نقصباإلضافة إلى 

  .وكافیة مناسبة وتقییم رقابة نظم وجود عدمو  .الموظفین لدى

 

 ) دراسةSupattra ،2007 :العمل كفاءة على المعلومات ونظم اإلداریة المعلومات نظم أثر) بعنوان 

 اإلداري.

The Influence of Management Information Systems and Information 

Technology on Management Performance and Satisfaction 

 ، الشركة إدارة كفاءة على المعلومات وتكنولوجیا اإلداریة المعلومات نظم أثر لقیاس الدراسة أعدت قدو      

 مدیر 170 آراء الستقصاء االستبانه أسلوب على الدراسة اعتمدت وقد ، فیها األعمال إستراتیجیة وعلى

 اإلحصاء منها أدوات عدة االستبانه في الباحث استخدم وقد ، تایالند في مختلفة مؤسسات من تنفیذي

أهمها  نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد .المستقصاة المعلومات لتقییم المتعدد واالنحدار واالرتباط الوصفي
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 العمل وتحسن ، أدائها وكفاءة ، المنظمة فاعلیة من المعلومات تزید وتكنولوجیا اإلداریة المعلومات نظم أن

 المعلومات تكنولوجیا إلى الحاجة زادت كلما أكثر المعلومات على ان االعتمادك كلماوأنه  فیها. االستراتیجي

 ، المنظمة كفاءة زادت كلما المعلومات وتكنولوجیا اإلداریة المعلومات نظم على االعتمادزاد  كلما وأنه ،

 . وفعالیته األداء كفاءة نحو المؤسسة في العاملین ثقافة تحسنت وكلما فعالیتها، وزادت

 

 ) دراسةLoukis & Sapounas،2005 :أداء على اإلداریة المعلومات نظم في االستثمار أثر) بعنوان 

 .الیونان في المنظمات

Τhe Impact of Information Systems Investment and Management on 

Business Performance in Greece. 

 المنظمات أداء على اإلداریة المعلومات نظم في االستثمار أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت     

 المبیعات عائد وهي المنظمات أداء على للداللة مقاییس ثالثة الدراسة استخدمت وقد ، الیونان في الصناعیة

 ایجابي تأثیر هناك أن الدراسة افترضت وقد). مالي كمقیاس( األصول على والعائد ، العاملین وٕانتاجیة ،

 االستقصائیة االستبانه أسلوب على دراسته في الباحث اعتمد ،وقد الثالثة المقاییس على المعلومات لنظم

أهمها  نتائج إلى الدراسة توصلت وقد الیونان. في الصناعات اتحاد مع بالتعاون الصناعیة المنظمات على

 العائد على تأثیرها وأن. العاملین اإلنتاج، وأداء مقاییس على لمعلومات لنظم كبیر ایجابي تأثیر هناكأن 

 أنظمة المعلومات وعوامل المعلومات أنظمة في االستثمار بین تكامل هناكوأن  .أقل كان األصول على

 هذا وأن ، األخرى من العوامل ،وغیره التدریب ،وحجم المعلومات أنظمة موظفي عدد في المتمثلة اإلداریة

 .فیها إنتاج العاملین ،وكفاءة المؤسسة في اإلنتاج حجم زیادة اتجاه في یدعم التكامل
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 ) دراسةTan، 2004 ،(:النیوزیلندیة الخطوط الجویة حالة دراسة  -االستراتیجیة تطبیق معوقات بعنوان. 

Barriers to Strategy Implementation: A Case Study of Air New Zealand 

 تطبیقها معوقات على والتعرف تیجیة،ااالستر  تطبیق عملیة على التركیز إلى النوعیة الدراسة هذه هدفت     

 المیدانیة، الدراسة وأسلوب التحلیلي الوصفي المنهج على الباحث اعتمد وقد .النیوزیلندیة الجویة الخطوط في

 من أو الرسمیة، اإللكترونیة المواقع على المنشورة الرسمیة الوثائق من على المعلومات الحصول تم وقد

 الجویة الخطوط في العوائد و الشبكات إدارة قسم من عامل 28 مقابلة طریق عن العملیة الحاالت خالل

 في اإلداریة المستویات جمیع مشاركةمنها أن  النتائج مجموعة من إلى الدراسة توصلت وقد .النیوزیلندیة

 تیجیة،ااالستر  تطبیق معوقات من العدید توجدوأنه  .االستراتیجیة تطبیق لعملیة فریدة تاتصور  تخلق المنظمة

 األفراد، الموارد، تخصیص المنظمة، وثقافة هیكلیة التأكد البیئي، عدم ظروف تیجیة،ااالستر  صیاغة :منها

 معوقات على التغلب یمكنوأنه  .االستراتیجیة تطبیق نجاح في كبیرا دورا الممیزة القیادة تلعبكما و  .والرقابة

 .ذلك بناءعلى للمنظمة، والتخطیط الحالي للوضع المدراء إدراك تم لو االستراتیجیة تطبیق

 

 ) دراسةPollock،2002 تعرف غلى مسوعة تكنولجیا  –وتكنولوجیا المعلومات ) بعنوان: إدارة المعرفة

 المعلومات.

Knowledge Management and Information Technology Know-IT Encyclopedia 

هدفت هذه الدراسة إلى تقییم تكنولوجیا ونظم المعلومات التي تستخدمها المنظمات العامة والخاصة كما      

الكلى إلدارة المعرفة و نظم المعلومات ومخرجات االستثمار الفردي في وتهدف الي تقییم كال من األداء 

ي المنظمة ، من أجل تحقیق نجاح ملحوظ ولتحسین أداء العمل ومخرجاته ، وقد تم استخدام المنهج الوصف

وقد أظهرت الدراسة أن نظم المعلومات وتكنولوجیا المعلومات في التحلیلي ألغراض البحث العلمي. 

زال في مستوى مؤسسة قید الدراسة ال یزال في بدایاته وأن معظم جهودها في تحقیق أهدافها ال تالمنظمات 

 .صغیرة الحجم.
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 خامسًا: التعقیب على الدراسات السابقة:
 

 :التالیة النتائج استخالص یمكن السابقة، الدراسات وتحلیل عرض خالل من

 الدراسات الفلسطینیة •

الفلسطینیة بتوضیح عالقة نظم المعلومات اإلداریة بجانب من جوانب المنظمة اهتمت بعض الدراسات 

مثل األداء اإلداري في المنظمات، تحسین نظام الرقابة الداخلیة في المصارف، وأثرها على المنافسة 

)، 2010، ومن هذه الدراسات: (الحلبي، االستراتیجیة وأخیرًا أثرها على الالمركزیة في المنظمات

 )2013) و(قشطة، 2013)، (أبو كریم، 2011عیل، (اسما

من جانب آخر تناولت دراسات أخرى موضوع اإلدارة االستراتیجیة بشيء من التفصیل مبینة المعوقات 

التي ممكن أن تواجه المنظمات عند مرحلة التطبیق االستراتیجي باإلضافة إلى توضیح عالقة التطبیق 

)، (صباح، 2010)، (صیام، 2007على هذه الدراسات: (اللوح، االسراتیجي بأداء المنظمة. ومثال 

 )2010) و(سمور، 2010)، (الكردي، 2013

 الدراسات العربیة •

اختلفت معظم الدراسات العربیة في الجانب الذي تطرقت إلیه في دراستها، حیث ركزت بعض الدراسات 

یة ربطها بتطبیق المعرفة في بشكل كبیر على توضیح أهمیة األسس االستراتیجیة في المنظمة وكیف

المنظمات، وتوضیح متطلبات تطبیق االستراتیجیة. بالمقابل تشابهت بعض الدراسات العربیة مع 

الدراسات الفلسطینیة في توضیح أثر اإلدارة االستراتیجیة على أداء المنظمة.  ومثال على هذه الدراسات: 

 ).2007) و(میا، 2012)، (حنا، 2011(شیشون، 

اولت الدراسات العربیة موضوع نظم المعلومات اإلداریة ودورها في حل المشكالت في المنظمات، كما تن

)، 2010وأهمیتها كأداة للتحلیل البیئي، وأثرها على إدارة الجودة. ومن هذه الدراسات: (مراد، 

 ).2011) و(الجازي، 2005(عریف،
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 الدراسات األجنبیة •

ق االستراتیجیة في المنظمات بشكل مختلف توضح من خالله تناولت الدراسات األجنبیة موضوع تطبی

أهمیة مشاركة المنفذین في عملیة صیاغة الخطط االستراتیجیة، وموضحة المعوقات التي من الممكن أن 

تواجع عملیة تطبیق االستراتیجیة وكیفیة االنتقال من عملیة الصیاغة (النظریة) إلى عملیة التطبیق 

رن. ومن جانب آخر وضحت أهمیة االستثمار في نظم المعلومات اإلداریة (العملیة) بشكل سلس وم

 ألثره الكبیر على أداء المنظمات وكفاءة العمل.

 

 

 :السابقة والدراسات الحالیة الدراسة بین واالختالف االتفاق أوجه

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في كونها تطرقت إلى موضوع نظم المعلومات اإلداریة      

ومتطلباته األربعة (البرمجیة، المادیة، البشریة والتنظیمیة)، حیث وضحت الدراسة المقصود بمصطلح نظم 

لتي أدت إلى تطورها وزیادة المعلومات اإلداریة واألهداف التي تعمل على تحقیقها هذه النظم والعوامل ا

أهمیتها بشكل كبیر في اآلونة األخیرة. وایضًا التحدیات التي من الممكن أن تواجه تطبیق نظم المعلومات 

اإلداریة. إضافة إلى ذلك، تناولت الدراسة آلیة تنفیذ وتطبیق االستراتیجیة في المنظمات، موضحة مفهوم 

جاحه والمعوقات التي تحول دون تنفیذ الخطط االستراتیجیة في التطبیق االستراتیجي ومراحله، وعوامل ن

 المنظمات.

، حیث أتت هذه الدراسة الموضوع مضمون حیث من السابقة الدراسات عن تختلف الحالیة الدراسة لكن     

طبیق لتربط بین مفهومي التطبیق االستراتیجي و نظم المعلومات اإلداریة بكافة متطلباته. ولتبین مدى تأثیر ت

نظم المعلومات اإلداریة على تنفیذ االستراتیجیة في المنظمات. وقد تناولت القطاع المصرفي في قطاع غزة 

كونه من أهم وأكبر القطاعات في فلسطین، وبسبب التطور المتسارع والكم الهائل من المعلومات المستخدمة 

 تختلفم المعلومات اإلداریة فیه. وأیضًا في هذا القطاع مما یجعله من أكثر القاطاعت حاجة إلى تطبیق نظ

 .2015تتعلق بعام  حیث للدراسة الزمنیة الحدود في السابقة الدراسات عن
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 :في السابقة الدراسات من الباحثة استفادت

 الدراسة فكرة بناء. 

 الدراسة محاور تحدید. 

 النظري. اإلطار عرض 

 االستبانة تكوین. 

 والجهد. الوقت لتوفیر السابقة الدراسات علیها اعتمدت التي والكتب المراجع 

 فیها. تمت التي والكیفیة الدراسات، هذه في المتبعة اإلحصائیة واألسالیب الدراسة منهج اختیار 

 الدراسات هذه في البیانات تحلیل. 

 النتائج مقارنة. 

 والمقترحات التوصیات تقدیم. 

 

 :السابقة الدراسات عن الحالیة الدراسة یمیز ما أهم

 أثر نظم المعلومات اإلداریة على تطبیق  موضوع تناولت التي الدراسات أوائل من الدراسة هذه تعتبر

 قطاع غزة. –االستراتیجیة في المصارف العاملة في فلسطین 

 معوقاتها باإلضافة  على والتغلب االستراتیجیة، الخطط تطبیق عملیة لتطویر توصیات الدراسة قدمت

 المعلومات اإلداریة بكافلة متطلباتها.إلى توصیات لتطویر نظم 

 
 

 

 سادسًا: خالصة:
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مدى  :الدراسة موضوع واألجنبیة حول العربیة، الفلسطینیة، الدراسات من مجموعة الفصل هذا تناول     

 تناولتها، التي الموضوعات أهم على للتعرف ،تأثیر نظم المعلومات اإلداریة على تطبیق االستراتیجیة

 أوجه على بالتعرف السابقة والدراسات الدراسة هذه بین والمقارنة إلیها، توصلت التي والتوصیات والنتائج

 .الدراسة هذه یمیز ما وأهم الدراسات، هذه من االستفادة كیفیة توضیح وتم بینهما، واالختالف التشابه
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 ة واإلجراءاتالطریقخامس: الفصل ال
 

 المقدمة.أوًال:  •

 منهج الدراسة. ثانیًا:  •

 .مجتمع الدراسةثالثًا:  •

 عینة الدراسة.رابعًا:  •

 أداة الدراسة.خامسًا:  •

 خطوات بناء اإلستبانة.سادسًا:  •

 صدق اإلستبانة.سابعًا:  •

 ثبات اإلستبانة.ثامنًا:  •

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة.تاسعًا:  •
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 المقدمة:أوًال: 
 

تعتبر منهجیة الدراسة وٕاجراءاتها محورا رئیسا یتم من خالله انجاز الجانب التطبیقي من الدراسة, وعن      

طریقها یتم الحصول على البیانات المطلوبة إلجراء التحلیل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي یتم تفسیرها 

 األهداف التي تسعى إلى تحقیقها. في ضوء أدبیات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة, وبالتالي تحقق 

وبناء على ذلك تناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبع ومجتمع وعینة الدراسة, وكذلك أداة الدراسة      

المستخدمة وطریقة إعدادها وكیفیة بنائها وتطویرها, ومدى صدقها وثباتها, وینتهي الفصل بالمعالجات 

 انات واستخالص النتائج, وفیما یلي وصف لهذه اإلجراءات.اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل البی

 

 :منهج الدارسةثانیًا: 
 

 خالله من الذي یحاول التحلیلي الوصفي المنهج باستخدام الباحثة قامت الدراسة أهداف تحقیق أجل من

 والعملیات حولها تطرح التي مكوناتها واآلراء بین بیاناتها، والعالقة وتحلیل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي

"المنهج الذي یسعى لوصف الظواهر أو  بأنه التحلیلي الوصفي المنهج )100: ص2006الحمداني ( ویعرف

األحداث المعاصرة، أو الراهنة فهو أحد أشكال التحلیل والتفسیر المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، ویقدم 

في الواقع، وتتطلب معرفة المشاركین في الدارسة والظواهر التي ندرسها بیانات عن خصائص معینة 

 واألوقات التي نستعملها لجمع البیانات". 

 

 وقد استخدمت الباحثة مصدرین أساسین للمعلومات:
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: حیث اتجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البیانات الثانویة المصادر الثانویة .1
تتمثل في الكتب والمراجع العربیة واألجنبیة ذات العالقة، والدوریات والمقاالت والتقاریر، واألبحاث والتي 

 والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
إلى جمع البیانات األولیة : لمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع الدراسة لجأت الباحثة المصادر األولیة .2

 من خالل اإلستبانة كأداة رئیسة للدراسة، صممت خصیصاً لهذا الغرض.
 

 

 

 مجتمع الدراسة : ثالثًا: 
 

 جمیع هو مجتمع الدراسة فإن مجتمع الدراسة یعرف بأنه جمیع مفردات الظاهرة التي یدرسها الباحث, وبذلك

 )2008الدراسة.(مقداد والفرا،  مشكلة موضوع یكونون الذین أو األشیاء األفراد

وبناءا على مشكلة الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف یتكون من اإلدارة العلیا في المصارف العاملة 

في فلسطین، قطاع غزة والمتمثلة في المدیر العام ونائب المدیر العام ومدیر الفرع ونائب مدیر الفرع ومراقب 

 ًا.فرد 74المصرف والبالغ عددهم 

 

 عینة الدراسة: رابعًا: 
 

استبانة الختبار  30، حیث تم توزیع عینة استطالعیة حجمها باستخدام طریقة العینة العشوائیةقامت الباحثة 

االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات االستبانة. وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار تم 

  %.100إستبانة بنسبة  63سة، وقد تم استرداد إستبانة على مجتمع الدرا 63توزیع 
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 :أداة الدراسةخامسًا: 
 

" مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة على تطبیق اإلستراتیجیة في مصارف قطاع تم إعداد إستبانة حول

 فلسطین " -غزة

 

 تتكون إستبانة الدارسة من ثالث أقسام رئیسة:

الجنس, العمر, المستوى التعلیمي, الشخصیة عن المستجیب (وهو عبارة عن المعلومات القسم األول: 

 المسمى الوظیفي, سنوات الخبرة في مجال الوظیفة الحالیة, مكان عمل المصرف).

فقرة,  28ویتكون من  متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبةوهو عبارة عن  القسم الثاني:

 مجاالت : 4موزع على 

 .) فقرات7ویتكون من (, لبات المادیةالمتطالمجال األول: 

 ) فقرات.7, ویتكون من (المجال الثاني: المتطلبات التنظیمیة

 ) فقرات.7, ویتكون من (المجال الثالث: المتطلبات البشریة

 ) فقرات.7ویتكون من (, المتطلبات البرمجیةالمجال الرابع: 

 .) فقرة19ویتكون من (تیجیة, آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراوهو عبارة عن  القسم الثالث:

دل على الموافقة العالیة على ما ورد في  10بحیث كلما اقتربت الدرجة من  10-1وقد تم استخدام المقیاس 

 العبارة والعكس صحیح.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
موافق غیر 

بدرجة كبیرة 
 جدا

موافق بدرجة         
 كبیرة جداً 
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 خطوات بناء اإلستبانة:سادسًا: 
 

مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة على تطبیق اإلستراتیجیة في  لمعرفة "قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة 

 -"، واتبعت الباحثة الخطوات التالیة لبناء اإلستبانة : فلسطین -مصارف قطاع غزة

  دة منها في بناء الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة, واالستفااألدب اإلداري و اإلطالع على
 اإلستبانة وصیاغة فقراتها.

 .مراجعة أهداف وأسئلة وفرضیات الدراسة 
 استشارت الباحثة عددًا من أساتذة الجامعات الفلسطینیة والمشرفین في تحدید مجاالت اإلستبانة وفقراتها. 
 .تحدید المجاالت الرئیسة التي شملتها اإلستبانة 
 ل.تحدید الفقرات التي تقع تحت كل مجا 
 .تم مراجعة وتنقیح االستبانة من قبل المشرف 
  . تم تصمیم اإلستبانة في صورتها األولیة 
 ) من المحكمین اإلداریین واإلحصائیین من أعضاء هیئة التدریس في 10تم عرض اإلستبانة على (

 . وأكادیمیة اإلدارة والسیاسةالجامعة اإلسالمیة, جامعة األزهر 
  تعدیل بعض فقرات اإلستبانة من حیث الحذف أو اإلضافة والتعدیل, لتستقر في ضوء أراء المحكمین تم

 ).1) فقرة, ملحق (47اإلستبانة في صورتها النهائیة على (
 

 صدق االستبانة:سابعًا: 
 

)، كما یقصد 105: 2010صدق االستبانة یعني " أن یقیس االستبیان ما وضع لقیاسه" (الجرجاوي، 

بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من ناحیة، ووضوح فقراتها 

 ). 179:2001ومفرداتها من ناحیة ثانیة، بحیث تكون مفهومة لكل من یستخدمها" (عبیدات وآخرون، 

 وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق اإلستبانة بطریقتین:
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 :الصدق الظاهري -1
 مجال الظاهرة أو في المتخصصین المحكمین من عدًدا الباحث یختار أن یقصد بصدق المحكمین "هو

) حیث تم عرض اإلستبانة على مجموعة من المحكمین 107: 2010الدراسة" (الجرجاوي، موضوع المشكلة

)، وقد 2متخصصین في اإلدارة ونظم المعلومات واإلحصاء وأسماء المحكمین بالملحق رقم ( 11تألفت من 

استجابت الباحثة آلراء المحكمین وقامت بإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل في ضوء المقترحات المقدمة، 

 ).1انظر الملحق رقم ( -وبذلك خرج االستبیان في صورته النهائیة 

 

 صدق المقیاس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

یقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي إلیة هذه 

الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بین 

 ستبانة والدرجة الكلیة للمجال نفسه.كل فقرة من فقرات مجاالت اإل

 

) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " المتطلبات المادیة " والدرجة الكلیة 1.5جدول (یوضح 

وبذلك یعتبر المجال   α≥ 0.05للمجال، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة 

 صادقا لما وضع لقیاسه.

 

 ): معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " المتطلبات المادیة " والدرجة الكلیة للمجال1.5. جدول (5
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 الفقرة م
  

ون
رس

 بی
مل

معا
 

   
اط

رتب
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ة (
الی

حتم
 اال

مة
لقی

ا
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g
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 0.000* 860. تتوفر أجهزة حاسوب حدیثة ومالئمة إلتمام العمل المطلوب  .1

 0.000* 914. سرعة أجهزة الحاسوب مع األعمال المراد إتمامها تتناسب  .2

 0.000* 895. تتناسب وسائل إدخال البیانات مع احتیاجات العمل في الدائرة  .3

 0.000* 889. تتناسب وسائل إخراج المعلومات واحتیاجات العمل في الدائرة  .4

 0.000* 855. المستخدمةتتوفر في النظام مساحات تخزین مناسبة وكافیة للمعلومات   .5

 0.000* 912. تتمتاز الشبكة في الدائرة بسرعة االتصال ونقل المعلوما  .6

 0.000* 886. تتوفر تقنیات اتصال حدیثة وذات كفاءة عالیة  .7

 .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة  *

 

" والدرجة الكلیة  المتطلبات التنظیمیة ) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال "2.5جدول (یوضح 

وبذلك یعتبر المجال  α ≥ 0.05للمجال, والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة 

 صادقا لما وضع لقیاسه.
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التنظیمیة " والدرجة الكلیة ): معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " المتطلبات 2.5. جدول (6
 للمجال

 

ون الفقرة م
رس

 بی
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معا
 

اط
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لال
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مة
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ا
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 0.000* 846. تشجع اإلدارة العلیا على استخدام نظام المعلومات المحوسب  .1

 0.000* 888. تتناسب المعلومات المتاحة من اإلدارة العلیا مع احتیاجات الوظیفة  .2

 0.000* 937. العلیا باآلراء واالقتراحات حول استخدام نظام المعلومات المحوسبتهتم اإلدارة   .3

 0.000* 475. یوجد مبالغة في سریة المعلومات بین المستویات اإلداریة المختلفة  .4

5.  
تهتم اإلدارة العلیا بالتحسین المستمر وتوفیر متطلبات استخدام نظام المعلومات 

 المحوسب
.935 *0.000 

 0.000* 902. .اإلدارة العلیا سیر العمل القائم على استخدام نظام المعلومات المحوسبتتابع   .6

7.  
تضع اإلدارة العلیا مخصصات مالیة مناسبة لتكالیف تشغیل نظام المعلومات 

 المحوسب
.836 *0.000 

 .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة  *

 

" والدرجة الكلیة  المتطلبات البشریة بین كل فقرة من فقرات مجال ") معامل االرتباط 3.5جدول (یوضح 

وبذلك یعتبر المجال  α ≥ 0.05للمجال، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة 

 صادقا لما وضع لقیاسه.
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 مجال " المتطلبات البشریة " والدرجة الكلیة للمجال): معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات 3.5. جدول (7
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 0.000* 753. تقدم إدارة تكنولوجیا المعلومات نفس المستوى من الخدمات في جمیع األوقات  .1

 0.000* 632. یتم االتصال بسهولة وبصورة مباشرة مع إدارة تكنولوجیا المعلومات  .2

 0.000* 855. یتلقى العاملون دورات تدریبیة كافیة لتمكنهم من استخدام نظام المعلومات  .3

 0.000* 843. مستخدمي نظام المعلومات المحوسب مؤهلین للعمل على النظام  .4

5.  
یتمتع العاملون في إدارة تكنولوجیا المعلومات بعالقات جیدة مع جمیع العاملین 

 في المصرف
.896 *0.000 

6.  
یجیب القسم الفني في إدارة تكنولوجیا المعلومات بسرعة على االستفسارات 

 والمشاكل التي تواجه العاملین
.894 *0.000 

7.  
یتفهم العاملون في إدارة تكنولوجیا المعلومات احتیاجات الجهات المختلفة من 

 نظام المعلومات
.844 *0.000 

 .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة   *

المتطلبات البرمجیة " والدرجة الكلیة  ) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال "4.5جدول (یوضح 

وبذلك یعتبر المجال   α≥ 0.05للمجال، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة 

 صادقا لما وضع لقیاسه.
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): معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " المتطلبات البرمجیة " والدرجة الكلیة 4.5. جدول (8
 للمجال
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ا
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1.  
على البرامج المستخدمة بهدف ضمان سالمة توجد رقابة من اإلدارة العلیا 

 .التشغیل االلكتروني للبیانات
.879 *0.000 

 0.000* 784. .تتمیز برامج وتطبیقات الحاسوب بسهولة االستخدام  .2

 0.000* 954. .تساعد البرامج المستخدمة على استرجاع المعلومات بسرعة  .3

4.  
والغایات المراد تحقیقها  یتم تحدیث البرمجیات بما یتناسب مع متطلبات العمل

 في المصرف
.951 *0.000 

5.  
وفیر جمیع التعلیمات الالزمة لتشغیل البرامج التي یحتاجها العاملون في م تیت

 قسم البرمجیات
.935 *0.000 

 0.000* 877. البرمجیات المستخدمة تغطي كافة النشاطات التي یقوم بها المصرف  .6

 0.000* 775. والدقة المناسبتینتوفر البرامج المعلومات بالكمیة   .7

 .α≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة   *
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"  آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراتیجیة ) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال "5.5جدول (یوضح 

وبذلك   α≥ 0.05والدرجة الكلیة للمجال، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة 

 یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه.

 

والدرجة ): معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراتیجیة " 5.5. جدول (9
 الكلیة للمجال
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 0.000* 719. توجد أهداف سنویة واضحة للمصرف  .1

2.  
یتوفر لدى المصرف الخطط التنفیذیة السنویة والتشغیلیة الالزمة لتحقیق األهداف 

 المطلوبة
.791 *0.000 

 0.000* 837. ومفهومة للعاملینیملك المصرف سیاسات شاملة وواضحة   .3

 0.000* 841. یختار المصرف اإلستراتیجیات بما ینسجم مع رؤیة ورسالة وأهداف المصرف  .4

5.  
یتم مواءمة الهیكل التنظیمي مع الخطة االستراتیجیة عند إعداد الخطط 

 االستراتیجیة
.849 *0.000 

6.  
والمهارة الالزمة لتنفیذ الخطط یقوم المصرف باستقطاب الموارد البشریة ذات الخبرة 

 االستراتیجیة
.658 *0.000 
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 0.000* 671. یلتزم العاملون في المصرف بتطبیق الخطط االستراتیجیة التي یتم إعدادها رسمیاً   .7

 0.000* 549. یلتزم المصرف بالوقت الزمني المحدد لتنفیذ األنشطة المقترحة  .8

 0.000* 862. تطبیق الخطة االستراتیجیةیستخدم المصرف نماذج معینة تسهل عملیة   .9

 0.000* 841. یقوم المصرف بإجراء تقییم خارجي لتقییم أدائها في تنفیذ الخطط االستراتیجیة  .10

11.  
تتوفر أنظمة معلومات تساعد على مراقبة وقیاس درجة النجاح في تطبیق الخطة 

 االستراتیجیة
.806 *0.000 

12.  
اإلدارة العلیا والمستویات اإلداریة المختلفة عند تتوافر قنوات اتصال فعالة بین 

 تطبیق الخطط االستراتیجیة
.857 *0.000 

13.  
یوجد مشاركة في صیاغة االستراتیجیة بین المستویات الدنیا والوسطى والعلیا في 

 المصرف
.808 *0.000 

 0.000* 898. یقوم المصرف بوضع برامج وموازنات تحدد الكیفیة التي سیتم بها تحقیق األهداف  .14

15.  
یتم إعداد الموازنات المالیة بالمشاركة مع الجهات المعنیة لتحدید اإلیرادات 

 واالستثمارات الخاصة بالمصرف
.856 *0.000 

16.  
تُنظم ورشات عمل للعاملین حول وضع الخطط اإلستراتیجیة وكیفیة تطبیقها بما 

 یتالءم مع غایات المصرف
.761 *0.000 

 0.000* 677. فاعل للعاملین لكسب دعمهم أثناء عملیة التنفیذیتوفر نظام حوافز   .17

18.  
یتم الحصول على التغذیة العكسیة حول أثر تطبیق اإلستراتیجیة الجدیدة على سیر 

 العمل
.842 *0.000 

 0.000* 814. یقوم المصرف بوضع برامج للرقابة والمتابعة للتأكد من سیر األمور كما خطط لها  .19
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 .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة   *

 

 

 Structure Validityثانیا: الصدق البنائي 

یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األهداف التي ترید األداة الوصول 

 اإلستبانة.إلیها، ویبین مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلیة لفقرات 

 

عند مستوى ) أن جمیع معامالت االرتباط في جمیع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائیًا 6.5یبین جدول (

 وبذلك تعتبر جمیع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضع لقیاسه. α≥ 0.05معنویة 

 

 اإلستبانة والدرجة الكلیة لإلستبانة): معامل االرتباط بین درجة كل مجال من مجاالت 6.5. جدول (10
 

 المجال
 معامل بیرسون

 لالرتباط

القیمة 

 (.Sig)االحتمالیة

 0.000* 834. .المتطلبات المادیة

 0.000* 937. .المتطلبات التنظیمیة

 0.000* 852. .المتطلبات البشریة

 0.000* 933. .المتطلبات البرمجیة

 0.000* 985. .اإلداریة المحوسبةمتطلبات تطبیق نظم المعلومات 
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 0.000* 963. .آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراتیجیة

 .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *    

  

 ثبات اإلستبانة: ثامنًا: 

متتالیة"  مرات عدة تطبیقه أعید إذا النتائج االستبیان نفس یعطي یقصد بثبات االستبانة هو "أن

)، ویقصد به أیضا إلى أي درجة یعطي المقیاس قراءات متقاربة عند كل مرة 97: 2010(الجرجاوي،

 یستخدم فیها, أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراریته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة. 

 Cronbach's Alpha وقد تحققت الباحثة من ثبات إستبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ

Coefficient) 7.5، وكانت النتائج كما هي مبینة في جدول.( 

 

 ): معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات اإلستبانة7.5. جدول (11
 

 المجال
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

الصدق 

 الذاتي*

 0.976 0.953 7 .المتطلبات المادیة

 0.953 0.908 7 .المتطلبات التنظیمیة

 0.956 0.914 7 .المتطلبات البشریة

 0.974 0.949 7 .المتطلبات البرمجیة

 0.985 0.971 28متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة 
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 .المحوسبة

 0.982 0.964 19 .آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراتیجیة

 0.991 0.982 47 جمیع المجاالت معا

 *الصدق الذاتي= الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ     

 

) أن قیمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حیث تتراوح 7.5واضح من النتائج الموضحة في جدول (

). وكذلك قیمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل 0.982)، بینما بلغت لجمیع فقرات اإلستبانة (0.908،0.971(بین 

) وهذا یعنى أن الثبات مرتفع 0.991)، بینما بلغت لجمیع فقرات اإلستبانة (0.985 ,0.953حیث تتراوح (مجال 

  ودال إحصائیا.

 

). وتكون الباحثة قد تأكدت من صدق 1وبذلك تكون اإلستبانة في صورتها النهائیة كما هي في الملحق (

اإلستبانة وصالحیتها لتحلیل النتائج واإلجابة على إستبانة الدراسة مما یجعلها على ثقة تامة بصحة وثبات 

 أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها.

 

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة:تاسعًا: 

 Statistical Package for the Socialتم تفریغ وتحلیل اإلستبانة من خالل برنامج التحلیل اإلحصائي 

Sciences  (SPSS). 

 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزیع الطبیعي  
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الختبار ما إذا  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  تم استخدام

 ).8.5، وكانت النتائج كما هي مبینة في جدول (كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه

 

 التوزیع الطبیعي ): یوضح نتائج اختبار8.5. جدول (12
 

 المجال
القیمة االحتمالیة 

(Sig.) 

 0.069 .متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة

 0.323 .آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراتیجیة

 0.125 جمیع مجاالت االستبانة

 

أكبر من جمیع مجاالت الدراسة ل (.Sig)) أن القیمة االحتمالیة 8.5واضح من النتائج الموضحة في جدول (

حیث تم استخدام وبذلك فإن توزیع البیانات لهذه المجاالت یتبع التوزیع الطبیعي  0.05مستوى الداللة 

 یة لإلجابة على فرضیات الدراسة. االختبارات المعلم

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة:

 لوصف عینة الدراسة.): Frequencies & Percentages(النسب المئویة والتكرارات   .1
 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2
 ) لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ (  .3
الختبار ما إذا كانت  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  .4

 البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه.
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) لقیاس درجة االرتباط: یقوم هذا Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بیرسون (  .5
. وقد استخدمته الباحثة لحساب االتساق الداخلي والصدق االختبار على دراسة العالقة بین متغیرین

 لك لدراسة العالقة بین المجاالت.البنائي لالستبانة وكذ
) لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت T-Test( في حالة عینة واحدة Tاختبار   .6

أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد استخدمته الباحثة للتأكد من داللة  6إلى الدرجة المتوسطة وهي 
 المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة .

 ).Linear Stepwise Regression- Model(النحدار المتدرج الخطي نموذج تحلیل ا .7
) لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات Independent Samples T-Test( في حالة عینتین Tاختبار  .8

 ذات داللة إحصائیة بین عینتین مستقلتین من البیانات. 
) لمعرفة ما إذا ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحلیل التباین األحادي  .9

 كان هناك فروقات ذات داللة إحصائیة بین ثالث عینات مستقلة فأكثر من البیانات.
 

 خالصة: عاشرًا: 
 الدراسة، وعینة مجتمع الدراسة، منهجیة إلى تطرق حیث للدراسة، العلمیة المنهجیة الفصل هذا تناول   

 .اإلحصائیة والمعالجات االستبانة، صدق وثبات

 المتمثلة :األولیة البیانات :البیانات من نوعین على واعتمدت التحلیلي، الوصفي المنهج الدراسة استخدمت   

 بموضوع تتعلق التي العلمیة والرسائل والمقاالت بالكتب المتمثلة :الثانویة والبیانات وتحلیلها، االستبانة في

 .الدراسة

 استبانة 20حجمها  استطالعیة عینة توزیع وتم المحافظات، حسب عشوائیة طبقیة عینة استخدام تم   

 لالختبار االستبانة وسالمة صدق من التأكد االستبانة. وبعد وثبات البنائي والصدق الداخلي االتساق الختبار

 %100بنسبة  استبانة 63 استرداد تم وقد استبانة، 63 توزیع تم

عبر  وثبات االستبانة صدق إلى التطرق تم كذلك بالتفصیل، الدراسة مجتمع وسمات خصائص عرض تم

 الفصل في لعرضها تمهیدا الدراسة لمجاالت اإلحصائیة المعالجات عن عامة ومقدمة الطرق، من مجموعة

  .الخامس

88 
 



تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة السادس: الفصل 

 ومناقشتها
 

 المقدمة.أوًال:  •

الدراسة وفق الوصف اإلحصائي لعینة ثانیًا:  •

 الشخصیة. المعلومات

 تحلیل فقرات االستبانة.ثالثًا:  •

 .اختبار فرضیات الدراسةرابعًا:  •
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 المقدمة:أوًال: 
 

، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسةیتضمن هذا الفصل عرضًا ل

التوصل إلیها من خالل تحلیل فقراتها, والوقوف على  الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم 

الجنس, العمر, المستوى التعلیمي, المسمى الوظیفي, المعلومات الشخصیة عن المستجیب التي اشتملت (

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائیة للبیانات سنوات الخبرة في مجال الوظیفة الحالیة, مكان عمل المصرف), 

 (SPSS)ة الدراسة, إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للدراسات االجتماعیة المتجمعة من إستبان

 للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحلیلها في هذا الفصل. 

 

 الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق المعلومات الشخصیة ثانیًا: 
 

 وفیما یلي عرض لخصائص عینة الدراسة وفق المعلومات الشخصیة 

 توزیع عینة الدراسة حسب الجنس -
-  

 ): توزیع عینة الدراسة حسب الجنس 1.6. جدول (13
 

 النسبة المئویة % العدد الجنس

 88.9 56 ذكر

 11.1 7 أنثى

 100.0 63 المجموع
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 قلة على یدل % إناث. مما11.1% من عینة الدراسة ذكور, بینما 88.9) أن ما نسبته 1.6یتضح من جدول (

 عن الصادر العاملة القوى تقریر مع یتفق وهذا غزة، قطاع في اإلدارة العلیا في مصارف العامالت نسبة

% 41.2 قطاع غزة في العاملة القوى نسبة تبلغ حیث )2013(  الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز

 الفلسطیني المجتمع ثقافة إلى یعود وهذا ، %16 اإلناث تشكل بینما %،65.8 منها الذكور یشكل حیث 

 كالتعلیم محددة مهن في أو وزوجها، أبنائها تجاه بواجبها قیامها أجل من بیتها في المرأة وجود یفضل كونه

  .مثال

 

 توزیع عینة الدراسة حسب العمر -
 ): توزیع عینة الدراسة حسب العمر2.6. جدول (14

 

 المئویة %النسبة  العدد العمر

 11.1 7 عام 30إلى أقل من  25من 

 9.5 6 عام 35إلى أقل من  30من 

 27.0 17 عام 40إلى أقل من  35من 

 52.4 33 عام فأكثر 40

 100.0 63 المجموع

 

 40إلى أقل من  25تتراوح أعمارهم من % من عینة الدراسة 47.6) أن ما نسبته 2.6یتضح من جدول (

عام فأكثر. مما یدل على أن اإلدارة العلیا في المصارف في قطاع غزة  40% أعمارهم 52.4عام, بینما 

یستحوذ علیها ذوو الخبرة الطویلة والقادرین على إدارة المصارف بشكل أفضل وتوظیف خبراتهم والتطویر 

 المستمر.  
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 نة الدراسة حسب المستوى التعلیميتوزیع عی -

 ): توزیع عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي3.6(. جدول 15
 

 النسبة المئویة % العدد المستوى التعلیمي

 3.2 2 دبلوم

 77.8 49 بكالوریوس

 17.5 11 ماجستیر

 1.6 1 دكتوراه

 100.0 63 المجموع

 

مستواهم التعلیمي  % 22.3و % مستواهم التعلیمي بكالوریوس,77.8) أن ما نسبته 3.6یتضح من جدول (

من درجة  . مما یدل أن المصارف تسعى لتوظیف ذوي المؤهالت العلمیةدبلوم وماجستیر ودكتوراه

البكالوریوس. حیث تشیر النتیجة إلى حاجة المصارف إلى زیادة مستوى المؤهالت العلمیة الموجودة في 

 .كوادرها الوظیفیة
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 عینة الدراسة حسب المسمى الوظیفيتوزیع  -

 ): توزیع عینة الدراسة حسب المسمى الوظیفي4.6. جدول (16
 

 النسبة المئویة % العدد المسمى الوظیفي

 23.8 15 مدیر فرع

 1.6 1 نائب مدیر عام

 20.6 13 نائب مدیر فرع

 22.2 14 مراقب مصرف

 31.7 20 أخرى

 100.0 63 المجموع

 

% مسماهم 1.6% من عینة الدراسة مسماهم الوظیفي مدیر فرع, 23.8) أن ما نسبته 4.6یتضح من جدول (

% مسماهم الوظیفي مراقب 22.2% مسماهم الوظیفي نائب مدیر فرع, 20.6الوظیفي نائب مدیر عام, 

% مسماهم الوظیفي غیر ذلك. ویعزى عدم وجود مدراء عامین إلى أن المدراء العامین 31.7مصرف, بینما 

رف الفلسطینیة مقرهم الرسمي في الضفة الغربیة. أما في قطاع غزة ف یتواجد فقط مدراء الفروع للمصا

 ونوابهم. 
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 توزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال الوظیفة الحالیة -
 

 ): توزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة5.6. جدول (17
 

 النسبة المئویة % العدد سنوات الخبرة

 12.7 8 سنوات 5أقل من 

 4.8 3 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 25.4 16 عام 15إلى أقل من  10من 

 57.1 36 عام فأكثر 15

 100.0 63 المجموع

 

% من عینة الدراسة سنوات خبرتهم في مجال وظیفتهم الحالیة  42.9) أن ما نسبته 5.6یتضح من جدول (

عام فأكثر. مما یدل على أن 15% سنوات خبرتهم 57.1عام, بینما  15إلى أقل من  سنوات 5أقل من 

 الخبرات العالیة.  النسبة األعلى للعاملین في اإلدارة العلیا في المصارف هم من ذوي
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 توزیع عینة الدراسة حسب مكان عمل المصرف -
 حسب مكان عمل المصرف): توزیع عینة الدراسة 6.6. جدول (18

 

 النسبة المئویة % العدد مكان عمل المصرف

 60.3 38 محافظة غزة

 3.2 2 محافظة الشمال

 19.0 12 محافظة خانیونس

 11.1 7 محافظة رفح

 6.3 4 محافظة الوسطى

 100.0 63 المجموع

 

مكان  %3.2% من المصارف مكان عملها في محافظة غزة, 60.3) أن ما نسبته 6.6یتضح من جدول (

% مكان عملها في محافظة 11.1% مكان عملها في محافظة خانیونس, 19.0عملها في محافظة الشمال, 

 مصارف مدینة في العاملین عدد كثرة على یدل % مكان عملها في محافظة الوسطى. مما6.3رفح, بینما 

 توزیع تم بأنه علما ، فرع 17القطاع حیث تحتوي على  أكبر مدن من غزة أن مدینة إلى یرجع وهذا غزة،

 العینة.  لتوزیع النسبیة لألوزان طبقا كل مصرف على االستبانات عدد
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 تحلیل فقرات االستبانة: ثالثًا: 
 

لعینة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  Tلتحلیل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار

) فإنه ال 0.05أكبر من  Sig > 0.05 )Sigأم ال، فإذا كانت  6وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 

الفرضیة الصفریة ویكون في هذه الحالة متوسط آراء األفراد  حول الظاهرة موضع الدراسة ال یمكن رفض 

) فیتم 0.05أقل من  Sig < 0.05 )Sig، أما إذا كانت  6عن موافق بدرجة متوسطة وهى یختلف جوهریًا 

رجة عن دآراء األفراد  یختلف جوهریًا رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بأن متوسط 

، وفي هذه الحالة یمكن تحدید ما إذا كان متوسط اإلجابة یزید أو ینقص بصورة جوهریة الموافقة المتوسطة

وذلك من خالل قیمة االختبار فإذا كانت قیمة االختبار موجبة فمعناه أن  .الموافقة المتوسطةعن درجة 

 المتوسط الحسابي لإلجابة یزید عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحیح.

 

 " متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة قرات "أوال : تحلیل ف

 تحلیل فقرات مجال " المتطلبات المادیة " -
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة   Tتم استخدام اختبار 

 ).7.6النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 6وهي 
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 المتطلبات المادیة"" .) لكل فقرة من فقرات مجالSig): المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال (7.6. جدول (19
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1.  
تتوفر أجهزة حاسوب حدیثة ومالئمة إلتمام العمل 

 المطلوب
9.19 91.90 22.06 *0.000 1 

2.  
تتناسب سرعة أجهزة الحاسوب مع األعمال المراد 

 إتمامها
8.67 86.67 13.26 *0.000 6 

3.  
تتناسب وسائل إدخال البیانات مع احتیاجات العمل في 

 الدائرة
8.79 87.94 17.09 *0.000 4 

4.  
تتناسب وسائل إخراج المعلومات واحتیاجات العمل في 

 الدائرة
8.75 87.46 16.67 *0.000 5 

5.  
تتوفر في النظام مساحات تخزین مناسبة وكافیة 

 للمعلومات المستخدمة
8.97 89.68 16.53 *0.000 2 

6.  
تمتاز الشبكة في الدائرة بسرعة االتصال ونقل 

 تالمعلوما
8.54 85.40 12.89 *0.000 7 

 3 0.000* 16.75 88.41 8.84 تتوفر تقنیات اتصال حدیثة وذات كفاءة عالیة  .7

  0.000* 18.21 88.21 8.82 جمیع فقرات المجال معاً  

 .α  ≥ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى داللة 
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 ) یمكن استخالص ما یلي:7.6من جدول (

تتوفر أجهزة حاسوب حدیثة ومالئمة إلتمام العمل المطلوب " یساوي للفقرة األولى " المتوسط الحسابي  -

القیمة وأن  22.06%، قیمة االختبار 91.90) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10(الدرجة الكلیة من  9.19

حیث تمتاز  وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة 0.000تساوي  )Sig(.االحتمالیة 

المصارف في قطاع غزة بتزوید فروعها بأحدث األجهزة والمعدات وذلك إلنجاز األعمال بسرعة  ووقت مثالي 

 . التي تقوم بها المصارفبما یتناسب مع المهام 

 

" یساوي  تتمتاز الشبكة في الدائرة بسرعة االتصال ونقل المعلوما " السادسةللفقرة المتوسط الحسابي  -

تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة , وأن 12.89%، قیمة االختبار 85.40أن المتوسط الحسابي النسبي أي  8.54

حیث تمتلك المصارف شبكات انترنت  وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة 0.010

بسرعات اتصال عالیة وذلك لنقل المعلومات بسرعة تساعد على إتمام األعمال في الوقت المحدد لها دون 

 . أي تأخیر

 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 8.82بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  -
لذلك یعتبر مجال       "  0.000تساوي  )Sig(.لقیمة االحتمالیة ا, وأن 18.21%، قیمة االختبار 88.21

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل ،   α≥ 0.05المتطلبات المادیة " دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 
 أفراد العینة على فقرات هذا المجال. 

 

المتطلبات المادیة لنظم المعلومات  ) أن جمیع أفراد العینة موافقوان على أن توفر ومناسبة7.6یبین الجدول(

اإلداریة المحوسبة مع المهام التي یقومون بها. ولعل هذا االتجاه االیجابي العالي نحو المتطلبات المادیة  

إلتمام العملیات بأسرع وقت ممكن، وسرعة  حدیثة ومالئمة في جمیع المصارف سوبیرجع لوجود أجهزة حا

مساحات تخزین مالئمة. وتعتبر هذه النسبة هي نسبة طبیعیة حیث أن  الشبكة ونقل المعلومات واستخدام
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طبیعة عمل المصارف الفلسطینیة تقتضي مواكبة للتطورات التكنولوجیة المتسارعة وبالتالي توفیر أحدث 

 المتطلبات المادیة لتشغیل نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة.

) التي نصت على بأن تصورات 2006دراسة (المانع،  و قد اختلفت نتیجة فقرات هذا المجال مع نتائج

 األجهزة عدد أن إلى كبیرة بدرجة  الدراسة مجتمع حیث یمیل أفراد المبحوثین للمستلزمات المادیة سیئة

 الصیانة عوامل وتدني وقدم األجهزة، هذه على التدریب موارد وقلة ضعف كذلك غیر كبیر، المتوفرة

) التي توصلت إلى أن 2005اتفقت هذه النتیجة مع دراسة (السعودي، . من جهة أخرى .المستخدمة

ومیل أفراد العینة بدرجة كبیرة إلى وجود أهمیة بالغة  تصورات المبحوثین حول المتطلبات المادیة كانت جیدة

 كما واتفقت مع دراسة (قشطة، .للمتطلبات المادیة لنظم المعلومات اإلداریة مع المهام التي یقومون بها

) التي وضحت مدى أهمیة المستلزمات المادیة وأوصت بضرورة التواصل مع التطورات العلمیة 2013

) أن األجهزة هي 2013التكنولوجیة الحدیثة والتحدیث المستمر لها. كما وأكدت دراسة (أبو كریم، 

 تحسین األداء اإلداري.  أكثرالمتطلبات تأثیرًا وأهمیة في نظم المعلومات اإلداریة لما لها من دور بارز وكبیر

 

 " المتطلبات التنظیمیةتحلیل فقرات مجال "  -
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة  Tتم استخدام اختبار 

 ).8.6النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 6وهي 
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.) لكل فقرة من فقرات مجال " المتطلبات Sigالحسابي وقیمة االحتمال (): المتوسط 8.6. جدول (20
 التنظیمیة "
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1.  
تشجع اإلدارة العلیا على استخدام نظام المعلومات 

 المحوسب
9.16 91.59 17.42 *0.000 1 

2.  
تتناسب المعلومات المتاحة من اإلدارة العلیا مع 

 احتیاجات الوظیفة
8.79 87.94 15.41 *0.000 5 

3.  
تهتم اإلدارة العلیا باآلراء واالقتراحات حول استخدام 

 نظام المعلومات المحوسب
8.65 86.51 11.95 *0.000 6 

4.  
یوجد مبالغة في سریة المعلومات بین المستویات 

 المختلفةاإلداریة 
7.94 79.37 6.94 *0.000 7 

5.  
تهتم اإلدارة العلیا بالتحسین المستمر وتوفیر متطلبات 

 استخدام نظام المعلومات المحوسب
8.97 89.68 15.05 *0.000 2 

6.  
تتابع اإلدارة العلیا سیر العمل القائم على استخدام 

 .نظام المعلومات المحوسب
8.89 88.89 14.93 *0.000 3 

7.  
اإلدارة العلیا مخصصات مالیة مناسبة لتكالیف تضع 

 تشغیل نظام المعلومات المحوسب
8.84 88.41 14.29 *0.000 4 
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  0.000* 16.31 87.48 8.75 جمیع فقرات المجال معاً  

 .α ≥ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى داللة 

 

 ) یمكن استخالص ما یلي:8.6من جدول (

تشجع اإلدارة العلیا على استخدام نظام المعلومات المحوسب " یساوي للفقرة األولى " المتوسط الحسابي  -
, وأن 17.42%، قیمة االختبار 91.59) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10(الدرجة الكلیة من  9.16

 اد العینة على هذه الفقرة. وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفر  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة 
 

یوجد مبالغة في سریة المعلومات بین المستویات اإلداریة المختلفة " للفقرة الرابعة " المتوسط الحسابي  -
القیمة االحتمالیة , وأن 6.94%، قیمة االختبار 79.37أي أن المتوسط الحسابي النسبي   7.94یساوي 

.)Sig(  وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة. 0.000تساوي 
 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 8.75بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي   -
لذلك یعتبر مجال        "  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة , وأن 16.31%، قیمة االختبار 87.48

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل ،   α≥ 0.05" دال إحصائیًا عند مستوى داللة  تنظیمیةالمتطلبات ال
 أفراد العینة على فقرات هذا المجال. 

 

) أن جمیع أفراد العینة موافقون على أن توفر ومناسبة المتطلبات التنظیمیة لنظم 8.6یبین الجدول(

یقومون بها. مما یدلل على أن للمبحوثین اتجاهات ایجابیة المعلومات اإلداریة المحوسبة مع المهام التي 

مرتفعة نحو المتطلبات التنظیمیة، ولعل ذلك یرجع إلى االهتمام الكبیر من اإلدارة العلیا بنظم المعلومات، 

وبالتالي توفیر الدعم المالي واللوجستي لها، وكذلك التشجیع واالهتمام باآلراء واالقتراحات حول استخدام 

وتتفق نتیجة هذا المجال مع دراسة (الحلبي،  .ظام المحوسب واتخاذ القرارات المالئمة لتطویر هذه النظمالن

المحوسبة تتمیز بكونها  اإلداریة المعلومات ألنظمة التنظیمیة المستلزمات ) التي توصلت إلى أن2010

  المهام. إلنجاز مالئمة
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 "  المتطلبات البشریةتحلیل فقرات مجال "  -
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة  Tتم استخدام اختبار 

 ).9.6أم ال. النتائج موضحة في جدول (  6وهي 

 

.) لكل فقرة من فقرات مجال " المتطلبات Sig): المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال (9.6. جدول (21
 البشریة "
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1.  
تقدم إدارة تكنولوجیا المعلومات نفس المستوى من 

 الخدمات في جمیع األوقات
8.49 84.92 15.92 *0.000 7 

2.  
یتم االتصال بسهولة وبصورة مباشرة مع إدارة 

 تكنولوجیا المعلومات
8.84 88.41 18.89 *0.000 2 

3.  
یتلقى العاملون دورات تدریبیة كافیة لتمكنهم من 

 استخدام نظام المعلومات
8.51 85.08 10.34 *0.000 6 

4.  
مستخدمین ظام المعلومات المحوسب مؤهلین 

 للعمل على النظام
8.86 88.57 18.65 *0.000 1 

 5 0.000* 13.99 86.67 8.67یتمتع العاملون في إدارة تكنولوجیا المعلومات   .5
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 بعالقات جیدة مع جمیع العاملین في المصرف

6.  

یجیب القسم الفني في إدارة تكنولوجیا المعلومات 

بسرعة على االستفسارات والمشاكل التي تواجه 

 العاملین

8.70 86.98 15.71 *0.000 4 

7.  
إدارة تكنولوجیا المعلومات یتفهم العاملون في 

 احتیاجات الجهات المختلفة من نظام المعلومات
8.73 87.30 16.09 *0.000 3 

  0.000* 18.48 86.85 8.68 جمیع فقرات المجال معاً  

 .α  ≥ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى داللة 

 

 ) یمكن استخالص ما یلي:9.6من جدول (

مستخدمي نظام المعلومات المحوسب مؤهلین للعمل على النظام " یساوي للفقرة الرابعة" المتوسط الحسابي  -

القیمة , وأن 18.65%، قیمة االختبار 88.57) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10(الدرجة الكلیة من  8.86

 فراد العینة على هذه الفقرة. وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أ 0.000تساوي  )Sig(.االحتمالیة 

 

تقدم إدارة تكنولوجیا المعلومات نفس المستوى من الخدمات في جمیع  للفقرة األولى "المتوسط الحسابي  -

القیمة , وأن 15.92%، قیمة االختبار84.92أي أن المتوسط الحسابي النسبي  8.49األوقات " یساوي 

 ن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة. وهذا یعني أ 0.000تساوي  )Sig(.االحتمالیة 

 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 8.68بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  -

المتطلبات لذلك یعتبر مجال "  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة , وأن 18.48 %، قیمة االختبار86.85
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وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على ،   α≥ 0.05" دال إحصائیًا عند مستوى داللة  البشریة

 فقرات هذا المجال. 

 

) أن جمیع أفراد العینة موافقون على أن توفر ومناسبة المتطلبات البشریة لنظم المعلومات 9.6یبین الجدول(

مما یدلل على أن للمبحوثین اتجاهات ایجابیة مرتفعة نحو اإلداریة المحوسبة مع المهام التي یقومون بها. 

المتطلبات البشریة، ولعل ذلك یرجع إلى كفاءة المسئولین عن نظم المعلومات وتقدیم الخدمات بمستوى عال 

رات تدریبیة تخولهم للتعامل والعالقة الجیدة بینهم وبین المستخدمین لهذه النظم، وكذلك إلى تلقي العاملین دو 

وتتفق  .ت المحوسبة، وأیضا التقنیات العالیة التي تستخدم في عملیة صیانة النظام وٕادارتهاومم المعلمع ك

 تكنولوجیا في العامل البشري ) من حیث أن الكادر2009نتیجة هذا المجال مع دراسة (أبو عمر، 

 وتطوره.  المحوسبة األنظمة ومتطلبات یتناسب كي العالیة والتقنیة الفنیة بالقدرات یتسم المعلومات

 

 

 تحلیل فقرات مجال " المتطلبات البرمجیة " -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة   Tتم استخدام اختبار 

 ).10.6النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 6وهي 
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.) لكل فقرة من فقرات مجال " المتطلبات Sigالحسابي وقیمة االحتمال (): المتوسط 10.6. جدول (22
 البرمجیة "
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1.  
توجد رقابة من اإلدارة العلیا على البرامج المستخدمة 

 .االلكتروني للبیاناتبهدف ضمان سالمة التشغیل 
9.00 90.00 15.31 *0.000 1 

 2 0.000* 14.45 88.10 8.81 .تتمیز برامج وتطبیقات الحاسوب بسهولة االستخدام  .2

3.  
تساعد البرامج المستخدمة على استرجاع المعلومات 

 .بسرعة
8.70 86.98 12.53 *0.000 3 

4.  
یتم تحدیث البرمجیات بما یتناسب مع متطلبات 

 والغایات المراد تحقیقها في المصرفالعمل 
8.67 86.67 12.56 *0.000 5 

5.  
وفیر جمیع التعلیمات الالزمة لتشغیل البرامج م تیت

 التي یحتاجها العاملون في قسم البرمجیات
8.67 86.67 14.85 *0.000 5 

6.  
البرمجیات المستخدمة تغطي كافة النشاطات التي 

 یقوم بها المصرف
8.68 86.83 14.96 *0.000 4 

 7 0.000* 11.56 85.71 8.57 توفر البرامج المعلومات بالكمیة والدقة المناسبتین  .7

  0.000* 15.53 87.28 8.73 جمیع فقرات المجال معاً  

 .α  ≥ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى داللة 
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 ) یمكن استخالص ما یلي:10.6من جدول (

توجد رقابة من اإلدارة العلیا على البرامج المستخدمة بهدف ضمان  األولى " للفقرةالمتوسط الحسابي  -

) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10(الدرجة الكلیة من  9.00سالمة التشغیل االلكتروني للبیانات " یساوي 

وهذا یعني أن هناك موافقة من  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن 15.31 %، قیمة االختبار 90.00

 قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.

 

أي أن  8.57توفر البرامج المعلومات بالكمیة والدقة المناسبتین" یساوي  " السابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -

وهذا  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  11.56%، قیمة االختبار 85.71المتوسط الحسابي النسبي 

 یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.

 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 8.73بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  -

لذلك یعتبر مجال            "  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  15.53%، قیمة االختبار 87.28

، وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد   α≥ 0.05ت البرمجیة " دالة إحصائیًا عند مستوى داللة المتطلبا

 العینة على فقرات هذا المجال. 

 

) أن جمیع أفراد العینة موافقون على أن توفر ومناسبة المتطلبات البرمجیة لنظم 10.6یبین الجدول(

المعلومات اإلداریة المحوسبة مع المهام التي یقومون بها. مما یدلل على أن للمبحوثین اتجاهات ایجابیة 

تي تتالءم مرتفعة نحو المتطلبات البرمجیة، ولعل ذلك یرجع إلى اهتمام المصارف باختیار البرمجیات ال

وتجهیزات النظام من حیث تمیز البرامج المستخدمة بسهولة االستخدام وتحدیث البرمجیات بشكل دوري 
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) التي توصلت 2009وتتوافق نتیجة هذا المجال مع دراسة (العمري،  یتالءم مع غایات العمل ومتطلباته.

 البرمجیة. المستلزمات نحو مرتفعة ایجابیة اتجاهات للمبحوثین أنإلى 

 

 "" متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبةتحلیل جمیع فقرات  -
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة  Tتم استخدام اختبار 

 ).11.6النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 6وهي 

 

 

 

.) لجمیع فقرات " متطلبات تطبیق  نظم Sig): المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال (11.6(. جدول 23
 المعلومات اإلداریة المحوسبة"

 

 البند

بي
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 1 0.000* 18.21 88.21 8.82 المتطلبات المادیة

 2 0.000* 16.31 87.48 8.75 التنظیمیة المتطلبات

 4 0.000* 18.48 86.85 8.68 المتطلبات البشریة

 3 0.000* 15.53 87.28 8.73 المتطلبات البرمجیة
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متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة 

 المحوسبة
8.75 87.45 19.10 *0.000 

 

 .α  ≥ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى داللة          

 

  متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة المتوسط الحسابي لجمیع فقرات) تبین أن 11.6جدول (

وأن  19.10%، قیمة االختبار 87.45) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10(الدرجة الكلیة من  8.75یساوي 

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على جمیع فقرات  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة 

 .بشكل عام متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة

 

 " آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراتیجیة ثانیا : تحلیل فقرات "

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة   Tتم استخدام اختبار 

 ).12.6النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 6وهي 

 

.) لكل فقرة من فقرات مجال " آلیات تطبیق Sig): المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال (12.6. جدول (24
 وتنفیذ اإلستراتیجیة"
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 1 0.000* 20.06 93.44 9.34 توجد أهداف سنویة واضحة للمصرف  .1

2.  
یتوفر لدى المصرف الخطط التنفیذیة السنویة والتشغیلیة 

 الالزمة لتحقیق األهداف المطلوبة
9.16 91.59 20.76 *0.000 2 

 8 0.000* 16.46 88.41 8.84 یملك المصرف سیاسات شاملة وواضحة ومفهومة للعاملین  .3

4.  
یختار المصرف اإلستراتیجیات بما ینسجم مع رؤیة ورسالة 

 وأهداف المصرف
9.00 90.00 22.41 *0.000 3 

5.  
یتم مواءمة الهیكل التنظیمي مع الخطة االستراتیجیة عند 

 االستراتیجیةإعداد الخطط 
8.62 86.19 12.24 *0.000 14 

6.  
یقوم المصرف باستقطاب الموارد البشریة ذات الخبرة والمهارة 

 الالزمة لتنفیذ الخطط االستراتیجیة
8.73 87.30 17.20 *0.000 12 

7.  
یلتزم العاملون في المصرف بتطبیق الخطط االستراتیجیة 

 التي یتم إعدادها رسمیاً 
8.86 88.57 20.52 *0.000 6 

8.  
یلتزم المصرف بالوقت الزمني المحدد لتنفیذ األنشطة 

 المقترحة
8.76 87.62 19.37 *0.000 11 

9.  
یستخدم المصرف نماذج معینة تسهل عملیة تطبیق الخطة 

 االستراتیجیة
8.73 87.30 16.09 *0.000 12 

10.  
یقوم المصرف بإجراء تقییم خارجي لتقییم أدائها في تنفیذ 

 االستراتیجیةالخطط 
8.62 86.19 15.69 *0.000 14 

11  
تتوفر أنظمة معلومات تساعد على مراقبة وقیاس درجة 

 النجاح في تطبیق الخطة االستراتیجیة
8.87 88.73 19.48 *0.000 5 
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12  
تتوافر قنوات اتصال فعالة بین اإلدارة العلیا والمستویات 

 اإلداریة المختلفة عند تطبیق الخطط االستراتیجیة
8.86 88.57 19.75 *0.000 6 

13  
یوجد مشاركة في صیاغة االستراتیجیة بین المستویات الدنیا 

 والوسطى والعلیا في المصرف
8.33 83.33 11.68 *0.000 18 

14  
یقوم المصرف بوضع برامج وموازنات تحدد الكیفیة التي 

 سیتم بها تحقیق األهداف
8.79 87.94 15.07 *0.000 9 

15.  
الموازنات المالیة بالمشاركة مع الجهات المعنیة یتم إعداد 

 لتحدید اإلیرادات واالستثمارات الخاصة بالمصرف
8.79 87.94 15.53 *0.000 9 

16  
تُنظم ورشات عمل للعاملین حول وضع الخطط اإلستراتیجیة 

 وكیفیة تطبیقها بما یتالءم مع غایات المصرف
8.40 83.97 12.19 *0.000 17 

17  
حوافز فاعل للعاملین لكسب دعمهم أثناء عملیة یتوفر نظام 

 التنفیذ
8.08 80.79 8.79 *0.000 19 

18  
یتم الحصول على التغذیة العكسیة حول أثر تطبیق 

 اإلستراتیجیة الجدیدة على سیر العمل
8.41 84.13 13.06 *0.000 16 

19  
یقوم المصرف بوضع برامج للرقابة والمتابعة للتأكد من سیر 

 خطط لهااألمور كما 
8.94 89.37 18.02 *0.000 4 

  0.000* 20.36 87.44 8.74 جمیع فقرات المجال معاً  

 .α  ≥ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى داللة 

 

 ) یمكن استخالص ما یلي:12.6من جدول (
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(الدرجة الكلیة من  9.34توجد أهداف سنویة واضحة للمصرف " یساوي للفقرة األولى " المتوسط الحسابي  -

تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  20.06%، قیمة االختبار 93.44) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10

 وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.  0.000

 

سب دعمهم أثناء عملیة یتوفر نظام حوافز فاعل للعاملین لك " السابعة عشرللفقرة المتوسط الحسابي  -

القیمة االحتمالیة , وأن 8.79%، قیمة االختبار 80.79أي أن المتوسط الحسابي النسبي  8.08التنفیذ " یساوي 

.)Sig(  وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.  0.000تساوي 

 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 8.74بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  -
لذلك یعتبر مجال       "  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة , وأن 20.36%، قیمة االختبار 87.44

وهذا یعني أن هناك ،   α≥ 0.05" دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراتیجیة
 ات هذا المجال. موافقة من قبل أفراد العینة على فقر 

 

) أن جمیع أفراد العینة موافقون على آلیات تنفیذ وتطبیق االستراتیجیة المتبعة في 12.6یبین الجدول(

المصارف.  مما یدلل على أن للمبحوثین اتجاهات ایجابیة مرتفعة نحو آلیات تطبیق وتنفیذ االستراتیجیة، 

في المصارف تنسجم مع رؤیة ورسالة وأهداف  ولعل ذلك یرجع إلى توفر خطط تنفیذیة وتشغیلیة واضحة

المصرف، باإلضافة إلى التزام العاملین باإلطار الزمني لتطبیق االستراتیجیة. ووجود قنوات اتصال فعالة بین 

اإلدارة العلیا والمستویات المختلفة في المصرف مما یدعم مبدأ المشاركة في صیاغة االستراتیجیة وكیفیة 

 قییم والحصول على تغذیة راجعة حول مدى كفاءة تطبیق االستراتیجیة في كل مراحلها.تطبیقها وسهولة الت

) التي  توصلت إلى تقدیر عال من استجابة المبحوثین حول 2012وتوافقت هذه النتیجة مع دراسة (حنا، 

دراسة  كما وتوصلت أهمیة متطلبات اإلدارة االستراتیجیة وٕامكانیة تطبیقها في كلیة التربیة في دمشق.

) إلى وجود درجة متوسطة لتطبیق التخطیط االستراتیجي في المنظمة من وجهة نظر 2010(الكردي، 

   العاملین فیها. 
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 اختبار فرضیات الدراسةرابعًا: 
 

 اختبار الفرضیات حول العالقة بین متغیرین من متغیرات الدراسة " الفرضیة الرئیسة األولى "

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة.  :الفرضیة الصفریة

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة :الفرضیة البدیلة

الفرضیة الصفریة فإنه ال یمكن رفض   α≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 

-Sig.(Pكانت ت داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة ، أما إذا وبالتالي ال توجد عالقة ذا

value)  0.05أقل من مستوى الداللة ≤α   فیتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بأنه

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة

 

بین تنفیذ اإلستراتیجیة  0.05عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  توجدالفرضیة الرئیسة األولى: 

  .وتطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة

وهي أقل  0.000.) تساوي Sigالقیمة االحتمالیة (، وأن 903.) أن معامل االرتباط یساوي 13.6جدول (یبین 

وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین تنفیذ اإلستراتیجیة   α≥ 0.05من مستوى الداللة 

 وتطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة.
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 ): معامل االرتباط بین تنفیذ اإلستراتیجیة وتطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة13.6. جدول (25
 

 الفرضیة
 معامل بیرسون

 لالرتباط

القیمة 

 (.Sig)االحتمالیة

بین تنفیذ  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 .اإلستراتیجیة وتطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة
.903 *0.000 

 .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *        

 

 ویتفرع منها عدة فرضیات فرعیة هي: 

بین تنفیذ اإلستراتیجیة والمتطلبات المادیة في  0.05داللة إحصائیة عند مستوى توجد عالقة ذات  .1
 نظم المعلومات اإلداریة.

وهي أقل  0.000.) تساوي Sigالقیمة االحتمالیة (، وأن 744.) أن معامل االرتباط یساوي 14.6جدول (یبین 

وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین تنفیذ اإلستراتیجیة   α≥ 0.05من مستوى الداللة 

 والمتطلبات المادیة في نظم المعلومات اإلداریة.
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 ): معامل االرتباط بین تنفیذ اإلستراتیجیة والمتطلبات المادیة في نظم المعلومات اإلداریة14.6. جدول (26
 

 الفرضیة
 بیرسونمعامل 

 لالرتباط

القیمة 

 (.Sig)االحتمالیة

بین تنفیذ  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 اإلستراتیجیة والمتطلبات المادیة في نظم المعلومات اإلداریة.
.744 *0.000 

 .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *        

 

 نتیجة الفرضیة:

بین تنفیذ االستراتیجیة  0.05القائلة بـ "توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى تم قبول الفرضیة 

والمتطلبات المادیة في نظم المعلومات" وتعزو الباحثة ذلك ألهمیة المتطلبات المادیة في إتمام عملیة تطبیق 

 یة بالشكل الصحیح والوقت المحدد.االستراتیج

بین تنفیذ االستراتیجیة  0.05واتفقت هذه النتیجة: أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

)، (اسماعیل، 2010)، (صیام، 2013(قشطة، والمتطلبات المادیة في نظم المعلومات اإلداریة، مع دراسة 

خصیص موارد مادیة )، حیث بینت هذه الدراسات أن اإلدارات العلیا حرصت على ت2010) و(كریم، 2011

الالزمة التمام العمل في حدود امكاناتها، والدور الكبیر لحداثة لألجهزة والشبكات المستخدمة في تطبیق 

االستراتیجیة واتمام األعمال بسرعة ودقة عالیتین. حیث أن نظم المعلومات اإلداري یعتمد بشكل اساسي على 

لدراسات أیضا في أن المصارف یعة العمل. واتفقت االحاسوب األمر الذي یستدعي أن تكون مناسبة وطب

ة في قطاع غزة تتمتع بمستوى مرتفع من امتالك االجهزة المادیة الالزمة لتفعیل دور تكنولوجیا لمالعا

المعلومات داخل المصرف. باإلضافة إلى وجود شبكة اتصال خارجیة (االنترنت) وشبكة معلومات داخلیة 

 یتناسب مع احتیاجاتهم وأعمالهم. صرف المختلفة (االنترانت) واستغاللها بماتربط بین وحدات وأقسام الم
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بین تنفیذ اإلستراتیجیة والمتطلبات التنظیمیة في  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .2
 نظم المعلومات اإلداریة.

وهي أقل  0.000.) تساوي Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 835.) أن معامل االرتباط یساوي 15.6جدول (یبین 

وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین تنفیذ اإلستراتیجیة   α≥ 0.05من مستوى الداللة 

 والمتطلبات التنظیمیة في نظم المعلومات اإلداریة.

 

التنظیمیة في نظم المعلومات ): معامل االرتباط بین تنفیذ اإلستراتیجیة والمتطلبات 15.6. جدول (27
 اإلداریة

 

 الفرضیة
 معامل بیرسون

 لالرتباط

القیمة 

 (.Sig)االحتمالیة

بین تنفیذ  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 اإلستراتیجیة والمتطلبات التنظیمیة في نظم المعلومات اإلداریة.
.835 *0.000 

 .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *        

 

 نتیجة الفرضیة:

بین تنفیذ االستراتیجیة  0.05تم قبول الفرضیة القائلة بـ "توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 بنظم العلیا اإلدارة والمتطلبات التنظیمیة في نظم المعلومات اإلداریة" وتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام

 یتناسب بما اإلداریة المستویات بجمیع المالئمة المعلومات توفیر سرعة في ساهم مما المحوسبة المعلومات

ومتابعة سیر العمل القائم والعمل على  المالي الدعم العلیا اإلدارة تقدیم أن كما .مستوى كل عمل طبیعة مع
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إلى المساهمة  أدى كله وهذا وجه، أكمل على بأعمالهم القیام على الموظفین لتمكین التحسین الدائم والمستمر

 ة في قطاع غزة.لمبیق االستراتیجة في المصارف العاالكبیرة في تط

 

بین تنفیذ االستراتیجیة  0.05واتفقت هذه النتیجة: أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

)، 2011)، (اسماعیل، 2013(قشطة، والمتطلبات التنظیمیة في نظم المعلومات اإلداریة، مع دراسة 

)، حیث بینت هذه الدراسات دور اإلدارة العلیا في التشجیع على استخدام 2007) و(اللوح، 2013(صباح،

نظم المعلومات اإلداریة في المصرف والحرص على توفیر كم كبیر من السریة في المعلومات المتناقلة بین 

لعمالء وبیاناتهم الشخصیة وأرصدتهم. وتحرص اإلدارة العلیا على المستویات اإلداریة باإلضافة لمعلومات ا

التحسین المستمر لنظم المعلومات اإلداریة وتوفیر كافة متطلبات استخدام النظم، وتوفر مخصصات مالیة 

 تغطي تكالیف ومستلزمات تشغیل النظم المستخدمة في المصرف.

 

ن تنفیذ اإلستراتیجیة والمتطلبات البشریة في بی 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .3
 نظم المعلومات اإلداریة.

 

وهي أقل  0.000.) تساوي Sigالقیمة االحتمالیة (، وأن 824.) أن معامل االرتباط یساوي 16.6جدول (یبین 

وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین تنفیذ اإلستراتیجیة   α≥ 0.05من مستوى الداللة 

 شریة في نظم المعلومات اإلداریة.والمتطلبات الب
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 ): معامل االرتباط بین تنفیذ اإلستراتیجیة والمتطلبات البشریة في نظم المعلومات اإلداریة16.6. جدول (28
 

 الفرضیة
 بیرسونمعامل 

 لالرتباط

القیمة 

 (.Sig)االحتمالیة

بین تنفیذ  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 اإلستراتیجیة والمتطلبات البشریة في نظم المعلومات اإلداریة.
.824 *0.000 

 .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *        

 نتیجة الفرضیة:

بین تنفیذ االستراتیجیة  0.05القائلة بـ "توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى تم قبول الفرضیة 

قسم  في العاملین وكفاءة مهارة أن والمتطلبات البشریة في نظم المعلومات اإلداریة" وتعزو الباحثة ذلك إلى

 عمل توقف إلى تؤدي التي المشاكل قلة وبالتالي النظام، هذا عمل رفع كفاءة إلى المعلومات أدى تكنولوجیا

 وحل سرعة االتصال إلى أدى المعلومات قسم تكنولوجیا في العاملین مع الجیدة العالقات أن النظام، كما

 .العمل وسالسة تطبیق االسراتیجیة كفاءة على تؤثر التي المفاجئة المشاكل

 

بین تنفیذ االستراتیجیة  0.05واتفقت هذه النتیجة: أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

) حیث 2011) و(اسماعیل، 2010والمتطلبات البشریة في نظم المعلومات اإلداریة، مع دراسة (صیام، 

بینت هذه الدراسات األهمیة البالغة للدورات التدریبیة التي یتلقاها العاملین والتي تمكنهم من استخدام نظم 

یضًا وضحت أهمیة أن یكون هناك عالقات جیدة بین المعلومات بشكل صحیح وتؤهلهم للعمل علیه. وأ

روحة وحل المشكالت التي العاملین وقسم تكنولوجیا المعلومات للرد بشكل فوري على االستفسارات المط

 تواجههم.
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بین تنفیذ اإلستراتیجیة والمتطلبات البرمجیة في  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .4
 ریة.نظم المعلومات اإلدا

 

وهي أقل  0.000.) تساوي Sigالقیمة االحتمالیة (، وأن 817.) أن معامل االرتباط یساوي 17.6جدول (یبین 

وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین تنفیذ اإلستراتیجیة   α≥ 0.05من مستوى الداللة 

 ات اإلداریة.والمتطلبات البرمجیة في نظم المعلوم

 

): معامل االرتباط بین تنفیذ اإلستراتیجیة والمتطلبات البرمجیة في نظم المعلومات 17.6. جدول (29
 اإلداریة

 

 الفرضیة
 معامل بیرسون

 لالرتباط

القیمة 

 (.Sig)االحتمالیة

بین تنفیذ  0.05یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 نظم المعلومات اإلداریة. اإلستراتیجیة والمتطلبات البرمجیة في
.817 *0.000 

 .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *        

 

 نتیجة الفرضیة:

بین تنفیذ االستراتیجیة  0.05تم قبول الفرضیة القائلة بـ "توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 البرمجیات المستخدمة وتعزو الباحثة ذلك إلى أن مالءمةوالمتطلبات البرمجیة في نظم المعلومات اإلداریة" 

 بالوقت والشمولیة، وتوفرها بالدقة تتصف التي المعلومات من المستخدم احتیاجات تلبیة على تعمل وحداثتها،

 تطبیق االستراتیجیة بشكل صحیح. وبالتالي والوظائف، المهام انجاز في كبیر تأثر لها یكون والتي المناسب،
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بین تنفیذ االستراتیجیة  0.05واتفقت هذه النتیجة: أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

)، حیث 2010) و (كریم، 2013والمتطلبات البرمجیة في نظم المعلومات اإلداریة، مع دراسة (قشطة، 

تشغیل االلكتروني وضحت الدراسات وجود رقابة على البرامج المستخدمة في المصارف وذلك بهدف سالمة ال

للبیانات. وأكدت على تمیز هذه البرامج وتطبیقات الحاسوب بسهولة االستخدام وتوفر المعلومات بالكمیة 

 والدقة المناسبتین.

 

 الفرضیة الرئیسة الثانیة:

على  متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبةل 0.05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى 

 إلستراتیجیة في مصارف قطاع غزة.تطبیق ا

 یمكن استنتاج ما یلي: Stepwise من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طریقة

تبین أن المتغیرات المؤثرة على المتغیر التابع " تطبیق اإلستراتیجیة في مصارف قطاع غزة" هي:  -
تبین  المتطلبات البرمجیةمتغیر . بینما ، المتطلبات المادیةالمتطلبات البشریة، المتطلبات التنظیمیة

  أن تأثیره ضعیف.
% من التغیر 81.4، وهذا یعني أن 0.814، ومعامل التحدید الُمعدَّل= 0.823معامل التحدید =  -

في تطبیق اإلستراتیجیة في مصارف قطاع غزة (المتغیر التابع) تم تفسیره من خالل العالقة الخطیة 
عوامل أخرى تؤثر على تطبیق اإلستراتیجیة في مصارف  % قد ترجع إلى18.6والنسبة المتبقیة 

 قطاع غزة. 
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 ): تحلیل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار18.6. جدول (30
 

 .Sigالقیمة االحتمالیة  Tقیمة اختبار  معامالت االنحدار المتغیرات المستقلة

 0.062 1.901 0.939 المقدار الثابت

 0.004 3.040 0.241 المتطلبات التنظیمیة

 0.000 4.996 0.397 المتطلبات البشریة

 0.000 3.815 0.255 المتطلبات المادیة

 0.814معامل التحدید الُمعدَّل=  0.823 معامل التحدید =

 
ب  +  المتطلبات البشریة* 0.397+  المتطلبات التنظیمیة* 0.241 + 0.939= ةضايف ئألزةذئةيجي

 .* المتطلبات المادیة 0.255

 

) تبین أن المتغیرات المستقلة حسب أهمیتها في تفسیر " تطبیق اإلستراتیجیة في 18.6من خالل جدول (

المتطلبات المادیة، وأخیرا المتطلبات البشریة، ومن ثم  هي: Tمصارف قطاع غزة " حسب قیمة اختبار 

  المتطلبات التنظیمیة.

 

 نتیجة الفرضیة:

متطلبات تطبیق نظم ل 0.05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى  الفرضیة القائلة بـ " تم قبول

" وتعزو الباحثة ذلك الدور على تطبیق اإلستراتیجیة في مصارف قطاع غزة. المعلومات اإلداریة المحوسبة

لمصارف، وقد تبین أن الهام والمؤثر لمتطلبات نظم المعلومات اإلداریة على عملیة تطبیق االستراتیجیة في ا
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كانت األكثر تأثیرًا وذلك لدور األیدي العاملة ذات الخبرة والكفاءة في صیاغة وتطبیق  -المتطلبات البشریة –

االستراتیجیة. حیث أن جمیع المتطلبات األخرى یتم إدارتها واستخدامها بواسطة العاملین في المنظمة، فمن 

 ن بین المتطلبات األخرى. ألكبر مالطبیعي أن تستحوذ على األثر ا

 

) في أن المتطلبات المادیة والبشریة 2010) و(الحلبي، 2010وتتوافق هذه النتیجة مع كل من دراسة (كریم، 

لها الدور والتأثیر الكبیر في المنظمة، ولكنها تتعارض في مدى تأثیر المتطلبات البرمجیة في نظم المعلومات 

وتوافقت هذه للمتطلبات البرمجیة األثر الكبیر والفاعل في المنظمات. اإلداریة، حیث بینت الدراستین أن 

لنظم ) من حیث وجود أثر إیجابي كبیر Loukis & Sapounas ،2005(الدراسة أیضًا مع دراسة 

 المعلومات على مقاییس اإلنتاج وأداء العاملین.

 

) من حیث 2010)، (صیام، 2007)، (اللوح، 2013وأیضًا توافقت هذه النتیجة مع كل من دراسة (صباح، 

أثر المتطلبات المختلفة على تطبیق االستراتیجیة حیث خلصت نتائج هذه المنظمات على أن اإلدارة العلیا 

تعمل على دعم عملیة التخطیط االستراتیجي وتخصیص موارد بشریة ومادیة للمساعدة في تطبیق 

وسیاسات شاملة لتحقیق األهداف. ووضحت وجود  االستراتیجیة. وتقوم أیضًا بتطویر رؤیة ورسالة واضحة

هیكل تنظیمي مالئم مع الخطة االستراتیجیة المطبقة في المنظمة، باإلضافة إلى وجود تقییم داخلي وخارجي 

لضمان تطبیق الخطط االستراتیجیة وتفادي المشاكل المتوقع حدوثها. ووضحت اهتمام اإلدارة العلیا بإشراك 

ریة في عملیة صیاغة االستراتیجیة كما تطبیقها، ووضع نظام حوافز فاعل للعالمین جمیع المستویات اإلدا

) لتشر  الى ارتباط ارتباط نظم 2008كما وجاءت دراسة (عریف،  لكسب دعمهم أثناء عملیة التنفیذ.

ا توصلت المعلومات االداریة مع عملیات تنفیذ األعمال اإلداریة بعالقة طردیة قویة االمر الذي یتوافق مع م

) أن نظم المعلومات اإلداریة تزید من فاعلیة المنظمة Supattra ،2007إلیه هذه الدراسة.  وأكدت دراسة (

 وكفاءة أداءها وتعمل على تحسین العمل االستراتیجي. 
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) مع هذه الدراسة، حیث توصلت إلى أن المدراء في 2007من جهة أخرى، اختلفت دراسة (میا وآخرون، 

لدیهم المعلومات الكافیة والواضحة عن مفهوم اإلدارة االستراتیجیة ومكوناتها. وأنهم یتلقون  المنظمات لیس

دورات تدریبیه محدودة جدًا. كما توصلت إلى وجود قصور كبیر جدًا في كیفیة وضع الدعائم االستراتیجیة 

 داریة كافیة وفعالة.في المنظمات، وفي عملیة اختیار االستراتیجیة نفسها. وعدم توفر نظم معلومات إ

 

توجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المبحوثین حول  الفرضیة الرئیسة الثالثة :

مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة على تنفیذ اإلستراتیجیة في المصارف العالمة في قطاع غزة تعزى 

التعلیمي, المسمى الوظیفي, سنوات الخبرة في للمتغیرات الشخصیة للعاملین(الجنس، العمر، المستوى 

 مجال الوظیفة الحالیة, مكان عمل المصرف).

لعینتین مستقلتین" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة وهو اختبار T تم استخدام اختبار " 

این األحادي " لمعرفة معلمي یصلح لمقارنة متوسطي مجموعتین من البیانات. كذلك تم استخدام اختبار " التب

 متوسطات أو أكثر. 3ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة وهذا االختبار معلمي یصلح لمقارنة 

 ویشتق من هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة التالیة:

توجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المبحوثین حول مدى تأثیر نظم  -
 .إلى الجنس على تنفیذ اإلستراتیجیة في المصارف العالمة في قطاع غزة تعزى المعلومات اإلداریة

لعینتین  -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)) تبین أن القیمة االحتمالیة 19.6من النتائج الموضحة في جدول (

ذات داللة  لجمیع المجاالت وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق 0.05مستقلتین " أكبر من مستوى الداللة 

 . الجنسإحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى 
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 الجنس –لعینتین مستقلتین "  -  T): نتائج اختبار" 19.6. جدول (31
 

 المجال

 المتوسطات
بار

خت
 اال

مة
قی

 

ة 
الی

حتم
 اال

مة
لقی

ا )
Si

g
(. 

 أنثى ذكر

 0.512 0.659 8.53 8.86 .المادیةالمتطلبات 

 0.921 0.099- 8.80 8.74 .المتطلبات التنظیمیة

 0.604 0.521 8.47 8.71 .المتطلبات البشریة

 0.607 0.517 8.47 8.76 .المتطلبات البرمجیة

 0.663 0.438 8.57 8.77 .متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة

 0.248 1.166 8.30 8.80 .اإلستراتیجیةآلیات تطبیق وتنفیذ 

 0.464 0.736 8.46 8.78 جمیع المجاالت معا

 

 نظم المعلومات متطلبات نفس على یعتمدان و األعمال بنفس یقومان الجنسین كال بأن النتیجة هذه وتفسر

 نتائج اتفقت و  للجنسین.على تطبیق االستراتیجیة سواء  النظم هذه تأثیر سیكون فبالتالي المحوسبة، اإلداریة

 وعساف ،(2006) وشبالق) 2007( والشاعر ،(2006) واألشقر وادي دراسات نتائج مع الدراسة هذه

. بینما اختلفت نحوه االتجاهات أو االستراتیجي  التخطیط تطبیق في للجنس أثر وجود عدم في) 2005(

جنس على تطبیق متغیر الوجود أثر ل) التي توصلت إلى 2010نتیجة هذه الدراسة مع دراسة (الكردي، 

 االستراتیجیة.
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توجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المبحوثین حول مدى تأثیر نظم  -
 .إلى العمر المعلومات اإلداریة على تنفیذ اإلستراتیجیة في المصارف العالمة في قطاع غزة تعزى

المقابلة الختبار" التباین األحادي  (.Sig)) تبین أن القیمة االحتمالیة 20.6من النتائج الموضحة في جدول (

لجمیع المجاالت وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة  α ≥ 0.05" أقل من مستوى الداللة 

 40 وذلك لصالح الذین أعمارهم العمربین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى 

 .  عام فأكثر

 

 العمر –): نتائج اختبار " التباین األحادي " 20.6. جدول (32
 

 المجال

 المتوسطات

بار
خت

 اال
مة

قی
 

ة (
الی

حتم
 اال

مة
لقی

ا
Si

g
(. 

أقل من 

 عام 35

 35من 

إلى أقل 

 40من 

 عام

 عام 40

 فأكثر

 0.049* 3.148 9.16 8.62 8.23 .المتطلبات المادیة

 0.001* 8.045 9.26 8.55 7.70 .المتطلبات التنظیمیة

 0.000* 16.692 9.24 8.52 7.48 .المتطلبات البشریة

 0.000* 11.105 9.26 8.71 7.40 .المتطلبات البرمجیة

 0.000* 11.414 9.23 8.60 7.70 .متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة

 0.000* 11.274 9.21 8.57 7.79 .اإلستراتیجیةآلیات تطبیق وتنفیذ 

 0.000* 12.124 9.22 8.59 7.74 جمیع المجاالت معا

 .α ≥ 0.05* الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة 
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تنفیذ عام فأكثر لها التأثیر األكبر على  40وتخلص هذه النتیجة إلى أن اإلدارة العلیا المتكونة من فئة عمریة 

االستراتیجیة باستخدامها لنظم المعلومات اإلداریة ویمكن تفسیر ذلك للخبرة الكبیرة التي یتمتع بها هؤالء 

واختلفت نتیجة هذه  اإلداریین وفهمهم ووعیهم بمدى أهمیة وتأثیر نظم المعلومات على تنفیذ االستراتیجیة.

التي توصلت إلى أنه ال  )2013أبو كریم، ) و(2011، و(اسماعیل، )2010الدراسة مع دراسة (الحلبي، 

ویرجع ذلك ألن إنجاز العاملین في المنظمة ال یرتبط  توجد فروقات ذات داللة إحصائیة تعود لمتغیر العمر

  . بعمر األفراد ولكن بمدى فهمهم للمهام التي یقومون بها وقدرتهم على إنجازها

 

جابات المبحوثین حول مدى تأثیر نظم توجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین متوسطات است -
إلى المستوى  المعلومات اإلداریة على تنفیذ اإلستراتیجیة في المصارف العالمة في قطاع غزة تعزى

 .التعلیمي

لعینتین  -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)) تبین أن القیمة االحتمالیة 21.6من النتائج الموضحة في جدول (

لجمیع المجاالت وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  0.05مستقلتین " أكبر من مستوى الداللة 

 المستوى التعلیمي.  إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى

 

 المستوى التعلیمي –لعینتین مستقلتین "  -  T): نتائج اختبار " 21.6. جدول (33
 

 المجال

 المتوسطات

بار
خت

 اال
مة

قی
 

ة 
الی

حتم
 اال

مة
لقی

ا )
Si

g
(. 

بكالوریوس 

 فأقل

دراسات 

 علیا

 0.237 1.195 8.44 8.91 .المتطلبات المادیة

 0.418 0.815 8.46 8.82 .المتطلبات التنظیمیة
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 0.127 1.548 8.23 8.79 .المتطلبات البشریة

 0.213 1.260 8.27 8.83 .المتطلبات البرمجیة

متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة 

 

8.84 8.35 1.339 0.186 

 0.712 0.370 8.64 8.77 .آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراتیجیة

 0.330 0.981 8.47 8.81 جمیع المجاالت معا

 

یتلقون دورات تدریبیه تمكنهم من تطبیق االستراتیجیة بالشكل المطلوب ویمكن تفسیر النتیجة بأن العاملین 

بغض النظر عن مؤهلهم العلمي، وبذلك فإن جمیع العاملین یصبحون قادرین على تطبیق االستراتیجیة على 

) 2011) و (اسماعیل، 2010واتفقت نتیجة هذه الدراسة مع دراسة (الحلبي،  اختالف مؤهالتهم العلمیة.

وجود فروق ذات داللة إحصائة تعزى إلى المؤهل العلمي، بینما  عدم ) التي توصلت إلى2010، و(صیام

) أن للمؤهل العلمي تأثیرعلى تطبیق نظم المعلومات وتأثیرها على تحسین 2013أیدت دراسة (أبو كریم، 

  األداء الوظیفي.

 

حول مدى تأثیر نظم توجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المبحوثین  -
إلى المسمى  المعلومات اإلداریة على تنفیذ اإلستراتیجیة في المصارف العالمة في قطاع غزة تعزى

 .الوظیفي

المقابلة الختبار" التباین األحادي  (.Sig)) تبین أن القیمة االحتمالیة 22.6من النتائج الموضحة في جدول (

لجمیع المجاالت وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  0.05" أقل من مستوى الداللة 

متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى المسمى الوظیفي وذلك لصالح الذین مسماهم 

 الوظیفي نائب مدیر عام/مدیر فرع. 
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 المسمى الوظیفي –التباین األحادي " ): نتائج اختبار " 22.6. جدول (34
 

 المجال

 المتوسطات

بار
خت

 اال
مة

قی
 

ة (
الی

حتم
 اال

مة
لقی

ا
Si

g
(. 

نائب 

مدیر 

عام/مدیر 

 فرع

نائب 

مدیر 

 فرع

مراقب 

 مصرف
 أخرى

 0.003* 5.112 8.08 8.92 9.00 9.52 .المتطلبات المادیة

 0.000* 6.952 7.82 9.08 8.84 9.54 .المتطلبات التنظیمیة

 0.001* 6.292 7.91 8.95 8.77 9.35 .المتطلبات البشریة

 0.000* 7.039 7.76 8.99 8.89 9.58 .المتطلبات البرمجیة

 0.000* 8.630 7.89 8.98 8.87 9.50 .متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة

 0.000* 10.577 7.88 8.84 9.11 9.45 .آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراتیجیة

 0.000* 9.867 7.89 8.93 8.97 9.48 جمیع المجاالت معا

 .α ≥ 0.05* الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة 

 
ویمكن تفسیر هذه النتیجة لكون المنصب األول والثاني في المصرف (نائب مدیر عام/مدیر فرع) لهم الدور 

واتفقت نتیجة هذه الدراسة مع كل األكبر في اتخاذ القرارات والتأثیر على تطبیق االستراتیجیة في المصرف. 
كما وتوافقت أیضا مع   وظیفي،التي وجود أثر للمسمى ال )2010) و (صیام، 2010من دراسة (الحلبي، 

بینما اختلفت مع  ) التي توصلت لوجود فروق فردیة دالة تبعًا لمتغیر المسمى الوظیفي. 2012دراسة (حنا، 
) التي رأت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة 2011دراسة (اسماعیل، 

 الدراسة تعزى إلى المسمى الوظیفي.
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ات ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المبحوثین حول مدى تأثیر نظم توجد فروق -
إلى سنوات  المعلومات اإلداریة على تنفیذ اإلستراتیجیة في المصارف العالمة في قطاع غزة تعزى

 .الخبرة في مجال الوظیفة الحالیة

 ) یمكن استنتاج ما یلي:23.6من النتائج الموضحة في جدول (

لمجال"  0.05المقابلة الختبار" التباین األحادي " أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات  ال المتطلبات المادیة " وبذلك یمكن استنتاج أنه

 . سنوات الخبرةعینة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى 

أقل من           (.Sig)نسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبین أن القیمة االحتمالیة أما بال

وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات  α ≥ 0.05مستوى الداللة 

ن سنوات خبرة وذلك لصالح الذیعینة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى سنوات ال

 عام فأكثر.  15خبرتهم 

 

 سنوات الخبرة–): نتائج اختبار " التباین األحادي" 23.6. جدول (35
 

 المجال

 المتوسطات

بار
خت

 اال
مة

قی
 

ة (
الی

حتم
 اال

مة
لقی

ا
Si

g
(. 

أقل من 

10 

 سنوات

 10من 

إلى أقل 

 15من 

 عام

عام  15

 فأكثر

 0.066 2.839 9.10 8.63 8.17 .المتطلبات المادیة

 0.013* 4.710 9.17 8.29 8.05 .المتطلبات التنظیمیة
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 0.000* 9.958 9.14 8.37 7.66 .المتطلبات البشریة

 0.004* 6.156 9.19 8.37 7.74 .المتطلبات البرمجیة

 0.002* 7.081 9.15 8.41 7.91 .متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة

 0.001* 7.556 9.14 8.36 8.00 .آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراتیجیة

 0.001* 7.685 9.15 8.39 7.94 جمیع المجاالت معا

 .α ≥ 0.05* الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة 
 

بأن العاملین الذین یمتلكون سنوات خبرة  )2011التي اتفقت مع دراسة (اسماعیل،  ویمكن تفسیر هذه النتیجة
أكبر یكون تأثیرهم على تنفیذ االستراتیجیة أكبر وذلك لتوظیفهم ما اكتسبوه خالل سنوات عملهم في عملیة 

) لنفس النتیجة حیث أكدت وجود فروق فردیة دالة 2012باإلضافة إلى ذلك، توصلت دراسة (حنا،  التطبیق.
 تبعًا لمتغیر الخبرة.

 

فروقات ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المبحوثین حول مدى تأثیر نظم  توجد -
إلى مكان عمل  المعلومات اإلداریة على تنفیذ اإلستراتیجیة في المصارف العالمة في قطاع غزة تعزى

 .المصرف

ر" التباین األحادي المقابلة الختبا (.Sig)) تبین أن القیمة االحتمالیة 24.6من النتائج الموضحة في جدول (

لجمیع المجاالت وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  0.05" أكبر من مستوى الداللة 

  بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى مكان عمل المصرف.

االستراتیجیة بغض النظر عن مكان ویمكن تفسیر هذه النتیجة بأن العاملین في المصرف یقومون بتطبیق 

عملهم، حیث أن الذي یحكم مدى توظیفهم لنظم المعلومات اإلداریة في تطبیق االستراتیجة هي السیاسات 

واختلفت نتیجة هذه الدراسة مع دراسة   ولیس مكان تواجده. ا في المصرفالمتبعة من قبل اإلدارة العلی

ت ذات داللة إحصائیة تعود لمكان عمل البلدیة على تطبیق ) التي توصلت إلى وجود فروقا2013(صباح، 

 االستراتیجیة في البلدیة.
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 مكان عمل المصرف –): نتائج اختبار " التباین األحادي " 24.6. جدول (36
 

 المجال

 المتوسطات

بار
خت

 اال
مة

قی
 

ة 
الی

حتم
 اال

مة
لقی

ا )
Si

g
(. 

محافظة 

 غزة

محافظة 

 الشمال

محافظة 

 خانیونس

محافظة 

 رفح

محافظة 

 الوسطى

 0.195 1.567 9.43 9.37 9.12 9.57 8.52 .المتطلبات المادیة

 0.502 0.846 9.21 9.02 9.12 9.36 8.50 .المتطلبات التنظیمیة

 0.303 1.243 9.07 9.31 8.70 9.57 8.48 .المتطلبات البشریة

 0.228 1.453 9.36 9.33 8.96 9.86 8.42 .المتطلبات البرمجیة

متطلبات تطبیق نظم المعلومات 

  

8.48 9.59 8.98 9.26 9.27 1.522 0.208 

 0.178 1.632 9.16 9.27 9.04 9.37 8.48 .آلیات تطبیق وتنفیذ اإلستراتیجیة

 0.177 1.637 9.22 9.26 9.00 9.50 8.48 جمیع المجاالت معا
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 والتوصیاتالفصل السابع: النتائج 
 

 أوًال: المقدمة •

 ثانیًا: النتائج •

 ثالثًا: التوصیات •

 رابعًا: الدراسات المقترحة •

 خامسًا: المراجع •

 سادسًا: المالحق •
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 أوًال: المقدمة:
 

مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة على تطبیق  حول الباحثة بها قامت التي المیدانیة الدراسة على بناء

 من الباحثة جمعتها التي البیانات خالل من وذلك النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت فقد االستراتیجیة،

 الفصل في مفصل بشكل العالقة ذات السابقة بالدراسات وربطها النتائج وتفسیر عرض وتم االستبانة،

 .التوصیات أهم وكذلك الدراسة إلیها توصلت التي النتائج أهم استخالص فسیتم الفصل هذا في أما السادس،

 

 النتائج :ثانیًا: 
 

 تنفیذ االستراتیجیة في المصارف العاملة على اإلداریة المعلومات نظم لدراسة مدى تأثیر  الدراسة هذه جاءت

 :التالیة النتائج إلى الدراسة وتوصلت غزة، قطاع في

 المعلوماتتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین تنفیذ اإلستراتیجیة والمتطلبات المادیة في نظم . 1
 اإلداریة.
 :العینة ألفراد اإلیجابیة اآلراء التالیة النتائج وتظهر
 توفر أجهزة حاسوب حدیثة وذات سرعة مناسبة ومالئمة إلتمام العمل المطلوب. -
 تناسب وسائل إدخال وٕاخراج البیانات مع احتیاجات العمل في الدائرة. -
 المستخدمة في النظام.توفر مساحات تخزین مناسبة وكافیة للمعلومات  -
 عالیة تساهم في سرعة نقل المعلومات. كفاءة وذات حدیثة اتصال تقنیات توفر -

 
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین تنفیذ اإلستراتیجیة والمتطلبات التنظیمیة في نظم المعلومات . 2

 اإلداریة.
 :العینة ألفراد اإلیجابیة اآلراء التالیة النتائج وتظهر
اإلدارة العلیا باآلراء واالقتراحات حول استخدام نظام المعلومات اإلداریة وتشجیع العاملین اهتمام  -

 على استخدامه.
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 المحوسب. المعلومات نظام استخدام بالتحسین المستمر وتوفیر متطلبات العلیا اإلدارة اهتمام -
المعلومات  نظام تشغیللتكالیف  مالیة مناسبة العلیا لسیر العمل ووضع مخصصات اإلدارة متابعة -

 المحوسب.
 
ــي نظــم المعلومــات . 3 ــات البشــریة ف ــذ اإلســتراتیجیة والمتطلب ــین تنفی ــة إحصــائیة ب ــة ذات دالل توجــد عالق

 اإلداریة.
 :العینة ألفراد اإلیجابیة اآلراء التالیة النتائج وتظهر
 إدارة تكنولوجیا المعلومات مع االتصال بسهولة وبصورة مباشرة یتم -
العاملون دورات تدریبیـة كافیـة لتمكـنهم مـن اسـتخدام نظـام المعلومـات وبـذلك هـم مـؤهلین للعمـل یتلقى  -

 على النظام
االستفسـارات والمشـاكل التـي تواجـه  علـى بسـرعة فـي إدارة تكنولوجیـا المعلومـات الفنـي القسـم یجیـب -

 العاملین
المعلومـات  نظـام مـن ختلفـةالم احتیاجـات الجهـات فـي إدارة تكنولوجیـا المعلومـات العـاملون یـتفهم -

 ویتمتعون بعالقات جیدة مع العاملین في الدوائر األخرى.
 
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین تنفیــذ اإلســتراتیجیة والمتطلبــات البرمجیــة فــي نظــم المعلومــات  .4

 اإلداریة.
 :العینة ألفراد اإلیجابیة اآلراء التالیة النتائج وتظهر
 االلكترونـي التشـغیل سـالمة ضـمان بهـدف المسـتخدمة البـرامج علـى العلیـارقابـة مـن اإلدارة  توجـد -

 .للبیانات
 االستخدام وتساعد على سرعة استرجاع المعلومات. بسهولة الحاسوب وتطبیقات برامج تتمیز -
 والغایات المراد تحقیقها في المصرف. العمل متطلبات مع یتناسب بما البرمجیات تحدیث یتم -
المصـرف وتتـوفر بالدقـة والكمیـة  بهـا یقـوم التـي النشـاطات كافـة تغطـي المسـتخدمة البرمجیـات -

 المناسبتین.
 العاملین في قسم البرمجیات. یحتاجها التي البرامج لتشغیل الالزمة التعلیمات جمیع وفیرم تیت -
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علـــى تطبیـــق  متطلبـــات تطبیـــق نظـــم المعلومـــات اإلداریـــة المحوســـبة. یوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائیة  ل5
اإلســتراتیجیة فــي مصــارف قطــاع غـــزة.  حیــث تبــین أن المتغیــرات المـــؤثرة علــى المتغیــر التــابع "تطبیـــق 

، المتطلبـات المادیـة. المتطلبـات البشـریة، المتطلبـات التنظیمیـةاإلستراتیجیة في مصارف قطاع غـزة" هـي: 
 بینما متغیر المتطلبات البرمجیة تبین أن تأثیره ضعیف. 

 
. ال توجــد فروقــات ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات اســتجابات المبحــوثین حــول مــدى تــأثیر نظــم 6

 -  الجـنس(المعلومـات اإلداریـة علـى تنفیـذ اإلسـتراتیجیة فـي المصـارف العالمـة فـي قطـاع غـزة تعـزى إلـى 
 .مكان عمل المصرف) –المستوى التعلیمي 

 
ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـ7 طات اســـتجابات المبحـــوثین حـــول مـــدى تـــأثیر نظـــم . توجـــد فروقـــات ذات دالل

 –إلــى (العمــر  المعلومــات اإلداریــة علــى تنفیــذ اإلســتراتیجیة فــي المصــارف العالمــة فــي قطــاع غــزة تعــزى
 سنوات الخبرة في مجال الوظیفة الحالیة). –المسمى الوظیفي 
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 التوصیات:ثالثًا: 
 

 فإن الدارسة، هذه نتائج من ورد ما ضوء وفي السابقة، والدراسات النظري اإلطار في ورد ما ضوء في      
زیادة التأثیر اإلیجابي لنظم المعلومات اإلداریة بكافة  تسهم أن یمكن التي التوصیات من عددا تقترح الباحثة

 .خاص بشكل المصارف وفي متطلباته على تنفیذ االستراتیجیة في المنظمات في قطاع غزة بشكل عام،
 

 بالمتطلبات المادیة لنظم المعلومات اإلداریة في مصارف قطاع غزة:توصیات تتعلق  •
 

 ومواكبة  توفیر أحدث األجهزة والمعدات الالزمة إلتمام العمل في المصرف االستمرار في
 .التطورات

 .استخدام تقنیات متطورة لتخزین واسترجاع المعلومات وقت الحاجة لها 
  لتفادي أي أعطال مفاجئة من شأنها إعاقة العمل.الفحص الدائم والمستمر للشبكات المسخدمة 

 
 توصیات تتعلق بالمتطلبات البشریة لنظم المعلومات اإلداریة في مصارف قطاع غزة: •

 
  العمل على تسهیل عملیة التواصل مع قسم تكنولوجیا المعلومات لحل أي مشكلة أو طارئ ممكن

 أن یواجه العاملین.
  اكب للتطورات االمتسارعة التي تشهدها تكنولوجیا عقد دورات تدریبیة بشكل مستمر ومو

 المعلومات.
 .اختیار العاملین المؤهلین وذوو الكفاءة للعمل في قسم تكنولوجیا المعلومات 

 
 توصیات تتعلق بالمتطلبات البرمجیة لنظم المعلومات اإلداریة في مصارف قطاع غزة: •

 
  تمیزها بسهولة االستخدام.توفیر البرامج الشاملة ألكثر من نشاط في المصرف مع 
  توفیر التعلیمات واالراشادات الالزمة بكل برنامج من حیث كیفیة استخدامه واستغالل جمیع

 ممیزاته.
 .التحدیث المستمر للبرامج المستخدمة لالستفادة المثلى من المیزات المضافة والمطورة 
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 في مصارف قطاع غزة:توصیات تتعلق بالمتطلبات التنظیمیة لنظم المعلومات اإلداریة  •
 

  التحفیز والتشجیع المستمر من قبل اإلدارة للعاملین الستخدام نظم المعلومات اإلداریة وخاصة
 العاملین كبار السن الذین یفضلون األعمال الیدیوة على استخدام الحاسوب.

  األعمال القائمة والتطویر والتحسین المستمر.الحرص على متابعة 
  العاملین حول استخدام نظم المعلومات بشكل جدي ودراسة إمكانیة تنفیذها.أخذ آراء واقتراحات 
 .تخصیص میزانیة مالیة محددة تتناسب مع متطلبات تشغیل وصیانة وتطویر نظم المعلومات 

 
 توصیات تتعلق بآلیات تنفیذ الخطط االستراتیجیة في مصارف قطاع غزة: •

 
  وتخدم عملیة اإلدارة االستراتیجیة،  المصرف أهمیة تطویر الهیكل التنظیمي بما یتناسب مع عمل

لوضوح أدوار ومسئولیات العاملین بالشكل الدقیق، بما یؤدي إلى تحقیق أهداف المنظمة  وذلك

 وتطبیق الخطط االستراتیجیة.

  تطبیق الخطط االست ا رتیجیة فيضرورة تعزیز عملیة المتابعة والتقییم من أجل تحسین عملیة 

الخطط تیجیة ال تنتهي عند تطبیق ا، وذلك ألن عملیة اإلدارة االستر المصارف العاملة في فلسطین

بل تتعدى إلى عملیة المتابعة والتقییم وذلك للتأكد من سیر األعمال وفق ما تم  تیجیة،ااالستر 

 .یحقق األهداف المنشودةفات إن وجدت وتصحیحها بما ااالنحر  وكشفلها، التخطیط 

 

 دراسات مقترحة:رابعًا: 
 

 التحدیات التي تواجه تطویر تطبیق نظم المعلومات اإلداریة في المصارف الفلسطینیة. 
  أثر نظم المعلومات اإلداریة على مراحل اإلدارة االستراتیجیة الرئیسیة في المصارف العاملة في

 .فلسطین
  المعلومات اإلداریة على التنفیذ االستراتیجي مع الدول العربیة أو دراسة مقارنة حول أثر نظم

  األوروبیة.
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 خامسًا:

 عـــراجــالم
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 )1ملحق رقم (

 االستبانة في صورتھا النھائیة

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 غزة - اإلسالمیة الجامعة

 العلیــا الدراســـات عمادة

 التجــــــــــارة كلیــــــــــة

 أعمـــــــــال إدارة قســـــم

 

 استبــــــــــــــانة

 

 األخ الكریم...... األخت الكریمة......

 

تطبیق االستراتیجیة مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة على  " على التعرف إلى االستبانة ھذه تھدف      
 الباحثة بھا تقوم التي الدراسة من جزءاً ھاماً  االستبانة ھذه تشكل حیث ، "فلسطین -في بنوك قطاع غزة 

  .اإلسالمیة بالجامعة التجارة كلیة من األعمال إدارة في الماجستیر درجة على الحصول متطلبات الستكمال

 دقة بكل عنھا واإلجابة فقرات من االستبانة في ورد ما بقراءة التكرم حضرتكم من نرجو لذا      
 ھذه إنجاح في تجاوبكم وكرم تعاونكم لحسن االحترام ووافر الشكر ببالغ الباحثة تتقدم وٕاذ وموضوعیة،

 البحث لغرض إال تستخدم لن قبلكم من علیھا الحصول یتم سوف التي المعلومات بأن تؤكد الرسالة. وإنھا
 .العلمي

 

 

 والتقدیر االحترام فائق وتقبلوا

                                                                                                                                                               
 الباحثة:     

 ھبة دیب قدیح
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 أوالً: المعلومات الشخصیة:

 أمام اإلجابة المناسبة:) xیرجى وضع إشارة (

 الجنس:              .1

 ذكر                                                     أنثى                           

 العمر:                .2

 عام        35إلى أقل من  30من                          عام 30إلى أقل من  25من                           

 عام فأكثر 40عام                          40إلى أقل من  35من                           

 المستوى التعلیمي:   .3

 وریوس    بكال                                            دبلوم                                    

 ماجسیر                                                   دكتوراه                          

 المسمى الوظیفي:    .4

 نائب مدیر فرع                                                  مدیر فرع                        

  أخرى                                            نائب مدیرعام                        

 مراقب مصرف                                                                     

 سنوات الخبرة في مجال الوظیفة الحالیة:      .5

 سنوات    10إلى أقل من  5من  سنوات                                       5أقل من                           

 سنة فأكثر 15سنة                          15إلى أقل من  10من                           

 مل المصرف:        عمكان  .6

 محافظة غزة                                             محافظة الشمال                               

 محافظة خانیونس                                       محافظة رفح                               

 محافظة الوسطى                            
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 ثانیاً: متطلبات تطبیق نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة:

كلما دل على  10إلى یرجى وضع الدرجة التي تتناسب مع قناعتك حیث كلما اقتربت الدرجة 
 الموافقة العالیة لما ورد في العبارة والعكس صحیح

 )10-1الدرجة (

 
 م

 
 . المتطلبات المادیة:1
 

 
 
 

  تتوفر أجھزة حاسوب حدیثة ومالئمة إلتمام العمل المطلوب 1
  تتناسب سرعة أجھزة الحاسوب مع األعمال المراد إتمامھا 2
  مع احتیاجات العمل في الدائرةتتناسب وسائل إدخال البیانات  3
  الدائرة في العمل واحتیاجات المعلومات إخراج وسائل تتناسب 4
  تتوفر في النظام مساحات تخزین مناسبة وكافیة للمعلومات المستخدمة 5
  تاالتصال ونقل المعلوما بسرعة الدائرة في الشبكة تمتاز 6
  عالیة كفاءة وذات حدیثة اتصال تقنیات تتوفر 7
 
 م

 
 . المتطلبات التنظیمیة:2
 

 
 
 

  المحوسب المعلومات نظام استخدام على العلیا اإلدارة تشجع 8
   الوظیفة احتیاجات مع المتاحة من اإلدارة العلیا المعلومات تتناسب 9

  المحوسب المعلومات نظام استخدام حول واالقتراحات باآلراء العلیا اإلدارة تھتم 10
  المختلفة اإلداریة المستویات بین المعلومات سریة في یوجد 11
  المحوسب المعلومات نظام استخدام بالتحسین المستمر وتوفیر متطلبات العلیا اإلدارة تھتم 12
  .المحوسب المعلومات نظام استخدام على القائم العمل سیر العلیا اإلدارة تتابع 13
  المعلومات المحوسب نظام لتكالیف تشغیل مناسبةمالیة  العلیا مخصصات اإلدارة تضع 14

 
 م

 
 . المتطلبات البشریة:3
 

 
 
 

  األوقات جمیع في الخدمات من المستوى نفس إدارة تكنولوجیا المعلومات تقدم 15
  إدارة تكنولوجیا المعلومات مع االتصال بسھولة وبصورة مباشرة یتم 16
  كافیة لتمكنھم من استخدام نظام المعلوماتیتلقى العاملون دورات تدریبیة  17
  النظام على للعمل مؤھلین المحوسب المعلومات نظام مستخدمي 18
  جمیع العاملین في المصرف مع جیدة العاملون في إدارة تكنولوجیا المعلومات بعالقات یتمتع 19
  االستفسارات والمشاكل التي تواجھ العاملین على بسرعة في إدارة تكنولوجیا المعلومات الفني القسم یجیب 20
   المعلومات نظام من المختلفة احتیاجات الجھات في إدارة تكنولوجیا المعلومات العاملون یتفھم 21
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 م

 
 . المتطلبات البرمجیة:4
 

 
 )10-1الدرجة (

  .للبیانات االلكتروني التشغیل سالمة ضمان بھدف المستخدمة البرامج على رقابة من اإلدارة العلیا توجد 22
  .االستخدام بسھولة الحاسوب وتطبیقات برامج تتمیز 23
  .المعلومات بسرعة استرجاع على المستخدمة البرامج تساعد 24
  والغایات المراد تحقیقھا في المصرف العمل متطلبات مع یتناسب بما البرمجیات تحدیث یتم 25
  العاملین في قسم البرمجیات یحتاجھا التي البرامج لتشغیل الالزمة التعلیمات جمیع وفیرم تیت 26
  المصرف بھا یقوم التي النشاطات كافة تغطي المستخدمة البرمجیات 27
  المناسبتین والدقة بالكمیة المعلومات البرامج توفر 28

 
 ثالثاً: آلیات تطبیق وتنفیذ االستراتیجیة:

 
 )10-1الدرجة (  م
  أھداف سنویة واضحة للمصرفتوجد  1
  المطلوبة األھداف لتحقیق الالزمة والتشغیلیة السنویة التنفیذیة الخطط المصرف لدى یتوفر 2
  للعاملین ومفھومة شاملة وواضحة سیاسات المصرف یملك 3
  المصرف ورسالة وأھداف رؤیة مع ینسجم بما اإلستراتیجیات المصرف یختار 4
  االستراتیجیة عند إعداد الخطط االستراتیجیة الخطة مع التنظیمي الھیكل مواءمة یتم 5
  الخطط االستراتیجیة لتنفیذ الالزمة والمھارة الخبرة ذات البشریة الموارد باستقطاب المصرف یقوم 6
  یلتزم العاملون في المصرف بتطبیق الخطط االستراتیجیة التي یتم إعدادھا رسمیاً  7
  المقترحة األنشطة لتنفیذ المحدد الزمني بالوقت المصرف یلتزم 8
  االستراتیجیة الخطة تطبیق عملیة تسھل معینة نماذج المصرف یستخدم 9

  الخطط االستراتیجیة تنفیذ في أدائھا لتقییم خارجي تقییم بإجراء المصرف یقوم 10
  االستراتیجیة الخطة تطبیق في النجاح درجة وقیاس مراقبة على تساعد معلومات أنظمة تتوفر 11
 الخطط تطبیق عند المختلفة اإلداریة والمستویات العلیا اإلدارة بین فعالة اتصال قنوات تتوافر 12

 االستراتیجیة
 

  یوجد مشاركة في صیاغة االستراتیجیة بین المستویات الدنیا والوسطى والعلیا في المصرف 13
  األھداف تحقیق بھا سیتم التي الكیفیة تحدد وموازنات برامج بوضع المصرف یقوم 14
 الخاصة واالستثمارات اإلیرادات لتحدید المعنیة الجھات مع بالمشاركة المالیة الموازنات إعداد یتم 15

 بالمصرف
 

اإلستراتیجیة وكیفیة تطبیقھا بما یتالءم مع غایات  الخطط وضع حول للعاملین عمل ورشات تُنظم 16
 المصرف

 

  التنفیذ عملیة أثناء دعمھم لكسب للعاملین فاعل حوافز نظام یتوفر 17
  اإلستراتیجیة الجدیدة على سیر العمل أثر تطبیق حول العكسیة التغذیة على الحصول یتم 18
  لھا خطط كما األمور سیر من للتأكد والمتابعة للرقابة برامج بوضع المصرف یقوم 19
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 )2ملحق رقم (

 

 مكان العمل االسم م

 الجامعة اإلسالمیة الفرا محمد أ. د. ماجد 1

 الجامعة اإلسالمیة د. سامي علي أبو الروس 2

 الجامعة اإلسالمیة د. یاسر عبد الشرفا 3

 الجامعة اإلسالمیة د. یوسف جمعة عاشور 4

 الجامعة اإلسالمیة أ. د. فارس محمود أبو معمر 5

 اإلسالمیةالجامعة  د. خالد عبد دهلیز 6

 جامعة األزهر د. محمد ابراهیم المدهون 7

 الجامعة اإلسالمیة د. سمیر خالد صافي 8

 الجامعة اإلسالمیة د. وسیم اسماعیل الهابیل 9

 الجامعة اإلسالمیة د. یوسف عبد بحر 10

 جامعة األزهر د. محمد جودت فارس 11
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