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 إهـــــــداء

 

 كنفه يف ترعرعت الذي الوارف الظل إىل دافئاً، وحضناً كرمياً روضاً يل كانت من إىل

 أبداً غابت وما هنا أهنا مؤكد إحساس القلب ويف رحلت إيل من

 الطاهرة أمي روح إىل

 وأعطي الغايل وبذل وعاني كد من جواحني، إىل يف النور وبث مستقبلي حنو دربي أضاء من إىل

 الكثري.....

 الغايل أبي إىل روح

 إىل زوجيت املكافـحة واملضحية فكان هلا الفضل من بعد اهلل سبحانه وتعاىل

 ىورب ىإىل ابنائي حممد ويوسف وابنتـــــي رؤ

  ورعاهمحفظــهم اهلل

  ثقتهم اجلميلة منحوني من إىل حمبتهم وجبسور بنبضهم أحيا من إىل الباسم وفجري حياتي ربيع إىل

 وأصدقائي وأخواتي إخواني إىل

 وجهدي تعيب مثرة أهدي مجيعاً إليهم

 

 إىل الشـهداء واجلرحــى واألســـرى

 إىل كل مــن يسـاهم يف جتسـيد احلــــلم الفلسـطيين
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 ـــكر وتقــــــــديرشـــــ

الحمد هلل رب العالمين أهل المجد والثناء، والصـةة والسـةم علـى أشـرف األنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد 
 ،،،وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد،

فإنني أشـكر اهلل العلـي القـدير أواًل وأخيـرًا علـى توفيقـه، فهـو عـز وجـل أحـق بالشـكر والثنـاء وأولـى بهمـا، 
 لـديهم وجـدت من هيأ لي فقد المتواضع، الجهد هذا بإتمام يعل من أن وأخيراً  أوالً  وجل عز وأشكره تعالى هلل وأسجد

الصـعاب، فـإن أخطـأت  وأزال العقبـات ممـا ذلـل بهـا مـررت ومرحلـة خطـوة كـل فـي السديد والتوجيه والترحيب العون
ن أصبت فمن اهلل وحده، وما توفيقي إال من اهلل تعا  لى.فمن نفسي، وا 

الشـــكر  وانطةقـــًا مـــن قولـــه عليـــه الصـــةة والســـةم كال يشـــكر اهلل مـــن ال يشـــكر النـــاسك، أتوجـــه بخـــالص
والتقدير إلى الدكتورة نهاية عبد الهادي التلباني، والدكتور رامز عزمي بدير المشرفان على هذه الرسـالة، واللـذان 

كمــا أتوجــه بخــالص الشــكر والتقــدير إلــى كــل مــن لــم يــبخة علــيه بالجهــد والتوجيــه فكانــا نعــم الموجــه والمرشــد، 
، علــى تفضــلهما بقبــول مناقشــة الرســالة، والحكــم عليهــا، محمــد فــارس ، والــى الــدكتوريوســف عبــد بحــر الــدكتور

ثرائهــا بمةحتاتهمــا الســديدة رغــم أعبائهمــا األكاديميــة واإلداريــة، ســائًة اهلل أن يــديم عليهمــا موفــور  عــز وجــل وا 
 ن يجزيهما عني خير الجزاء، إنه سميع مجيب.الصحة والعافية وأ

كليـــة االقتصـــاد والعلـــوم االداريـــة واخـــص أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر والعرفـــان إلـــى أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية ب
الجامعـة اإلسـةمية لمـا جامعـة االزهـر ومكتبـة بجامعة األزهر، وللعاملين في مكتبـة ك قسم إدارة األعمالبالشكر ك

 .لما منحنى من وقت وجهد وائل ثابت لدكتورالشكر موصول لكذلك قدماه من مساعدة لي، و 
كما ، الزميل والصديق مازن الشوبكي الذي لواله لما خرج هذا العمل الى النور وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى

 الزمار. وساماالستاذ محمد احمد و االستاذ يوسف النجار و االستاذ وأتقدم بجزيل الشكر واالحترام الى االصدقاء 
ووفاًء وتقديرًا واعترافًا بالمعاونة التي قدمها لي الكثير من المخلصين الصـادقين هـذه الدراسـة، والـذين ال 
يتســع المقــام لــذكرهم بأســمائهم، يطيــب لــي أن أقــدم الشــكر الجزيــل لكــل مــن عــاون وســاهم فــي إخــراج هــذا العمــل 

 لنور.المتواضع من طور التفكير إلى الواقع العملي لكي يرى ا
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 ملخص الدراسة
 

داري فـــي داء اإلألتحســـين ابداريـــة التعـــرف علـــى عةقـــة نتـــم المعلومـــات اإل الدراســـة إلـــىهـــ   هـــدفت 
لجمـــع كـــأداة  واالســـتبانة، م المـــنهج الوصـــفي التحليلـــيااســـتخدذلـــك بغـــزة، و المنتمـــات غيـــر الحكوميـــة بقطـــاع 

أي مـا  ،( اسـتبانة251هـذه المنتمـات، وتـم اسـترجاع )فـي المـدراء  علـى اسـتبانة (172تم توزيع ) فقدالبيانات، 
 (.%88.3) نسبته

تحسـين األداء لمعلومـات التـي تعمـل علـى هـي أكثـر نتـم ا األجهزةأن  نتائج الدراسة ما يلي:من أهم و 
قـل في الترتيب،  بينما كان األ البرمجياتتليها الذين يستخدمون نتم المعلومات، ثم  المستخدمينداري، يليها اإل

أشـارت النتـائج ، عـةوة علـى ذلـك البيانـاتقواعـد ، و االختصاصـيون الفنيـون االداريـة علـى نتـم المعلومـات تأثيراً 
علنــة لجميــع العــاملين لــدى وم، ، ويوجــد رســالة مكتوبــةحديــد السياســاتباإلشــراف، وت قــومتلس اإلدارة الــى أن مجــإ

ال المنتمـات غيـر الحكوميـة أن نتـام العمـل فـي  ، أيضـًا،بينـت النتـائجالمنتمات غير الحكومية قيد الدراسة.  و 
  ،ياناتإلى أن قسم تكنولوجيا المعلومات يتحمل مسئولية معدات تخزين الب، كما أشارت يتيح فرصة كبيرة للترقية

وبينت أيضًا وجود فروق ذات داللة  ،تحسين األداء اإلداريو نتم المعلومات اإلدارية بين عةقة  وأتهرت وجود
، ســنوات الخدمــةمتغيــر كــل مــن لتبعــًا  تحســين األداء اإلداريبنتــم المعلومــات اإلداريــة  إحصــائية حــول عةقــة

 .المؤهل العلميو 
 

يــر الحكوميــة فــي قطــاع غــزة للمنتمـات غ الموجهــة صــياتكمــا خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التو 
المختصـين، مـوتفين الأهمية وجود قسـم لتكنولوجيـا المعلومـات، وتعيـين التأكيد على  أهمها:من  ا،دائهلتحسين أ

شراكهم في وضع السياسات العامة للمنتمة.  كمـا يسـتلزم  علـى ، و لتكنولوجيـا المعلومـات تطـوير البنيـة التحتيـةوا 
والعمـل علـى تـدريب  ،مواكبـة الوسـائل والتقنيـات التكنولوجيـة الحديثـةو  وص نتم المعلومـات اإلداريـة،ه الخصوج

أن تعمـل السياسـات اإلداريــة الموجـودة فــي المنتمـات غيــر كمـا تحــث الدراسـة علــى ، علـى اســتخدامهاالمـوتفين 
 ة والفعالية للمنتمة.المعلومات اإلدارية نحو تحسين األداء لرفع الكفاءالحكومية على توجيه نتم 



 م

 

Abstract 
 

This study aimed to explore the relationship between the Management Information 

Systems (MIS) and the improvement of the management performance in non-governmental 

organizations (NGOs), in the Gaza Strip.  Where, the descriptive analytical methodology has been 

adapted, and the questionnaire, as a tool, has been used to collect the data.  Therefore, 172 

questionnaires were distributed to the managers of these organizations, 152 questionnaires were re-

collected, which means 88.3% response rate. 

The most important results for this study are the following:  equipment is considered as 

the most management systems that improves the management performance.  Followed, in order, 

by, the users of information systems and programming.  While the least effective factors on the 

information system were the professional technicians and data base.  Furthermore, results show 

that management committees supervise and prioritize polices for these organizations.  As well as, 

there are written mission statements that are announced to all employees at these NGOs.  

Moreover, the results show that the work system in the NGOs doesn’t give ample chance for 

promotion.  In addition, Information Technology (IT) section is responsible for saving data.  

Adding to that, it shows that there is a relation between the management information systems and 

the management performance.  As well as, there are statistical differences between the MIS and the 

management performance refers to the variables of period of experience and the academic 

qualifications. 

 

The study concluded many recommendations to NGOs, in Gaza Strip, to improve its 

performance, such as: ensuring the importance of having IT sections, employing specialists, and 

share in the planning the NGOs polices.  Furthermore, there is a need to enhance the infrastructure 

of the IT, especially, the MIS.  Moreover, ensure that NGOs are up-to-date regarding IT, and to 

train the employees how to use these up-dated technologies.  In addition, urges NGOs to use its 

management policies that guides the MIS towards the improvement of its performance that lead to 

more organizational efficiency and effectiveness. 
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 :تمهيدأواًل/ 

صرار في  حملت هذه األلفية معها وعبرها أفكارًا ومعلومات عدة، إال أن أكثرها بروزا ومثابرة وا 
اإلفاضة هي تلك األفكار التي تدفع باتجاه أهمية العناية بثورة المعلومات والسعي الحتضانها لما فيها من 

عرف العالم في  فقد ،(2012 وآخرون ،العاني(تمات اليوم بالطاقة المحركة لها ذخيرة مخزونة تمد من
تغيير في الحياة اليومية لإلنسان  أحدثتالعقود األخيرة ثورة هائلة في المجاالت العلمية والتكنولوجية، التي 

هذا ما انعكس  وأصبحت من الركائز الجوهرية والمعول عليها في إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية،
هي اآللية التي تحرك عجلة التنمية في الدولة وتخدم المواطنين بذلك تم  على اإلدارة العمومية التي تعتبر

 تتسم متغيرة، بيئة في تعيش المنتماتف (،3033)حامد،  إدراج البرمجة المعلوماتية داخل نسق عمل اإلدارة

 بالتطور الهائل المؤسسات هذه وتتأثر كما بالكامل، حةالمتا الفرص فيها التعقيد وتتغير من عالية بدرجة

 المنتمة، أهداف في تحقيق أصعب اإلدارة مهمة يجعل مما هذا فيه، نعيش الذي عالمنا في والمتسارع

 االستمرار تستطيع حتى والخارجية بيئتها الداخلية مع والتأقلم التكيف على القدرة المنتمات من ويستوجب

 .(2007الشويخ، ( واالنزواء مصيرها االختفاء سيكون الوا   والبقاء، والنمو

 أصبحت نتم المعلومات وأدواتها المختلفة القاعدة التقنية لةنطةق في مجال إدارة األعمال
واالتصاالت االلكترونية، والتجارة االلكترونية، ومشروعات الحكومات االلكترونية، وهي باإلضافة إلى ذلك 

ي لنمو االقتصاد العالمي وتطوره، وتؤثر بشكل مباشر على تشكيل ثقافة تلعب دور المحرك الرئيس
 ،(3009، الجنابيو  قندلجي) ك أو ك العولمة ك المجتمعات اإلنسانية الحديثة ضمن ما يسمى التربية كالكونية

من ا احتياجات محددة تقنية المعلومات توجه جهودها نحو كافة المستويات اإلدارية والتي يتطلب كل منهف
ونشاطاتها  بأعمالهاعلى القيام تحرص  غير الحكومية كافة المنتماتف، (3004)أبو مغايض، المعلومات 

 (.3998 )هوانة، المختلفة بمستوى عال من الكفاءة والفعالية

إن على إدارة القرن الحادي والعشرين أن تستوعب تقنيات االتصاالت والمعلومات وتصمم هياكلها 
تدفق حركه المعلومات فيما بين المستويات التنتيمية، وان ال تعتبر تلك التقنيات التنتيمية على ضوء 

عنصرا مضافا بل هي عنصر عضوي مندمج في التنتيم وجزء أساسي منه، وان تضيف اإلدارة إلى 
اهتمامها عنصر الوقت واستثمارها وتوتيفها لتقنيات االتصاالت والمعلومات لةنطةق إلى مرحلة األداء 

 (.3006)السلمي،  هني وهو ما يعبر عنه بمنطقة حيث تكون االستجابة آنية للطلب أي كان مصدر اآل
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 ثانيًا/  مشكلة الدراسة:
عتبر استخدام نتم ( ا3033خةل لقاء مع مدير جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي في قطاع غزة )خليفة،

، وهناك المنتمات غير الحكوميةالسريع والهائل في المعلومات ضرورة ملحة في جميع مناحي الحياة نتيجة التطور 
انعكاس ايجابي واضح الستخدام هذه النتم على النتام اإلداري، إذا انه يساهم بإدارة البيانات والخدمات واإلشراف 
عليها في وقت قصير وبجودة عالية ويساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسهيل التواصل والترابط 

جيه داخل المنتمة، إن هذا التطور في نتم المعلومات يتطلب من اإلدارات العليا في المنتمات أن تمتلك والتو 
المعلومات والمهارات لتفعيل هذه النتم في النتام اإلداري الن الجهل به وعدم القناعة في تطبيقه سينعكس سلبا 

 .على النتام اإلداري وجودة الخدمات المقدمة
المنتمات غير اعتبرت  (3033 ع مدير مركز شئون المرأة في قطاع غزة )صيام،خةل لقاء أخر مو 

تبحث أن تكون إدارتها  المنتماتالعالم يتجه إلى أن فالحكومية غير واعية بماهية نتم المعلومات وأهميتها، 
المعلومات ولكن الكترونيا من خةل االستناد إلى نتم المعلومات اإلدارية، المنتمات غير الحكومية أنشئت نتم 

النتم إلى حد كبير لم تجني ثمارها على المستوى اإلداري، ولم يستفد منها لحل المشكلة بسبب أنه ال يعرف 
التعامل مع نتم المعلومات لنقص الخبرة والكفاءة، ومنهم من يرفض التغيير من النتام القديم إلى النتام الجديد 

 .بمعنى مقاومة التغيير والتكلفة العالية
أهمية توفر أكد على  (3033 ألهلية في قطاع غزة )الشوا،خةل لقاء أخر مع مدير شبكة المنتمات ا فيو 

نتم المعلومات اإلدارية ولكن يجب أن يكون هناك إرادة حقيقية وقدرة على االستفادة من هذه المعلومات، وكثير من 
تقدير أهمية نتم المعلومات في العمل اإلداري تتعمد تجاهل نتم المعلومات، بسبب عدم المعرفة وعدم  المنتمات

ونجاحه، حيث أن نتم المعلومات اإلدارية موضوع قديم حديث ولكن الجديد هو توفر اإلمكانات من البرمجيات 
واألجهزة والمستخدمون وزيادة المعرفة بالتعامل مع هذه التطور، وبالتالي نتم المعلومات مهمة جدًا، ويوجد مشكلة 

لوصول إليها، إذ أن المطلوب توفر نتم المعلومات وسهولة الوصول إليها، واستفادة اكبر فئة ممكنة في سهولة ا
 .من المعلومات، والتعامل معها، من قبل منتمات المجتمع المدني

في  هاالصعوبات والمعوقات التي تواجه عملالعديد من المشاكل و تعاني ية بقطاع غزة المنتمات غير الحكوم
ن دور المنتمات غير الحكومية ال يزال محدودا وتأثيرها غير ملموس، ال بل ضعيف جدا، وهذا يعود فلسطين، وأ

 دراسة )المشهراوي، ، وأكدت(2003 )مرصد، لعدة عوامل، أهمها: ضعف البناء المؤسسي، ونقص القدرات البشرية
ها إلدارية، وضعف في بنيت( أن المنتمات غير الحكومية في قطاع غزة تعاني من نقص في الكفاءات ا3009

وهي تستحق المزيد من الجهد البحثي  ،بتعمق وعلى الرغم من ذلك لم يتم تناولها بحثياً التنتيمية واإلدارية الداخلية، 
 .(3007 المنتم على أسس علمية )العايدي،

 الرئيسي التالي:السؤال بناًء على ما تقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة في و 

  ؟لمنظمات غير الحكومية بقطاع غزةل تحسين األداء اإلداريلمعلومات اإلدارية في ا عالقة نظمما 



 

4 

 

 ثالثًا/ متغيرات الدراسة

 لمنتمات غير الحكوميةل تحسين األداء اإلداري المتغير التابع:

 نتم المعلومات االدارية المتغير المستقل:

 ثالثًا/ متغيرات الدراسة

 لمنتمات غير الحكوميةري لتحسين األداء اإلدا المتغير التابع:

 نتم المعلومات االدارية المتغير المستقل:

 المستخدمين النهائيين. .3 االختصاصيون الفنيون. .3

 البرمجيات. .4 األجهزة. .1

 الشبكات. .6 قواعد البيانات. .5

 

 
 (: يوضح متغيرات الدراسة2شكل رقم )

 جرد بواسطة الباحث



 الشبكات



 قواعد البيانات

 

 البرمجيات

 

 األجهزة



المستخدمين 
 النهائيين

االختصاصيون 
 الفنيون

تحسين األداء 
 اإلداري
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 لدراسة:رابعًا / فرضيات ا
 لإلجابة على أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:

( بـين نتـم المعلومـات (α ≤ 0.05داللـة  عنـد مسـتوىتوجـد عةقـة ذات داللـة إحصـائية  الفرضية الرئيسـية االولـي:
 .غزة قطاعفي محافتات  اإلدارية وتحسين األداء اإلداري للمنتمات غير الحكومية

 لتالية:ويتفرع منها الفرضيات ا

تحســين و  االختصاصــيون الفنيـونتـوفر بـين ( (α ≤ 0.05توجـد عةقـة ذات داللــة إحصـائية عنـد مســتوى داللـة  .3
 .غير الحكومية بقطاع غزةلمنتمات ل األداء اإلداري

تحسـين و  المسـتخدمين النهـائيينمتطلبـات بـين  ((α ≤ 0.05عنـد مسـتوى داللـة  توجد عةقة ذات داللة إحصـائية .3
 .غير الحكومية بقطاع غزةلمنتمات ل رياألداء اإلدا

 تحســين األداء اإلداريو  األجهــزةتــوفر ( بــين (α ≤ 0.05توجــد عةقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  .1
 لمنتمات غير الحكومية بقطاع غزة.ل

 داريتحسـين األداء اإلو البرمجيـات تـوفر ( بـين  (α ≤ 0.05توجد عةقة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة  .4
 غير الحكومية بقطاع غزة.لمنتمات ل

 تحســين األداء اإلداريو الشـبكات تــوفر ( بـين (α ≤ 0.05توجـد عةقـة ذات داللــة إحصـائية عنـد مســتوى داللـة  .5
 غير الحكومية بقطاع غزة.لمنتمات ل

داء تحســين األو  البيانــات قواعــدتــوفر ( بــين (α ≤ 0.05توجــد عةقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  .6
 غير الحكومية بقطاع غزة.لمنتمات ل اإلداري

( فـــي اســـتجابات (α ≤ 0.05داللــة  عنـــد مســـتوىتوجــد فـــروق ذات داللـــة إحصــائية الفرضـــية الرئيســـية الثانيـــة: 
فــي محافتــات  تحســين األداء اإلداري للمنتمــات غيــر الحكوميــةبنتــم المعلومــات اإلداريــة عةقــة المبحــوثين حــول 

المســـمى ، العمـــر، المؤهــل العلمـــي، ســنوات الخدمـــة ،الجــنس) اآلتيـــة: ةلمتغيــرات الديموغرافيـــتعــزى إلـــى ل غـــزة قطــاع
 (.الوتيفي

 خامسًا/ أهداف الدراسة:
 تسعى الدراسة للوصول إلى األهداف التالية:

 .قطاع غزةب المنتمات غير الحكومية في اإلدارية المعلومات نتم مكونات الوقوف على .3

 المنتمات غير الحكومية بقطاع غزة. التقنية في اإلدارية المعلومات لنتم التحتية يةالبن توفر مدى التعرف على .3

 .غير الحكوميةلمنتمات ل تحسين األداء اإلداريو  اإلدارية المعلومات نتم بين العةقة توضيح طبيعة .1
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 ودقيقـة مناسـبة علومـاتم على تقديمالمنتمات غير الحكومية  في اإلدارية المعلومات نتمقدرة  مدى على التعرف .4

 .لتحسين االداء االداري المناسب الوقت في وكافية

 .قطاع غزةب المنتمات غير الحكومية في المستخدمة اإلدارية المعلومات نتم أنواعتحديد  .5
 سادسًا/ أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة بفائدتها لكل من:
 وتحديـد البـديل األفضـل البـدائل المتاحـةالمفاضلة بين بتوفير المعلومات التي تساعد اإلدارة على  متخ ي القرار: .3

 الموضوعة. الخططلةنحرافات عن  اإلدارةمعلومات لتنبيه  ، وتوفيرتخاذ القرارات الرشيدةال
، فـردأو  إدارية وحدةلخاصة بنشاط كل وتبويب البيانات ا تسجيلووسائل  طرقتسهيل  :في المؤسسات العاملين .3

 .ذات الطبيعة الخاصة اإلداريةالمشاكل معلومات لحل  ر، وتوففعليه أو تقديريه البياناتسواء كانت هذه 
 .بصورة شاملة وضع المؤسسةفي إطار متكامل يوضح  تضع الممول  المانحين/ الممولين: .1

 الدراسـة أنهـا فـي الدراسـة هـذه أهميـة ، وتنبعلهم هذه الدراسة آفاقًا جديدة ألبحاث أخرى تفتح الدارسين/ الباحثين: .4

 المنتمـات غيـر الحكوميـة  فـي المعلومـات اإلداريـة نتـم موضـوع تستكشـف التـي األولـى علـى حـد علـم الباحـث

 .امة والخاصةالع المنتمات اهتمام موضع أصبح الذي بفلسطين،
 :مصطلحات الدراسة /اً بعسا
 دعم بهدف اإلدارة وتائف لجميع الضرورية المعلومات كل على جمع يعمل شامل نتام :نظم المعلومات اإلدارية 

 ، تخطـيط لمسـاعدتهم علـى المناسـب الوقـت فـي والواضـحة الدقيقـة المعلومـات بإتاحـة خاصـة المـديرين  اإلداريـين
 .(2002، ةالحسني(الةزمة  توفير المعلومات أجل من و المناسبة القرارات اتخاذ ليبالتا و أعمالهم وتنتيم

 :(إلخ..السجةت األموال، ،تاآلال التجهيزات، األفراد،) العناصر و الموارد من متجانسة و مترابطة مجموعة نظام 

 أو هـدف، تحقيـق حـون واحـدة كوحـدة وتعمـل حـدود النتـام،) معـين إطـار داخـل الـبعض بعضـها مـع تتفاعـل التـي

 .(2007،إدريس) المحيط البيئية القيود أو تل التروف، في العامة األهداف من مجموعة
 باسـتخدامها يسـمح بشـكل ،وتنتيمهـا وتلخيصـها وتحليلهـا تصـنيفها، تـم إذ معالجتهـا تمـت بيانـات: المعلومـات 

 .(2007النجار، (منها واالستفادة

  :األنشـطة إتمـام قيـاس بواسـطة أن يكـون يمكـن والـذي األداء، عـن الكشـف فـي المعلومـات قـدرة هـوتطـوير األداء 

 (.2002،المغربي) الموارد وتجميع التقدم وصنع
  :ـــون دارة نتـــام المعلومـــات فنيـــاً  هـــماالختصاصـــيون الفني )قنـــدلجي،  األفـــراد الـــذين يقومـــون بتطـــوير وتشـــغيل وا 

 .(3009الجنابي، 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
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  :قنـــدلجي،  يســـتخدمون النتـــام أو المعلومـــات التـــي ينتجهـــا النتـــام.هـــم األفـــراد الـــذين المســـتخدمين النهـــائيين(
 .(3009الجنابي، 

 :التي تؤدي مهمة ما في نتام تشغيل  وأدلة التعليمات الفنية واإلجراءات برامج الحاسبمجموعة من  البرمجيات
الحاسب، وهي عبارة عن مواد غير ملموسة داخل جهاز الحاسب، ويشمل برامج الحاسب مجموعة كبيـرة للغايـة 

لغـــات النصـــوص أو  لغـــات البرمجـــةمـــن المنتجـــات والوســـائل التقنيـــة المطـــورة باســـتخدام تقنيـــات مختلفـــة، مثـــل 
 (.اويكيبيدي) البرمجية

 :وهي تشتمل على تكنولوجيات االتصاالت واالتصاالت بعيدة المـدى ، ومختلـف أنـواع الشـبكات، مثـل  الشبكات
ـــة / االكســـترانت،  ـــة االنترانـــت، والشـــبكات الخارجي والتـــي أصـــبحت مهمـــة فـــي إدارة االنترنـــت، والشـــبكات الداخلي

)قنـــدلجي األعمــال االلكترونيـــة الناجحـــة، والعمليـــات التجاريـــة بكـــل أنواعهــا، عبـــر نتـــام معلوماتهـــا فـــي المنتمـــة 
 .(3009الجنابي، و 

  :والتي تشـتمل علـى كـل ومختلـف أنـواع المكونـات والوسـائط الماديـة المسـتخدمة فـي العمليـات التـي تمـر األجهزة
معلومـات فـاألجهزة أو المكونـات الماديـة ال تشـتمل علـى الحواسـيب وبقيـة األجهـزة، بـل أيضـًا كـل بها البيانـات وال

تســتخرج عليــة  التــيالوســائط واألغــراض المنتــورة التــي تســجل عليهــا البيانــات مــن صــفحات وقطــع مــن الــورق 
 .(3009الجنابي، و )قندلجي المعلومات إلى األقراص الممغنطة أو الضوئية 

 المنطقيـة المرتبطـة مـع بعضـها الـبعض بعةقـة رياضـية، وتتكـون  البيانـاتمجموعة من عناصِر ات: البيان قواعد
سجل ويتكون السجل قاعدة البيانات من جدول واحد أو أكثر من جدول. ويتكون الجدول من سجل أو أكثر من 

يســمى  برنــامج )حاســوب(َعلــى نحــو مــنتهم، حيــث يقــوم  الحاســوبمــن حقــل أو أكثــر مــن حقــل تخــزن فــي جهــاز 
بتســـهيل التعامـــل معهـــا والبحـــث ضـــمن هـــذه البيانـــات، وتمكـــين المســـتخدم مـــن اإلضـــافة  محـــرك قاعـــدة البيانـــات

تســاعد فــي  ومــاتمعلحيــث تعتبــر  لغــة لةســتعةموالتعــديل عليهــا ويــتم اســترجاع البيانــات باســتخدام أوامــر مــن 
 .(اويكيبيدي) عملية اتخاذ القرار

 تجمــع مــنتم لمجموعــة محليــة أو وطنيــة أو دوليــة جمعــتهم قــيم وأهــداف مشــتركة، المنظمــات غيــر الحكوميــة :
 )أبــو .يعملــون علــى تحقيقهــا بشــكل طــوعي مســتقل نســبيا عــن الدولــة الرســمية ومكمــة لــدورها ومــؤثرا فــي أدائهــا

 .(2007 حجير،

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 ل الثانيالفص

 

 اإلطار النظري
 

 نظم المعلومات اإلدارية: المبحث األول
 تحسين األداء اإلداري: المبحث الثاني
 كوميةغير الح نظمات: المالمبحث الثالث
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 المبحث األول: نظم المعلومات اإلدارية
 
 أواًل: تمهيد

اسـتعمال المعلومـات المعالجـة  أهميـةعكـس ت بـدأتمن القضـايا الراهنـة التـي  إدارتهاتعد تكنولوجيا المعلومات وكيفية 
، تعـد تكنولوجيـا المعلومـات كالقلـب (3033العارضـي، و بالتكنولوجيا في خدمة جوانب متعددة في المجتمـع )العبـادي 

النـابض فـي مختلـف منتمـات األعمــال، إذ تسـاهم فـي تسـهيل انسـيابية القــرارات المناسـبة وفـي توجيـه وتنفيـذ مختلــف 
 التطــورات أحــدثت (،3030حيــوي لــديمومتها وبقائهــا وتميزهــا التنافســي )الةمــي والبيــاتي،  عملياتهــا فهــي مصــدر

 المعلومـات تلـك أهميـة وأن المعلومـات، مـع األعمـال منشـتت تعامل أسلوب في محورية تغيرات وتطبيقاتها التكنولوجية

 مـن كبيـر عـدد فـي المعلومـات نتـم قيقوتـد لمراجعـة وموثقـة محدودة سياسات خةل من لتأمينها واليقتة العناية تتطلب
اإلشـارة  وتجـدر، (2005 )لطفـي، أنواعهـا بمختلـف المؤسسـات داخل المعلومات نتم وتشغيل وبناء تصميم مشروعات

 .(Alinio, 2008)عام  بشكل الةمركزية درجة رفع في تساهم المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم أن هنا
 المتطورة، وتقنياتها المعلومات لنتم المعاصر لةستخدام ووفقا، المعلومات نتم تمكونا من المعلومات تكنولوجيا تعد

 ومنتمة دقيقة معلومات توفير على الفائقة لقدرتها النتم هذه على تعتمد جديدة عمل أساليب تبنت المنتمات فقد

 & Carrado).لمستمروالتحديث ا التغيير عملية وتسهيل ممكن، شكل بأفضل عمةئها احتياجات وقيمة، وتلبية

Bradforal, 2002) 

 ثانيًا: النظام
 :مفهوم النظام -

يعد مفهوم النتم مدخًة علميا سليمًا وصالحًا لدراسة وتفسير الكثير من التواهر المادية واإلنسانية، فهو 
 و الكليةيساعد القائمين على نشاط معين من بلوغ الغايات بشكل أكثر فاعلية اعتمادا على النترة الشمولية أ

 مع مركبة الوحدات من مجموعة انه على عامة بصفة للنتام األساسي المفهوم يشير(، 3033العارضي، و )العبادي 

 تلك اعتبار ويمكن الوحدات، من مجموعة من مكون فالنتام انسجام، في معا وتعمل كلي شيء لتكوين بعضها

 ويمكن جزئية وحدات تسمى اصغر وحدات من كونم يكون أن يمكن منها كل أن كما ذاتها، حد في نتم الوحدات

 .(2005 أكبر )لطفي، نتام وحدات وحدة من إال هو ما ذاته النتام أن كما ذاتها، حد في نتم أيضا اعتبارها
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هيكل نظم المعلومات االدارية من حيث هيكل المعلومات وبداخله المستوى االستراتيجي والمستوى االداري والمستوى المعرفي  
 مستوى التشغيلي، وهيكل تكنولوجيا المعلوماتوال

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هيكل نظم المعلومات االدارية(: يوضح 1شكل رقم )
 (Laudon & Jane 2002)المصدر:    

 :(3001 )إدريس،  النظام مكونات -

 :التالية األمور فيه تتوافر أن البد نظام أي فإن للنظام التعريفات تعددت مهما
 .واألهداف والحدود، العمل، وآليات والعالقات لعناصر،ا :الخمس المكونات -
 .فيها يعيش التي البيئة عن تميزه معينة حدود وله خاص كيان نظام لكل -
 .النظام بيئة يسمى الحدود هذه خارج هو ما وكل حدوده ضمن تقع النظام عناصر جميع -
 .به ويتأثر النظام هذا على يؤثر ما كل هي النظام بيئة -
 .والتكامل الترابط هذا خالل من بوظائفه وتقوم ومتكاملة مترابطة النظام عناصر -
 .ظائفوو أهداف للنظام -
 .معينة معايير حسب مخرجات إلى المدخالت يحول فالنظام تحويلي، النظام عمل -
 من مجموعة أنه على مختلف منظور من النظام على نتعرف فسوف وضوحا الصورة لتزداد -

 .مخرجات إلى لتتحول جتهامعال أو تشغيلها يتم لمدخالتا
 (2007 ،إدريس( عناصر النظام -

 :والمخرجات التحويل، أو التشغيل وعمليات المدخةت، :هي أساسية عناصر على نتام أي يشتمل
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 والموارد وعمال، وموتفين إداريين من البشرية الموارد على النتام في تشمل المدخةت: المدخالت 

 المحيطة البيئة في والتشريعات والقوانين وبيانات، وأموال وأثاث خام ومواد وآالت من معدات المادية

من  النتام له يتعرض أو به يحتى الذي المعارضة أو والتأييد المجتمع، في السائدة واألنماط االجتماعية
 .المال رأس أصحاب أو المجتمع في االهتمام جماعات جانب

 وأنشطة التسويق  الخدمة، إنتاج أو التصنيع أنشطةو  عمليات تضمن فإنها :التحويل أو التشغيل عمليات
  .والمحاسبية المالية واألنشطة البشرية، الموارد وأنشطة والبيع،

 معينة وقرارات تصرفات بجانب أفكار أو خدمات أو سلع أما :بالنظام الخاصة المخرجات. 
 إلى النتام المدخةت يحول الطريقة وبتلك بالتكامل، تتسم أن يجب النتام عناصر بين العةقات إن

 .مةئم بشكل عملية التحول تتم حتى عملياته في وتتحكم النتام بذلك التحكم آلية وتضبط مخرجات،
 اإلداريةالمعلومات ًا: لثثا

 األساسية المدخةت أو الموارد أحد باعتبارها المعلومات بخاصية يتعلق ما المعاصرة المنتمات خصائص من

 .خيرية أو حكومية، خدمية تجارية، صناعية، صغيرة، أو كبيرة عامة، أم خاصة أنواعها فاختة على المنتمات لهذه
 :تعريف البيانات والمعلومات

 إلنشاء الضرورية الموارد من وغيرها... والطاقات واآلالت المعدات عن منتمة ألي بالنسبة أهمية تقل ال المعلومات إن

 بتعبير هي أو وهدف، بسياق ضمنياً  ترتبط  تمايزاً   يصنع الذي التمييز أنو  ، المحددة ألنشطتها وممارستها المنتمة
 .(3005، ياسين) إدراكاً  يويعط التمييز الذي يصنع تمايزًا 

 هي أو البيانات، على تجري التي المعالجة عمليات نتائج عن عبارة المعلومة أو المعلومات للباحث: اإلجرائيالتعريف 

 .منها ويمكن االستفادة ومفهومة صالحة لتصبح معالجتها تمت بيانات
 :نظام المعلومات

 هياكل في جذريا تغييرا أحدثت هائلة معلوماتية ثورة نعيش ونحن الماضي القرن من األخيرة القليلة السنوات منذ

 .والتجارة األعمال وممارسة وطبيعة المنتمات
نتـم المعلومـات، وسـنورد فـي هـذه الدراسـة بعضـا ع تنـاولوا موضـو  قدالباحثين من ر يكثال إن :تعريف نظم المعلومات

 نتم المعلومات على انه: (3004)الشرمان، ، فقد عرف من هذه التعريفات
 .بشكل جيدللقيام بوتائفها  لإلدارة اإلداريةإن هدف هذه النتم هو تهيئة المعلومات  -
 ضرورة استخدام الحاسب االلكتروني في معالجة البيانات وتوفير المعلومات. -
 .ضرورة وصف نشاطات المنشاة الداخلية والخارجية وتحديد المعلومات الةزمة لكل هذه الوتائف -

 وخدمات المعلومات توفير إلى تهدف التي النتم تلك" بأنها المعلومات نتم (2005، لطفي) عرفو 

 النتام تجميع على األول ينصب األقل على جزئيين نتامين المعلومات نتام يتضمن أن ويجب البيئة، معلومات

 بأنها المعلومات نتم( Laudon & Laudon, 2006) عرف وقد، المعلومات خدمات لتوفير والثاني للمعلومات

 عملية لدعم ومعالجتها وتخزينها المعلومات، لجمع البعض بعضها مع تعمل ومرتبطة مجتمعةت مكونا عن عبارة
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 اإلداريين تساعد كما لإلدارة، واضحة تصبح بحيث منتمةال مستوى على والتحليلوالرقابة،  والتنسيق القرار صنع

 .الصعبة المواضيع واستيعاب المشاكل، تحليل في والعاملين

 تعريفه أن حيث المعلومات لنتم التعريفات أدق هو  Laudonتعريف أن السابقة التعريفات من ويةحت

 على للمعلومات نتام أي ويحتوي ،رجاتوالمخ والعمليات المدخةت وهي للنتام الثةثة العناصر على اشتمل

 .المحيطة البيئة في أو المنتمة داخل واألشياء واألماكن األفراد، حول متنوعة معلومات
 هذه مجاالت تطبيقاتها وتنوعت وانتشرت األخيرة اآلونة في المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم تطورت لقد
 نتم بدون إذ بالمعلومات، فقط باألعمال وليس المنتمة يمد الذي الحيوي الشريان تمثل أصبحت حتى التطبيقات

 شركات التأمين، شركات كالمصارف، األعمال معتم منتمات استمرار تصور يمكن ال المحوسبة اإلدارية المعلومات

 المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم أن على التأكيد الضروري ومن، والتجارية األخرى الصناعية والشركات الخدمة

العناصر  تمثل والبرمجيات الحواسيب وان .التكنولوجي والبعد والمنتمة، اإلداري، البعد ثةث، هي أبعاد على تشتمل
 ،اآلخرين العنصريننحو  وتوجيهها والبرمجيات الحواسيب إمكانات استثمار دون من وانه المعلومات لنتام التكنولوجية
 حواسيب شراء تستطيع : فمثة دون فائدة من ستصبحان ،والبرمجيات الحواسيب فان واإلدارة، بالمنتمة المتمثلين

 فانك عملها بتنتيم والقيام والمنتمة، اإلدارة في مساعدة التكنولوجيا هذه ستستخدم كيف تحدد لم ما ولكن ،وبرمجيات

 .(2005 والجنابي، قندلجي)مكتبك  على ديكورات قطع على ستحصل
 :داريةاإلأهمية نظم المعلومات : رابعاً 

 تاريخي وصف بتكوين تسمح معلومات من عالجهت بما للمنتمة ذاكرة بمثابة ان نتم المعلومات اإلدارية

 فعالة المراقبة تكون كي الثقة حققت أن ينبغي المعلوماتنتم  أن أي تقع، قد التي األخطاء اكتشاف يسهل ألحوالها،

، ولما لها من التدفقات لمختلف المرافقة والوثائق معلوماتال تبادل طريق عن المصالح مختلف بين واالتصال التنسيق
 التي األولية التحذيرية اإلشارات لتحليل قاعدة أو أساس إيجاد طريق عن القرار اتخاذ عملية في المساعدةدور في 

 . 2005)الجنابي،و  قندلجي( اوخارجي اداخلي تبرز
 تجميع طريق عن والتنبؤ والسابقة، الحالية حالتها عن اإلدارية لمستوياتا لكل الضرورية المعلومات توفيرف

 مهمة وتنفيذية إستراتيجية، أسئلة على اإلجابة على تساعد بطريقةا مع ووضعها تحليلها حفتها، المعلومات، هذه
 بين العةقات وقياس تحديد على تعمل، و األعمال وتخصيص وتنتيم التخطيط أخطاء في الوقوع اإلدارة تجنب

إلى  القرارات اتخاذ لمراكز يرسل ال حيث القرارات اتخاذ في المستغرق الوقت من تقللالتنبؤ ل في استخدامهاو  المتغيرات
 . 2002)المغربي، (المعلومات من الةزم القدر

 الةزمة توفير البيانات هي األساسية مهمتها كون في المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم أهمية تبرز

 يتناسب وبما المناسبة، وبالكمية وبالدقة المناسبة المناسب الوقت في وذلك لإلدارة، المفيدة لوماتالمع إلنتاج ومعالجتها

 في المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم غياب أن القول البديهي ومن، (2007)إدريس القرار متخذي واحتياجات

 أيضا يعني كما للمنتمة الجوهرية ألعمالا أنشطة استمرار أو وجود استحالة أو عدم يعني الحديثة األعمال منتمات

 بتكنولوجيا تتصل ال قد التي األعمال أنشطة بعض في والفعالية الكفاءة من مستهدف مستوى أدنى تحقيق صعوبة
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 من المنتمة في المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم دور تحديد يمكن، ف 2006)مباشرة )ياسين، بصورة المعلومات

م واالتصاالت للحواسيب المعلومات تقنية دور على األولى النتر وجهة فتين تركزنتر مختل وجهتي خةل كاناتها وا 
 الفنية من اإلمكانات ذلك وغير المتطورة االتصال وسائل وتوفير العالية التخزين وطاقة المعالجة كسرعة المتطورة

 لتحسين وتوتيفها اإلمكانات من هذه ةستفادةل المناسبة الوسائل عن وتبحث الكبيرة، التقنية هذه توفرها التي الكبيرة

 وعلى المنتمة في الموجودة واإلمكانات القوة نقاط على تركز الثانية النتر وجهة أما، المنتمة في اإلدارة عمل كفاءة

 اتالفرص واإلمكان هذه من لةستفادة المعلومات تقنية استخدام كفاءة تقييم ثم ومن منها االستفادة التي يمكن الفرص

 .( 2007المفتوحة، القدس جامعة(، القوة ونقط
 قندلجي) ييل بما وتوجهاتها أنواعها بمختلف المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم وأهمية دور تلخيص نستطيعو 

 :( 2005والجنابي،
 .وتزدهر لتبقى المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم إلى المنتمات معتم تحتاج -

 . جغرافيا عديدة مواقع إلى التوسع في المؤسسات المحوسبة ةاإلداري المعلومات نتم ساعد -

 .جديدة وخدمات منتجات تأمين في المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم تساعد -

 .فيها العمل وانسيابية الوتائف تشكيل إعادة في المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم إلى المؤسسة تحتاج -

 .المنتمة لها تتعرض التي للمشاكل الحلول تأمين على المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم تعمل -

 .األعمال إدارة في والواسع الجذري التغيير عملية في المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم تسهل -
 مصدر فهي الحديثة والمؤسسات المنتمات بيئة في مهمة المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم أن الباحث يرى

 مع المعلومات تكنولوجيا لتكامل صورة أفضل تمثل أنها كما حديثة، أعمال منتمة ألي الجوهرية للمكونات النشاط

 .اإلدارية القرارات اتخاذ مقدمتها وفي المديرين وادوار أنشطة ومع للمنتمة الوتيفية البنية
 اإلداريةأنواع نظم المعلومات : خامساً 

 أساس على المنتمة في المحوسبة داريةاإل المعلومات نتم تصنيف المفيد من أنLouden, 2006) ) يرى

 :وهي المنتمة في التنتيمية المستويات
 ،اإلدارية المعلومات نتم وتشمل اإلداري المستوى ونتم التنفيذية، الدعم نتم مثل :االستراتيجي المستوى نظم .3

 .تملياالع معالجة نتم العملياتي المستوى نتم يشتمل بينما القرارات مساندة ونتم
 نتم عن عبارة (: وهيTransaction Processing systems-TPSالتشغيلية ) لوماتالمع نظم .3

 التشغيلية، اإلدارية بالمستويات عليها يطلق ما أو الدنيا، اإلدارية المستويات تدعم التي األساسية المعلومات

 ومن العمل، سير ارباستمر  تتعلق التي والروتينية اليومية التقارير بعمل تقوم محوسبة أنتمة عن عبارة وهي

 .الفنادق في الحجز وعمليات البيع، أوامر إدخال أنتمة أمثلتها

 نتم وهي عبارة عن  (Management Information Systems-MIS):اإلدارية المعلومات نظم .1

 األداء مستوى عن بتقارير الوسطى اإلدارة بمد وتقوم المؤسسة، في الوسطى اإلدارة تخدم التي المعلومات

 بحيث المؤسسة، داخل من اإلدارة عمل تخدم تقارير تعد بأنها اإلدارية المعلومات نتم وتتميز المؤسسة، داخل
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 المعلومات نتم بواسطة المعدة التقارير على عملها في وتعتمد المحيطة، للبيئة أو للخارج موجه تكون ال

 .التشغيلية

 أو عام كإطار المعلومات اإلدارية نتم وبين كتصنيف، ريةاإلدا المعلومات نتم بين التمييز يجب بأن هنا الجدير ومن

 .بالحاسوب اإلدارة يربط علم
 اإلدارة تخدم نتم معلومات عن عبارة وهي  ( Decision Support Systems-DSS):القرار دعم نظم .4

 كما ات،للمعلوم داخلي كموردسابقًا،  معدة وقواعد آليات على تعتمد ال التي القرار صنع عملية في الوسطى

 المنتجات أسعار مثل خارجية على معلومات القرار دعم نتم وتعتمد TPS , MIS مصادر على تعتمد أنها

 .المنافسون يقدمها التي

 تقوم معلومات أنتمة عن عبارة وهي (Executive Support Systems-ESS): التنفي ي الدعم نظم .5

 قرارات اتخاذ على تساعد أنها بحيث للمؤسسة، والهامة يةاإلستراتيج القرارات باتخاذ تقوم التي اإلدارة بخدمة

 الخارجية العوامل تحليل على أساسي بشكل تعتمد أنها كما العميق، والتحليل والتفكير الحكمة إلى تحتاج

  .للمنافسين المالي والوضع الضرائب كقوانين بالمؤسسة، المحيطة
 المعلومات نظم نشوء أسباب: سادساً 

 : التالية العوامل في األسباب هذه حصر ويمكن ، المعلومات نتم استخدام حول األسباب تعددت

 الموارد توزيع كيفية تحدد التي القرارات اتخاذ في يتمثل اإلدارية المشكلة جوهر إن : اإلدارية المشكلة -

 على طرةللسي القدرة تملك ال السليمة غير اإلدارة أن حيث محدود،ال غير االستخدام أوجه على المحدودة

 في تتخذ القرارات تلك أن كما السلبي، أثرها من تخفف أن تستطيع لكن بها تتأثر التي الخارجية العوامل

 معلومات نتام يتطلب كله وهذا المستقبلية الرؤية وصعوبة التأكد وعدم المعلومات بنقص تتصف تروف

 إدريس،) السليمة القرارات واتخاذ صحيحة بصورة المستقبلية االحتماالت تقدير على اإلدارة يساعد فعال
2007.) 

 تنقسم فالمنتمة المعلومات، تبادل تهور إلى أدى العمل تقسيم إن : العمل وتقسيم المشروع إدارة في التحول -

 فعال بشكل األنشطة أداء يتم وحتى (....التسويق اإلنتاج، المشتريات، ) المختلفة اإلدارات من العديد إلى اليوم

 الواحد، المستوى في اإلدارات بين أفقي بشكل األقسام و اإلدارات هذه بين المعلومات تبادل مليةع تتم أن يجب

 زاد كلما أنه نقول ومنه المرسومة، األهداف تحقيق أجل من المختلفة المستويات في اإلدارات بين وعمودي

 نتم إلى الحاجة تنشأ وبالتالي ،المختلفة اإلدارات بين المعلومات تبادل أهمية زادت للعمل الوتيفي التقسيم

 . 2005)الجنابي،و  قندلجي) المعلومات
 فالمشروعات ،تعقيداً  أكثر اإلنتاجية العملية لتجع لإلنتاج والتقنية العلمية التطورات إن : والفني العملي التقدم -

 كل أن إذ ار،القر  اتخاذ صعوبة إلى أدت العوامل هذه كل كبير، تمويل إلى وتحتاج ، الحجم كبيرة أصبحت

 المفيدة الصحيحة المعلومات من هائل كم إلى تحتاج فالمنتمة وبالتالي ، كبيرة بخسارة يعود خاطئقرار 
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 السالمي( المنتمة في المتعددة اإلدارية المراكز بين منتتم بشكل تتدفق أن يجب التي والمؤكدة

 . 2001)والدباغ،
 على تقوم أي العالم على باالنفتاح تتسم المعاصرة صادياتاالقت إن :والمحلية الدولية والمنافسة العولمة -

  2007)إدريس،( والمحلي الدولي الصعيد على منافسة عديدة منتمات توجد حيث السوق، اقتصاد
 مكونات تكنولوجيا المعلومات : سابعاً 

 :هي (3030 ،)الةمى والبيانىتكنولوجيا المعلومات من أربع تقنيات فرعية تتكون 
المعدات المستخدمة إلدخال المعلومات وخزنها ونقلها وتداولها واسترجاعها  وتشمل لمكونات الماديةاأواًل: 

ألشياء( ا من ما يرتبط بها من األجهزة التي تضم )عدداو واستقبالها وبثها للمستفيدين كما أنها تتضمن الحاسبة 
المكونات المادية فتحسين ذاكرة الحاسوب واللوحة األساسية والشاشة وغيرها وتسمى بوحدة المعالجة المركزية 

على معالجة البيانات وسرعتها تمثل مجاال واسعا للتطورات التكنولوجية الحديثة ويعد العلماء ، وقدراتها
 ،ا أساسيًا لهذه التطورات الهائلة، ويعرفها )مباركالحاسبات واالتصاالت مصدر  والمهندسون في شركات

 واألجهزة(، هي الكيان المادي الصلب والتي تشتمل على الحواسيب Obrien,  2002(، نقة عن )3004
التي تقوم بوتائف متعددة  واإلخراجوالمعالجة  اإلدخالرئيسية هي وحدات  أجزاءالملحقة بها، وتتكون من ثةثة 
 لتسهيل العمل داخل المنتمات.

)المبرمج( والتي تعمل على اإلنسان بل المعدة من ق واألوامرمجموعة مفصلة من التعليمات  :البرمجياتثانيًا: 
)قندلجي  ،على نتائج محددة توجيه المكونات المادية للحاسوب للعمل بطريقة معينة بغرض الحصول

وتعنى برامج الحاسوب التي تعمل على إدارة المكونات المادية وتشغيلها كما تقوم (، 3003والسامرائي، 
 لتشغيل الحاسوب كما في البرمجيات.جيا أساسية بمختلف التطبيقات وألهميتها أصبحت تكنولو 

دارة العمليات  تساهم البرمجيات في معالجة المعلومات وتسجيلها وتقديمها كمخرجات مفيدة ألداء العمل وا 
لذلك فهي تتضمن نتم التشغيل النهائية مثل معالج الكلمات وبرمجيات التطبيقات المرتبطة بمهام األعمال 

 المتخصصة.
 :( 2005والجنابي، قندلجي)إلى يات الحاسوب بشكل عام وتقسم برمج

وتعد برمجيات النتام ضرورية لتشغيل الحاسوب و تنتيم عةقة بين وحداته ببعضها  برمجيات النظام: -
ويضم هذا النوع من البرمجيات برامج التشغيل التي هي عبارة عن سلسلة  البرامج التي تعدها الشركة 

 .ها داخليا وتعد جزًء ال يتجزأ من الحاسوب نفسهالمصنعة للحاسوب وتخزن في
وهى مجموعة البرامج التي تعنى بترجمة التعليمات واإليعازات المكتوبة بإحدى لغات  برمجيات التأليف: -

 .البرمجة ذات المستوى العالي إلى لغة اآللة
يمكن تطبيقها معه  وهى برامج معدة لتشغيل عمليات معينة ذات طبيعة نمطية إذ :البرمجيات التطبيقية -

تغييرات طفيفة وتشتمل هذه البرامج على كافة التعليمات التي تحدد بصورة تسلسلية عمليات المعالجة 
 منتمات األعمال.وتعد البرمجيات ضرورية جدا في أداء عمليات  الةزمة للبيانات وكيفية تنفيذها
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من الملفات المترابطة فيما بينها، حيث تكون هي عبارة عن تنتيم منطقي لمجموعات  :قواعد البياناتثالثًا: 
البيانات فيها متكاملة ومترابطة بعةقات معينة، يصبح معها من السهولة بمكان إيجاد المعلومات لتحقيق 
األهداف المطلوبة، وتكون البيانات فيها مرتبة ومخزنة بطريقة نموذجية يتم فيها تحاشي تكرار البيانات )النجار، 

3005). 
 من قواعد البيانات كما يلي: أنواع( ستة Obrien, 2002د )وقد حد

 األفرادلدعم عمليات المنتمة بشكل كلي ومنها: قواعد بيانات العميل، وقواعد بيانات  :تفصيليةقواعد بيانات  .3
 والمخزون.

وتكون : يقوم بتخزين بيانات ومعلومات مستخلصة من قواعد بيانات تشغيلية وخارجية، قواعد بيانات تحليلية .3
 المعلومات مطلوبة من قبل المديرين والمستخدمين في المنتمة.

 : تقوم بتخزين البيانات عن سنوات حالية وسابقة في المنتمة.مخازن البيانات .1

من قواعد البيانات وتوفيرها  أجزاء أوتوزيع ُنسخ  بإعادة: تقوم الكثير من المنتمات قواعد البيانات الموزعة .4
 أولعديد من المواقع، وقواعد البيانات الموزعة قد تكون ُنسخا من قواعد بيانات تشغيلية لمستخدمي الشبكة في ا

 المناقشة. أوقواعد بيانات معتمدة على الوسائط السريعة  أوتحليلية 

مختلفة من ملفات البيانات المعدة من قبل المستخدمين  أنواع: تتكون من قواعد بيانات المستخدم النهائي .5
 حواسيب محطات العمل العائدة لهم.النهائيين في 

ثروة من المعلومات مقابل رسوم من مقدمي  إلىتمكن هذه القواعد من الوصول : قواعد البيانات الخارجية .6
 .الخدمة

 الشبكاترابعًا: 

بسبب استخدم الحاسوب  أنواعهاانتشر تطبيق الشبكات الحاسوبية في الدوائر والمؤسسات على اختةف 
من خةل تسهيل عملية وسرعتها  األعمالالعمل وزيادة كفاءة  أداءلف المجاالت بغرض تحسين وملحقاته، في مخت

تبادل  إلىاتصال العاملين مع الزبائن والمزودين، ومع تطور شبكات االتصاالت وزيادة استخدامها ازدادت الحاجة 
لة على المستوى العالمي )الكساسبة، المعلومات والبيانات بين وحدات المؤسسة وبين المؤسسات المختلفة داخل الدو 

 الحاسبات من مجموعة أو جهازين لربط برامجو  وأجهزة اتصاالت وسط من الحاسوب شبكة تتكونو  ،(3033
(Truban, 2003). 

 لمستخدميها يمكن بحيث اتصال بخطوط وترتبط معاً  تنتم الحاسبات، من مجموعة بأنها تعريفها ويمكن

 مجموعة ربط بأنها اأيض تعرفو  ، 2008)السالمي،) بينهم فيما المعلومات وتبادل ونقل ةالمتاح الموارد في المشاركة
 في المرتبطة الحاسوب  نتم بين المعلوماتو   البيانات تتبادل شبكة لتكوين االتصال وسائط باستخدام حاسوب أجهزة

 . 2006) ياسين،ة )الشبك
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 بعضها مع مرتبطة األجهزة من مجموعة بأنها ترالكمبيو  شبكة يعرف أن للباحث يمكن سبق ما على وبناء

 يتيح مما السلكية أو سلكية تكون قد الوسائط وهذه االتصاالت وسائط تسمى معينة وسائط بواسطة البعض

 .بينهم فيما والمعلومات البيانات تبادل و المختلفة الموارد مشاركة للمستخدمين

 الشبكات ومزايا أهميةأواًل: 

 التشغيل    كفاءة في تسهم فهي االلكترونية اإلدارة استخدام موضوع في اً بارز  مكاًنا الحاسب شبكات تحتل

 :( 2006السالمي،) خةل من وذلك القرار صنع ودعم

 .المعلومات وتبادل نقل وسهولة االتصال وسرعة كفاءة -

 .استخدامها في بالمشاركة وذلك لألجهزة االقتصادي التشغيل -

 .األخرى للعناصر تكون أن يمكن عنصر كل لدى المتوفرة لبرامجفا البرمجيات، في المشاركة -

 .البيانات قواعد و المعلومات في المشاركة -

 الشبكة عناصر على المهام توزيع تعني التي Distributed Processingالموزعة  المعالجة تطبيق -

 .إنجازها سرعة إلى يؤدي مما المختلفة

 :مثل لحاسوبا لشبكات األخرى المزايا بعض وهناك كما

 العمل على وتشجع اآلراءو  واألفكار الملفات مشاركة من اً جغرافي المتباعدة العمل ومجموعات الموتفين تمكن -

 ,Trubanاألعمال بيئة في السريعة التغيرات مع اً تكيف وأكثر مرونة أكثر المنتمة تجعل، و فريق ضمن

2003)) 
 وتوزيع بالمعرفة، المشاركة، المعرفة نقل المعرفة، ينتخز ، المعرفة تكوين من المعرفة إدارة عملية تسهيل -

 2006) ياسين،) المعرفة
 العاملين جميع وربط الخارجية المنتمة شبكة خةل من وذلك المنتمة مع والزبائن المستفيدين جميع تشبيك -

 . 2006)ياسين، (الداخلية المنتمة شبكة خةل من ووحداتهم أقسامهم في

 أنواع الشبكاتثانيًا: 
 (Local Area Network) المحلي االتصال شبكة .أ 

 مكرسة اتصال قنوات تتطلب للحواسيب اتصاالت شبكة هي :المحلي االتصال شبكة تعريف .3
Dedicated Channels تكون محددة، مسافات سوى يغطي ال الشبكات من النوع هذا أن إال بها، خاصة 

 وتعرف ،( 2005والجنابي، قندلجي) واحدة رافيةجغ منطقة في متقاربة بنايات بضعة أو واحدة بناية عادة
 الشبكة هذه وتربط الرقمية األجهزة مع الشخصية الحاسوب نتم لربط مصممة محلية حاسوب شبكة بأنها اأيض

 في متقاربة مباني إلى تمتد أن ويمكن واحد مبنى في مكاتب عدة أو واحد مكتب في الحاسوب أجهزة من عدد

 على التأثير بالغة تقنية أهمية ذات المحلي االتصال شبكة وتعتبر ،(Laudon& Jane, 2002) واحد مجال

 في اتصاالت لنسج المنتمة منطلق هي الشبكة هذه ألن وذلك تطويرها إستراتيجية وخاصة االلكترونية اإلدارة

، ( 2005،ياسين( الخارج في المؤثرة أو المستفيدة األطراف مع وصةتها بناء في الشروع قبل الً و أ الداخل
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 لعدد تسمح أنها حيث المنتمة في كبيرة ، ضرورة لها المحلية االتصال شبكة أن(Truban, 2003) يذكرو 

 ملفات البرامج، الطابعات، البيانات، تخزين أجهزة مثل المنتمة موارد مشاركة من المستخدمين من كبير

 وهي والبيانات، المعلومات من بنك إلى للوصول وفعالة سريعة طريقة المستخدمين تمنح أنها كما ،تالمعلوما

 .والفعالية الكفاءة من يزيد مما االلكترونية بالنشرات باستبدالها الورقية النشرات توزيع إلغاء على تعمل

 المحلية العمل شبكات مكونات .1

 هابعض مع األجزاء هذه، وتركيب الشبكي، النتام في خاص استخدام له منها جزء كل عديدة أجزاء من تتكون

 :(2008 السالمي،( هي والمكونات الشبكي النتام في الخواص يعطيها البعض
 الرئيس الخدمة جهاز (Main Server:) الشخصـي الحاسب من عادة يختار حاسوب جهاز عن عبارة هو 

 تسـمى الغـرض لهـذا اً خصيصـ كتبـت خاصـة، بـرامج باسـتخراج بـالتحكم الرئيسـي الخدمـة جهاز يقوم و السريع،

 جميـع أن هـو الطرفيـة ومحطاتـه األم الحاسـوب بـين الرئيسـية االختةفـات أحـد ومـن الشـبكة نتام غيلتش ببرامج
 مـرور فـي بـالتحكم الخدمـة جهـاز ويقـوم العمـل محطـة فـي تجـري المحليـة الشـبكة علـى للتطبيقـات المعالجـات

 نتـام إلدارة لمعـدةا البـرامجو  Hard Disk الصـلبة األقـراصن تخـزي وحـدة مـن تكـونيو  تنتيمهـا،و  المعلومـات

 تشـغيل ذاكـرة لديـه تكـون وأن بالسـرعةًا متميـز  الرئيسـي الخدمـة جهـاز يكـون أن يفضـلو  ،المحليـة العمـل شـبكة

 .اً أيض كبيرة الصلبة التخزين ووحدة كبيرة
 العمل محطات :(Work Stations) لتسـتفيد بالشـبكة تلحـق والتـي الشخصـية الحاسـبات أنـواع مـن نوع هي 

 .عليها تؤدى تيال الخدمات من

 الملحقــة األجهـزة :(Peheripherials Equipments) األجهـزة هــذه اسـتخدام المســتخدم ويسـتطيع 

Plotters  والراسمات  Printers الشبكة ضمن وتعمل الموصولة الطابعات مثل. 

 االتصـال وسـائط :(Transmission media) مـن المرسـلة البيانـات لنقـل متنوعـة وسـائل عـن عبـارة وهـي 

 والسـلكية سـلكية نـوعين إلـى تصـنف وهـي ، 2006)ياسـين،ب )الحاسـو  شـبكات، وبـين الشـبكة في آلخر ازجه

 .(2008 السالمي،)

 (Intranet) االنترانت الداخلية المنظمة شبكة .ب 

 بمنحهم الموتفين احتياجات لتلبية تصمم التي و االنترنت تقنيات تستخدم التي الخاصة المنتمة شبكة هي

 نشر هي الداخلية المنتمة شبكة استخدام على الشائعة التطبيقات أهم ومن المنتمة، بيانات إلى صولللو  سهلة طريقة

جراءات سياسات  قواعد الداخلي، الهاتف دليل البشرية، الموارد طلبات الملفات، مشاركة التدريب، برامج التوتيف، وا 

 الناري اردوالج الحماية نتم باستخدام داخليةال المنتمة شبكة أمن حفت ويتم، المنتجات دليل الزبائن، بيانات
Firewall ةالسيطر و  الرقابة تقنيات من وغيرها(Truban, 2003)  قبل من واسعة بصورة االنترانت شبكة وتستخدم 

 التكريتي( المزايا هذه ومن الشبكة هذه توفرها جديدة مزايا اكتساب بهدف وذلك الحجم المتوسطة و الصغيرة الشركات

 :(2002 ،والعةق
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 الخادم  أو المزود جهاز يعمل :الحوسبة تكاليف في االقتصادServer الحاجة تقليل على االنترانت شبكة في 

 على لبنيته اً تمام مطابقة االنترانت شبكة موقع هيكلية ألن البيانات وقواعد البرامج من متعددة نسخ وجود إلى
 .ويسر بسهولة والتطبيقات الملفات تنزيل بخدمة البنية هذه وتسمح االنترنت،

 وأقسام إدارات بين االتصال في الضائع الوقت من الكثير االنترانت استخدام يخفض :السرعةو  الوقت توفير 

 .تكرارها وعدم االتصاالت سير لدقة ضمان وسيلة يؤمن كما الواحدة، المنتمة

 مثل  مختلفة نيةتق منتومات من حاسوب أجهزة بين االنترانت تربط :والمرونة االستقاللية(Apple, IBM)  
 النفاذ إمكانية هو االنترانت به يتفرد الذي الجديد أما الشبكات، كل حال ذلك في حالها الشخصي الكمبيوتر

 .مختلفة عمل منصاتومن  Browser المستعرض هو واحد تطبيق طريق عن المعلومات موارد إلى

 البريد مثل لمستخدميها الويب وتقنيات االنترنت خدمات جميع االنترانت شبكة تقدم :االنترنت خدمات توفير 

 االلكترونية الملفات تقنية ، Real Time Chatting الحقيقي الوقت في الحوار خدمة، e-mail االلكتروني
 .Conference Video الفيديو مؤتمرات خدمة Portable electronic Document المحمولة

  (Extranet):االكسترانت الخارجية المنظمة شبكة .ج 
 شبكة محتويات لبعض بالوصول الزبائن و كالموردين المنتمة خارج في للمستفيدين لتسمح تصمم شبكة هي

 منتجات خصائص عن معلومات على الحصول مثةً  فيمكنهم االنترنت خةل من وذلك) االنترانت) الداخلية المنتمة

 لمنع مثةالسر  كلمات طلب و الناري الجدار  Firewallمثل حماية وسائل الشركة وتستخدم وأسعارها، الشركة

 شبكات وتساعد (,Laudon & Jane 3003) المنتمة شبكة إلى الدخول لهم المسموح غير األشخاص وصول

 الشبكة وقدرات موارد استخدام تم ما إذا التنافسية الميزة امتةك على المنتمة االكسترانت خاصة وبصورة االتصاالت

 توفر و األنشطة جودة تحسين خةل من األعمال فعالية زيادة في االكسترانت شبكة وتساهم كما الة،وفع كفؤة بطريقة

 شبكة أن كما للمستفيدين، المختلفة الفئات معو  الرئيسيين الةعبين مع الفوري لةتصال عالية ومرونة تلقائية

 االنتقال طريق على خطوة ونقله العمل لتحسين يهتؤد مما األعمال قطاع في استخدامها عند كبيرة مزايا لها االكسترانت

 خدمةو  الفواتير توزيع متابعة الشركات، في الشراء عمليات تسهيل مثل المزايا هذه ومن االلكترونية األعمال إلى

 .(2002 والعةق، التكريتي (التوتيف
 إلى بالمنتمة ةنتقالل المعلومات تكنولوجيا تستخدم واالكسترانت االنترانت شبكتي أن يتضح سبق ومما

 تربط الذي الوقت ففي الخارجية، بيئتها مع عةقتها إدارة وفي الداخلية بيئتها في االلكترونية باإلدارة العمل مستوى

 مباشرة الكترونية اتصاالت روابط لبناء تستخدم االكسترانت شبكة فإن الداخل، في المنتمة أوصال االنترانت شبكة

  .( 2005ياسين،) أخرى جهة من والمجهزين جهة من الزبائن مع وفورية
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 المبحث الثاني
 تحسين األداء اإلداري

 أواًل: تمهيد
نتاجقدرة المنتمة على استخدام مواردها بكفاءة  هوك األداء المؤسسي مخرجات متناغمة مع أهدافها  وا 

ج أعمال المنتمة في ضوء المتكاملة لنتا المنتومةوهو ، Peterson & others, 2003)) ومناسبة لمستخدميها
 األداءوكة التعريفين يتفقان بكون ، ( 3000، وآخرون مخيمر) تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية

حصولها على بالمؤسسي يعبر عن مدى قدرة المنتمة في التفاعل مع بيئتها الداخلية والخارجية، وذلك فيما يتعلق 
نتاج منتجات مطلوبة من قبل المجتمع، واألداء بهذا المفهوم يتضمن ا الداخلية، مواردها المختلفة وكفاءة عملياته وا 

ثةثة أبعاد هي أداء األفراد في إطار وحداتهم التنتيمية المتخصصة، وأداء الوحدات التنتيمية في إطار السياسات 
 .(3033ة، بالعامة للمؤسسة، وأداء المؤسسة في إطار البيئة التي تعمل بها )الكساس

 والمتقدمة الحديثة اآلالت واألجهزة استخدام من ينتجان ال واإلبداع القوية، المنافسة أن الحالي العصر مفاهيم أهم نم

نما ،فحسب النفقات تقليل ومحاولة  العاملون، األشخاص الموتفون، وهو على اإلطةق مصدر أهم باستخدام وا 

 وكيفية ، ألعمالهم أدائهم وحسن وكفاءاتهم موتفيها اتبقدر  اهتمامهابمدى  مؤسسة أي نجاح على يحكم صبحأو 

أم  خاصة كانت سواء مؤسسة أية موارد من مورد أهم البشري العنصر يشكل حيث المال البشري رأس استثمار
 وبالتالي هذا المورد، كفاءة على المؤسسة وفعالية كفاءة تتوقف حيث خدمية، أم إنتاجية صغيرة، أم كبيرة حكومية،

 كفاءة ، وترتبط 2005))شاويش، االستفادة المثلى منه واالستفادة المورد هذا استثمار على مؤسسة أية دارةإ تحرص

 استخدام طريق عن وذلك المنتمة المتوفرة في والبشرية المالية للموارد األمثل باالستخدام المنتمات في األداء

 لتحقيق للتنفيذ قابلة وموضوعية واضحة أهداف على يةفهي مبن وبالتالي المنتمة أهداف لتحقيق المناسبة األساليب

 في التنتيمي والهيكل اإلدارية القيادة نوعية أن (Alinio, 2008)  أوضحو ، 2003) لألداء )العثمان، مستوى أفضل

 في أيضا أثر لها الشعبية المشاركة( ان Chandrannuj, 2004) بينو  الةمركزية، تطبيق في كبير أثر لها المؤسسة

 .الةمركزية مبدأ طبيقت
 عن ويعبر لتحقيقها، الةزمة والوسائل األهداف من كة تعكس التي األنشطة أهم من الوتيفي األداء يعتبر

 إلى المنتمات تسعى التي بالمخرجات ويرتبط العمل، هذا في المرغوب اإلنجاز مستوى بلوغ أو العامل كفاءة مدى

 يرقى ال كان إذا أما ،منه الغرض يحقق فإنه إنجازه، المطلوب للعمل مناسبا داءاأل كان فإذا2004)   ،قيبالر  (تحقيقها
 لرفع عليها العاملين وتدريب جديدة وطرق وسائل استحداث يتطلب ذلك فإن العمل، إلنجاز المطلوب المستوى إلى

 سوف ولهذا 2006) المانع،( العاملين أداء تقييم تل في إال عليه التعرف يتم ال وهذا أدائهم مستوى وتحسين كفاءتهم

بنتم  وعةقته تقييمه وطرق األداء معايير وتوضيح وتعريفه مفهومه حيث من األداء شرح المبحث هذا يتناول
 .المعلومات االدارية
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 األداء مفهومًا: ثاني
 لنتائجوا السلوك مجموع أنه أو واإلنجاز، السلوك بين التفاعل بأنه األفراد مستوى على األداء تعريف يمكن

 اإلنجاز وبين ناحية من السلوك بين الفصل لصعوبة ولك النتائج أو اإلنجاز إبراز إلى الميل مع ،اً مع تحققت التي

 في النتام ينتجها التي القيمة ذات المخرجات فهو المؤسسة مستوى على األداء تعريف أما ،أخرى ناحية من والنتائج

 المدخةت تحويل إلى يهدف جهدانه  لألداء تعريف 2006) المانع،) ويلخص  ،  2003)درة، (خدمات أو سلع شكل

 إلى يسعى جهدانه أو ، ممكنة تكلفة بأقل محددة مواصفات ذات منتجات المخرجات من عدد إلى بالتنتيم الخاصة

 قوىال بين توافق و تفاعل نتيجة يتهر هادف وتيفي سلوك، وانه ككل المنتمة أهداف ثم ومن الوتيفة أهداف تحقيق

 أفعال من تتكون استجابة، أو هو نتيجة تحقيق إلى يهدف سلوك، وانه به المحيطة الخارجية والقوى للفرد الداخلية

 على والقدرة العمل، وبيئة ومناخ الفردية، الدافعية :هي رئيسة محددات ثةثة بين تفاعل محصلة، وأنة أفعال وردود

 المكتبية والتجهيزات والرؤساء بالزمةء والعةقة العمل مناخ تتضمن ةخارجي املعو ب يرتبط األداء، وان العمل إنجاز

 الفرد ومهارات قدرات تتضمن داخلية بعوامل يرتبط األداء، و العمل ضغوط ومستوى العمل مكان مةئمة ومدى

 والوسط والبيئية ةالوراثي بالعوامل كبير حد إلى األداء يرتبط، وكذلك الوتيفي ورضاه العمل نحو واتجاهاته واستعداداته

 .المكتسبة والخبرات التعلم ونوع بالفرد المحيط الثقافي

 المؤسسي األداءًا: ثالث

تختلف باختةف الوحدة التي يتم قياسها  أغراضيحقق مجموعة  ألنه األهميةالمؤسسي بالغ  األداءقياس 
ضمن ثةثة ( 3005، قحف أبو)و( 3004)حزام، و( French, 2003( ويتفق معه كة من )3005، إدريس)

 :أبعاد
مجموعة فوائد منها، وعلى سبيل المثال، قياس الفاعلية  األداءيحقق قياس  على مستوى المنظمة: -

وطرق عةجها، وتوافر  اإلداريالتنتيم، وتحديد جوانب الضعف  إنتاجيةالتنتيمية والتعرف على 
 األساسالمتوقع وتوافر  باألداءتنبؤ ، وتحسين طرق التالقراراالضرورية التخاذ  اإلداريةالمعلومات 

 .األنشطةالموارد البشرية وبما يكفل تحسين هذه  أنشطةالموضوعي لكثير من 
الموضوعة  األهدافعدة فوائد منها متابعة تنفيذ  األداءيحقق قياس  على مستوى الوحدة التنظيمية: -

لقوى العاملة والكشف عن المشكةت وتدعيم عملية االتصال وتخطيط ا األنشطة أداءومتابعة تحقيق كفاءة 
 .إنتاجيتهاتحسين  إلىبما يؤدي  واألقسام اإلداراتبين  المنافسةالتنتيمية وتصويبها وتشجيع  أو اإلدارية

الفرد ودعم  أداءالفرص المتاحة لتحسين وتطوير تشمل تحسين  األداءفوائد قياس  إن على مستوى الفرد: -
تشجيع اإلدارة وتنمية المنافسة بين األفراد وتشجيعهم على بذل الجهد وحصولهم على  بأنفسهم األفرادثقة 

شعار األفراد بالمسئولية  وزيادة اإلنتاجية والكشف عن الطاقات والقدرات غير المستغلة لدى األفراد وا 
 .ات االيجابية لألفراديوتحقيق الرقابة الذاتية، وتدعيم تشجيع السلوك
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 :األداء معاييرًا: رابع
 األداء فيها يعتبر التي المستويات هي أو عليه، للحكم به يقارن وبالتالي الفرد إليه ينسب الذي ساساأل هي

 ما العاملين تعريف في تساعد أنها حيث األداء، تقويم عملية لنجاح ضروري أمر المعايير هذه تحديد و ،اً يومرض اً جيد

 االعتبار بعين تؤخذ أن ينبغي التي األمور إلى نالمديري وتوجه المنتمة، أهداف تحقيق بخصوص منهم مطلوب هو

خةصهم أدائهم درجة رفع على يساعد مما العاملين بمشاركة المعايير هذه تصاغ أن والبد كما األداء، لتطوير  وا 

 قياسه المراد األداء عن التعبير في ادقيق يكون أن نوعيته كانت ومهما المعيار في ويشترط  2003)الهيتي،) للمنتمة

 :هي المعيار بها يتميز أن يجب التي الخصائص أهم فإن لذاو 

 الصدق ويرتبط لقياسه، وضع ما بالفعل يقيس المعيار كان إذا ما إلى الصدق مفهوم يشير Validity: الصدق .3
 . 2006)المغربي،) األداء قياس معيار و الحقيقي األداء بين التوافق بتعتيم

 استخدامه وتكرار عليه االعتماد إمكانية أي القياس معيار اتساق مدى لىإ الثبات يشير Reliability: الثبات   .3

 معايير طريق عن تجميعها تم التي البيانات لنفس المختلفين الرؤساء تفسيرو  وصف في الثبات ومدى القياس في

 فإذا مرة؟ من أكثر المعيار نفس استخدم إذا النتائج نفس على المقيم يحصل هل :التالي التساؤل يثار حيث القياس

 المغربي،) المعيار هذا في والثقة لةطمئنان يدعوا مما المعيار ثبات على ذلك دل باإليجاب اإلجابة كانت
2006). 

 من الكثير أن فمع األداء، معايير باستخدام سيقومون الذين األفراد قبول إلى يشير Acceptability: القبول .1

 استخدامها رفض إلى يميل ثم ومن وطاقاته، المدير وقت تستهلك ولكنها اتوالثب بالصدق اً غالب تتسم األداء معايير

 العاملين أداء وتنمية تطوير  بغية وذلك والعاملين المديرين من كل بقبول القياس معايير تحتى أن ينبغي لهذا
 .2006)  المغربي،)

مكانية المقياس وضوح وتعني Easiness: االستخدام سهولة .4  العمل في الرؤساء قبل من استخدامه وا 
 . 2003)الهيتي،)
 األداء معايير أهم

 :يلي فيما (2006 المانع،( األداء معايير أهم تنحصر
 كثيرة معاني تحمل الجودة و العمل، أداء مستوى عن تعبر حيث المنشأة، نشاطات بجميع الجودة ترتبط :الجودة .3

 حقيقية مؤشرات باستخدام المنتمات التزام نييع الواقعي فالمعنى حسي، ومعنى واقعي معنى ذات فهي ومتعددة

 المتعارف والمقاييس بالمواصفات المنتمات والتزام معايير استخدام ثم ومن والهدر، الفاقد ونسبة اإلنتاج، كمعدل

 بمعنى منها، والمستفيد الخدمة متلقي وأحاسيس مشاعر على يرتكز فإنه للجودة الحسي المعنى أما عليها،

 يناسب جودة بمستوى الخدمات هذه تقديم في العاملون نجح وهل تقديمها يتم التي الخدمات عن مرضاهو  اقتناعهم
 .احتياجاتهم ويلبي توقعاتهم

مكانات قدرات يتعدى ال أن يجب وهذا المنجز، العمل حجم بالكمية يقصد :الكمية .3  ال نفسه الوقت وفي األفراد وا 
مكاناتهم، قدراتهم عن يقل  في مشكلة إلى يؤدي وقد بالتراخي العاملين يصيب مما األداء، ءبط يعني ذلك ألن وا 
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 المنجز العمل وكمية حجم على االتفاق يفضل لذلك، األداء معدالت زيادة على القدرة عدم في تتمثل المستقبل

 تدريب و خبرات من الفرد يكتسبه ما مع يتناسب بما األداء معدل في النمو من مقبول معدل لتحقيق كدافع

 .هيةتوتس

 مما دخة، وليس مال رأس فهو التعويض، أو للتجديد قابلةال غير الموارد من كونه إلى الوقت أهمية ترجع :الوقت .1

 .رجعة غير إلى ويمضي الدوام على يتضاءل ألنه حياتنا من لحتة كل في الصحيح االستغةل استغةله يحتم

 الضرورية واإلجراءات للخطوات توقعي بيان آخر بمعنى أو العمل، أداء فيها يسير التي الخطوات هي :اإلجراءات .4

 لتحقيق باستخدامها والمصرح بها المسموح واألساليب الطرق على فاقتاال يجب لذلك المهام، لتنفيذ إتباعها الواجب

 المنتمة مستندات في ومدونة متوقعة العمل إنجاز في المتبعة والخطوات اإلجراءات كون من وبالرغم األهداف،

 اإلجراءات على والمرؤوسين الرؤساء بين االتفاق يفضل أنه إال وتعليمات، ونتم وقوانين قواعد وفق لمنشأةوا

 واضحة الصورة تكون حتى تسلمها، أو تسليمها أو المعامةت بإنجاز يتعلق ما سواء العمل إنجاز في المتبعة
 لدى واإلبداع االبتكار عمليات قتل يعنى ال وهذا، العاملين أحد بغياب األداء يتأثر ال وحتى األطراف لجميع

 إنجاز في مفضل كأسلوب اعتماده قبل رئيسه مع تنفيذه المرؤوس يريد ما على لتفاهماو  االتفاق ولكن العاملين،

 .والقوانين واللوائح والتعليمات للنتم مخالفته وعدم اتفاقه ولضمان العمل

 األداء تقييمًا: خامس
خةل مساعدة األفراد للتعرف على أهمية كل فعل من تلك  ل منتعم منتمةال علتج التي ةلالوسي وه

فاألداء المؤسساتي محصلة لكل من األداء الفردي وأداء الوحدات التنتيمية  ،األفعال، والتي تقدر بالمةيين
يقاس بمجموعة باإلضافة إلى تأثيرات البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية عليهم، فأداء الفرد في المنتمة 

متنوعة من المقاييس يتم من خةلها تقييم أدائه وصوال إلى التأكد من أن أنتمة العمل ووسائل التنفيذ في كل إدارة 
تحقق اكبر قدر ممكن من اإلنتاج بأقل قدر من التكلفة وفي اقل وقت وعلى مستوى مناسب من الجودة، ويقاس 

ال أن المقاييس التي تستخدم في اغلب األحيان هي مقاييس فعالية أداء كل إدارة بمجموعة أخرى من المعايير إ
المنتمة لقياس األداء فيها للوقوف على مدى قرب المنتمة من الفعالية وتشمل كل من مقاييس الفعالية االقتصادية 

 (.3006، العدلوني) والسياسية الداخلية و الخارجية والرقابية والبيئة
 الموتف قيام مدى على موضوعي حكم إصدار من تمكن وسيلة كونها عن تخرج ال األداء تقييم عملية

 مستوى ذات مسئوليات وتحمل بواجبات القيام على قدرته من كذلك التحقق و بمسؤولياته، النهوض و وتيفته بواجبات

 بشكل حددةم وأساليب قواعد إلى ومستندة مخططة عملية هي العاملين أداء تقييم عملية، ف(2005 شيخة، أبو (أعلى
 المقصرين على العقوبات إيقاع بهدف واألخطاء العيوب كشف إلى تسعى ال ايجابية عملية أنها كما وواقعي موضوعي

 .(3005 شيخة، أبو) واللحتة التو في تتهر ال النهائية نتائجها كانت وان مستمرة، حركية عملية وهي الموتفين من
 في وسلوكهم وانجازاتهم وصةحيتهم العاملين كفاءة بقياس تعنى لتيا العملية تلك العاملين أداء تقييم عمليةو 

 ،مستقبة أعلى مناصب تقلد على واستعدادهم الحالية مسؤولياتهم تحمل على مقدرتهم مدى على للتعرف الحالي عملهم
 :( وهي 2002نصر اهلل، (األداء تقييم لمفهوم أساسية مرتكزات عدة هناكو 



 

34 

 

 وقصوره كفاءته مدى في وتعريفه ، عمله في العامل وسلوك أداء على الوقوف لىإ تهدف حيوية عملية أنها -
 .ومسؤولياته واجباته أداء في

 تطوير بهدف والضعف، القوة نقاط عن الكشف على والمبنية لعاملين ا وتطوير لتحسين موجهة عملية أنها -
 وفق لألداء المستمر والتحليل ةحتةالم تطلب مستمرة عملية أنها ككل المنتمة أداء وبالتالي العامل أداء

 .العامل أداء بموجبها يقاس ثابتة ومواعيد ومعايير سياسات
 والبروز عادلة ومكافئات تقديرات على وللحصول للترقية للعاملين الفرصة إتاحة شأنها من عملية أنها -

 .التقييم في موضوعيةوال الدقة ويراعي العاملين بين يساوي عادل، تقييم نتام اتبع لو ما في والتميز
 أثناء وتصرفاتهم سلوكهم ومةحتة لعملهم، العاملين أداء وتحليل دراسة" بأنه العاملين أداء تقييم ويعتبر

 النمو إمكانيات على للحكم وأيضا الحالية، بأعمالهم القيام في كفاءتهم ومستوى نجاحهم، مدى في للتحكم ذلك العمل،

 عبد) أسس عدة على المفهوم هذا ويقوم أخرى، لوتيفة ترقيته أو أكبر، لمسؤوليات لهوتحم المستقبل في للفرد والتقدم

 :2000) الباقي،
 من ناحية وسلوكه تصرفاته وعلى ناحية، من أعماله ونتائج الفرد أداء على ينصب التقييم أن :األول -

 .أخرى
 الحكم على وعلى ناحية، من الحالية وتيفته في الفرد نجاح على الحكم على يشتمل التقييم أن :الثاني -

 .أخرى ناحية من المستقبل في وترقيته نجاحه مدى
 انجازهم مدى على والحكم للعاملين الجماعي أو الفردي األداء لقياس وسيلة بأنه األداء تقييم فعر وي

 وطبيعة ناحية، من العاملين األفراد وقابليات ومهارات بقدرات يرتبط أن شأنه من ذلك أن إذ بلوغها، المتوخى لألهداف

 وفاعلية كفاءة على أساسي بشكل تركز لألداء التقويمية المعايير أن كما أخرى، ناحية من قياسه ومعايير األداء

 . 2007)،الخرشةو  حمود (تحقيقه المراد االنجاز
 العمل، يعةطب متطلبات مع تتفق التي بالكفاءة إليهم المسندة لألعمال العاملين أداء بأنه األداء تقييم عرفوي

 .2003) العثمان،) .العاملون هؤالء مع المتعامل الجمهور ورضا المنتمة، في المسئولين رضا بذلك لتحقق
 :2003))السويلم،  هي نقاط بعدة الوتيفي األداء تقييم مفهوم لخصقد و 

 يكونل مستمر بشكل األداء ويراقب يةحت شخص وجود تطلب منتتمة مستمرة عملية هي األداء تقييم أن -
 .موضوعي التقويم

 التوتيف قرارات في العدالة إثبات عند قانونية ناحية من إليها يستند سنوية رسمية وثيقة يعد األداء تقييم أن -
 .العاملين حقوق من وغيرها التدريب أو النقل أو الترقية أو

 للحكم الموتف أداء رنةمقا بموجبها يتم لألداء محددة ومعدالت معايير وجود تتطلب عملية األداء تقييم أن -
 .بالعمل وسلوكه كفاءته مستوى على

 على والعمل الضعف، نواحي تشخيص إلى ذلك يتعدى بل فقط التقدير على يقتصر ال األداء تقييم أن -
 .إمكانياته وتطوير أدائه تحسين على الموتف وتحفيز عةجها
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 :األداء وقياس تقييم فوائد
 وضع حول بالبيانات والمعلومات فقط يزودنا األداء قياس المنتمة، أداء إدارة عن يختلف المنتمة أداء قياس

 واتخاذ قياسه بعد األداء تحسين بعمليات القيام األداء فتتضمن إدارة أما واستراتيجياته مشاريعها نجاح ومدى المنتمة

 بقياس االكتفاء وعدم همابين الخلط عدم يجب ككل المنتمة ألداء وتطوير خطط تحسين تنفيذ يتبعها تصحيحية قرارات

 أهمية بيان يمكنو ، (2009 ،النعيميالصحيحة ) وجهتها إلى المنتمة تقود تصحيحية إجراءات دون اتخاذ األداء

 يلي بما هافوائد تلخيص يمكن والتي األداء، قياس لتحقيقها يسعى التي األهداف من البشري العنصر أداء قياس
 :( 2005شاويش،)

 ترقيتهم يتم وبالتالي العاملين، قدرات عن األداء قياس يكشف Promotion and Transfers: والنقل الترقية -

 .وقدراته تتناسب التي الوتيفة في فرد كل ووضع نقل في يساعد كما وتائفهم، من أعلى وتائف إلى

 في األداء قياس يساعد Evaluation of Supervisors and Managers: والمديرين المشرفين تقييم -

 .وتوجيهاتهم إشرافهم تحت يعمل الذي الفريق أعضاء وتطوير تنمية في والمديرين المشرفين فاعلية مدى يدتحد

 اقتراح في يسهم األداء قياس Wage and salary Adjustments: واألجور الرواتب في تعديةت إجراء   -

 زيادة يمكن األداء قياس من عليها الحصول يتم التي المعلومات ضوء ففي للعاملين، المناسبة المالية المكافتت

 .لهم معين حوافز نتام اقتراح ويمكن كما إنقاصها أو العاملين وأجور رواتب

 تقييم في مقبوال، مقياسا أو معيارا يعتبر أن يمكن األداء قياس Yardsticks or Criteria: معيار أو مقياس -

 وكذلك المؤسسة، في التدريب فاعلية مدى على كالحكم وذلك األفراد، مجال في أخرى تطبيقات و سياسات

 .إعدادها يمكن التي البحوث بتقارير يتعلق فيما

 وقد أدائهم، لتحسين إجراء واقتراح العاملين ضعف لتقويم أداة هو األداء قياس Counseling: المشورة تقديم -

 للتطوير حافزا األداء سقيا يعتبر أن يمكن آخر وبمعنى وخارجها المؤسسة داخل التدريب شكل التحسين يأخذ

 .له ومقياسا الشخصي

 المشرفين يشجع األداء قياس Requiring Acquaintance: واإلطةع الشخصية للمعرفة متطلب يعتبر -

 ِقبل من المرؤوسين لهؤالء الشخصية المعرفة عنه فتنتج القياس عملية أثناء بمرؤوسيهم االحتكاك على

 .يقيمه عمن الكثير يعرف أن يجب المقيم أن إذ المشرفين،

 العوامل من يعتبر األداء قياس Discovering of Training Needs: التدريبية االحتياجات اكتشاف -

 .الةزمة والتطوير التدريب برامج أنواع تحديد وبالتالي التدريبية الحاجات عن الكشف في األساسية

 (:2008)عكاشة،  الوظيفي األداء محددات
دراك بالقدرات، تبدأ التي الفرد لجهود الصافي ثراأل هو الوتيفي األداء  أن هذا ويعني المهام، أو الدور وا 

 الدور إدراك، القدرات، الجهد) :من كل بين المتداخلة للعةقة نتاج أنه على إليه ينتر أن يمكن معين موقف في األداء
 (.المهامو 
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 الفرد يبذلها والتي، والعقلية الجسمانية الطاقة إلى الحوافز التدعيم على الفرد حصول من الناتج الجهد ويشير

 عبر القدرات هذه وتتقلب تتغير وال الوتيفة، ألداء المستخدمة الشخصية الخصائص فهي القدرات أما مهمته، ألداء

 في جهوده توجيه الضروري من أنه الفرد يعتقد الذي االتجاه إلى المهمة أو الدور ادارك ويشير قصيرة، زمنية فترة

 .مهامه أداء في بأهميتها الفرد يعتقد الذي والسلوك األنشطة وتقوم خةله، من عملال

 األداء قياس خطوات

 اإلدارة تزود الموضوعة وبذلك األهداف مع الحالية األداء نتائج مقارنة إلى االستراتيجية الرقابة عملية تهدف

 العملية هذه وتتألف راألم تطلب إذا التصحيحية الضرورية اإلجراءات واتخاذ النتائج لتقييم الضرورية الراجعة بالتغذية

 :وهي 2005) الدوري،)و  1996))القطامين، كما ذكرها أساسية خطوات خمس من

 ها علي الرقابة إحكام يتم التي العناصر وتقيم تراقب أن يجب التي األداء نتائج تحديد: األولى الخطوة -
 .الثبات من عالية وبدرجة بموضوعية استق أن على والقابلية بالقدرة تتصف أن يجب

 ألن وذلك األهمية بالغة خطوة تعتبر الخطوة هذه إن األداء لقياس محددة معايير صياغة: الثانية الخطوة -
 بهذه وهي اإلستراتيجية، األهداف عن مفصة تعبيرا تمثل النتائج قياس في تستخدم التي األداء معايير
 .يجب كما األهداف تحقق أن منها يتوقع والتي المقبولة ألداءا نتائج مقاييس تشكل التي الصفة

  الثانية الخطوة في المحددة المعايير باستخدام ذلك هو كما الحالي األداء قياس :الثالثة الخطوة -

 األداء نتائج كانت إذا فيما معرفة إلى الخطوة هذه وتهدف المعايير مع األداء نتائج مقارنة :الرابعة الخطوة -
 .األهداف مع النتائج طابق حالة في هنا الرقابية العملية وتتوقف ال أم األهداف مع متطابقة الحالي

 من البد فانه األهداف، مع تتوافق ال األداء نتائج كانت إذا التصحيحية اإلجراءات اتخاذ :الخامسة الخطوة -
 :يلي ما لمعرفة وذلك اجعةالر  التغذية باستخدام الموقف لمعالجة المناسبة التصحيحية اإلجراءات اتخاذ

 .ال أم لتصويبها تصحيحية إجراءات وتتطلب وحقيقية كبيرة واألهداف النتائج بين االنحرافات هل -
 .ذاتها؟ االستراتيجي التخطيط عملية في كانت االنحرافات هذه أنتجت التي األخطاء هل -
 .ال أم الموضوعة األهداف النجاز مناسبة العمل في استخدمت التي المختلفة العمليات هل -

 (:3033، القرشي) اإلداريداء األ على تحسيننظم المعلومات اإلدارية  أثر

جاءت نتم المعلومات اإلدارية كواحدة من النتم القادرة على جمع ومعالجة وتصنيف، وحفت البيانات، 
تنتيم وتوجيه ورقابة، وعلى والمعلومات التي يحتاجها متخذو القرارات للقيام بالوتائف اإلدارية كافة، من تخطيط و 

مجاالت العمل في المنتمة كافة ، حيث شهدت المنتمات العامة والخاصة نقلة كبيرة في أنتمة المعلومات، تمثلت 
باستخدام الحاسب وقواعد البيانات وشبكات االتصال، باإلضافة للوسائل التكنولوجية األخرى التي ساهمت في وجود 

 اسي على استخدام الحاسب.بشكل أس نتام معلومات يعتمد
فالمعلومات ثروة، وتكمن أهميتها ليس في عملية اتخاذ القرارات فقط، بل تتعدى ذلك لتستخدم أيضا في 

األداء، ولكن يعد استخدام المعلومات  عمليات إدارية أخرى كوضع الخطط، ورسم السياسات، والرقابة، وتقويم
حيث ينتر لألداء على أنه من العمليات اإلدارية ، ات جاذبية وأهميةر هذه االستخدامونتمها في تقويم األداء أكث
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األساسية، ومن المواضيع الحساسة التي البد منها عند التفكير، والتخطيط لعمليات التطوير في أي منتمة، فمن 
عداد برامج تطويرية تتناسب مع تروف المنتمة، واحتياجاتها ، وقدراتها  خةله تتمكن اإلدارة العليا من تصميم وا 
 الفعلية ، ومن دون إجراء تقييم ألوضاعها سيكون من الصعب على المنتمة إعداد خطط وبرامج مناسبة.

أداء العاملين ُيَعدهُ عصب التطوير اإلداري حيث يتم من خةلها متابعة أداء الموتف، وتحسين قدراته 
، ج األداء متماشية وأهداف المنتمةالعمل لجعل نتائالوتيفية، وهذه العملية لها تأثيرات في سلوك األفراد وجماعات 

وتعطي العامل القدرة على إنجاز المهام والواجبات الموكلة إليه وتطوير قدراته على تحمل مسؤوليات إضافية تحقق 
وبذلك يمكن استكشاف العناصر  ،له درجة عالية من الرضا الوتيفي، وتعطيه القدرة على التكيف مع بيئة العمل

 تبة على األداء البشري من حيث الكفاءة واإلنتاجية، األمر الذي ينعكس أثره على الفعالية الكلية للمنتمة.المتر 
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 الثالث المبحث
 المنظمات غير الحكومية في فلسطين

 
 تمهيد: أوالً 

 مجاالت في تنشط التي الطوعية االجتماعية المبادرات عدد من إلى تشير األهلية الحكومية غير المنتمات

 وغيرها، اإلنسان حقوق عن والدفاع المحلية المجتمعات بتنمية االهتمام إضافة إلى االجتماعية، الخدمات مثل مختلفة

بداع بحرية والعمل التجربة، على بالقدرة وتمتاز مستقلة، مرنة مؤسسات وهي (،  2007حةوة، أبو) المخاطر وتحمل وا 
 المجتمع، في تحول أو اجتماعي تغيير لتحقيق معا ة، يرتبطونمشترك اهتمامات لها الناس من مجموعاتأو أنها 

 عدم حيث من الدولة عن ويختلفون واالقتصادية، السياسية القوة أصحاب للتأثير على الشعبية التعبئة في قدرتهم وتكمن

المال  رأس على تعتمد ومصالح موارد امتةك عدم حيث من الخاص القطاع عن القهر، ويختلفون ألدوات امتةكهم
 .)3003)قنديل، 

 أو كلياَ  إما مستقلة االهتمامات، متنوعة وجماعات مؤسسات بأنها األهلية المؤسسات الدولي البنك عرف كما

 األمم وتعرهفها 2006) أهداف تجارية )الهيتي، لها وليس والتعاوني اإلنساني بالعمل وتتسم الحكومات، عن جزئياَ 

 تتجاوزها التي الفئات أوضاع وتحسين واألفراد، خدماتها للجماعات بتقديم تهتم ددةمح رؤية لها منتمات بأنها المتحدة

عادة والطوارئ اإلنمائية المشاريع في ميادين عملها يتحدد كما اإلنمائية، التوجهات ا   بثقافة تهتم وكذلك التأهيل، و 

 (2003 الكسادي،) دالألفر  واالجتماعية االقتصادية الحقوق  عن والدفاع المجتمع
 بموجب عقد تنشأ التي المدنية التنتيمات تلك بأنها المنتمات غير الحكومية تعريف يمكن أنه الباحث ويرى

 تلبي مشتركة غايات، وأهداف تحقيق أجل من وعدم الربحية، الطوعية، أساس على األفراد من مجموعة بين تأسيسي

 .المحلي المجتمع احتياجات
 مكونات المجتمع المدني: ثانياً 

ويدخل في دائرة مؤسسات المجتمع المدني طبقًا لهذا التعريف،أي كيان مجتمعي منتم يقوم على العضوية 
 (3030 ،الطهراوي)أهم مكونات المجتمع المدني  فان المنتمة تبعًا للغرض العام أو المهنة أو العمل التطوعي،

النوادي ، األهليةالجمعيات جمعيات التعاونية، النقابات المهنية، النقابات العمالية، الحركات االجتماعية، ال هي
 .مراكز البحوث والدراسات ،الرياضية واالجتماعية

 المدني المجتمع مقومات ومكوناتو  خصائص: ثالثاً 
 :(2000 الصبيحي،) يلي ما منها الخصائص من العديدب المدني المجتمع يتسم

 البيئة تحدث في التي والتطورات المتغيرات مع التكيف على المدني المجتمع قدرة وهي :التكيف على القدرة -
 .المدني المجتمع بها يعمل التي

 .المؤسسات من غيرها أو الدولة إلى المؤسسة خضوع عدم :االستقالل -
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 .قانونها الداخلي حسب الداخلية شئونها إدارة في باستقةلية المؤسسة تمتع :والتنظيمي اإلداري االستقالل -
 ( 2007ليلة،( أما المستقبل في تطورها على تؤثر المؤسسة داخل صراعات دوجو  عدم ضرورة :التجانس -

 مستقل فضاء أنه الحر، التطوعي العمل أو الفعل :هي خصائص عدة إلى يستند المدني المجتمع أن فيرى
 .الدولة عن نسبيا
 سياسية، المنتماتال واألحزاب القوى :نوعين إلى تقسيمها يمكن فإنه المدني المجتمع لمكونات بالنسبة أما

 :إلى ( 2003مورو،و  )شكر طبيعتها حسب وتصنف األهلية
 نوادي هيئات األهلية، الجمعيات التعاونية، الجمعيات االجتماعية، الحركات والعمالية، المهنية، النقابات 

 تجاريةالغرف ال الطةبية، واالتحادات الشباب مراكز واالجتماعية، الرياضية النوادي بالجامعات، التدريس
 .والصناعية

 الحرة والبيئة، الصحافة والتنمية والمرأة اإلنسان حقوق كمراكز والتنموية الدفاعية الحكومية غير المنتمات 
 . إلخ ..الثقافية والجمعيات والدراسات البحوث مراكز والنشر، اإلعةم وأجهزة

هو المجتمع  األهلي فالمجتمع ،المدني المجتمع من جزء األهلي العمل منتماتان  (2011 )أبراش، ويرى
 عن تعبر أن يجب هذه المنتمات بالتالي ،المجتمع من جزء فهو المدني، أو األهلي المجتمع أسميناه سواءً  المدني،

 المنتمات نفسها هي بالضرورة ليست الدول األخرى في المدني المجتمع أو األهلية فالمنتمات اجتماعية، خصوصية

 األهلي. مجتمعه مجتمع لكل  وبالتالي فلسطين، في المدني والمجتمع األهلية
 بشكل األفراد والجماعات بين ينشأ الذي والمنتم الحر، الطوعي المجتمع هو المدني المجتمع أن الباحث ويرى

 .العام الصالح لخدمة مشتركة وغايات أهداف لتحقيق السعي أجل من مستقل،

 :المدني المجتمع وظائف : رابعاً 

 :يلي ما ومنها ( 2003مورو،و  )شكر المدني للمجتمع الوتائف من مجموعة هناك

 والقضايا والمطالب المشاكل أولويات تحديد في المدني المجتمع مؤسسات دور خةل: تجميع المصالح -
 .تحقيقها على والعمل بالجمهور، الخاصة

 العنف إلى اللجوء ندو  والحوار النقاش وفق المشاكل حل خةل من ذلك ويتم :وظيفة حسم حل الصراعات -
 الدولة أجهزة أو

 .لألفراد المعيشية التروف تحسين خةل من وذلك زيادة الثروة وتحسين االوضاع: -
 الصالحة القيادة مبادئ تعزيز على المدني المجتمع مؤسسات قدرة خةل من وذلك: خلق قيادات جديدة -

 .والشعبية العلمية والمعرفة بالحركية تتصف والتي
 واحترام، اآلخرين التطوعي العمل نحو الجمهور بتشجيع القيام خةل من :مدنية ديمقراطية إشاعة ثقافة -

 .القانون وسيادة والتعاون والتسامح والحوار السلمية الحلول إلى واللجوء
 اجتماعي طابع ذات متعددة، مجتمعية تشكيةت عدة من يتكون المدني المجتمع أن سبق مما لنا يتضح

 تشكل المدني المجتمع أن فكرة القول ويمكن تخصصي، ونخبوي أهلي، شعبي خيري، مجتمع ا بينم متنوع جماهيري
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 يمكن التي التخصصي البعد ذات المدني مؤسسات المجتمع إطار في الجماهيرية المشاركة لفكرة عمليا وتجسيدا إطارا

 واالنخراط االنضمام أو لمؤسساتا هذه تأسيس عملية في المجتمع سواء شرائح لجميع تأطير عملية في تساهم أن

 اإلنسان وحقوق المواطنة وقيم مبادئ تعزيز على فلسفته في يقوم المدني أن المجتمع عضويتها، كما في طوعي بشكل

 في يساهم المجتمع في فاعل بدور القيام أجل من تقويته في تساهم صالحة بيئة إلى يحتاج باالنتماء، كما والشعور

 .والسياسية واالقتصادية ،االجتماعية أبعادها كلب شاملة تحقيق تنمية

 :في فلسطين األهليقطاع العمل : خامساً 
في  التطوعي العمل تجربة إلى جذوره تعود فلسطين في األهلي العمل ريخات أن (2010رمضان،  )أبو يرى

 مقاومة إطار الجماهيري، في خياربال المؤمنة السياسية القوى من ابتكارها تم والتي الماضي القرن من الثمانينيات بداية

 . المختلفة المجاالت في الخدمات تقديم مسؤولية وتحمل االحتةل،

يعتبر قطاع العمل األهلي في فلسطين من أهم القطاعات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني حيث و 
اخل المجتمع، فهي أهم تلعب مؤسسات العمل األهلي دور حيوي وفعال في إطار تنشيط الحراك الديمقراطي د

قنوات المشاركة الشعبية، وهي البنية التحتية التي تؤسس الن تكون الديمقراطية نتامًا للحياة وأسلوبًا لتسيير 
 .(3006 المجتمع )سرحان،

 في عملها حيث تطور نوعها، من فريدة حالة الخصوص، وجه على الفلسطيني األهلي المجتمع حالة وتعتبر 

 الموضوعية الناحية من األهلية لعبت المؤسسات حيث والتنموية، الخدمية ومؤسساتها الدولة غياب وفي االحتةل تل

اغاثة تعليم من الدولة، غياب في الدولة مؤسسات دور  الفئات أكثر إلى الوصول واستطاعت .الخ ...وتنمية وصحة و 

 والدفاع باألسرى كالعناية أخرى خدمات تقديم دورها ليشمل لةحتةل، الفلسطينيين ومقاومتهم نضال من كجزء احتياجا

 سياسيا كان دورها أن إال األهلية، المؤسسات به قامت الذي اإلغاثي الطابع من الرغم اإلنسان، وعلى حقوق عن

 تغييب غياب أو في الدور هذا امتد وقد أرضهم فوق الفلسطيني الشعب أبناء لصمود ومعززا لةحتةل بامتياز، مقاوماً 

 اختصاص عن بعيدة أحيان كثيرة في تبدو سياسية أدوارا المدني المجتمع من عدة رموز لعب إلى الدولة، تمؤسسا

 .2011) يونس،)األهلي  عملها

 المجتمع عةقة تنتم قوانين وفق يتم الفلسطينية األهلية المؤسسات عمل أن (2003 ،علبة أبو  (وترى
 العناوين ويمكن تلخيص المؤسسات، هذه قدمتها التي الخدمات نوعتت وقد. والشعبية الرسمية بمؤسساته الفلسطيني

 والرعاية الكبار، وتعليم األمية ومكافحة وأسرهم والمعتقلين السجناء شئون رعاية" يلي فيما الخدمات لهذه العريضة

ها، حيث يعود ب ، والمهام المنوطةوأهميتهاونطاق عملها،  هناك جدل واسع حول تعريفها ودورها، أن إال، الصحية
والمجتمع المدني في السياق التاريخي الفلسطيني لتطور  األهليخاصة بتعريف العمل  أسباب إلىهذا الجدل  أصل

ليسبق القطاع الحكومي  األهليسطيني الذي يتهر به العمل ل، والى خصوصية الوضع الفاألهليمفهوم العمل 
والهامة كجزء من المقاومة  األساسيةالوطني ولتقديم الخدمات قام ولسنوات عديدة بتوفير واجهة للعمل  إذالوطني، 
 .(3006 )النشاشيبي وحجازي، والصمود
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 :في فلسطين األهليتطور العمل : سادساً 
 ،يصنفها )عبد الهاديحيث تماشيًا مع التروف السياسية لفلسطين،  األهلياختلفت استراتيجيات العمل 

 :الى (3004
تتمثل  ةفي تلك الفتر  األهليةكانت استراتيجيات المنتمات  :(2191-2121) فترة االنتداب البريطاني . أ

 إلى إضافةحينه،  الذي كان يهدد المجتمع في األساسيكونها الخطر  األراضيبمقاومة اليهودية ومصادرة 
 العمل االغاثي لمنكوبى الحرب والمواجهات مع اليهود.

شهدت تلك الفترة هبوطًا : (2191 -2191) وغزة والمصري في الضفة الغربية األردنيفترة التواجد  . ب
الواسعة في صفوف  اإلحباطنتيجة تروف مختلفة أهمها حالة  األهليملحوتًا في منسوب العمل 

 تقريبًا. األحزابلضعف  إضافة، 3948الفلسطينيين بعد نكبة 
زيز صمود الشعب في تلك الفترة بتع األهليالعمل  إستراتيجيةتمثلت : (2111-2111) فترة السبعينات . ت

 رؤية تنموية لتلك المنتمات. أليالفلسطيني في مواجهة االحتةل الصهيوني، مع غياب واضح 
في تلك الفترة السيما خروج منتمة  األهليالعمل  إستراتيجيةكانت  :(2111 - 2111) تالثمانينافترة  . ث

سات المختلفة التي تناولت تطور وتؤكد الدرالتنمية من اجل الصمود والمقاومةك، التحرير من لبنان هي كا
تعزيز الصمود  إستراتيجيةالفلسطيني أن تلك المرحلة كانت متميزة ونوعية في االنتقال من  األهليالعمل 

 أهليةمؤسسات  إنشاء إلىمرحلة التنمية من اجل الصمود والمقاومة، مما ساهم في التوجه  إلىوالمقاومة 
 اعية والصحية والنسوية والنقابية.ذات طابع تنموي كاتحادات اللجان الزر 

 التنمية المقيدة، إستراتيجيةفي تلك المرحلة ك اإلستراتيجيةكانت : (2111 -2111) األولىفترة االنتفاضة  . ج
شهدت هذه المرحلة تغيرات هامة ونوعية على وقد ، التنمية من اجل الصمود والمقاومة والبناء إستراتيجية
 أهليةالفلسطينية من جهة،كما شهدت نشوء منتمات  األهليةة للمؤسسات والبرامج التنموي األهدافصعيد 

 فلسطينية جديدة سميت بالمراكز والمنتمات المهنية المتخصصة.
 التحضير لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، خةل االنتفاضة على شعار األساسيتعد تمحور النشاط 

جانب عنصر المقاومة، وهذا  إلىملها ودورها، وهو عنصر البناء بعدًا آخر لع األهليةالمنتمات  أضافتوبالتالي 
 بدوره تطلب نشوء مؤسسات مساندة جديدة، مهنية ومتخصصة.

 عام أوسلوبعد اتفاق  ةالفلسطينيبعد نشوء السلطة الوطنية  :(1111 -2111) فترة نشوء السلطة الوطنية . ح
التنمية البشرية المستدامة من خةل  حداثأ إستراتيجيةفي تبني  األهليبدأت مؤسسات العمل  (3991)

 عدة ادوار رئيسية أهمها:
من جهة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة  اإلسرائيليالجاد والحقيقي والفعال في مقاومة االحتةل  اإلسهام -

 .أخرىوالديمقراطية من جهة 
 في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي. اإلسهام -
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 إلىى بلورة رؤية ونماذج تنموية مبتكرة ومستندة لالمجتمع المحلي والعمل ع المساهمة في تلبية احتياجات -
 المجتمع.

وضعف دور  (3000)مع اندالع االنتفاضة الثانية في عام  :(1121 -1111) فترة االنتفاضة الثانية . خ
نقسام حالة اال إلى إضافةللمواطنين،  األساسيةالسلطة، وعدم قدرتها على تلبية العديد من االحتياجات 

، واستمرار ممارسات االحتةل في الضفة وغزة، بناًء على ما تقدم تولد للمؤسسات (3006)الفلسطيني عام 
وتقديم خدمات الدعم النفسي  يغاثوبدأ الدور التنموي لتلك المنتمات يتراجع لحساب الدور اإل األهلية

 أجندتهتغير في  إلى وأدت األهليمل على طبيعة الع أثرتكل تلك المتغيرات تلفة من المجتمع، لفئات مخ
 .(3009 )محيسن،

 :غزةقطاع واقع المنظمات غير الحكومية في : سابعاً 
تعمل على تقديم الخدمة بشكل تكاملي  أساسيةتتكون المجتمعات في العصر الحديث من ثةث تجمعات 

ولة، ومنتمات القطاع الخاص، للمواطن، وتتكون تلك التجمعات من المنتمات الحكومية والتي تمثل مؤسسات الد
المنتمات غير الربحية، حيث تلعب تلك  أو األهليةوالمنتمات غير الحكومية والتي يعرفها البعض بالمنتمات 

المنتمات دورًا رئيسيًا في المجتمعات الحديثة من خةل تقديمها للخدمات المختلفة في مجاالت الصحة والتعليم 
 .(3009 )المشهراوي، البحثية والمراكز والمرأةوالديمقراطية  اإلنسان وحقوق عةمواإلوالزراعة والبيئة والتنمية 

 )المنظمات غير الحكومية( األهليةالتعريف القانوني للمنظمات 
غير  أوعديدة بحسب المنطلق الثقافي والبيئي، فهو قطاع تطوعي  أسماءتطلق على القطاع الخيري 

تطلق للداللة  األسماءالقطاع الثالث، كل هذه  أوالقطاع المستقل  أيضاً  قطاع غير هادف للربح، وهوأو حكومي، 
على مساحة النشاط االجتماعي والممارسات العامة والفردية والمؤسسية خارج نطاق القطاعين الحكومي وقطاع 

 .األعمال
في المادة  3000لسنة  (3)رقم األهليةينص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات : حسب القانون الفلسطيني -

 أواقتصادي،  أونشاط اجتماعي،  أوخدمة  أيهو  األهليالنشاط  أنعلى  األول( من الفصل 1رقم)
اختياريًا ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع  أوغيره، يقدم طوعًا  أوتنموي  أو ثقافي،

 .ياً تربو  أو ثقافياً  أو فنياً  أو روحياً  أو مادياً  أومهنيًا  أو اجتماعياً 
وزارة )مؤسسة  (854)ما مجموعه  (3033) ديسمبرحكومية المسجلة حتى البلغ تعداد المنتمات غير 

 (.3033 ،الداخلية الفلسطينية
 :(3009)الطهراوي،  مجاالت عمل المنظمات غير الحكومية في محافظات غزة: ثامناً 

 ت التالية:المجاال إلىفي غزة  الحكوميةيمكن تقسيم مجاالت عمل المنتمات غير 
للمواطنين ة الجمعيات والنقابات الصحية والتي تقدم الخدمات الصحي إنشاءمن خةل  المجاالت الصحية: -

 والنساء. لألطفالالجمعيات التي تقدم خدمة الصحة النفسية  إلى إضافةوذوي االحتياجات الخاصة، 
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 اإلستراتيجيةوتغير  (3991)ينية عام بعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسط :اإلنسانمجال الديمقراطية وحقوق  -
مؤسسات الديمقراطية  وأخذتالمقاومة والبناء  إلستراتيجيةالمعمول فيها لدى المنتمات غير الحكومية، 

بالتزايد لتلبي الحاجات الجديدة للمجتمع الفلسطيني من جهة، ومتطلبات المانحين من جهة  اإلنسانوحقوق 
والديمقراطية...إلخ،  اإلنسانلشفافية والنزاهة والحكم الصالح وحقوق فبدأت تتشكل مؤسسات تعنى با أخرى

وقد ساهمت تلك المنتمات بشكل كبير في زيادة الوعي لدى المواطنين في مفاهيم الديمقراطية وحقوق 
 .اإلنسان حقوقلدورها في رصد وفضح انتهاكات  إضافة اإلنسان

خدمات متنوعة للمرأة والطفل منها الصحية والنفسية  هلياألقدمت كافة مجاالت العمل  مجال المرأة والطفل: -
من المنتمات المتخصصة في مجال دعم  دلتلك الخدمات تهرت العدي إضافةواالجتماعية واالغاثية، لكن 

 وحماية المرأة من العنف، قضايا المرأة والطفل، والتركيز على حقوق المرأة والطفل حسب المواثيق الدولية،
 النسوية التي تعمل على مساعدة ومساندة المرأة اقتصاديًا. اإلقراضر مؤسسات تهو  إلى إضافة

حاولت المنتمات االستفادة من المنح المقدمة من الممولين في خلق حالة من مجال التنمية االقتصادية:  -
ن م مختلفةالتنمية رغم القيود المفروضة على تلك المنح من خةل استغةل تلك المنح في دعم قطاعات 

المجتمع الفلسطيني، فنشأت جمعيات المزارعين والصيادين والحرفيين، والنقابات المهنية المتخصصة، 
وغيرها  ،اإلسكاني واإلقراضالثروة الحيوانية،  ومشاريع ،واإلقراض الصغيرة عالمشاري تطويرلمراكز  إضافة

 تنمية مستدامة. إلحداثمن المنتمات الهادفة 
من المانحين تهرت  االشتراطاتفي فلسطين، وتزايد  األهليةزدياد تعداد المنتمات مع ا مجال بناء القدرات: -

في بناء  متخصصةوجود كوادر مؤهلة للعمل في تلك المنتمات، من هنا بدأ تهور مؤسسات  إلىالحاجة 
 ، ومن ثم بدأ يتوسع عمل تلكاألهليةالقدرات من خةل التأهيل والتدريب للعاملين في قطاع المنتمات 

لبروز قطاع واسع  أدىالمنتمات الحكومية، مما  المنتمات لتدريب وتأهيل الخريجين، الشباب الجامعي،
 المختلفة من المجتمع الفلسطيني. القطاعاتلبناء قدرات وتأهيل  باألساسمن تلك المنتمات والتي هدفت 
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 الدراسات السابقة
 

 تناولت نظم المعلومات اإلداريةي المحور األول: الدراسات الت

 اإلداري الدراسات التي تناولت موضوع تحسين األداء المحور الثاني:

 األداء حسينالدراسات التي تناولت نظم المعلومات اإلدارية في ت المحور الثالث:
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 الدراسات السابقة: 

راسـة ســواء بشــكل مباشــر أو يسـتعرض هــذا الجــزء مـن خطــة الدراســة الدراســات السـابقة المتعلقــة بموضــوع الد
 غير مباشر، وقد تم تقسيمها إلى ثةث محاور:

 ي تناولت نظم المعلومات اإلداريةالدراسات الت المحور األول:
 اإلداري األداء تحسينالدراسات التي تناولت موضوع  المحور الثاني:
 داءاأل وتحسينالدراسات التي تناولت نظم المعلومات اإلدارية  المحور الثالث:

 وقد تم ترتيب الدراسات السابقة من األحدث إلى األقدم.
 المعلومات اإلدارية نظمأوال : الدراسات التي تناولت 

 :الفلسطينيةأواًل: الدراسات 
 (1020 ،دراسة )الحلبي .2

ة فـي على الالمركزيـة دراسـة تطبيقيـة علـى وزارة الماليـ وأثرهاالمحوسبة  اإلداريةنظم المعلومات عنوان الدراسة: )
 (قطاع غزة

 وزارة فـي الةمركزيـة علـى وأثرهـا المحوسـبة اإلداريـة المعلومـات نتـم مةئمـة مـدى قيـاس إلـى الدراسـة هـذه هـدفت

 البيانـات جمع لغرض ( فقرة ( 62من تتكون استبانه وتطوير تصميم تم الدراسة أهداف ولتحقيق غزة، قطاع في المالية

 (79) منهـا ، اسـترجعموتفـاً  ( 104 ) عـددهم البـالغ العينة أفراد على االستبانة توزيع تم ولقد، الدراسة متغيرات وقياس

 باسـتخدام وذلـك الدراسـة، لهـذه اإلحصـائي بالتحليـل للقيـام (SPSS)اإلحصـائية  الحزمـة علـى االعتمـاد وتـم اسـتبانة،

 إلـى الدراسـة توصـلت التباين وتحليل سيبرمان ارتباط معامل الوصفي، اإلحصاء مقاييس :التالية اإلحصائية األساليب

 بكفاءة تتمتع التنتيمية( البشرية،البرمجية،  المادية،( المحوسبة  اإلدارية المعلومات نتم متطلبات أن أهمها نتائج عدة

 والةمركزية المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم بين إحصائية داللة ذات عةقة ووجود المبحوثين، نتر وجهة من عالية

 نتـم أثـر " حـول إحصـائية داللـة ذات عةقـة وجـود عـدم إلـى الدراسـة توصـلت كمـا ،غـزة قطـاع فـي لماليـةا وزارة فـي

 )الجـنس، الديموغرافيـة للمتغيـرات تعـزى "غـزة قطـاع فـي الماليـة وزارة في الةمركزية على المحوسبة اإلدارية المعلومات
 العلمي(. المستوى الوتيفي، المؤهل الخبرة، العمر،

 (:1002مري،دراسة )الع .1

 عنوان الدراسة: )أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على أداء العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية( 
 شـركة فـي أداء العـاملين علـى المحوسـبة اإلداريـة المعلومـات نتـم أثـر علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت

( (360عـددهم  البـالغ العينـة أفـراد علـى توزيـعسـتبان ا تصـميم تـم الدراسـة أهـداف ولتحقيـق الفلسـطينية، االتصـاالت
دارة لمتطلبـات تشـغيل إحصـائية داللـة ذو أثـر وجـود  أهمهـا نتـائج عـدة إلـى الدراسـة توصـلت وقـد ،موتفـاً   نتـم وا 

 فـروق وجـود ,االتصـاالت، شـركة فـي أداء العـاملين علـى التنتيميـة( البشـرية، )الماديـة، البرمجيـة، اإلداريـة المعلومـات
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 العلمـي، )المسـتوى الديموغرافيـة للمتغيـرات تعـزى الدراسـة حـول موضـوع المبحـوثين تصـورات بـين إحصـائية داللـة تذا
، البرمجيـة، البشـرية، الماديـة المستلزمات لكل من جيد الوتيفي(، ووجود مستوى المستوى العمل، مكان الخبرة، سنوات

 التنتيمية. المستلزماتو 
 2009)، عمر أبودراسة ) .3

 القطـاع علـى تطبيقيـة دراسة - األزمات إدارة في وأثرها المحوسبة ةاإلداري المعلومات نظم ةالدراسة: )فاعلي عنوان

 (.ينفلسط في المصرفي

 فـي العاملـة المصـارف قدرة في وأثرها المحوسبة ةاإلداري نتم المعلومات ةفاعلي مدى اسقي إلى الدراسة هدفت

ن فلسـطي فـي العاملـة المصـارف عجميـ علـى الدراسـة طبقـت، و الوصـفي المنهج موتم استخدا أزماتها، إدارة على نفلسطي
 نتـم نفلسـطي فـي العاملـة المصـارف لـدى وجـدي :ةالتاليـ النتـائج الدراسـة أتهـرت مصـرف، ولقـد 21 عـددها والبـالغ

 وتوجـد علومـات،للم دةجيـ ةبحمايـ وتتمتـع ةاإلداريـ اتللمسـتوي ومةئمـة جـدا دةجي بدرجة فعالة ة محوسبةإداري معلومات

 علـى نفلسـطي فـي العاملـة المصـارف قـدرة نوبـي ةاإلداريـ نتـم المعلومـات ةفاعليـ نبـي ةإحصـائي داللـة ذات ةقويـ عةقـة

 مع ألخرى مرحلة من تتفاوت األزمات إدارة على المحوسبة ةاإلداري وماتلالمع ر نتمتأثي درجة أن األزمات، كما إدارة

 ألنها المحوسبة ةاإلداري المعلومات بنتم االهتمام ادةزي: بالتالي الدراسة أوصت اة، كممعنوي ذات عهاأن جمي مةحتة

منهـا،  والتحـوط األزمـات تجنـب علـى القـدرة المصـارف عطـيي النتـام ةفاعليـ ادةزيـ وأن المصـرفي عصـب العمـل تعتبـر
 مـن للتأكـد فعلـي ارهـا بشـكلواختب مسـتمرة بصورة ثهاتحدي تماألزمات ي إلدارة وهاتوسيناري جاهزة خطط وجود وضرورة

 المقترحـات ووضـع الضـعف مـواطن المبكـر واكتشـاف اإلنـذار إشارات رصد مهامه من عمل قفري لوتشكي تها،صةحي

شـراكوفعاليـ بكفـاءة معالجتهـا ةوكيفيـ الزبـائن باألزمـة فلتعريـ االتصـاالت بدائل كافة زتجهي لحلها، و  فـي الزبـائن ة، وا 

 األزمات. معالجة ةكيفي
 (1002 ،سبت أبوة )دراس .4

تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع عنوان الدراسة: )
 (غزة

 الجامعات )المعـدات في اإلدارية المعلومات مكونات نتم بين فروق وجود مدى استكشاف إلى الدراسة هدفت

 فـي العـاملين األفـراد كفـاءة- المعلومـات نتـم لـدائرة المسـتوى التنتيمـي -نـاتالبيا وقواعـد االتصـاالت -البرمجيـات–

 صـنع عمليـة فـي اإلداريـة المعلومـات نتـم واسـتخدام المعلومـات جـودة قيـاس دور إلـى الدراسـة كمـا وتهـدفالنتـام(، 

 أن :هم النتـائج التاليـة، وتوصلت إلى أ( متخذ قرار باستخدام العينة الطبقية395)تم توزيع االستبانة على القرارات، 

 المعلومـات نتـم واسـتخدام الكميـة(-المناسـب التوقيـت-المةئمـة-الدقـة (المعلومـات جودة بين قوية طردية عةقة هناك

القـرارات، وأن نتـام المعلومـات اإلداري الحـالي فـي الجامعـات الفلسـطينية يعتمـد بشـكل أساسـي علـى  صنع عملية في
ات العاملين ، وأن هناك تنوع في تخصصات كفاءة عاليةمة في الجامعات حديثة وذوأن األجهزة المستخد ،الحاسوب

هم، ، وأن ب بشــكل كبيــر مــع األعمــال المنوطــة إلــين لــديهم كفــاءة وخبــرات إداريــة وفنيــة تتناســفــي نتــم دعــم القــرار وأ
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 المسـتوى بـين قوية عةقة البرامج المستخدمة تساعد على التبادل المرن للمعلومات بين مستخدمي النتام، وأن هناك

 تعطـي ال حيـث الخبيـرة الـنتم إلى ترتقي ال الحالية المعلومات نتم أن إلى القرارات، وأتهرت الدراسة التنتيمي وجودة

أو  الـوطن داخـل إحصـاء مع مراكز المباشر وعدم اتصالها خارجية لمعلومات إحصائية توفيرها وعدم. للمشكةت حلوالً 
 خارجه.

 (1004 ،غنيمدراسة ) .2

 (نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات في بلديات قطاع غزة بفلسطينعنوان الدراسة: )
رارات فــي بلــديات دور نتــم المعلومــات اإلداريــة المحوســبة فــي عمليــة صــنع القــ التعــرف علــى إلــى الدراســة هــدفت
وكـان  ،( بلديـة فـي قطـاع غـزة33ت عينـه الدراسـة مـن )وتألفـتم استخدام االستبانة كأداة لجمـع البيانـات، ، قطاع غزة

 إنتـاج المحوسـبة وبـين اإلداريـة المعلومـات لـنتم التحتيـة البنيـة تـوفر بـين قويـة طرديـة عةقـة وجـودمـن أهـم النتـائج 

 ذلـك فـي بمـا العمـل جوانـب تغطيـة علـى تالمعلومـا نتـام ة قـدر ضـعفو  ،القرار لصناعة الةزمة المعلومات واستخدام

 نتـام لعمـل واضـحة خطـط وجـود النتـام، وعـدم مـن مناسـب للمسـتفيدين التنتيمـي مكانـات الماديـة، وأن المسـتوىاإل

 المعلومـات اإلداريـة نتـم وتطـوير تطبيـق عملية جوهري بشكل يعيق أساسيا معوقا يمثل اإلداري المحوسب المعلومات

 .البشرية ضرورة توفر بنية تحتية ومن ضمنها المواردوأوصت ب، تالبلديا في
 (2004 ،الشرفا) دراسة .6

 غزة( بقطاع الصحة وزارة في المستخدمة المعلومات نظم عنوان الدراسة: )تقييم
 وتحديد الرئيسية األنتمة المحوسبة تقييم خةل من الصحة وزارة في المعلومات أنتمة تقييم إلى الدراسة تهدف

مقطعيـة  مسـحية دراسةوكانت الدراسة عبارة عن ستخدميها، م نتر وجهة من استخدامها على المؤثرة المختلفة العوامل
( 156شملت ) وقد في البحث المستهدفة الفئة باعتبارهم مباشر بشكل المحوسبة المعلوماتية مستخدمي األنتمة لجميع

 ولقد (،%80االستجابة ) نسبة وكانت فيها إجراءات العمل حوسبة تمت صحية مؤسسات أربع على موزعين مستخدما

 المحـاور تعـالج وأخـرى شخصـية معطيـات اشـتمل علـى ذاتيـة التعبئـة اسـتبانه تعبئـة خـةل مـن المعلومـات جمـع تـم

اإلحصـائي  البرنـامج اسـتخدام تـم وقـد والتـدريب البيانات إدخال وطريقة للنتام مثل الحاجة المعلومات ألنتمة األساسية
(SPSSفـي إدخـال ) ( %74) أن الدراسـة نتـائج أتهـرتو .المةئمـة حصـائيةاإل االختبـارات واسـتخدام البيانـات وتحليـل

 كانـت التوجهـات تلـك وأن األنتمـة حـول تلـك توجهـات إيجابيـة لـديهم المحوسـبة المعلومـات ألنتمـة المسـتخدمين مـن

 كـل فـي غيـرهم مـن أفضـل أكاديميـة شهادات يحملون توجهات من أنو شملتها الدراسة  التي األنتمة جميع بين متقاربة

 بشـكل األنتمـة تلـك لمسـتخدمي العمـر تقـدم مـع عام بشكل يقل األنتمة تلك اإليجابي حول التوجه وأن تقييمال عناصر

 .متوسط المعلومات نتم تشغيل في المستخدمة المعدات مباشر، وأن أداء
 (1000دراسة )الشنتف، .7

سـة ميدانيــة علـى البنــوك المعلومـات اإلداريـة المحوســبة فـي عمليـة صــنع القـرارات درا معنـوان الدراسـة: )دور نظــ
 التجارية العاملة بقطاع غزة(
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بنوك ال فيالمعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات  مدور نتالتعرف على لدراسة إلى اهدفت 
( موتـف مـن 63وكانـت عينـه الدراسـة تتكـون مـن) ،لجمـع البيانـات اسـتبانةالتجارية العاملة بقطاع غزة، تم اسـتخدام 

وجـود ارتبـاط طـردي ضـعيف  :وكـان مـن أهـم النتـائجقرارات للمستويات اإلدارية الثةثة عليا ووسطى ودنيـا متخذي ال
جـــراءات( وعمليـــة صـــنع اإلاألفـــراد و  –االتصـــاالت وقواعـــد البيانـــات  –بـــين مكونـــات النتـــام )المعـــدات والبرمجيـــات 

ى التنتيمي لدائرة نتم المستو )ضعيف بين  ووجود ارتباط طردي ،القرارات ألنها عةقات ليست ذات دالله إحصائية
الكفايــــة ، فعاليــــة نتــــم المعلومــــات اإلداريــــة، جــــوده المعلومــــات الناتجــــة عــــن نتــــم المعلومــــات اإلداريــــةالمعلومــــات، 

وعـــدم وجـــود اخـــتةف ذو داللـــه إحصـــائية بـــين نتـــم ة وعمليـــة صـــنع القـــرارات، االقتصـــادية لـــنتم المعلومـــات اإلداريـــ
  .المحوسبة وعملية صنع القرارات باختةف جنسية البنك وطني وغير وطنيالمعلومات اإلدارية 

 ًا: الدراسات العربية:ثاني
 (1002ال مراد،و  الحياليدراسة ) .2

دراســة اسـتطالعية فــي  – مؤشــرات نجـاح نظـام المعلومــات اإلداريـة ودورهـا فــي اإلبـداع والتميـزعنـوان الدراسـة: )
 (المصارف الحكومية واألهلية في مدينة الموصل

فـي  مؤشـرات نجـاح نتـام المعلومـات اإلداريـة ودورهـا فـي اإلبـداع والتميـزعلـى  التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت
ات أن هنــاك تــأثير لمؤشــرات نجــاح نتــام المعلومــالمصــارف الحكوميــة واألهليــة فــي مدينــة الموصــل، وتوصــلت إلــى 

واقترحــت ، اإلداريــة والمتمثلــة باســتخدام النتــام وقناعــة المســتفيد فــي الميــزة التنافســية المعبــر عنهــا باإلبــداع والتميــز
 ألهدافـهالـذي تمتلكـه ومـدى تحقيقـه  اإلداريـةضـرورة قيـام المنتمـات بقيـاس مسـتوى نجـاح نتـام المعلومـات  الدراسـة:

المسـتفيدين مـن المخرجـات المعلوماتيـة للنتـام ومـدى  آراءمسـح  فتـرات دوريـة مـن خـةلمسـتمر وب المرسومة وبشـكل
في مجال نتام  اإلدارةضرورة تطوير مفاهيم و  ،استخدامهم للنتام وقناعتهم به ىمن مد للتأكدمةئمتها الحتياجاتهم 

ـــة ســـواء للمـــدراء فـــي  مـــن كـــانوا  أوالوســـطى  اإلدارة أوالعليـــا  اإلدارةالمعلومـــات للمســـتفيدين فـــي المصـــارف المبحوث
لحاقهم، وذلك عبر برامج التوعية  اإلداريةمتعاملين مع نتام المعلومات  بالدورات التدريبية التي يمكن من خةلهـا  وا 

 .غناء هذا الجانب وتعزيزهإ

 (:1002بني حمدان، و  دراسة )الشلبي .1

 دراسة حالة( –ركزية لشركة توليد الكهرباء الم اثر تقانة المعلومات في اإلبداع المنظميعنوان الدراسة: )

شـركة توليـد الكهربـاء  لمنتمي، فيدام تقانة المعلومات في اإلبداع اثر استخالدراسة إلى لتعرف إلى أ هدفت
( إداري 46وقـد اشـتملت عينـة الدراسـة علـى )لمنتمـي فـي هـذه الشـركة، اى اإلبـداع مستو  من حيث األردنية المركزية

علقــة بتقنيــة ي عمليــة جمــع البيانــات علــى اســتبانه احتــوت علــى أســئلة متمــن مختلــف المســتويات اإلداريــة، واعتمــد فــ
وقــد تــم اســتخدام الرزمــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة، لتحليــل البيانــات واســتخدمت المعلومــات واإلبــداع المنتمــي، 

المنتمـي، كمـا وتـم  األساليب اإلحصائية الوصفية لمعرفة تصورات أفراد العينة ألثر أبعـاد تقانـة المعلومـات واإلبـداع

../AppData/تدريب%20دورات/PhD/مؤتمر%20إدارة%20منظمات%20الأعمال%20التحديات%20العالمية%20المعاصرة/الأبحاث%20المشاركة%20النهائية/بحث%20الدكتور%20أحمد%20مؤيد%20ود%20نجلة.doc
../AppData/تدريب%20دورات/PhD/مؤتمر%20إدارة%20منظمات%20الأعمال%20التحديات%20العالمية%20المعاصرة/الأبحاث%20المشاركة%20النهائية/بحث%20الدكتور%20أحمد%20مؤيد%20ود%20نجلة.doc
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استخدام اختبار تحليل االنحـدار الختبـار اثـر المتغيـرات المسـتقلة علـى المتغيـر التـابع وتحليـل التبـاين األحـادي، وقـد 
وجـود و لمنتمـي، اوجود عةقة ايجابية وذات داللة إحصـائية مـا بـين تقانـة المعلومـات واإلبـداع ة إلى توصلت الدراس

 الموارد البشرية واإلبداع المنتمي. و بين المكونات المادية ذات داللة إحصائية ما  عةقة
 2009) )المري،  دراسة .3

 بـالقوات الطبيـة للخـدمات العامـة اإلدارة العـاملين فـي أداء كفـاءة رفـع فـي الحديثـة التقنيـة دور(عنـوان الدراسـة: 

 السعودية( المسلحة

 للخـدمات العامـة اإلدارة فـي العـاملين أداء فـاءةك رفـع فـي الحديثـة التقنيـة دور التعـرف علـى إلـى الدراسـة هدفت

 واألفراد لضباطالمتمثل في ا الدراسة لمجتمع الشامل الحصر طريق عن التحليلي الوصفي منهجال  تم استخدام ة،الطبي

 لجمع كأداة استبانه واعتمد على شخصًا، (1200) عددهم الرياض منطقة في الطبية للخدمات باإلدارة العامة العاملين

 يستخدمها التي الحديثة التقنيات نوأ متوسطة، بدرجة في الحديثة التقنية تتوافر:  أهمها من نتائج إلى وتوصل البيانات،

 ورقيـة نسـخ وعمـل وتسـجيلها، المعـامةت إنهـاء فـي الحاسـب اآللـي اسـتخدام: هـي أعمـالهم مهـام إنجـاز فـي العـاملون

 العامـة اإلدارة السـتخدام اً جـد القوية اإليجابية االنعكاسات نوأ الملونة،و  الطابعات العادية خةل من المهمة للمعامةت

نجاز العمل، إجراءات تسهيل : هي منسوبيها أداء على الحديثة للتقنية المسلحة الطبية بالقوات للخدمات  من كم أكبر وا 

ن المعوقـات المعـامةت، إنجاز في والدقة ،يومياً  المعامةت  بدرجـة الحديثـة للتقنيـة اسـتخدام ندو  تحـول التـي المهمـة وا 

 أهميـة تأكيـد فـي تسـهم عمـل خطـة وعـدم تـوافر الحديثـة، التقنيـات اسـتخدام مجـال فـي التدريبية الدورات قلة  :هي عالية

 العـاملين بتزويـد الدراسـة أوصـت الحديثـة، وقـد التقنيـات لتفعيل استخدام التدريبية الدورات مناسبة وعدم الحديثة، التقنية

عـدادو  الحديثـة، التقنيـات اسـتخدام علـى قـدراتهم لزيـادة الةزمـة التدريبيـة راتبالـدو   لتطبيـق ومتكاملـة عمـل شـاملة خطـة ا 

 الوصـول حتـى تـدريجياً  المسـلحة بـالقوات للخـدمات الطبيـة العامـة باإلدارة اإلداري العمل في الحديثة التقنيات واستخدام

 ة.اإلداري للمعامةت المطلق اآللي التعامل إلى
 2007) )بدح،  دراسة .4

 العصبية بدبي( الجراحة مستشفى في األداء على العمل حوسبة عنوان الدراسة: )أثر

هدفت الدراسة إلـى معرفـة أثـر حوسـبة العمـل علـى أداء العـاملين فـي مستشـفى الجراحـة العصـبية بـدبي، وتـم 
 مـن مفـردة مكونـة ( 222 ) مـن تكونـت يطةبسـ عشـوائية عينة على استبانه توزيعو  التحليلي، الوصفي المنهجاستخدام 

 المسـتقلة )التجهيـزات، المتغيـرات بين موجبة عةقة وجود إلى الدراسة والمرضى، وتوصلت واإلداريين والفنيين األطباء

 العمـل وأوصـت الدراسـة بضـرورة ،المستشـفى فـي األداء وبين (البيانات موارد البرمجيات، االختصاصيون المناسبون،

 مـن الصـحية المؤسسـات يمكـن الـذي بالشـكل البيانـات المعلومـات وقواعـد تكنولوجيـا مجـال فـي التطـورات مواكبـة علـى

 اسـتخدامات علـى رقابيـة إجـراءات إدخـال وضـرورة األداء، تحسـين فـي هـذه األنتمـة اسـتخدام مجـال فـي كفاءتهـا زيـادة

 والتغيير. لضررل المعلومات وسرية أمن تعرض دون تحول المستشفى في األجهزة المستخدمة
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 (  2004دراسة )سكر، .2
 (األعمال قطاع في القرارات صنع عملية في اإلدارية المعلومات نظم عنوان الدراسة: )استخدام

 األعمال، قطاع في صنع القرارات عملية في اإلدارية المعلومات نتم استخدام على التعرف إلى الدراسة هدفت

 جمهوريـة فـي المعلوماتيـة وحقـل والصـناعة حقـول البتـرول مـن حقـل لكـ فـي منتمتـين علـى دراسـته الباحـث طبـق وقـد

 المنتمـات إنتاجيـة فـي مباشـر بشـكل يـؤثر اإلداريـة المعلومـات نتـم أن تطبيـق إلـى الدراسـة وخلصـت العربيـة، مصـر

 اإلداري، المسـتوى علـى وللمعرفـة للمعلومـات أفضـل معالجـة امـتةك خـةل مـن األربـاح الكثيـر مـن جنـي فـي ويسـاعد

 نتـم وأهميـة تطبيـق أثـر يعـرف الخـاص القطـاع وأن المنتمـة، فـي الـدنيا المسـتويات فـي المعلومات ألهمية ووجود فهم

 مـن أقـل يعتبرونهـا األحيـان وفي بعـض اإلدارية المصاريف من نوعاً  يعتبرونها ولكن منتماتهم في اإلدارية المعلومات

 إشراف تحت إدارية معلومات نتم وحدة تأسيس بضرورة   لدراسةوأوصت ا، استردادها يمكن ال والتي الثابتة األصول

 اإلداريـة المعلومـات لـنتم وحـدات لتأسـيس باإلضـافة المعنيـة، والتـدريب للمنتمـات الكافيـة المعرفة بنشر تهتم الحكومة

 دولة.ال ميزانية كاهل تثقل التي اإلدارية المصاريف تقليل في يساعد مما والسلطات المعنية الوزارات داخل

 ًا: الدراسات األجنبية:لثثا
 ( (Ben Asscili, 2009دارسة .2

 (الطبية القرارات اتخا  عملية تحسين في المعلومات تكنولوجيا مساهمة تقييم) عنوان الدراسة:
 الطوارئ أقسام في الطبية، القرارات اتخاذ عملية تحسين في المعلومات تكنولوجيا مساهمة تقييم إلى الدراسة هذه دفته

 علـى اعتمـادا المرضـى، سجةت تحليل الباحث استخدم ولقد، الكبير الضغط تحت بالعمل تتسم بيئات في تعمل لتيا

 .الفرضيات من للتحقق االنحدار ومعادالت االرتباط، ومعامل المتوسطات،ة مقارن مثل المتبعة، اإلحصاء وسائل

 سـاهمت أنهـا كمـا األقسـام، لـدخول القبـول قـرارات فـي القديمـة المرضـى معلومـات مراجعـة  :الدراسـة نتائج أتهرت ولقد

 فـي تسـاهم المحليـة، القديمـة المرضـى معلومـات ومراجعـة بحثهـا، يمكـن التـي المتكـررة القبـول عمليـات مـن بالتقليـل

 عمليـات فـي المـؤثرة المعلومـات مكونـات وأن الخارجيـة، القديمـة المرضـى معلومـات مـن اكبـر بشـكل القبـول عمليـات

 معلومات التصوير، عمليات من المعلومات المجتمع، من المعلومات ، السابقة القبول معلومات حول محورتت القبول،

 .السابقة الخارجية العمليات
  2005)كرولو،  ) دراسة .1

 (اإلدارية المعلومات نظم نجاح عوامل(عنوان الدراسة: 
 الدراسـة أجريـت وقـد، المنتمـات فـي اإلداريـة تالمعلومـا نجـاح نتـم إلـى تـؤدي التـي العوامـل معرفـة إلـى الدراسة هدفت

 مرتبـة المعلومـات نتـم نجـاح فـي تـؤثر التـي العوامـل أن إلـى الدراسـة وتوصـلت شـركة،( 280)مـن  عشوائية عينة على

 علـى األفـراد المعلومـات، تـدريب نتـم تطـوير اتجـاه النتـام مـن والمسـتفيدين المـديرين سـلوك كالتـالي: حسـب أولويتهـا

 فـي العـاملين لألفـراد الفنيـة للنتم، الخبرات التخطيط عملية في والتنفيذية الوسطى اإلدارة من كل ، اشتراكالنتم مناهج

 الكتبـة أعـداد فـي مثل التوفير مباشرة فوائد للمنتمات حققت المحوسبة المعلومات نتم أن إلى الدراسة وأشارت النتام.
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 عمليات وتطوير الزبائن، خدمة تحسين مثل غير المباشرة الفوائد لىإ باإلضافة المبيعات، ونفقات اإلدارية النفقات وفي

 اإلدارية. الرقابة وعمليات التخطيط
 2004)وابل،  وسميث دراسة )وينترمان .3

 )المتحدة المملكة في الحكومية الدوائر في القرارات صناعة على المعلومات عنوان الدراسة: )أثر

 صـناعة المعلومـات فـي تلعبـه الـذي اإليجـابي الـدور وثمنـوا كـدواأ المسـتجيبين معتـم أن إلـى الدراسـة خلصـت

 علـى الدراسـة أكـدت كمـا الـدوائر الحكوميـة، في الداخلية المعلومات نتم من المستقاة المعلومات تلك وبخاصة القرارات

 بشـكل تعتمـد وميـةالحك الـدوائر تتخـذها التـي القـرارات وأن ،والمـال الوقـت وتـوفر ودقيقـة مسـتمرة كونهـا المعلومـات قيمـة

 .التعقيد هذا يعكس المعلومات مصادر في التنوع وأن المتطلبات معقد من  مزيج على ومبنية مكثف

 اإلداري األداء لت تحسين: الدراسات التي تناو ثانياً 
 :الفلسطينيةأواًل: الدراسات 

 (1020دراسة )الطهراوي،  .2

ــة المــوارد البشــر  ــوان الدراســة: )دور اســتراتيجيات تنمي ــات غيــر عن ــي المنظم ــي تطــوير األداء المؤسســاتي ف ية ف
 الحكومية في غزة(

لتعـرف علــى دور اسـتراتيجيات تنميــة المـوارد البشــرية فـي تطــوير األداء المؤسسـاتي فــي إلــى ا هـدفت الدراسـة
واختــار  ،( منتمــة غيــر حكوميــة337المنتمــات غيــر الحكوميــة فــي محافتــات غــزة، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن )

موتف ما بين )مدير عام، مدير فرع، منسق مشروع، منسق وحدة( وقام  (240)عينة طبقية عشوائية بلغت الباحث 
الباحــــث بتصــــميم اســــتبانة خاصــــة لجمــــع البيانــــات وخلصــــت الدراســــة لمجموعــــة مــــن النتــــائج أهمهــــا: وجــــود إدارات 

مـــوارد ماليـــة لتطـــوير قـــدرات %، وأن المنتمـــات غيـــر الحكوميـــة تـــوفر 67متخصصـــة إلدارة المـــوارد البشـــرية بنســـبة 
موتفيها داخليًا وخارجيًا، وأنها تساعدهم في تطوير مستواهم التعليمي واألكاديمي، وكذلك وجود نتام تقييم أداء قائم 

 على أساس المكافأة.

 (1002، عمار)دراسة  .1

 اإلقليمــيكتــب غــزة االلكترونيــة بوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين بم اإلدارةمــدى إمكانيــة تطبيــق )عنــوان الدراســة: 
 ودورها في تحسين أداء العاملين(

االلكترونيـــة فــي وكالـــة غــوث وتشـــغيل الةجئـــين  اإلدارةتطبيــق  إمكانيـــةمعرفــة مـــدى  إلـــىهــدفت هـــذه الدراســة 
الماليــة والتقنيــة والبشــرية  اإلمكانــاتمــن خــةل التعــرف علــى مــدى تــوفر متطلبــات نجاحهــا مــن  اإلقليمــيبمكتــب غــزة 
االلكترونيـة فـي تحسـين أداء  اإلدارةمعرفـة دور اسـتخدام  إلـىالعليـا كمـا وهـدفت هـذه الدراسـة  اإلدارةدعـم ومدى التزام و 

العــاملين فــي الوكالــة، وقــد تــم جمــع البيانــات مــن المصــادر الثانويــة مــن خــةل الكتــب والمراجــع والمجــةت والــدوريات 
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ة على عينـة طبقيـة عشـوائية مـن مجتمـع الدراسـة مكونـة من خةل توزيع استبان األوليةومواقع االنترنت ومن المصادر 
االلكترونيـة ومتطلبـات نجاحهـا  بـاإلدارةوجود معرفة لدى العاملين بالوكالة  إلىوقد توصلت الدراسة ، استبانة 335من 

اللكترونيـة كمـا ا اإلدارةالةزمـة لتطبيـق  واإلداريـةتـوفر المتطلبـات والمسـتلزمات الماليـة والتقنيـة والبشـرية  إلى باإلضافة
االلكترونيـــة، وحرصـــها دائمـــا علـــى  اإلدارةالعليـــا لسياســـة تطبيـــق  اإلدارةالدراســـة وجـــود التـــزام ودعـــم مـــن قبـــل  وأتهـــرت

 وأتهــرتااللكترونيــة، كمــا  اإلدارةمواكبــة المســتجدات التقنيــة وحرصــها علــى تهيئــة المــوتفين نفســيا ومعنويــا الســتخدام 
اإلدارة االلكترونيــة مــن الناحيــة األمنيــة، وأتهــرت أن اســتخدام اإلدارة االلكترونيــة يعمــل  لتطبيقــات األفــرادالدراســة تأييــد 

على زيادة فاعلية وكفاءة األداء الوتيفي بدرجة كبيرة، وذلك من خةل سرعة أنجاز العمل رفع اإلنتاجيـة، سـرعة ودقـة 
  .إيصال التعليمات، وتوفير وقت وجهد الموتفين

 (1002دراسة )عواد،  .3

 وان الدراسة: )تقييم نظام قياس األداء الوظيفي للعاملين في السلطة الوطنية في قطاع غزة( عن

ن فــي هــدفت الدراســة إلــى معرفــة مــدى صــةحية أســاليب تقيــيم األداء لقيــاس األداء الفعلــي للمــوتفين العــاملي
العـاملين فـي السـلطة الوطنيـة ، شمل البحث على بيانـات أوليـة عـن طريـق اسـتطةع آراء السلطة الوطنية الفلسطينية

موتـف مــن مختلـف مؤسســات السـلطة، وقــد  (530)مـن خـةل اســتبانه تـم توزيعهــا علـى عينــة عشـوائية مـنهم بحجــم 
أتهــرت نتــائج البحــث وجــود ضــعف عــام فــي النتــام، وعــدم الجديــة وااللتــزام مــن قبــل الجهــات اإلشــرافية العليــا فــي 

نتائجــه لةســتفادة منهــا فــي إصــةح، وتطــوير الــنتم اإلداريــة، والمهنيــة الســلطة لتطبيــق نتــام فعــال، ومــن ثــم تحليــل 
المختلفة، ووجد الموتفين لديهم انطباع سـلبي حـول النتـام نتيجـة لعـدم وجـود تخطـيط وتيفـي واضـح يضـع توقعـات 
م األداء واألهــداف للمجموعــات واألفــراد لكــي يــتم تحقيــق أهــداف المنتمــة، وغيــاب بطاقــات الوصــف الــوتيفي لمعتــ

الوتائف، ووجد أن هناك خلل في وضـع وتوصـيف المعـايير التـي تسـتند إليهـا التقيـيم، ولعـل مـن أبرزهـا تـرك المهـام 
بنتــائج التحليــل  مإلــى االرتجاليــة وعــدم الموضــوعية، ونقــص باالهتمــا ىالوتيفيــة للــرئيس المباشــر لتحديــدها ممــا يــود

 التقييم. والتغذية الراجعة مما يفسد الجهد والفائدة من عمليات
 :السابقة ًا: الدراسات العربيةثاني
 2005) قاري، (دراسة .2

 بمدينة العامة المنظمات على ميدانية دراسة" باألداء وعالقتها المنظمة لثقافة األساسية المحاور )عنوان الدراسة: 

 (السعودية العربية المملكة – جدة

 التنتيميـة بأهميتـه الفـرد إحسـاس فـي المتمثلـة التنتيميـة للثقافة األساسية المحاور على للتعرف الدراسة هذه هدفت

حساس التنتيمي وااللتزام الواضحة، التنتيمية والرؤية العمل، أولويات ترتيب في الفرد ورغبة  التنتيمية بالعدالة الفرد وا 

 فـي تسـهم توصـيات وضـع فـي تفيـد نتـائج إلـى الوصـول بغـرض العامـة، المنتمـات فـي األداء كفـاءة بمسـتوى وعةقتهـا

 وقـد الدراسـة، لهـذه كمجتمـع منتمـات (4 )اختيـار تـم وقـد، العامـة المنتمـات فـي األداء ضـعف نقـاط بعـض معالجـة

 آراء خـةل من وذلك األداء، كفاءة مستوى على إيجابي أثر لها التنتيمية للثقافة األساسية األبعاد أن الدراسة أوضحت
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 ووضـوح تنتيمـي والتـزام تنتيميـة عدالة وجود أن عن كشفت الدراسة نفإ ذلك إلى إضافة المنتمات، هذه في العاملين

 فـي اإلدارة مـن وتشـجيع األولويـة، حسـب أعمـالهم بترتيـب األفراد وقيام المنتمة في الفرد دور وأهمية التنتيمية، الرؤية

 ثقافـة ذات بأنهـا ذلـك فيهـا يسـود التـي المنتمـة وتوصـف بالمنتمـات، األداء كفـاءة مسـتوى رفـع فـي يسـاعد منتمـة كـل

 باعتبارهـا العامـة بالمنتمـات التنتيميـة بالثقافـة االهتمـام أهمهـا، مـن توصـيات إلـى الدراسة وخلصت، إيجابية تنتيمية

 تغييـر علـى العمـل ضـرورة اوأيض الفكرية المعنوية بالمكونات ضرورة فهناك المادية، المكونات مثل أثره له فكريا مكونا

 فـي السـائدة التنتيميـة الثقافـة علـى بعمـق للتعـرف مكثفـة دراسـات عمـل وضـرورة الضـعيفة، أو ةالسلبي التنتيمية الثقافة

 .العامة المنتمات

 2003) الفرحان،) دراسة .1

 (تحليلية دراسة -األردني العام القطاع مؤسسات في اإلداري والتطوير التنظيمية الثقافة)عنوان الدراسة: 

 األردنـي، العـام القطـاع مؤسسـات فـي اإلداري والتطوير التنتيمية الثقافة واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 الثقافـة أبعـاد أن الدراسـة خـةل مـن وتبـين العةقـات، هـذه علـى المؤسسـة حجـم تـأثير ومعرفـة بينهمـا، العةقـة ودراسـة

 وكذلك التنتيمية الثقافة أبعاد بين داخلية معنوية عةقة وجود مع ومنفردة، مجتمعة بأبعاده اإلداري والتطوير التنتيمية

 .المؤسسات أحجام باختةف تختلف السابقة العةقات جميع إن اإلداري، التطوير أبعاد بين

 التطوير مجاالت مستوى وأنك واألدوار النتم "البيروقراطية إلى تميل السائدة التنتيمية الثقافة أن نتائجال وأتهرت

 وأن اإلداري، والتطـوير التنتيميـة الثقافـة بـين قويـة عةقـة وجـود إلـى أيضـاً  الدراسـة نتـائج وتوصـلت متوسـط، اإلداري

 علـى تؤكـد توصـياتها، في الدراسة وخلصت .ممكنة غير تكون التنتيمية الثقافة غياب تل في اإلداري التطوير عملية

 كقـيم نسـبياً  المنخفضـة المسـتويات ذات األبعـاد علـى والتركيـز عـام، بشـكل التنتيميـة الثقافـة مسـتويات تحسـين ضـرورة

 عـام بشـكل اإلداري التطـوير أبعـاد واقـع تحسـين فـي االهتمـام ضـرورة توصـياتها فـي الباحثـة قـدمت والتشـجيع، الـدعم

 التطـوير أبعـاد بـين القويـة العةقـات مراعـاة ضـرورة إلـى اأيضـ وأشـارت خـاص، بشـكل البشـرية القـوى تنميـة ومجـاالت

 .اإلداري

 ة:ًا: الدراسات األجنبيلثثا
 Wadongo , 2011 &(Abdel-Kaderدراسة ) .2

 (ير الحكومية : شواهد من كينياإدارة األداء في المنظمات غ)عنوان الدراسة: 
الهدف من الدراسة هو استكشاف أداء ممارسات إدارة األداء الخاصة بالمؤسسات الغيـر الحكوميـة فـي كينيـا 

طـــار الـــتحكم المقـــدم مـــ فهـــذه الدراســـة اســـتخدمت  ،(3009 فيريـــرا واوتلـــي،)ن قبـــل عـــن طريـــق اســـتخدام إدارة األداء وا 
طريقـة بحـث نوعيـة )ذات عةقـة بالكيفيـة( تتضـمن ثةثيــة مصـادر المعلومـات وطـرق جمـع المعلومـات لزيـادة صــحة 

البـــاحثين اتبعـــوا تحليـــل  ،ومناقشـــات مجموعـــات مركـــزة ،جمـــع المعلومـــات اشـــتمل علـــى شـــبه مقابلـــة ،وفعاليـــة الدراســـة
العمليــة اشــتملت علــى  ،(NVIVO) ( لتحليــل البيانــات النوعيــة باســتخدام برنــامج3994 شــي وسبنســر،هيكليــة )ريت



 

44 

 

وضــع الخــرائط  ،الجــداول البيانيــة ،الفهرســة ،تحديــد اإلطــار الموضــوعي ،خمــس مراحــل أساســية هــي: األلفــة والتعــود
نيــا تشــتمل علــى مؤسســات فــي ملخــص للمخرجــات التمهيديــة كشــفت أن المؤسســات الغيــر حكوميــة فــي كي ،والتفســير

تعريف ومجـال المؤسسـات الغيـر الحكوميـة فـي كينيـا ، ومؤسسات العمل االجتماعي والتطوعي والخيري ،المجتمعية 
علـى الـرغم مـن أن المؤسسـات الغيـر حكوميـة ، قد توسع فـي تضـمين أنتمـة إدارة األداء المسـتخدمة فـي هـذا القطـاع

 إنهــم يشــددون علــى اإلجــراءات لتحقيــق األهــداف ممــا انعكــس علــى كفــاءة إال ،فــي كينيــا أتهــرت أداء متعــدد األبعــاد
 إدارة األداء.       

المؤسســات الغيــر حكوميــة لــديها قــيم جوهريــة وعوامــل نجــاح أساســية تضــمنتها فــي عمليــة التخطــيط االســتراتيجي 
برهنـت علـى أن إدارة األداء كـذلك الدراسـة  ،المخرجات تضمنت كل من بـاحثين إدارة األداء والممارسـين لـه ،الرسمي

( همــــا مــــن أهــــم األدوات التــــي يمكــــن أن يســــتخدمها البــــاحثين الستكشــــاف 3009 واإلطــــار الــــتحكم )فيريــــرا وأوتلــــي،
.ممارسات إدارة األداء بين العديد من المؤسسات الغير حكومية

  (Noe A. 1996) دراسة .1

 (وتحسين أدائهم؟ نر الموظفيهل إدارة المسار الوظيفي له عالقة بتطوي)عنوان الدراسة: 

هدفت الدراسة إلى اكتشاف متطلبات المسـار الـوتيفي وأهدافـه أيضـا، وكيفيـة اسـتخدام اسـتراتيجيات المسـار 
الوتيفي للوصول إلى تحقيق هذه األهداف للمسار الوتيفي، حيث تناولت الدراسة العةقة بين عناصر إدارة المسار 

، وتوصــلت الدراســة إلــى أن موقــف اإلدارة مــن التطــوير وأهــداف موتطــوير أدائهــ الــوتيفي المختلفــة وســلوك المــوتفين
 ،المســار الــوتيفي فســرت التغييــر الكبيــر فــي رغبــة المــوتفين فــي المشــاركة فــي أنشــطة التطــوير والســلوك التطــويري

ج يسـاعد فــي ووضـعت الدراسـة نموذجـا يوضــح العةقـة بـين تطـوير المســار الـوتيفي للمـوتفين وأدائهـم، وهــذا النمـوذ
 التغلب علي المشاكل المتعلقة في العةقات األساسية التي تعود علي العوامل االجتماعية والسلوكية.

 تحسين األداء االداريو نظم المعلومات اإلدارية : الدراسات التي تناولت ثالثاً 
 :الفلسطينيةأواًل: الدراسات 

 (1002)رمضان،  دراسة .2

دراســة تطبيقيــة علــى وزارة م مســاندة القــرارات علــى تطــوير األداء  اثــر اســتخدام نظــ)عنــوان الدراســة: 
 (محافظات قطاع غزة –التربية والتعليم 

 غـزة، محافتـات – والتعلـيم التربيـة في وزارة األداء تطوير على القرارات مساندة نتم اثر معرفة إلى الدراسة تهدف 

 230 مـن الدراسـة عينـة تكونـت حيث الدراسة نموذج اغةصي المجال تم هذا في العلمية اإلسهامات مراجعة خةل ومن

اإلحصـائية  الحزمـة علـى االعتمـاد وتـم ، 81 % االسـتجابة نسـبة الوتـائف اإلشـرافية وكانـت فـي يعملـون موتـف
(SPSS) ،االسـتبانة  ثبـات مـن التأكـد تـم وقـد ، المةئمـة اإلحصـائية األسـاليب اسـتخدام وتـم فـي التحليـل اإلحصـائي

 النتـائج تحليـل أتهـر وقـد، سـبيرمان معامـل باسـتخدام االسـتبانة صـدق من التأكد تم كما كرونباخ، ألفا يقةطر  باستخدام
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دراك وعـي وجـود فـي األداء تمثـل تطـوير علـى القـرارات مسـاندة لـنتم أثـر وجـود وتفسـيرها  بالنسـبة العليـا اإلدارة لـدى وا 

 فـي وزارة القـرارات مسـاندة نتـم السـتخدام والفنيـة الماديـة نـاتاإلمكا وتـوفر جيدة، القرارات بدرجة مساندة نتم الستخدام

 نتـم السـتخدام جيـد مسـتوى تنتيمـي وتـوفر ، جيـدة بدرجـة بشـرية إمكانـات وجـود مـع ، متوسـطة بدرجـة والتعلـيم التربية

 مسـاندة نتـم اعأنـو  قلـة مـع جيـدة بدرجـة القـرارات تدعم المعلومات التي نتم تنوع الدراسة أتهرت كما ، القرارات مساندة

 .متوسطة بدرجة متوفرة أيضا فهي للبرامج التدريبية بالنسبة أما القرارات،

 (1007دراسة )عرفات،  .1

 (غزة –معوقات نظم دعم القرار في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية )عنوان الدراسة: 

 - الفلسـطينية وزارات السـلطة في القرار دعم لنتم األمثل االستخدام نحو اإلدارية المتطلبات تقييم إلى الدراسة هدفت

التربيـة  )وزارة غـزة قطـاع فـي العاملـة الوزارات أكبر من وزارتين من الدراسة مجتمع وتكون المديرين، نتر وجهة غزة من
 لتحسين حاجة هناك النتائج أن أهم وكانت ،وتم استخدام االستبانه كأداة لجمع بيانات الدراسة الصحة( ووزارة موالتعلي

 – البشـرية )المـوارد غـزة قطـاع فـي الحكـومي القطـاع مؤسسـات فـي الرئيسـية بالمجـاالت اإلداريـة يتعلـق فيمـا اإلدراك

 نتـام مةئمـة االنضـباط وعـدم – التغييـر علـى السـيطرة – بالعمـل المتعلقـة العمليـات إدارة – التنتيمي واإلداري الهيكل

 القـرار دعـم لنتـام األمثـل االسـتخدام بتسـهيل يتعلـق فيمـا غـزه( قطـاع فـي القطاع الحكومي مؤسسات في البشرية الموارد
 دعـم لـنتم األمثـل االسـتخدام بتسـهيل يتعلق فيماو  ،مقبول بشكل مةئم القطاع الحكومي مؤسسات في اإلداري الهيكلو 

 ،مقبول بشكل ةئمم القطاع الحكومي مؤسسات في التغيير على السيطرة ,بالعمل الخاصة العمليات إدارة نتام و القرار
 ،مقبـول مةئـم بشـكل الحكـومي القطاع مؤسسات في االنضباطو  القرار دعم لنتم األمثل االستخدام بتسهيل يتعلق فيما
ن  يتعلق فيما القرار دعم لنتم األمثل االستخدام نحو اإلدارية تقييم المتطلبات نحو المديرين اتجاهات في فروق هناك وا 

 لـنتم األمثـل االسـتخدام بتسـهيل يتعلق فيما مقبول بشكل مةئم الحكومي مؤسسات القطاع يوالمؤهل ف والخبرة بالعمر

 القرار. دعم
 ًا: الدراسات العربية:ثاني
 2006) )السعودي، دراسة .2

 الضـمان مؤسسـة فـي العـاملين أداء علـى المحوسـبة اإلداريـة المعلومـات نظـم اثـر)عنـوان الدراسـة: 

 (االجتماعي

 مؤسسـة فـي أداء العـاملين علـى المحوسـبة اإلداريـة المعلومـات نتـم أثـر علـى التعـرف لـىإ الدراسـة هـذه هـدفت

 أفـراد علـى وتوزيعهـا البيانـات اسـتبانه لغـرض جمـع وتطـوير تصـميم تـم الدراسـة أهـداف ولتحقيـق االجتمـاعي الضـمان

 الرزمة (SPSS) اإلحصائية يباألسال واستخدمت البيانات استخدام لتحليل تم وقد ،عضواً  (369) عددهم البالغ العينة

 وتحليـل الـوتيفي، واألداء المعلومـات نتـم ألبعاد العينة أفراد تصورات لمعرفة االجتماعية الوصفية م للعلو اإلحصائية

 وتحليـل التبـاين التـابع المتغيـر علـى المسـتقلة المتغيـرات وأثـر الدراسـة نمـوذج صـةحية الختبـار المتعـدد االنحـدار
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 المعلومـات تشـغيل نتـام مسـتلزمات تجـاه المبحـوثين تصـورات أن أهمهـا مـن نتـائج إلـى الدراسـة وتوصـلت .األحـادي

 المسـتلزمات أثـر وجـود ، متوسـطة جـاءت بدرجـة الـوتيفي األداء تجـاه المبحـوثين تصـورات ،إن مرتفعـة بدرجـة جـاءت

 وأتهرت ، الوتيفي األداء في لتنتيميةوا والبشرية والبرمجية المحوسب المادية المعلومات نتام وتشغيل إلدارة الرئيسية

للمتغيـرات  تعـزى المعلومـات، نتـام تشـغيل لمسـتلزمات المبحـوثين لتصـورات إحصـائية داللـة ق ذات فـرو وجـود الدراسـة
 (الوتيفي والمستوى الخبرة، ، العلمي المؤهل والعمر، الجنس،) الديمغرافية

 2006)  ،الجداية) دراسة .1

 الشركات في التنظيمي األداء على وأثر  المعلومات و االتصاالت تكنولوجيا أدوات خداماست مستوى)عنوان الدراسة: 

 (العامة المساهمة األردنية الصناعية

 الصناعية الشركات في المستخدمة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات مستوى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 بمتغيرات تتعلق استبانة بتطوير الباحث قام وقد التنتيمي األداء و األدوات هذه بين العةقة تحليل و األردنية
 وكان، مدير 153 عددهم والبالغ عامة مساهمة صناعية شركة 46 في العليا اإلدارة مديري على توزيعها و الدراسة

 المدراء غالبية أنو  اآللي للحاسب قسم لديها يوجد األردنية الصناعية الشركات غالبية أن الدراسة هذه نتائج أهم من
 هؤالء من متوسطة نسبة وأن جزئي بشكل لو و أعمالهم أداء في اآللي الحاسب يستخدمون الشركات هذه في

 بين اآللي الحاسب ألجهزة الداخلي الربط فيها يتوفر ال الشركات هذه غالبية وأن باالنترنت مرتبطة أجهزتهم المدراء
 المعلومات تكنولوجيا أدوات استخدام درجة تدني إلى الدراسة نتائج أشارت اكم الشركة، وأقسام دوائر بين و األفراد

 عةقة وجود الدراسة وبينت كما واإلدارة، العمل فرق بين المعلومات تبادل عمليات في EDI) واالنترانت االنترنت)
 بين وأيضاً  لألعمال ليالك واألداء واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات استخدام مستوى بين إيجابية ارتباط
.الواحد الفريق بروح والعمل االنترنت استخدام مستوى
 (1002 )البشابشة، دراسة .3

 االجتمـاعي الضـمان فـي مؤسسـة الـوظيفي األداء مسـتوى رفـع فـي اإلداريـة المعلومـات جودة أثر)عنوان الدراسة: 

 (األردني

 ومستوى االجتماعي مؤسسة الضمان في إلدارية ا المعلومات نتم جودة واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت

 عينة على االستبانة توزيع ( فقرة وتم38) من استبانة مكونة تطوير تم الدراسة هذه أهداف ولتحقيق الوتيفي، األداء

 لجودة هام أثر وجود أهمها: نتائج إلى الدراسة وتوصلت ،( موتف100من ) اإلحصائي التحليل المكونة في الدراسة

 المعلومات نتم بين قوية إحصائية داللة ذات عةقة الوتيفي، وجود األداء رفع مستوى في اإلدارية معلوماتال نتم

 ذات فروق ، وجودوجود أثر كبير للمستلزمات البرمجية على األداء الوتيفيالوتيفي،  واألداء بأبعادها المختلفة

 .الوتيفي( العلمي، المستوى تعزى )للعمر، المؤهل المبحوثين تصورات بين داللة إحصائية
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 (2004الرحمن،  دراسة )فتح .4

 (اإلداري األداء تحسين في وأثرها اإلدارية المعلومات نظم)عنوان الدراسة: 

 هـذا تخلـف ومعرفـة أسـباب السـودانية، بالمنشـتت المعلومـات لمجـال المعرفـي بـالتوثيق الدراسـة هـذه تخـتص

 أن ونجـد العـام، القطـاع مؤسسـات فـي اإلداريـة المعلومـات بـنتم خاصـة إدارة تـوفر الدراسـة: نتـائج أهـم ومـن المجـال،

 أفراد فيها يساهم حكومية بمؤسسة المطلوبة مقارنة بالصورة ليس ولكن اإلدارات هذه مثل فيها تتوافر الحكومية الوزارات

 حاسـوب أجهـزة العـام القطـاع مؤسسـات فـي تتـوافر معـا العـام والخـاص القطـاع بـين بالمسـاهمة تعمـل أنهـا أي ، آخرون

 وهـى اإلداريـة المعلومـات بـنتم األجهـزة تلـك عمـل خـةل مـن وذلـك المعلومـات المـديرين مـن احتياجـات لتلبيـة كافيـة

 أن بـالوزارات الحكوميـة ونجـد ،بهـا الخـاص التـدريب برنـامج فـي اسـتغةلها خـةل مـن وذلك الصحيحة مستغلة بالصورة

ن وجـدت فيهـا نقـص بوجـود القـول يمكـن بـل كـافيال بالعدد متوافرة غير الحاسوب أجهزة  فقـط الطباعـة ألغـراض فهـي وا 

 الحاسـوب استخدام مجال في الحكومية المؤسسات في في التدريب زيادة هنالك ،فيها التدريب عنصر على نعكسا مما

 نجدها حيث وميةالحك الوزارات من مثيةتها عكس على التدريب هذا وضرورة واقتناعهم بأهمية المعلومات نتم ومجال

 المؤسسـات متكاملـة فـي معلومـات أنتمـة وجـود بأهميتـه اقتنـاعهم مـن الـرغم على بها التدريب عنصر نقص تعاني من

 معلومـات نتـام وتصـميم إنشـاء ضـرورة : الدراسـة توصـيات أهـم ومـن ،الحكوميـة بـالوزارات وجودهـا عـدم مـع الحكومية

القيـام  علـى ويسـاعد المناسـب الوقـت فـي المعلومـات مـن المـديرين جـاتاحتيا بتـوفير يقـوم بـالوزارات الحكوميـة إداري
 مـن النتـام احتياجات في تلبية تساعد كافيه حاسوب أجهزة توفر اآلتي يتطلب وهذا وجه أكمل على اإلدارية بالعمليات

 كـل ومواكبـة تطـوروال لةنطـةق األساس يعتبر النتام حيث بإدارة وخاصة العاملين تدريب بجانب االهتمام المعلومات

 والمعرفـة الخبـرة ذوى مـن المؤهلـة الكـوادر تـوفر وضـرورة .الـوزارة وخـارج داخـل التـدريب بـرامج عبـر وذلـك جديـد، هو ما

 .بالنتام
 2004) دراسة )الفوزان، .2

 (العاملين أداء على وأثرها الحديثة المعلومات نظم)عنوان الدراسة: 

 وكـذلك الريـاض، فـي مصلحة الجمارك في العاملين أداء على علوماتالم نتم أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت

 الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد بالمصلحة المعلومات الحديثة أنتمة استخدام على المؤثرة المعوقات على التعرف

 العـاملين مـن فـاً موت 211 وعـددها منتتمـة عشـوائية العينـة وكانت ، كأداة للدراسة االستبانة على اعتمد الذي التحليلي

 نتـم عديـدة السـتخدام مميـزات وجـود :الدراسـة نتـائج أهـم الجمـارك ومـن بمصـلحة اإلداريـة نتـم المعلومـات إدارة فـي

 معوقـات وجـود . التشـغيل تكـاليف تقليـل األداء، تحسـين الدقـة، منهـا الجمـارك مصـلحة فـي أعمـال الحديثـة المعلومـات

 بالمصلحة وخبرة العاملين كفاية قلة اإلدارية، المرونة عدم : منها الحديثة، وماتالمعل نتم استخدام تواجه إدارية ومالية

: أهمهـا الحديثـة المعلومـات نتـم صـعوبة اسـتخدام فـي تسـاهم وفنيـة تشـغيلية معوقـات وجـود ، الحديثـة المعلومـات لـنتم
 .األجهزة أعطال وكثرة الحاسب، مجال في للتطورات السريعة مواكبتها وعدم المستخدمة األنتمة عيوب
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 (2000 الزلزلة،و  الشوافدراسة ) .6

 -بالمنظمـة  والوسـطى العليـا اإلدارتـين ممارسـات فـي التكنولوجيـة المعلومـات نظـم وظـائف تـأثير)عنـوان الدراسـة: 
 (الكويتية المنظمات على مطبقة دراسة

 و العليـا اإلدارتـين تكفـاءة ممارسـا تطوير في المعلومات نتم وتائف مساهمة مدى قياس إلى الدراسة هدفت
 27 مـن مكونـة عينـة علـى الدراسـة وُأجريـت ، بأنواعهـا المختلفـة الكويتيـة الحكوميـة المنتمـات فـي فعاليتهـا و الوسـطى

 بمـا العينـة حجـم وكـان ، التنتيميـة هياكلهـا فـي مختلفـة مسـميات تحـت نتم معلومـات وحدات لديها توجد حكومية جهة

 المعلومـات تكنولوجيـا لوسـائل األساسـية البنيـة أن إلـى الدراسـة وتوصـلت، ألصـليا الدراسـة مجتمـع مـن 69 % يعـادل

 درجـة مـن هنـاك وأن كمـا الكويتيـة، الحكوميـة المنتمـات مـن كبيـرة نسـبة فـي تقنيـا متقدمـة العمـل فـي حاليـاً  المسـتخدمة

 وتـائف خـدمات بـأن كمؤشـر اسـتخدامها يمكـن التـي الدراسـة في المشاركة للجهات المختلفة النتر وجهات بين التوافق

 الحكوميـة المنتمـة فـي فعاليتـه و للعمـل الكلـي األداء كفـاءة تحسـين فـي متفاوتـة وبـدرجات مـا نوعـاً  تـؤثر المعلومـات

 المعلومـات تكنولوجيـا توفرهـا التـي واإلمكانـات الطاقـات مـن القصـوى االسـتفادةأوصـت الدراسـة بضـرورة و  ، الكويتيـة

  ، في العمـل فعاليتها و المعلومات نتم وتائف أداء كفاءة على تؤثر التي العوامل تحديد على للعمل، والعمل ثةالحدي
 الكمبيـوتر علـى المعتمـدة أدائـه ألعمالـه فـي نفسـه المسـتفيد قبل من الكمبيوتر استخدام لتاهرة الحالي الواقع تشخيصو 

 . الكويتية اإلدارة بيئة على التاهرة ههذ انتشار على المترتبة والمخاطر الفوائد وتحديد

 ًا: الدراسات األجنبية:لثثا

 ( (supattra Boonmak, 2007دراسة .2

 (أثر نظم المعلومات االدارية ونظم المعلومات على كفاءة العمل االداري)عنوان الدراسة: 

ادارة الشــركة وعلــى الدراســة لقيــاس اثــر نتــم المعلومــات االداريــة وتكنولوجيــا المعلومــات علــى كفــاءة  هــدفت
( مـــدير تنفيــذي مـــن 370وقــد اعتمـــدت الدراســة علـــى اســلوب االســـتبانة الستقصــاء اراء )، اســتراتيجية االعمــال فيهـــا

مؤسســـات مختلفـــة فـــي تايلنـــد، وقـــد اســـتخدم الباحـــث فـــي االســـتبانة عـــدة ادوات منهـــا االحصـــاء الوصـــفي واالرتبـــاط 
وقــد توصـــلت الدراســة الــى عـــدة نتــائج اهمهـــا ان نتــم المعلومـــات ه، متعــدد لتقيـــيم المعلومــات المستقصـــاواالنحــدار ال

االداريــة وتكنولوجيــا المعلومــات تزيــد مــن فاعليــة المنتمــة وكفــاءة ادائهــا وتحســن العمــل االســتراتيجي فيهــا، وانــه كلمــا 
فعاليتهـا وكلمـا كان االعتماد علـى نتـم المعلومـات االداريـة وتكنولوجيـا المعلومـات كلمـا زادت كفـاءة المنتمـة وزادت 

 تحسنت ثقافة العاملين في المؤسسة نحو كفاءة االداء وفعاليته.
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 (King, 2005 &Changدراسة ) .1

 (بطاقة تقييم وظيفية قياس كفاءة أداء نظم المعلومات)عنوان الدراسة: 

خرجـات لقياس أداء نتـم المعلومـات باالعتمـاد علـى نمـاذج المـدخةت والمهدفت الدراسة إلى تطوير نموذج 
والنمــوذج أو األداة  ،لوتــائف نتــم المعلومــات المســتخدمة لــدعم كفــاءة العمليــات الوتيفيــة وتحســين أداء المؤسســات

ســهولة ) :كفــاءة النتــام المتمثلــة فــيةث مخرجــات واتجاهــات للتقيــيم وهــي: المقترحــة فــي هــذا البحــث تحتــوي علــى ثــ
جودة المعلومـات فـي التصـميم واالسـتعمال ) :ومات المتمثلة فيفاعلية المعل (استخدامه، واستجابته السريعة .... الخ

جميع األنشطة التي تمتد بدايـة مـن تطـوير النتـام وحتـى اسـتخدامه فـي الـدعم ) :وكفاءة الخدمة المتمثلة في (والقيمة
 349فـي  مسـتخدم للنتـام 146تـم تطبيقـه علـى  وللتأكـد مـن فاعليـة النمـوذج ،أثرهـا علـى أداء العـاملين( و واالستشارة

لقيــاس هــذه و  ،مؤسســة مختلفــة تــم اختيارهــا بطريقــة عشــوائية، باســتخدام اســتبانات وزعــت علــى العــاملين لهــذا النتــام
تـم التأكـد مـن فاعليـة النمـوذج وتـأثيره االيجـابي علـى فاعليـة المنتمـات حيـث االتجاهات الثةثة كل اتجاه علـى حـده 

 وتحسين كفاءة العمليات فيها.
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 :السابقة دراساتال على التعقيب

 قـامالمعلومـات االداريـة فـي تحسـين االداء االداري  نتـم تناولـت التـي السـابقة للدراسـات استعراضنا خةل من

( 3030 دراسة )الحلبي، الدراسات هذه ومن فيها يقوم التي الدراسة في تساعد التي الدراسات من العديد بتجميع الباحث
لمحوسـبة وأثرهـا علـى الةمركزيـة دراسـة تطبيقيـة علـى وزارة الماليـة فـي قطـاع درسـت نتـم المعلومـات اإلداريـة ا التـي

( فقـد درسـت أثـر نتـم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة علـى أداء العـاملين فـي شـركة 3009 غزة، أما دراسة )العمـري،
 في وأثرها المحوسبة ريةاإلدا المعلومات نتم فقد بينت فاعلية 2009)عمر،  االتصاالت الفلسطينية، بينما دراسة )أبو

( بينت تقيـيم دور نتـم 3005 سبت، فلسطين، ودراسة )أبو في المصرفي القطاع على تطبيقية دراسة -األزمات  إدارة
( 3004 المعلومــات اإلداريــة فــي صــنع القــرارات اإلداريــة فــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، ودراســة )غنــيم،

 محوســبة فــي عمليــة صــنع القــرارات فــي بلــديات قطــاع غــزة بفلســطين، ودراســةاوضــحت نتــم المعلومــات اإلداريــة ال

( 3000 غزة، ودراسة )الشـنتف، بقطاع الصحة وزارة في المستخدمة المعلومات نتم (، فقد بينت تقييم2004 )الشرفا،
لتجاريـة العاملـة بينت دور نتم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة فـي عمليـة صـنع القـرارات دراسـة ميدانيـة علـى البنـوك ا

ة ودورهـا فـي اإلبـداع مؤشـرات نجـاح نتـام المعلومـات اإلداريـ( بينـت 3009 بقطاع غزة، ودراسة )الحيـالي وال مـراد،
دراسـة اســتطةعية فـي المصــارف الحكوميـة واألهليــة فـي مدينـة الموصــل، ودراسـة )الشــلبي وبنـي حمــدان،  – والتميـز
 دراســة حالــة، ودراســة –( بينــت أثــر تقانــة المعلومــات فــي اإلبــداع المنتمــي لشــركة توليــد الكهربــاء المركزيــة 3009

 بالقوات الطبية للخدمات العامة اإلدارة العاملين في أداء كفاءة رفع في الحديثة التقنية بينت دورالتي 2009) )المري، 

العصـبية بـدبي،  الجراحـة مستشـفى فـي األداء علـى العمـل حوسـبة بينت أثر2007) )بدح،  السعودية، ودراسة المسلحة
األعمـال،  قطـاع فـي اراتالقـر  صـنع عمليـة في اإلدارية المعلومات نتم اوضحت استخدام التي(  2004ودراسة )سكر،

 وسـميث المعلومات اإلداريـة، و دراسـة )وينترمـان نتم نجاح هدفت الى معرفة عواملالتي 2005) كرولو،  ) ودراسة

المتحـدة، ودراسـة  المملكـة فـي الحكوميـة الـدوائر في القرارات صناعة على المعلومات اوضحت أثر التي2004) وابل، 
معرفة دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تطوير األداء المؤسساتي فـي  هدفت الى التي (3030)الطهراوي، 

بينت مدى إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونيـة بوكالـة فقد  (3009المنتمات غير الحكومية في غزة، ودراسة )عمار، 
( أوضــحت 3005عــواد، غــوث وتشــغيل الةجئــين بمكتــب غــزة اإلقليمــي ودورهــا فــي تحســين أداء العــاملين، ودراســة )
 بينـت  2005) قـاري، أهمية تقييم نتام قياس األداء الوتيفي للعاملين في السـلطة الوطنيـة فـي قطـاع غـزة، ودراسـة

 العربية المملكة – جدة بمدينة العامة المنتمات على ميدانية دراسة" باألداء وعةقتها المنتمة لثقافة األساسية المحاور

 "األردنـي العـام القطـاع مؤسسـات فـي اإلداري والتطـوير التنتيميـة بينـت الثقافـة 2003) ان،)الفرحـ السعودية، ودراسـة

أوضـحت شـواهد مـن كينيـا عـن  إدارة األداء فـي  Wadongo, 2011 &(Abdel-Kaderودراسـة ) تحليليـة دراسـة
بتطـــوير ، أوضـــحت عةقــة إدارة المســار الـــوتيفي لــه  (Noe A., 1996)المنتمــات غيــر الحكوميـــة، ودراســة 
بينـت  اثـر اسـتخدام نتــم مسـاندة القـرارات علـى تطــوير فقـد  (3009)رمضــان،  المـوتفين وتحسـين أدائهـم؟ك، ودراسـة

بينـــت فقـــد ( 3007محافتـــات قطـــاع غـــزةك، ودراســـة )عرفـــات،  –األداءك دراســـة تطبيقيـــة علـــى وزارة التربيـــة والتعلـــيم 

../AppData/تدريب%20دورات/PhD/مؤتمر%20إدارة%20منظمات%20الأعمال%20التحديات%20العالمية%20المعاصرة/الأبحاث%20المشاركة%20النهائية/بحث%20الدكتور%20أحمد%20مؤيد%20ود%20نجلة.doc
../AppData/تدريب%20دورات/PhD/مؤتمر%20إدارة%20منظمات%20الأعمال%20التحديات%20العالمية%20المعاصرة/الأبحاث%20المشاركة%20النهائية/بحث%20الدكتور%20أحمد%20مؤيد%20ود%20نجلة.doc
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أوضـحت  التـي 2006) )السـعودي، غزةك، ودراسة –لسطينية معوقات نتم دعم القرار في وزارات السلطة الوطنية الف
 )الجدايـة،  االجتمـاعي، و دراسـة الضـمان مؤسسـة فـي العـاملين أداء علـى المحوسـبة اإلداريـة المعلومـات نتـم اثـر

 الشـركات فـي األداء التنتيمـي علـى وأثـره والمعلومـات االتصـاالت تكنولوجيـا أدوات اسـتخدام بينـت مسـتوى 2006)

 مسـتوى رفـع فـي اإلداريـة المعلومـات جـودة ( أثر3005)البشابشة،  العامة، وبينت دراسة المساهمة األردنية ةالصناعي

 اإلدارية المعلومات ( بينت نتم2004الرحمن،  األردني، دراسة )فتح االجتماعي الضمان في مؤسسة الوتيفي األداء

العـاملين،  أداء علـى وأثرهـا الحديثـة المعلومـات بينـت نتـم 2004) اإلداري، ودراسـة )الفـوزان، األداء تحسين في وأثرها
 العليـا اإلدارتـين ممارسـات فـي التكنولوجيـة المعلومـات نتم وتائف بينت تأثيرفقد ( 2000ودراسة )الشواف والزلزلة، 

بينـت قيـاس  King, 2005 & (Changودراسـة ) الكويتيـة، المنتمـات علـى مطبقـة دراسـة -بالمنتمـة  والوسـطى
 كبطاقة تقييم وتيفية أداء نتم المعلوماتك كفاءة

 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجه

 الدراسة محاور تحديد في السابقة الدراسات من الباحث استفاد. 

 الدراسات،  هذه في المتبعة اإلحصائية واألساليب الدراسة منهج اختيار في السابقة الدراسات من الباحث استفاد
 .الدراسات هذه في البيانات تحليل يهاف تمت التي والكيفية

 النتري اإلطار عرض في السابقة الدراسات من الباحث استفاد.  

 االستبانة تكوين في السابقة الدراسات من الباحث استفاد.  

 والجهد  الوقت لتوفير السابقة الدراسات عليها اعتمدت التي والكتب المراجع من الباحث استفاد. 
 :األخرىعن غيرها من الدراسات  ةالدراسما يميز ه   

أن عةقة نتم المعلومات االدارية بتحسين االداء االداري في المنتمات غير الحكومية بحاجة إلى المزيد  .3
 من الدراسة وبتعمق.

 ركزت هذه الدراسة على نتم المعلومات االدارية في المنتمات غير الحكومية. .3

 للعاملين في المنتمات غير الحكومية.   ركزت هذه الدراسة على تحسين االداء االداري .1

نتم المعلومات االدارية بتحسين االداء  درست عةقة التيهذه الدراسة هي األولى على حد علم الباحث  .4
االداري في المنتمات غير الحكومية بقطاع غزة، وستكون نقطة انطةق لدراسات مستقبلية في نفس 

 ( في أماكن مختلفة بقطاع غزة.االداء االدارينتم المعلومات االدارية وتحسين المجال )

( 384( والبالغ عددها )6أكثر من ) عمرها الزمنيلمنتمات غير الحكومية بقطاع غزة والتي لعينة الدراسة  .5
 بقطاع غزة. وزارة الداخلية الفلسطينيةمنتمة، وذلك حسب 
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 يربط بين محاور الدراسة والدراسات السابقة :(1)رقم جدول 

 الدراسات السابقة دراسةمحاور ال

 المحور األول
 نظم المعلومات اإلدارية

 وال مراد، (، دراسة )الحيالي3030دراسة )الحلبي،
(، دراسة 3009بني حمدان،(، دراسة )الشلبي و 3009

 ، دراسة2009)عمر،  (، دراسة )أبو3009 )العمري،

 ، دراسة )أبو 2007) )بدح،  ، دراسة2009) )المري، 

 (، دراسة3004 ،غنيمراسة )(، د3005سبت،

(، دراسة  2004(، دراسة )سكر،2004)الشرفا،
، دراسة 2005)كرولو،  ) (، دراسة3000)الشنتف،
 2004) وابل،  وسميث )وينترمان

 المحور الثاني
 اإلداري األداء حسينت

(، 3009(، دراسة )عمار، 3030دراسة )الطهراوي، 
دراسة  ،(2003، الفرحاندراسة ) (،2005، قاريدراسة )
،  Wadongo , 2011(، دراسة )3005)عواد، 

(Abdel-Kader دراسة ،(Noe A., 1996)  

 المحور الثالث
 اإلداري األداء حسينتو نظم المعلومات اإلدارية 

، (3009، رمضاندراسة )(، 3007دراسة )عرفات، 
، (3006، الجدايةدراسة )، (3006، السعوديدراسة )
(، 3005 )البشابشة، راسةد، (3004، الفوزاندراسة )

 الزلزلة،دراسة )الشواف و (، 2004الرحمن،  دراسة )فتح
 & William King, 2005دراسة )  (،2000

(Chang ،supattra Boonmak, 2007)) 


 جرد بواسطة الباحث
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 المبحث األول: اإلطار المنهجي
يتنــاول هــذا المبحــث وصــفًا لمــنهج الدراســة الــذي اســتخدمه الباحــث، ويرصــد حــدود الدراســة، ويعــين مجتمــع 

الدراسـة الدراسة وكيفية اختيـار العينـة، وخصـائص أفـراد العينـة فـي ضـوء سـماتهم الديموغرافيـة، ثـم يسـتعرض أدوات 
المســـتخدمة فـــي جمـــع البيانـــات والمعلومـــات الةزمـــة للدراســـة، واإلجـــراءات التـــي قـــام بهـــا الباحـــث للتأكـــد مـــن مـــداها 
التــاهري والبنــائي وكــذلك للتأكــد مــن ثباتهــا، كمــا يتضــمن وصــفا لإلجــراءات التــي قــام بهــا الباحــث فــي تقنــين أدوات 

 اسة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة.الدراسة وتطبيقها، وأخيرا يوضح كيفية تطبيق الدر 
 أواًل/ منهج الدراسة

 أسلوب الدارسة:
عةقة نتم المعلومـات االداريـة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول وصف وتقييم واقع ك

بقطــاع غــزةك ويحــاول المــنهج الوصــفي المنتمــات غيــر الحكوميــة  فــي تحســين االداء اإلداري كدراســة بــالتطبيق علــى
 التحليلي أن يقارن ويفسر ويقيم أمًة في التوصل إلى تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
انـات الثانويـة، والتـي : حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النتري للدراسة إلى مصادر البيالمصادر الثانوية .3

تتمثل في الكتب والمراجـع العربيـة واألجنبيـة ذات العةقـة، والـدوريات والمقـاالت والتقـارير، واألبحـاث والدراسـات 
 السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية مـن خـةل : لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع المصادر األولية .3
سـتبانات امن  على عدد باالعتمادتم إعدادها و االستبانة كأداة رئيسية للدراسة، صممت خصيصًا لهذا الغرض، 

قبـــل عـــدد مـــن  ومـــن ثـــم تحكيمهـــا مـــن الدراســـة،بعـــد تعـــديلها بمـــا يتوافـــق مـــع موضـــوع وذلـــك الســـابقة  األبحـــاث
 ت.الفرضيا الختبارللحصول على البيانات والمعلومات الضرورية المختصين، وذلك 
 ثانيًا/ مجتمع الدراسة: 

 ،يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المنتمــات غيــر الحكوميــة العاملــة والمرخصــة والعاملــة فــي قطــاع غــزة
ها حتــى ديســمبر والبــالغ عــدد ،والتــي تتمثــل بالمــدراء المثبتــين علــى كــادر المنتمــات غيــر الحكوميــة فــي قطــاع غــزة

( منتمــة غيــر حكوميــة فــي قطــاع غــزة، وذلــك حســب تســجيل الجمعيــات بــوزارة الداخليــة، ولقــد اســتثنى 854) 3033
وعـدم مـرور وقـت  ،( منتمة منحت ترخيصـًا للعمـل فـي السـت سـنوات األخيـرة لحداثـة هـذه الجمعيـات506الباحث )

وبــذلك يصــبح  ،تــالي ال تصــلح لشــمولها فــي مجتمــع الدراســةوبال ،كــافي علــى أنتمتهــا التكنولوجيــة واإلداريــة والماليــة
 ( منتمة غير حكومية.148عدد المنتمات مجتمع الدراسة )
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 ثالثًا/ عينة الدراسة:
 35قام الباحث بتطبيق الدراسة على عينة طبقية عشوائية في المنتمات غير الحكومية، حيث تـم اختيـار )

( 373ذيين، مــدراء البــرامج، دوائــر تكنولوجيــا المعلومــات(، وبلــغ العــدد )%( مــن مجتمــع الدراســة وهــم )المــدراء التنفيــ
الختبـار االتسـاق  Pilot Study)( اسـتبانة علـى عينـة مختـارة مـن مجتمـع الدراسـة )10مبحـوث، وتـم توزيـع عـدد )

بانة علـى ( اسـت373الداخلي وثبات االسـتبانة، وبعـد التأكـد مـن صـدق وسـةمة االسـتبانة لةختبـار، تـم توزيـع عـدد )
( اســـتبانة تـــم توزيعهـــا، وكانـــت نســـبة االســـترداد 373( اســـتبانة مـــن أصـــل )152عينـــة الدراســـة، وتـــم اســـترداد عـــدد )

(88.1%) 
  توزيع المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة(: 2جدول رقم )

 مالحظات النسبة العدد البيان

 %300 منتمة 854 3033المنتمات غير الحكومية في قطاع غزة حتى عام 
%59 منتمة 506  3006عام منذ منتمات حصلت على ترخيص 

 تمثل مجتمع الدراسة%43 148 3006منتمات حصلت على ترخيص قبل عام 
 373= 1×57.6%35  148 عينة الدراسة

 
 :أدوات الدراسة/ رابعاً 

 نتـم المعلومـات االداريـةلسـابقة فـي علـى العديـد مـن الدراسـات ا اطةعـهقام الباحـث بإعـداد اسـتبانة بعـد  االستبانة:
، وفق نموذج االستبيان المغلـق والـذي يتطلـب مـن المبحـوثين تحديـد اسـتجاباتهم اإلداريتحسين االداء دراسات في و 

 دراسة وفق تدرج )ليكرت( الخماسي.إزاء العبارات المختلفة المتضمنة بمحاور أداة ال
 هما: تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسيين

، المســمى الــوتيفي)الجــنس، العمــر، المؤهــل العلمــي،  ين: عبــارة عــن الســمات الشخصــية عــن المبحــوثالقســم األول
 (دمةسنوات الخ

 هي: محاور (7)فقرة موزعة على  (86)وهو مجاالت الدراسة وتتكون االستبانة من  القسم الثاني:
 .ه( فقر 33ويتكون من )تحسين األداء  األول: المحور
 ( فقرات.9ويتكون من )االختصاصيون الفنيون  اني:الث المحور
 .ات( فقر 6ويتكون من ) المستخدمين الثالث: المحور
 ( فقرات.8ويتكون من ) األجهزة الرابع: المحور
 .( فقرة39)ويتكون من  البرمجيات الخامس: المحور
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 ( فقرة.16ويتكون من ) الشبكات السادس: المحور
 ( فقرات.7ويتكون من ) : قواعد البياناتبعالمحور السا

 مقياس )ليكرت( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان:
 (: يوضح درجات مقياس )ليكرت(3) رقم جدول

موافقبشدةموافقالرأيغيرموافقغيرموافقبشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

 إجراءات الدراسة الميدانية :اً خامس
ها الباحث في تنفيـذ الدراسـة، ومـن ذلـك تعريـف مـنهج عتفصًة لإلجراءات التي اتبوصفًا م الجزءيتناول هذا 

عـــداد أداة الدراســـة (، والتأكـــد مـــن صـــدقها اإلســـتبانة) الدراســـة، ووصـــف مجتمـــع الدراســـة، وتحديـــد عينـــة الدراســـة، وا 
وفيمـا يلـي وصـف لهـذه  ،وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجـة النتـائج

 اإلجراءات.
 :وثبات األداةصدق : ساً ساد

من أساتذة جامعيين متخصصين في  35في صورتها األولية على  االستبانةتم عرض  . صدق المحكمين:1
غزة، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومةحتاتهم قطاع ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافتات االدارة 

، ، وكذلك وضوح صياغاتها اللغويةاألبعادمن  بعد، ومدى انتماء الفقرات إلى كل االستبانةرات حول مناسبة فق
 .وبعد لك تم االخذ بتراء المحكمين وتم تعديل االستبانة حتى حصلنا عليها في صورتها النهائية

على عينة  نةاالستباجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لةستبانة بتطبيق  صدق االتساق الداخلي:.2
عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات مبحوث من خارج ( 10استطةعية مكونة من )

الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي للبعد االستبانة والدرجة الكلية فقرات من  فقرةكل 
(SPSS). 
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 :األســاليـب اإلحصـــائيـة 

 Statistical Package for theمن خةل برنامج التحليل اإلحصائي  االستبانةليل قام الباحث بتفريغ وتح

Social Sciences  (SPSS 17.0):وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية ، 
يستخدم هذا ( النسبيوالوزن النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ) إحصاءات وصفية منها .2

 .ساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف متغيرات الدراسةاألمر بشكل أ
 .االستبانة(: لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) .1
(: للتحقق من صـدق االتسـاق الـداخلي بـين Person Correlation Coefficient)معامل ارتباط سبيرمان  .1

 كلية لةستبانة .فقرات االستبانة والدرجة ال
(: لقيــاس درجــة االرتبــاط. يســتخدم هــذا Person Correlation Coefficient)معامــل ارتبــاط بيرســون  .9

 االختبار لدراسة العةقة بين المتغيرات.
 الدراسة بالنسبة لمتغير نوع الجنس.أبعاد (: لمعرفة ما إذا كان هناك فروق في T- Testاختبار ) .5
( لكشــف الفــروق بــين أبعــاد الدراســة بالنســبة للمتغيــرات One Way ANOVA) األحــاديتحليــل التبــاين  .9

 الديمغرافية في الدراسة.
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 صدق االستبانة: -2

معامالت االتساق الداخلي لفقرات المحـور األول: تحسـين األداء والدرجـة الكليـة لفقراتـه كمـا هـو مبـين بالجـدول 
 (:4رقم )

  المحور األول:  تحسين األداء  مع الدرجة الكلية للبعد معامل ارتباط كل فقرة من فقرات: (4)رقم الجدول 

معامل  الفقرة م.
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.12دالة عند  0.42 اعتقد أن مجلس اإلدارة يقوم باإلشراف وتحديد السياسة للمؤسسة  .1
 1.12دالة عند  0.66 تعتبر الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات في المؤسسة علمية  .2
 1.12دالة عند  0.59 تمتع القيادات االدارية في المؤسسة بالكفاءة االدارية.ت  .3
 1.12دالة عند  0.58 يتم اشراك العاملين في وضع الخطط للمؤسسة  .4
 1.12دالة عند  0.53 مبنى المؤسسة يكفي لممارسة انشطتها.  .5
 1.12دالة عند  0.54 المؤسسة لديها من المعدات ما يدعم أنشطتها  .6
 1.12دالة عند  0.60 فر المعدات واألدوات الةزمة ألداء عملي تتو   .7
 1.12دالة عند  0.57 اشعر باإلنجاز الستخدامي األدوات واألجهزة للعمل بقسمي  .8
 1.12دالة عند  0.62 المؤسسة تقوم بمراجعة وتعديل اإلجراءات الفنية واإلدارية بشكل دوري  .9

 1.12دالة عند  0.69 طبيعة االنشطة التي تقوم بها. الهيكلية اإلدارية للمؤسسة مناسبة مع  .11
 1.12دالة عند  0.64 يوجد في المؤسسة تنسيق بين الوتائف المختلفة  .11
 1.12دالة عند  0.59 يوجد دليل في المؤسسة يحدد الوصف الوتيفي لكل موتف.  .12
 1.12دالة عند  0.51 يتم تقييم أداء الموتفين يشكل دوري   .13
 1.12دالة عند  0.45 لخاص بي يساعدني على تحسين أداء عمليتقييم األداء ا  .14
 1.12دالة عند  0.71 تقدم المؤسسة حوافز للموتفين   .15
 1.12دالة عند  0.65 الفرص المتاحة لي لتحسين مهاراتي ومعرفتي الخاصة بالعمل مرضية.  .16
 1.12دالة عند  0.47 اشتركت في دورات تدريبية تساعدني على تحسين أدائي  .17
 1.12دالة عند  0.50 يوجد رسالة للمؤسسة مكتوبة ومتاح االطةع عليها لجميع العاملين  .18
 1.12دالة عند  0.66 يتم تشجيع الموتفين للتعبير عن رأيهم بحرية  .19
 1.12دالة عند  0.62 يمكن القول ان المعدل الحالي لألجور مناسب  .21
 1.12لة عند دا 0.61 نتام العمل في المؤسسة يتيح فرصة للترقية  .21

 (=0.03α)داللة  مستوي عند إحصائًيا دال االرتباط *
والدرجـة الكليـة لفقراتـه، دالـة عنـد مسـتوى  البعـدمعامةت االرتباط بين كل فقرة من فقرات   الجدول السابق يبين
وتقـيس  (، وبذلك تعتبر فقـرات البعـد صـادقة0.73-0.43(، ومعامةت االرتباط محصورة بين المدى )0.03داللة )

 ما وضعت لقياسه.
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االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني: االختصاصيون الفنيـون والدرجـة الكليـة لفقراتـه كمـا هـو مبـين بالجـدول 
 (:2رقم )

 الكلية للبعدمع الدرجة  المحور الثاني: االختصاصيون الفنيون معامل ارتباط كل فقرة من فقرات: (5)رقم الجدول 

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة رتباطاال 

 1.12دالة عند  0.78 يوجد في مؤسستكم قسم تكنولوجيا المعلومات.  .1
 1.12دالة عند  0.84 يتحمل قسم تكنولوجيا المعلومات مسئولية تأمين األجهزة.  .2
 1.12دالة عند  0.89 يتحمل قسم تكنولوجيا المعلومات مسئولية معدات تخزين البيانات.  .3
 1.15دالة عند  0.84 يا المعلومات على محللي البيانات.يحتوي قسم تكنولوج  .4
 1.12دالة عند  0.91 يحتوي قسم تكنولوجيا المعلومات على اختصاصي الشبكات.  .5
 1.12دالة عند  0.83 حصل المبرمجون على تأهيل عالي في لغات البرمجة.  .6
 1.12دالة عند  0.82 يوجد مدير في قسم البرمجيات أو أكثر.  .7
 1.12دالة عند  0.84 ياسة واضحة لقسم تكنولوجيا المعلومات.يوجد س  .8
 1.12دالة عند  0.67 يشارك مدراء قسم تكنولوجيا المعلومات في وضع سياسات المؤسسة.  .9

   (=0.03α)داللة  مستوي عند إحصائًيا دال االرتباط *
درجة الكلية لفقراته، دالة عنـد مسـتوى وال البعدمعامةت االرتباط بين كل فقرة من فقرات   الجدول السابق يبين 
صـادقة  الثـانيوبـذلك تعتبـر فقـرات البعـد  (،0.93-0.67(، ومعامةت االرتباط محصورة بين المـدى )0.03داللة )
 ما وضعت لقياسه.وتقيس 

الجدول االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المحور الثالث: المستخدمين والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين ب
 (:6رقم )

 للبعد مع الدرجة الكلية المحور الثالث:  المستخدمين معامل ارتباط كل فقرة من فقرات : (6)رقم الجدول 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.12دالة عند  0.74 يوجد تنوع كاف في التخصصات للعاملين في المنتمة.  .1
 1.12دالة عند  0.84 المنوطة بهم والمهام تتناسب ةإداري خبرات لديهم النتم في العاملون  .2
 1.12دالة عند  0.90 بهم المنوطة والمهام تتناسب فنية خبرات لديهم النتم في العاملين أن تلمس  .3
 1.12دالة عند  0.75 العمل متطلبات مع التكيف على القدرة لهم الحالية النتم العاملون في  .4
 1.12دالة عند  0.80 عالية النتم في العاملين قبل من لمستفيدينا لمتطلبات االستجابة بان تشعر  .5
 1.12دالة عند  0.81 عالية النتم في العاملين قبل من للمستفيدين واإلرشاد للصيانة االستجابة  .6

   (=0.03α)داللة  مستوي عند إحصائًيا دال االرتباط *
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والدرجـة الكليـة لفقراتـه، دالـة عنـد مسـتوى  البعـدقرات معامةت االرتباط بين كل فقرة من ف  الجدول السابق يبين
وتقـيس (، وبذلك تعتبر فقـرات البعـد صـادقة 0.90-0.74(، ومعامةت االرتباط محصورة بين المدى )0.03داللة )

 .ما وضعت لقياسه
 

 األجهزة والدرجة الكلية لفقراته: االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المحور الرابع:
 للبعد مع الدرجة الكليةالمحور الرابع:  األجهزة  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات : (7)رقم الجدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

 1.12دالة عند  0.58 على الحاسوب أساسي بشكل الحالي اإلداري المعلومات نتم يعتمد  .1
 1.12الة عند د 0.74 العمل وطبيعة تتناسب حاليا المستخدمة األجهزة  .2
 1.12دالة عند  0.79 الةزمة للتشغيل. القدرة توفر حاليا المستخدمة األجهزة  .3
 1.12دالة عند  0.83 متوفرة تكنولوجيا وأحدث أفضل من حاليا المستخدمة األجهزة تعتبر  .4
 1.12دالة عند  0.83 بكفاءة. الحفت أغراض وتؤدي مناسبة المستخدمة لألجهزة التخزينية القدرة  .5
 1.12دالة عند  0.79 استخدامها. تعديل يمكن بحيث الكافية بالمرونة المستخدمة األجهزة تتميز  .6
 1.12دالة عند  0.76 بكفاءة اإلدخال في عمليات وتساعدك بمكوناتها كافية اإلدخال وحدات تعتبر  .7
 1.12دالة عند  0.81 بكفاءة عمليات اإلخراج في وتساعدك اإلخراج بمكوناتها كافية وحدات تعتبر  .8

   (=0.03α)داللة  مستوي عند إحصائًيا دال االرتباط *
والدرجـة الكليـة لفقراتـه، دالـة عنـد مسـتوى  البعـدمعامةت االرتباط بين كـل فقـرة مـن فقـرات  الجدول السابق يبين
وتقيس صادقة ( ، وبذلك تعتبر فقرات البعد 0.81-0.58(، ومعامةت االرتباط محصورة بين المدى )0.03داللة )

 .ما وضعت لقياسه
 

 لبرمجيات والدرجة الكلية لفقراته:االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المحور الخامس: ا
 للبعد مع الدرجة الكلية  البرمجيات  المحور الخامس:معامل ارتباط كل فقرة من فقرات : (8)رقم الجدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

 1.12دالة عند  0.76 بالتعامل مع البرامج مستفيد من أكثر بتمكين المستخدمة البرامج تتميز  .1
 1.12دالة عند  0.76 النتم. مستخدمي بين للمعلومات المرن التبادل من المستخدمة البرامج تمكن  .2
 1.12دالة عند  0.63 .للبيانات تحليل عمل المستخدمة البرامج تستطيع  .3
 1.12دالة عند  0.74 للبيانات. تبويب عمل ستخدمةالم البرامج تستطيع  .4
 1.12دالة عند  0.70 .للبيانات تلخيص عمل المستخدمة البرامج تستطيع  .5
 1.12دالة عند  0.74 استخراج المعلومات. عمل المستخدمة البرامج تستطيع  .6
 1.12دالة عند  0.60 الورق استخدام من التقليل في المستخدمة البرمجيات تساعد  .7
 1.12دالة عند  0.52 اإللكتروني البريد استخدام من المستخدمة البرمجيات تمكنك  .8
 1.12دالة عند  0.72 المستخدمة البرامج أحدث تضاهي الحالية األنتمة برامج بأن تشعر  .9



 

63 

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

 1.12دالة عند  0.78 .المنتمة في العمل متطلبات مع المستخدمة البرمجيات تتناسب  .11
 1.12دالة عند  0.80 .المنتمة في العمل حاجة مع يتناسب بما البرمجيات تحديث يتم  .11
 1.12دالة عند  0.76 المنتمة. لدى العمل في المستخدمة الشبكةمع  البرمجيات تتوافق  .12
 1.12دالة عند  0.70 .المنتمة في استخدامها يتم التي األجهزة مع المستخدمة البرمجيات تتوافق  .13
 1.12دالة عند  0.79 . المنتمة بها تقوم التي النشاطات ةكاف تغطي المستخدمة البرمجيات  .14
 1.12دالة عند  0.72 .االستخدام بسهولة الحاسوب وتطبيقات برامج تتميز  .15
 1.12دالة عند  0.72 .عملي أداء في احتاجها التي البرامج لتشغيل الةزمة التعليمات جميع لي يتوفر  .16
 1.12دالة عند  0.79 .المناسبتين والدقة بالكمية المعلومات البرامج توفر  .17
 1.12دالة عند  0.63 .بسرعة المعلومات استرجاع على المستخدمة البرامج تساعد  .18
 1.12دالة عند  0.54 .للبيانات االلكتروني التشغيل سةمة ضمان بهدف المستخدمة البرامج على رقابة توجد  .19

     (=0.03α)داللة  مستوي عند إحصائًيا دال االرتباط *
والدرجـة الكليـة لفقراتـه، دالـة عنـد مسـتوى  البعـدمعامةت االرتباط بين كل فقرة من فقرات   الجدول السابق يبين
وتقيس ( ، وبذلك تعتبر فقرات البعد صادقة 0.80-0.53(، ومعامةت االرتباط محصورة بين المدى )0.03داللة )

 .ما وضعت لقياسه
 

 الشبكات والدرجة الكلية لفقراته: ت المحور السادس:االتساق الداخلي ألداة الدراسة فقرا
 للبعد مع الدرجة الكلية المحور السادس:  الشبكات معامل ارتباط كل فقرة من فقرات : (9)رقم الجدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

 1.12دالة عند  0.51 يوجد شبكة تربط فروع المؤسسة.  .1
 1.12دالة عند  0.52 نى المؤسسة.يوجد شبكة فعالة داخل مب  .2
 1.12دالة عند  0.60 يوجد شبكة اتصاالت هاتفية.  .3
 1.12دالة عند  0.71 يوجد شبكة حاسوب داخلية.  .4
 1.12دالة عند  0.70 يتم صيانة الشبكة بشكل دوري.  .5
 1.12دالة عند  0.59 يقوم موتف أو أكثر بمتابعة شبكة االتصاالت.  .6
 1.12دالة عند  0.53 مشاكل متكررة مع الشبكة. ال يعاني المستخدمون  .7
 1.12دالة عند  0.75 الشبكة محمية من االختراق والعبث بالمعلومات.  .8
 1.12دالة عند  0.76 المستخدمون مؤهلون بشكل جيد الستخدام الشبكة.  .9

 1.12دالة عند  0.74 يمكن تطوير الشبكة بشكل مرن من ناحية فنية.  .11
 1.12دالة عند  0.81 المؤسسة بالسرعة العالية. تمتاز الشبكة داخل  .11
 1.12دالة عند  0.82 تستخدم الشبكة مكونات مادية حديثة وفعالة.  .12
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

13.  
يمكن التحكم بإدارة الشبكة من قبل المستخدمون النهائيون كل حسب 

 مكانته الوتيفية في المؤسسة.
 1.12دالة عند  0.80

 1.12دالة عند  0.11 تعرضت الشبكة لةختراق في وقت سابق  .14
 1.12دالة عند  0.49 تشعر أن الشبكة تقلل الوقت والجهد المطلوبين لتنفيذ األعمال.  .15
 1.12دالة عند  0.53 يوجد اتصال بين الشبكة الداخلية وشبكة االنترنت.  .16

  (=0.03α)داللة  مستوي عند إحصائًيا دال االرتباط *
والدرجـة الكليـة لفقراتـه، دالـة عنـد مسـتوى  البعـدل فقـرة مـن فقـرات معامةت االرتباط بين كـ الجدول السابق يبين
وتقيس ( ، وبذلك تعتبر فقرات البعد صادقة 0.83-0.49(، ومعامةت االرتباط محصورة بين المدى )0.03داللة )

 .ما وضعت لقياسه
    

 لية لفقراته:البيانات والدرجة الكاالتساق الداخلي ألداة الدراسة فقرات المحور السابع: قواعد 
 للبعد مع الدرجة الكلية المحور السابع:  قواعد البيانات معامل ارتباط كل فقرة من فقرات : (11)رقم الجدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

 1.12دالة عند  0.84 الدخول للنتم المخولين غير تمنع بحيث البيانات لقاعدة محكم حماية نتم هناك  .1
 1.12دالة عند  0.88 التخزين على الفائقة بالقدرة البيانات قواعد وتشغيل ارةإد تتميز  .2
 1.12دالة عند  0.88 استرجاع البيانات على الفائقة بالقدرة البيانات قواعد وتشغيل إدارة تتميز  .3
 1.12دالة عند  0.87 اإلضافة والتعديل على الفائقة بالقدرة البيانات قواعد وتشغيل إدارة تتميز  .4
 1.12دالة عند  0.85 المعلومات المناسبة على الحصول في مركزية بيانات قاعدة إلى االستناد يتم  .5
 1.12دالة عند  0.82 المخزنة البيانات تكرار عدم النتم في المستخدمة البيانات قواعد تراعي  .6
يجاد على التعرف في تساعد المستخدمة البيانات قواعد  .7  1.12لة عند دا 0.78 الحلول المشكلة وا 

   (=0.03α)داللة  مستوي عند إحصائًيا دال االرتباط *
والدرجـة الكليـة لفقراتـه، دالـة عنـد مسـتوى  البعـدمعامةت االرتباط بين كـل فقـرة مـن فقـرات  الجدول السابق يبين
وتقيس قة ( ، وبذلك تعتبر فقرات البعد صاد0.88-0.78(، ومعامةت االرتباط محصورة بين المدى )0.03داللة )

 .ما وضعت لقياسه
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وللتحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لألبعــاد قــام الباحــث بحســاب معــامةت االرتبــاط بــين درجــة كــل بعــد مــن 
 ( يوضح ذلك.33أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لةستبانة والجدول )

 
 األخرى لالستبانة وك لك مع الدرجة الكلية واألبعاد االستبانة أبعادمن  بعد مصفوفة معامالت ارتباط كل: (11)رقم الجدول 

 المجموع األبعاد
البعد 
 األول

البعـد 
 الثاني

البعد 
 الثالث

البعد 
 الرابع

البعد 
 الخامس

البعد 
 السادس

البعد 
 السابع

       1.00 0.73 البعد األول: تحسين األداء
      1.00 0.41 0.75 نالبعد الثاني: االختصاصيون الفنيو

     1.00 0.53 0.61 0.72 البعد الثالث: المستخدمين
    1.00 0.47 0.44 0.49 0.75 البعد الرابع: األجهزة

   1.00 0.72 0.58 0.54 0.52 0.88 البعد الخامس: البرمجيات
  1.00 0.69 0.55 0.44 0.59 0.39 0.82 البعد السادس: الشبكات

 1.00 0.67 0.56 0.41 0.40 0.50 0.33 0.70 اعد البياناتالبعد السابع: قو 

البعض وبالدرجة الكليـة لةسـتبانة ارتباطـًا ذو داللـة  بعضهابترتبط  األبعاديتضح من الجدول السابق أن جميع 
 ( وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.0.03إحصائية عند مستوى داللة )

 : Reliability االستبانة ثبات-1

بطـريقتين أفـراد العينـة االسـتطةعية وذلـك بعـد تطبيقهـا علـى  االسـتبانةأجـرى الباحـث خطـوات التأكـد مـن ثبـات 
  .وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 : Split-Half method طريقة التجزئة النصفية - أ
بـات االسـتبانة بطريقـة التجزئـة النصـفية حيـث احتسـبت درجـة تم استخدام درجات العينة االستطةعية لحساب ث

االســـتبانة وكـــذلك درجـــة النصـــف الثـــاني مـــن الـــدرجات وذلـــك بحســـاب معامـــل  األبعـــادمـــن  بعـــدالنصـــف األول لكـــل 
  (Spearman-Brown)باســـتخدام معادلـــة ســـبيرمان بـــراونالبعـــد االرتبـــاط بـــين النصـــفين ثـــم جـــرى تعـــديل طـــول 

 لك:( يوضح ذ33والجدول )
، وبعــد اســتخدام 0.93( تحســين األداءأبعــاد، بلــغ معامــل االرتبــاط للبعــد االول ) ســبعة الــديه االســتمارة بمــا أن 

االختصاصــيون (، ومعامــل االرتبــاط للبعــد الثــاني )0.96بــراون المعدلــة أصــبح معامــل الثبــات ) -معادلــة ســبيرمان 
(، ومعامــل 0.97بـراون المعدلـة أصـبح معامـل الثبـات ) -، وبعـد اسـتخدام معادلـة ســبيرمان  0.95( يسـاوي الفنيـون

بـراون المعدلـة أصـبح معامـل  -، وبعد استخدام معادلة سبيرمان  0.96( يساوي المستخدميناالرتباط للبعد الثالث )
بــراون  -، وبعــد اســتخدام معادلــة ســبيرمان 0.95( يســاوي األجهــزة( ، ومعامــل االرتبــاط للبعــد الرابــع )0.98الثبــات )

، وبعـد اسـتخدام  0.95( يسـاوي البرمجيات) الخامس (، ومعامل االرتباط للبعد0.97عدلة أصبح معامل الثبات )الم
( يسـاوي الشـبكات) السادس (، ومعامل االرتباط للبعد0.97براون المعدلة أصبح معامل الثبات ) -معادلة سبيرمان 

 (، ومعامــل االرتبــاط للبعــد0.97معامــل الثبــات )بــراون المعدلــة أصــبح  -، وبعــد اســتخدام معادلــة ســبيرمان  0.94
بـــراون المعدلــة أصـــبح معامــل الثبـــات  -، وبعـــد اســتخدام معادلـــة ســبيرمان  0.95( يســاوي قواعــد البيانـــات) الســابع
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بـراون المعدلـة  -، وبعـد اسـتخدام معادلـة سـبيرمان 0.91فقـد بلـغ  للدرجـة الكليـةوبالنسبة لمعامل االرتباط  ،(0.97)
 (. 0.96ل الثبات )أصبح معام

 
 معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة قبل التعديل ومعامل االرتباط بعد التعديل : (12)رقم الجدول 

 البعد
 عدد

 الفقرات 

 االرتباطمعامل 
 قبل التعديل 

 االرتباطمعامل 
 بعد التعديل 

 0.96 0.92 21 تحسين األداء البعد األول:
 0.97 0.95 9 ي: االختصاصيون الفنيونالبعد الثان

 0.98 0.96 6 البعد الثالث: المستخدمين
 0.97 0.95 8 األجهزة البعد الرابع:

 0.97 0.95 19 البعد الخامس: البرمجيات
 0.97 0.94 16 البعد السادس: الشبكات

 0.97 0.95 7 البعد السابع: قواعد البيانات
 0.96 0.93 86 الدرجة الكلية

 م استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين.* ت

وهذا يدل  عالية  ( وهي معامةت ثبات0.96كلها أعلى من )الثبات  تيتضح من الجدول السابق أن معامة
لجمع ، من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة عالية جداً على أن االستبانة تتمتع بدرجة 

 بة على فروض وتساؤالت الدراسة.البيانات و لإلجا
 طريقة ألفا كرونباخ: - ب

، وذلــك إليجــاد معامــل ثبــات وهــي طريقــة ألفــا كرونبــاخ اســتخدم الباحــث طريقــة أخــرى مــن طــرق حســاب الثبــات
وبعــد تطبيــق ،  االســتبانة وكــذلك لةســتبانة ككــل أبعــادمــن  بعــداالســتبانة، حيــث حصــل علــى قيمــة معامــل ألفــا لكــل 

 0.75يسـاوي  للدرجـة الكليـةلقياس الثبات، حيث وجد أن قيمة ألفا كرونباخ  خمعامل ألفا كرونباتم حساب  المقياس
 تتمتع بمعامل ثبات مرتفع. المقياسوهذا دليل كافي على أن 

، 0.75( يســاوي تحســين األداءللبعــد األول ) خأبعــاد، فقــد بلــغ معامــل الفــا كرونبــا ســبعةلديــه  المقيــاسوبمــا أن 
، ومعامــل ألفــا كرونبــاخ للبعــد الثالـــث  0.79( يســاوي االختصاصــيون الفنيــوننبــاخ للبعــد الثــاني )ومعامــل ألفــا كرو 

بلــغ معامــل ألفــا كرونبــاخ و ، 0.78يســاوي  األجهــزة الرابــع لبعــدل، ومعامــل الفــا كرونبــاخ 0.80( يســاوي المســتخدمين)
، ومعامـل 0.75( يسـاوي الشـبكات)س السـاد، ومعامـل ألفـا كرونبـاخ للبعـد 0.76( يسـاوي البرمجيـات) الخامس للبعد

 ( يوضح ذلك:31والجدول ) (0.80)( يساوي قواعد البيانات)السابع  ألفا كرونباخ للبعد
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 معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة : (13)رقم الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

( وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة 0.75) للدرجة الكلية الثبات تمعامة أن السابقيتضح من الجدول 
 من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة. مرتفعة

 
 هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم تتبع توزيع إحصائي معين؟

تتبع التوزيع الطبيعي، قام الباحث باستخدام للتحقق من أن البيانات تتبع توزيع إحصائي معين أم أن البيانات 
، لمعرفة هل البيانات تتبع توزيع طبيعي أم ال  Kolmogorov-Smirnov-Zاختبار كلمرجوف سمرنوف 

 والنتائج المتعلقة بذلك موضحة من خةل الجدول التالي:
 ة(بع)األبعاد الس للبيانات( يوضح نتائج اختبار كلمرجوف سمرنوف الختبار التوزيع الطبيعي 14جدول )

 P-value اختبار كلمرجوف سمرنوف األبعاد

 0.209// 1.01 تحسين األداء البعد األول:
 0.209// 1.2 البعد الثاني: االختصاصيون الفنيون

 0.256// 1.0 البعد الثالث: المستخدمين
 0.075// 1.3 األجهزة البعد الرابع:

 0.209// 1.1 البعد الخامس: البرمجيات
 0.411// 0.9 بعد السادس: الشبكاتال

 0.411// 1.2 البعد السابع: قواعد البيانات
** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05

 

ة تتبع التوزيع الطبيعي بعتبين من خةل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن جميع أبعاد االستبانة الس
، وبناء على ذلك فان يتوجب على الباحث استخدام االختبارات المعلمية  0.05( أكبر من P-valueألن قيمة ) 

لإلجابة على فرضيات الدراسة، ألنه من شروط استخدام هذه االختبارات هو أن البيانات يجب أن تتبع التوزيع 
 ات التوزيع الطبيعي.تباع البيانإمها استخدإالطبيعي، بعكس االختبارات الةمعليمة التي ال يتوجب على 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد

 0.75 21 تحسين األداء البعد األول:
 0.79 9 الثاني: االختصاصيون الفنيون البعد

 0.80 6 البعد الثالث: المستخدمين
 0.78 8 األجهزة البعد الرابع:

 0.76 19 البعد الخامس: البرمجيات
 0.75 16 البعد السادس: الشبكات

 0.80 7 البعد السابع: قواعد البيانات
 0.75 86 الدرجة الكلية
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 المبحث الثاني
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 

 أواًل/ الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:
،وفيمراللريزوزلرفأفررادمنالمدراءفيالمنظماتغيررالككوميرة251بلغتعينةالدراسةالكلية

فية،ولتضحذلكمنخاللالتالي:العينةحسبالمتغيراتالدلمغرا

 للمدراء في المنظمات غير الحكومية يوضح الخصائص الديموغرافية(: 22جدول )
 %  النسبة المئوية العدد نوع الجنس

 63.8 97  كر

 36.2 55 أنثى

 % النسبة المئوية العدد الفئات العمرية

 2.6 4 عام 11اقل من 

 38.2 58 عام 30 – 13من 

 23.7 36 عام 32 – 32 من

 18.4 28 عام 42 – 36من 

 17.1 26 عام فأكثر 46

 % النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 0 0 ثانوية عامة فما دون

 12.5 19 دبلوم متوسط

 61.8 94 بكالوريوس

 25.7 39 ماجستير

 0 0 دكتوراه

 % النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي

 32.2 49 مدير تنفيذي

 34.2 52 ير برنامجمد

 33.6 51 مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات

 % النسبة المئوية العدد دمةسنوات الخ

 35.5 54 سنوات فاقل 2

 31.6 48 ( سنوات6-20) 

 32.9 50 سنة فأكثر 22

 

  من اإلناث. 16.3% من افراد العينة هم من الذكور، بينما  61.8يتضح من الجدول السابق أن % 
 31.7عام ، بينما  10 – 31% من افراد العينة أعمارهم تتراوح من  18.3ن الجدول السابق أن يتضح م  %

 37.3عام، و  45 – 16% منهم تتراوح اعمارهم من  38.4عام، و  15 – 13منهم اعمارهم تتراوح من 
 عام. 33% منهم اقل من  3.6عام فأكثر، و  46% منهم اعمارهم 

 35.7% من افراد العينة مؤهلهم العلمي بكالوريوس، بينما  63.8 يتضح من الجدول السابق أن  %
 منهم دبلوم متوسط. (% 33.5)منهم مؤهلهم ماجستير، و 
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  11.6% من افراد مسماهم الوتيفي مدير برنامج، بينما  14.3يتضح من الجدول السابق أن  %
 ذي.منهم مدير تنفي (% 13.3)منهم مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات، و 

  منهم  13.9سنوات فاقل، بينما  5% من افراد سنوات الخدمة لديهم  15.5يتضح من الجدول السابق أن %
 سنة فأكثر. 33% منهم سنوات الخدمة لديهم  13.6سنة فأكثر، و  33سنوات الخدمة لديهم 

 ثانيًا: نتائج الدراسة
 تحسين االداء . أ
 T- Test، ثم إيجاد قيمة اختبار تحسين األداء()األول  المحور ةلفقر  الحسابي والمتوسط إيجاد النسبة المئويةتم 

 :(36كما في الجدول رقم )(، 1) حول درجة الحياد وتساوي للمحوروالدرجة الكلية  المحورلكل فقرة من فقرات 
 والنسب المئوية واألهمية النسبية لفقرات )تحسين األداء( T- Testنتائج اختبار  :(26) رقمجدول 

 موافق ةالفقر  م
 ال راي موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 المتوسط
الوزن 
النسبي 

% 
 الترتيب Tقيمة 

 1 **3.9 85.8 4.3 - 2.0 2.6 59.9 35.5 اعتقد أن مجلس اإلدارة يقوم باإلشراف وتحديد السياسة للمؤسسة  .1

 15 **2.9 76.3 3.8 0.7 8.6 10.5 69.1 11.2 تعتبر الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات في المؤسسة علمية  .2

 3 **3.2 84.1 4.2 0.7 2.0 6.6 57.9 32.9 تتمتع القيادات االدارية في المؤسسة بالكفاءة االدارية.  .3

 16 **2.3 75.9 3.8 2.0 13.8 14.5 42.1 27.6 يتم اشراك العاملين في وضع الخطط للمؤسسة  .4

 14 **2.1 76.8 3.8 3.9 17.1 3.9 40.8 34.2 مبنى المؤسسة يكفي لممارسة انشطتها.  .5

 9 **2.6 80.0 4.0 2.6 8.6 3.9 55.9 28.9 المؤسسة لديها من المعدات ما يدعم أنشطتها  .6

 6 **3.7 82.9 4.1 - 6.6 7.2 51.3 34.9 تتوفر المعدات واألدوات الةزمة ألداء عملي  .7

 5 **3.2 83.8 4.2 - 3.3 7.9 55.3 33.6 اشعر باإلنجاز الستخدامي األدوات واألجهزة للعمل بقسمي  .8

 12 **3.9 77.6 3.9 - 9.2 12.5 59.2 19.1 المؤسسة تقوم بمراجعة وتعديل اإلجراءات الفنية واإلدارية بشكل دوري  .9

 13 **3.1 77.4 3.9 2.0 9.9 11.8 52.0 24.3 الهيكلية اإلدارية للمؤسسة مناسبة مع طبيعة االنشطة التي تقوم بها.  .11

 8 **3.6 81.4 4.1 1.3 4.6 5.9 61.8 26.3 المؤسسة تنسيق بين الوتائف المختلفة يوجد في  .11

 11 **3.1 78.6 3.9 2.6 9.9 10.5 46.1 30.9 يوجد دليل في المؤسسة يحدد الوصف الوتيفي لكل موتف.  .12

 17 **2.3 75.5 3.8 3.3 11.2 11.2 53.3 21.1 يتم تقييم أداء الموتفين يشكل دوري  .13

 4 **3.7 83.9 4.2 1.3 2.6 9.9 47.4 38.8 داء الخاص بي يساعدني على تحسين أداء عمليتقييم األ  .14

 21 //0.42 60.4 3.0 9.9 26.3 22.4 34.9 6.6 تقدم المؤسسة حوافز للموتفين  .15

 18 **3.0 73.4 3.7 0.7 18.4 9.2 56.6 15.1 الفرص المتاحة لي لتحسين مهاراتي ومعرفتي الخاصة بالعمل مرضية.  .16

 7 **3.5 82.2 4.1 0.7 6.6 6.6 53.3 32.9 اشتركت في دورات تدريبية تساعدني على تحسين أدائي  .17

 2 **3.8 84.3 4.2 0.7 5.3 6.6 46.7 40.8 يوجد رسالة للمؤسسة مكتوبة ومتاح االطةع عليها لجميع العاملين  .18

 10 **3.9 80.0 4.0 1.3 7.9 9.2 52.6 28.9 يتم تشجيع الموتفين للتعبير عن رأيهم بحرية  .19

 19 **1.5 65.1 3.3 7.2 24.3 16.4 39.5 12.5 يمكن القول ان المعدل الحالي لألجور مناسب  .21

 20 //0.61 63.2 3.2 6.6 27.0 20.4 36.2 9.9 نتام العمل في المؤسسة يتيح فرصة للترقية  .21

  **3.8 77.6 3.7 2.2 10.2 9.5 51.6 26.5  المحور االول 

 // غير دالة           0.05* دالة عند        0.03 ** دالة عند
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 يمكن استخالص ما يلي ( 16من الجدول رقم )
 أن أعلى فقرتين كانتا:

فقد بلغ المرتبة االولى لفقرة االولى كاعتقد أن مجلس اإلدارة يقوم باإلشراف وتحديد السياسة للمؤسسةك ااحتلت  -
( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية ) 15.1الوزن النسبي و  (5)الدرجة الكلية من  9.1المتوسط الحسابي 

( مما يدل على ان متوسط α=  1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ) 1.15
وهذا يعني ان هناك موافقة من قبل افراد العينة  1درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

رة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن مجلس اإلدارة يقومون باإلشراف على هذه الفق
 وتحديد السياسة للمؤسسة.

 المرتبة الثانية الفقرة الثامنة عشر كيوجد رسالة للمؤسسة مكتوبة ومتاح االطةع عليها لجميع العاملينكاحتلت  -
( Sig% والقيمة االحتمالية ) 19.1الوزن النسبي و ( 5 )الدرجة الكلية من 9.1فقد بلغ المتوسط الحسابي 

( مما يدل على ان α=  1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة )1.15أقل من 
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل  1متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

فقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أنه يوجد رسالة للمؤسسة افراد العينة على هذه ال
 مكتوبة ومتاح االطةع عليها لجميع العاملين.

 وأن أدنى فقرتين كانتا:
فقد بلغ المرتبة العشرين لفقرة الواحد والعشرون كنتام العمل في المؤسسة يتيح فرصة للترقية كااحتلت  -

( أكبر من Sig% والقيمة االحتمالية ) 91.1الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.1المتوسط الحسابي 
( مما يدل على ان α=  1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة احصائيا عند مستوى داللة ) 1.15

 وهذا يعني ان هناك حياد 1متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهريا عن درجة الحياد وهي 
من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، أي ان أفراد العينة ال يستطيعون تحديد أو الحكم على أن نتام العمل 

 في المؤسسة يتيح فرصة للترقية.
فقد بلغ المتوسط المرتبة الواحد والعشرون لفقرة الخامسة عشر كتقدم المؤسسة حوافز للموتفين كااحتلت  -

،  1.15( أكبر من Sig% والقيمة االحتمالية ) 91.9الوزن النسبي و  (5)الدرجة الكلية من  1الحسابي 
( مما يدل على ان متوسط درجة α=  1.15لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة احصائيا عند مستوى داللة )

وهذا يعني ان هناك حياد من قبل افراد  1االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهريا عن درجة الحياد وهي 
على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة ال يستطيعون تحديد أو الحكم على أن المؤسسة تقدم حوافز العينة 

 للموتفين.

(، 1.7المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور األول )تحسـين االداء( تسـاوي )بشكل عام يمكن القول بان 
نـة الدراسـة يـرون بـأن تحسـين االداء %،ممـا يعنـي أن أفـراد عي60%( وهو أعلى من 77.6الوزن النسبي  يساوي )و 
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ويعزو الباحث  في قطاع غزةيعتبر نتيجة مهمة الستخدام نتم المعلومات االدارية داخل المنتمات غير الحكومية، 
نتــائج اســتخدام نتــم المعلومــات االداريــة فــي المنتمــات غيــر  هــذه النتيجــة الــى ان تحســين االداء يعتبــر نتيجــة مــن

هي من اهم مقومات تحسين االداء داخل المنتمات غير الحكومية  نتم المعلوماتاستخدام ، الن بالفعل الحكومية
والقطــاع غيــر الحكوميــة والحكوميــة والقطــاع الخــاص، ونةحــت خــةل الفتــرة الحاليــة والســابقة ان معتــم المنتمــات 

المعلومـات  نتـمسـتخدام ص والشركات والمؤسسات الحكومية دفعت تكاليف كثيرة مقابـل تـدريب العـاملين علـى االخا
ويعتبــر فــارق فــي نجــاح منتمــة او فشــلها فــي مــدى قــدرتها علــى المنافســة فــي ســرعة خدمــة المســتفيدين باســتخدام 

 .تكنولوجيا المعلومات

)الطهــــراوي، دراســــة و  ،(3005دراســــة )البشابشــــة،  ،(3009أبــــو عمــــر، )دراســــة وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع 
 دةجي بدرجة فعالة ة محوسبةإداري معلومات نتم نفلسطي في العاملة لمصارفا لدى وجدي هوالتي أتهرت أن، (3030
أن المنتمـات غيـر الحكوميـة تـوفر مـوارد ماليـة و ، للمعلومـات دةجيـ ةبحمايـ وتتمتـع ةاإلداريـ اتللمسـتوي ومةئمـة جـدا

اديمي، وكــذلك وجــود لتطــوير قــدرات موتفيهــا داخليــًا وخارجيــًا، وأنهــا تســاعدهم فــي تطــوير مســتواهم التعليمــي واألكــ
 األداء رفـع مسـتوى فـي اإلداريـة المعلومـات نتـم لجـودة هـام أثـر وجـودو يـيم أداء قـائم علـى أسـاس المكافـأة، نتـام تق

 للتقنيـة اسـتخدام دون تحـول التـي المهمـة ن المعوقـاتاتهـرت أ التـي (3009المـري، ويختلـف مـع دراسـة )، الوتيفي

 في تسهم عمل خطة وعدم توافر الحديثة، التقنيات استخدام مجال في التدريبية الدورات قلة  :هي عالية بدرجة الحديثة

 (3005، ودراسـة )عـواد، الحديثـة التقنيـات لتفعيل استخدام التدريبية الدورات مناسبة وعدم الحديثة، التقنية أهمية تأكيد
إلشــراقية العليــا فــي الســلطة وجــود ضــعف عــام فــي النتــام، وعــدم الجديــة وااللتــزام مــن قبــل الجهــات ااتهــرت  التــي

لتطبيق نتام فعال، ومن ثم تحليل نتائجـه لةسـتفادة منهـا فـي إصـةح، وتطـوير الـنتم اإلداريـة، والمهنيـة المختلفـة، 
ووجــد المــوتفين لــديهم انطبــاع ســلبي حــول النتــام نتيجــة لعــدم وجــود تخطــيط وتيفــي واضــح يضــع توقعــات األداء 

يتم تحقيق أهداف المنتمة، وغياب بطاقات الوصف الوتيفي لمعتم الوتائف،  واألهداف للمجموعات واألفراد لكي
ووجد أن هناك خلـل فـي وضـع وتوصـيف المعـايير التـي تسـتند إليهـا التقيـيم، ولعـل مـن أبرزهـا تـرك المهـام الوتيفيـة 

لتحليــل والتغذيــة بنتــائج ا مإلــى االرتجاليــة وعــدم الموضــوعية، ونقــص باالهتمــا ىللــرئيس المباشــر لتحديــدها ممــا يــود
 .الراجعة مما يفسد الجهد والفائدة من عمليات التقييم

 نظم المعلومات االدارية . ب
 االختصاصيون الفنيون  -

 ة االولــــــى مــــــن محــــــور نتــــــم المعلومــــــات االداريــــــةلفقــــــر لتــــــم إيجــــــاد النســــــبة المئويــــــة والمتوســــــط الحســــــابي 
حـول  للمحـوروالدرجـة الكليـة  المحـورة مـن فقـرات لكـل فقـر  T- Test (، ثم إيجاد قيمة اختباراالختصاصيون الفنيون)

 :(37رقم )(، والنتائج موضحة من خةل الجدول 1درجة الحياد وتساوي )
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 )االختصاصيون الفنيون(المئوية واألهمية النسبية لفقرة والنسب  T- Testنتائج اختبار  :(27)رقم جدول 

 الفقرة م
 موافق
 ال راي موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
فق موا

 بشدة
الوزن  المتوسط

 الترتيب Tقيمة  النسبي

 2 **2.8 68.0 3.4 6.6 24.3 11.2 38.2 19.7 يوجد في مؤسستكم قسم تكنولوجيا المعلومات. .1

 3 **2.4 67.2 3.4 7.9 24.3 12.5 34.2 21.1 يتحمل قسم تكنولوجيا المعلومات مسئولية تأمين األجهزة. .2

 1 **3.9 68.6 3.4 7.9 21.1 13.2 36.2 21.7 مسئولية معدات تخزين البيانات.يتحمل قسم تكنولوجيا المعلومات  .3

 5 //0.77 62.1 3.1 9.2 27.6 19.1 31.6 12.5 يحتوي قسم تكنولوجيا المعلومات على محللي البيانات. .4

 4 //0.83 62.8 3.1 10.5 25.7 17.8 31.6 14.5 يحتوي قسم تكنولوجيا المعلومات على اختصاصي الشبكات. .5

 7 //0.63 59.5 3.0 11.8 27.6 23.7 25.0 11.8 حصل المبرمجون على تأهيل عالي في لغات البرمجة. .6

 9 **1.9 56.3 2.8 13.2 30.9 24.3 24.3 7.2 يوجد مدير في قسم البرمجيات أو أكثر. .7

 6 //0.78 61.4 3.1 11.8 23.7 23.7 27.0 13.8 يوجد سياسة واضحة لقسم تكنولوجيا المعلومات. .8

 8 //0.57 58.9 2.9 13.2 25.0 23.7 30.3 7.9 يشارك مدراء قسم تكنولوجيا المعلومات في وضع سياسات المؤسسة. .9

  //0.88 62.8 3.1 10.5 27 6.6 30.9 25 المحور الثاني 

 // غير دالة           0.05* دالة عند        0.03** دالة عند 

 ما يلي  ( يمكن استخالص17من الجدول رقم )
 أن أعلى فقرتين كانتا:

فقد المرتبة االولى  الثالثة كيتحمل قسم تكنولوجيا المعلومات مسئولية معدات تخزين البياناتك الفقرة احتلت  -
( أقل Sig% والقيمة االحتمالية ) 91.9الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.9بلغ المتوسط الحسابي 

( مما يدل على ان متوسط α=  1.15قرة دالة احصائيا عند مستوى داللة )، لذلك تعتبر هذه الف 1.15من 
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة  1درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

تحمل فراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن قسم تكنولوجيا المعلومات يأن أعلى هذه الفقرة، أي 
 مسئولية معدات تخزين البيانات.

فقد بلغ المتوسط الحسابي  المرتبة الثانية االولى كيوجد في مؤسستكم قسم تكنولوجيا المعلوماتكالفقرة احتلت  -
، لذلك تعتبر  1.15( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية )  91الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.9

( مما يدل على ان متوسط درجة االستجابة لهذه α=  1.15عند مستوى داللة )هذه الفقرة دالة احصائيا 
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة على هذه الفقرة، أي  1الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

 فراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أنه يوجد في المؤسسة قسم تكنولوجيا المعلومات.أن أ
 وأن أدنى فقرتين كانتا:

 الثامنةالمرتبة ك يشارك مدراء قسم تكنولوجيا المعلومات في وضع سياسات المؤسسةك التاسعةالفقرة احتلت  -
( Sig% والقيمة االحتمالية )51.1الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.1فقد بلغ المتوسط الحسابي 

( مما يدل على α=  1.15لة احصائيا عند مستوى داللة )، لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دا1.15أكبر من 
وهذا يعني ان هناك  1ان متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهريا عن درجة الحياد وهي 
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مدراء  حياد من قبل افراد العينة على هذه الفقرة، أي أن افراد العينة ال يستطيعون تحديد أو الحكم على أن
 .لمعلومات يشاركون في وضع سياسات المؤسسةقسم تكنولوجيا ا

فقد بلغ المتوسط الحسابي المرتبة التاسعة السابعة كيوجد مدير في قسم البرمجيات أو أكثر ك الفقرة احتلت  -
، لذلك تعتبر  1.15( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية )59.1الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.1

( مما يدل على ان متوسط درجة االستجابة لهذه α=  1.15ا عند مستوى داللة )هذه الفقرة دالة احصائي
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة على هذه الفقرة، أي  1الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

 يستطيعون تحديد أو الحكم على أنه يوجد مدير في قسم البرمجيات أو أكثر.ال ان افراد العينة 

( االختصاصـــيون الفنيـــون) الثـــانيالمتوســـط الحســـابي لجميـــع فقـــرات المحـــور بشـــكل عـــام يمكـــن القـــول بـــان 
%، ممــا 60%( وهــو أعلـى مـن  63.8أن الــوزن النسـبي  يسـاوي )ويعـزو الباحـث هــذه النتيجـة إلـى (، 1.3تسـاوي )

ي تســاهم فــي تحســين االداء أحــد عناصــر نتــم المعلومــات االداريــة التــ وايعنــي بــأن االختصاصــيون الفنيــون يعتبــر 
وهــذا يؤكــد فعــة ان المنتمــات غيــر  االداري فــي المنتمــات غيــر الحكوميــة فــي قطــاع غــزة ولكــن بشــكل متوســط،

 الحكومية يجب ان تهتم اكثر في تدريب وتطور قدرات االختصاصيون ليتمكنوا فعليًا االرتقـاء بأنفسـهم وبمنتمـاتهم،
ات أن هنــاك تنـوع فـي تخصصــ التـي بينـت( 3005 سـبت، و )أبـو 2009) )المــري،كـل مـن وهـذا يتفـق مـع دراســة 

هم، ب بشكل كبير مع األعمـال المنوطـة إلـين لديهم كفاءة وخبرات إدارية وفنية تتناسالعاملين في نتم دعم القرار وأ
 .وأن البرامج المستخدمة تساعد على التبادل المرن للمعلومات بين مستخدمي النتام

 المستخدمين  -

(، المستخدمين)الثانية من محور نتم المعلومات االدارية  ةالمئوية والمتوسط الحسابي للفقر  د النسبةتم إيجا
(، 1حـول درجـة الحيـاد وتسـاوي ) للمحـوروالدرجـة الكليـة  المحـورلكل فقرة من فقرات  T- Testثم إيجاد قيمة اختبار 

 :(38رقم )والنتائج موضحة من خةل الجدول 
 )المستخدمين(ة والنسب المئوية واألهمية النسبية لفقر  T- Testئج اختبار نتا :(21)رقم  جدول

 الفقرة م
 موافق
 ال راي موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

% 
 الترتيب Tقيمة 

 1 **3.5 80.8 4.0 0.7 5.3 9.9 57.9 26.3 يوجد تنوع كاف في التخصصات للعاملين في المنتمة. .1

 3 **3.4 78.3 3.9 0.7 4.6 13.2 65.8 15.8 المنوطة بهم والمهام تتناسب إدارية خبرات لديهم النتم في لعاملونا .2

 4 **3.8 76.7 3.8 0.7 7.2 15.1 61.8 15.1 بهم المنوطة والمهام تتناسب فنية خبرات لديهم النتم في العاملين أن تلمس .3

 2 **3.1 79.7 4.0 - 3.9 11.2 67.1 17.8 العمل متطلبات مع التكيف ىعل القدرة لهم الحالية النتم العاملون في .4

 5 **3.7 76.6 3.8 0.7 5.9 19.1 58.6 15.8 عالية النتم في العاملين قبل من المستفيدين لمتطلبات االستجابة بان تشعر .5

 6 **3.6 76.3 3.8 1.3 6.6 16.4 60.5 15.1 عالية النتم في العاملين قبل من للمستفيدين واإلرشاد للصيانة االستجابة .6

  **3.5 78.1 3.9 0 7.9 1.3 28.9 61.8 المحور الثالث 

 (=0.05α)داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 يمكن استخالص ما يلي  (18ول رقم )من الجد
 أن أعلى فقرتين كانتا:

فقد بلغ المتوسط  المرتبة االولى ين في المنتمةكاالولى كيوجد تنوع كاف في التخصصات للعاملالفقرة احتلت  -
، لذلك 1.15( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية )11.1الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  9الحسابي 

( مما يدل على ان متوسط درجة االستجابة α=  1.15تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة )
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة على هذه الفقرة،  1رجة الحياد وهي لهذه الفقرة قد زاد عن د

 أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أنه يوجد تنوع في التخصصات للعاملين في المنتمة.
المرتبة  الثانية ملك الع متطلبات مع التكيف على القدرة لهم الحالية النتم الرابعة كالعاملون فيالفقرة احتلت  -

( أقل Sig% والقيمة االحتمالية )11.1الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  9فقد بلغ المتوسط الحسابي 
( مما يدل على ان متوسط α=  1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ) 1.15من 

وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة  1اد وهي درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحي
 لهم الحالية النتم على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن العاملون في

 العمل. متطلبات مع التكيف على القدرة
 وأن أدنى فقرتين كانتا:

المرتبة عالية ك النتم في العاملين قبل من المستفيدين اتلمتطلب االستجابة بان الخامسة كتشعرالفقرة احتلت  -
% والقيمة االحتمالية 19.9الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.1فقد بلغ المتوسط الحسابي الخامسة 

(Sig أقل من )1.15 ( 1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة  =α مما يدل )
وهذا يعني ان هناك موافقه من  1ة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي على ان متوسط درج

 قبل افراد العينة على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن االستجابة
 عالية. النتم في العاملين قبل من المستفيدين لمتطلبات

المرتبة عالية ك  النتم في العاملين قبل من للمستفيدين واإلرشاد للصيانة السادسة كاالستجابةالفقرة احتلت  -
% والقيمة االحتمالية 19.1الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.1فقد بلغ المتوسط الحسابي السادسة 

(Sig أقل من )1.15( 1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة  =αمما يدل ع ) لى
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل  1ان متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

 للصيانة افراد العينة على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن االستجابة
 .عالية النتم في العاملين قبل من للمستفيدين واإلرشاد

ويعزو الباحث (، 1.9المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )المستخدمين( تساوي ) بشكل عام
%، مما يعني أن أفراد عينة الدراسة يرون 60%( وهو أعلى من 78.3أن الوزن النسبي  يساوي )هذه النتيجة إلى 

ن االداء االداري في المنتمات تحسي بأن المستخدمين يعتبروا أحد عناصر نتم المعلومات االدارية التي تساهم في
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وهذا يؤكد فعًة ان المنتمات غير الحكومية يجب ان تهتم اكثر في تدريب وتطور  ،غير الحكومية في قطاع غزة
وتطوير قدراتهم في استخدام نتم المعلومات يعتبر  ،قدرات المستخدمين النهم يتعاملوا مع نتم المعلومات االدارية

، ونةحت ان معتم المنتمات غير الحكومية دفعت داء داخل المنتمات غير الحكوميةمن أهم مقومات تحسين اال
 سبت، )أبودراسة وتتفق هذه النتيجة مع تكاليف كثيرة مقابل تدريب المستخدمين على استخدام نتم المعلومات، 

ة وخبرات إدارية ن لديهم كفاءات العاملين في نتم دعم القرار وأأن هناك تنوع في تخصصوالتي أتهرت  (3005
هم، وأن البرامج المستخدمة تساعد على التبادل المرن للمعلومات ب بشكل كبير مع األعمال المنوطة إليوفنية تتناس

 المعلومات ألنتمة المستخدمين ( من%74)( التي بينت ان 3004، وكذلك دراسة )الشرفا، بين مستخدمي النتام

شملتها  التي األنتمة جميع بين متقاربة كانت التوجهات تلك وأن األنتمة حول تلك توجهات إيجابية لديهم المحوسبة
،  العمل جوانب تغطية على تالمعلوما نتام ةقدر  ضعفالتي بينت  (3004 ،غنيم)وهذا يختلف مع دراسة ، الدراسة
 عملية جوهري بشكل يعيق أساسيا معوقا يمثل اإلداري المحوسب المعلومات نتام لعمل واضحة خطط وجود وعدم

 .تالبلديا في المعلومات اإلدارية نتم وتطوير تطبيق
 األجهزة  -

(، ثـم األجهـزة)ة الثالثـة مـن محـور نتـم المعلومـات االداريـة لفقـر لتم إيجاد النسبة المئوية والمتوسط الحسابي 
(، 1تســاوي )حــول درجــة الحيــاد و  للمحــوروالدرجــة الكليــة  المحــورلكــل فقــرة مــن فقــرات  T- Testإيجــاد قيمــة اختبــار 

 :(39رقم )والنتائج موضحة من خةل الجدول 
 )األجهزة(ة والنسب المئوية واألهمية النسبية لفقر  T- Testنتائج اختبار  :(22) رقم جدول

 الفقرة م
 موافق
 ال راي موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوزن  المتوسط
 الترتيب Tقيمة  النسبي

 2 **3.5 82.9 4.1 1.3 5.3 7.2 50.0 36.2 على الحاسوب أساسي بشكل الحالي رياإلدا المعلومات نتم يعتمد .1

 1 **3.9 83.9 4.2 0.7 3.9 7.2 51.3 36.8 العمل وطبيعة تتناسب حاليا المستخدمة األجهزة .2

 3 **3.01 81.1 4.1 1.3 6.6 11.2 47.4 33.6 الةزمة للتشغيل. القدرة توفر حاليا المستخدمة األجهزة .3

 8 **2.2 72.9 3.6 2.6 17.1 16.4 40.8 23.0 متوفرة تكنولوجيا وأحدث أفضل من حاليا المستخدمة األجهزة عتبرت .4

5. 
 الحفت أغراض وتؤدي مناسبة المستخدمة لألجهزة التخزينية القدرة

 بكفاءة.
22.4 55.3 11.8 10.5 - 3.9 77.9 3.7** 6 

6. 
 تعديل يمكن ثبحي الكافية بالمرونة المستخدمة األجهزة تتميز

 استخدامها.
21.1 57.2 10.5 9.9 1.3 3.9 77.4 3.4** 7 

7. 
 اإلدخال في عمليات وتساعدك بمكوناتها كافية اإلدخال وحدات تعتبر
 بكفاءة

18.4 62.5 11.8 6.6 0.7 3.9 78.3 3.2** 5 

8. 
 عمليات اإلخراج في وتساعدك اإلخراج بمكوناتها كافية وحدات تعتبر
 بكفاءة

19.1 60.5 13.8 6.6 - 3.9 78.4 3.3** 4 

  **3.2 79.1 3.2 1.3 4.6 5.3 30.3 58.6 المحور الرابع .9

 (=0.05α)داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي 19من الجدول رقم )
 أن أعلى فقرتين كانتا:

فقد بلغ المتوسط المرتبة االولى العمل ك بيعةوط تتناسب حاليا المستخدمة الثانية كاألجهزةالفقرة احتلت  -
،  1.15( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية )11.1الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  9.1الحسابي 

( مما يدل على ان متوسط درجة α=  1.15لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة )
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة على  1رجة الحياد وهي االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن د

 تتناسب حاليا المستخدمة هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن األجهزة
 العمل. وطبيعة

فقد  رتبة الثانيةالمعلى الحاسوب ك أساسي بشكل الحالي اإلداري المعلومات نتم االولى كيعتمدالفقرة احتلت  -
( أقل Sig% والقيمة االحتمالية )11.1الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  9.2بلغ المتوسط الحسابي 

( مما يدل على ان متوسط α=  1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ) 1.15من 
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة  1 درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي

 الحالي اإلداري المعلومات على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن نتم
 .على الحاسوب أساسي بشكل يعتمد

 وأن أدنى فقرتين كانتا:
المرتبة  استخدامها ك تعديل يمكن بحيث يةالكاف بالمرونة المستخدمة األجهزة السادسة كتتميزالفقرة احتلت  -

% والقيمة االحتمالية 11.9الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.1فقد بلغ المتوسط الحسابي السابعة 
(Sig أقل من )1.15 ( 1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة  =α مما يدل )

وهذا يعني ان هناك موافقه من  1ه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي على ان متوسط درجة االستجابة لهذ
 المستخدمة قبل افراد العينة على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن األجهزة

 .استخدامها تعديل يمكن بحيث الكافية بالمرونة تتميز
المرتبة  الثامنة ك  متوفرة تكنولوجيا وأحدث أفضل من حاليا تخدمةالمس األجهزة الرابعة كتعتبرالفقرة احتلت  -

( Sig% والقيمة االحتمالية ) 11.1الوزن النسبيو ( 5)الدرجة الكلية من  1.9فقد بلغ المتوسط الحسابي 
( مما يدل على ان α=  1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ) 1.15أقل من 

وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل  1ة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي متوسط درج
 المستخدمة افراد العينة على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن األجهزة

 متوفرة. تكنولوجيا وأحدث أفضل من تعتبر حاليا

ويعزو  (،1.9( تساوي )االجهزةالحسابي لجميع فقرات المحور الثاني ) المتوسطبشكل عام يمكن القول بان 
%، مما يعني أن أفراد عينة 60%( وهو أعلى من 79.3الوزن النسبي  يساوي )أن الباحث هذه النتيجة إلى 
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في  يعتبر أحد عناصر نتم المعلومات االدارية التي تساهم في تحسين االداء االداري االجهزةالدراسة يرون بأن 
 )الشرفا،دراسة و  ،(3005 سبت، )أبو دراسةوتتفق هذه النتيجة مع  ،المنتمات غير الحكومية في قطاع غزة

أن نتام المعلومات اإلداري الحالي في الجامعات الفلسطينية يعتمد بشكل أساسي على والتي أتهرت ، (2004
 .اليةات كفاءة عوأن األجهزة المستخدمة في الجامعات حديثة وذ ،الحاسوب

 العمل جوانب تغطية على تالمعلوما نتام قدرة ضعفالتي بينت  (3004 ،غنيم)وهذا يختلف مع دراسة 

 .اإلمكانات المادية ذلك في بما
 البرمجيات 

(، البرمجيـات)ة الرابـع مـن محـور نتـم المعلومـات االداريـة لفقـر لتم إيجاد النسبة المئويـة والمتوسـط الحسـابي 
(، 1حـول درجـة الحيـاد وتسـاوي ) للمحـوروالدرجـة الكليـة  المحـورلكل فقرة من فقرات  T- Testثم إيجاد قيمة اختبار 

 :(30رقم )والنتائج موضحة من خةل الجدول 
 )البرمجيات(ة والنسب المئوية واألهمية النسبية لفقر  T- Testنتائج اختبار  :(10)رقم جدول 

 لفقرةا م
 موافق
 ال راي موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
وافق م

 بشدة
الوزن  المتوسط

 الترتيب Tقيمة  النسبي

 6 **3.7 77.1 3.9 - 8.6 16.4 55.9 19.1 بالتعامل مع البرامج مستفيد من أكثر بتمكين المستخدمة البرامج تتميز .1

2. 
 مستخدمي بين للمعلومات المرن التبادل من المستخدمة البرامج تمكن
 النتم.

15.8 61.8 14.5 7.9 - 3.9 77.1 3.03** 5 

 19 **2.6 70.0 3.5 3.3 14.5 20.4 52.6 9.2 .للبيانات تحليل عمل المستخدمة البرامج تستطيع .3

 16 **2.5 72.4 3.6 3.3 11.2 19.7 52.0 13.8 للبيانات. تبويب عمل المستخدمة البرامج تستطيع .4

 17 **2.2 71.8 3.6 3.3 13.8 17.8 50.7 14.5 .للبيانات تلخيص عمل المستخدمة البرامج تستطيع .5

 7 **3.5 77.0 3.8 0.7 8.6 15.8 55.3 19.7 استخراج المعلومات. عمل المستخدمة البرامج تستطيع .6

 8 **3.2 76.7 3.8 0.7 10.5 15.1 52.0 21.7 الورق استخدام من التقليل في المستخدمة البرمجيات تساعد .7

 1 **3.7 81.4 4.1 - 4.6 13.2 52.6 29.6 ونياإللكتر  البريد استخدام من المستخدمة البرمجيات تمكنك .8

 18 **2.5 70.3 3.5 1.3 21.1 17.8 44.7 15.1 المستخدمة البرامج أحدث تضاهي الحالية األنتمة برامج بأن تشعر .9

 9 **2.3 76.7 3.8 1.3 8.6 15.1 55.3 19.7 .المنتمة في العمل متطلبات مع المستخدمة البرمجيات تتناسب .11

 15 **3.1 73.4 3.7 0.7 15.1 16.4 52.0 15.8 .المنتمة في العمل حاجة مع يتناسب بما البرمجيات تحديث يتم .11

 11 **3.9 75.7 3.8 2.0 9.9 13.2 57.9 17.1 المنتمة. لدى العمل في المستخدمة الشبكةمع  البرمجيات تتوافق .12

13. 
 في استخدامها يتم التي األجهزة مع المستخدمة البرمجيات تتوافق
 .نتمةالم

15.8 62.5 15.1 5.3 1.3 3.9 77.2 3.9** 4 

 12 **3.7 75.1 3.8 1.3 10.5 17.1 53.3 17.8 . المنتمة بها تقوم التي النشاطات كافة تغطي المستخدمة البرمجيات .14

 2 **3.3 79.5 4.0 0.7 5.3 12.5 59.2 22.4 .االستخدام بسهولة الحاسوب وتطبيقات برامج تتميز .15

16. 
 في احتاجها التي البرامج لتشغيل الةزمة التعليمات عجمي لي يتوفر
 .عملي أداء

17.8 60.5 16.4 3.9 1.3 3.9 77.9 3.06** 3 

 10 **3.7 75.9 3.8 - 9.2 15.8 61.2 13.8 .المناسبتين والدقة بالكمية المعلومات البرامج توفر .17



 

76 

 

 لفقرةا م
 موافق
 ال راي موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
وافق م

 بشدة
الوزن  المتوسط

 الترتيب Tقيمة  النسبي

 13 **3.9 73.7 3.7 - 10.5 21.7 56.6 11.2 .بسرعة المعلومات استرجاع على المستخدمة البرامج تساعد .18

19. 
 التشغيل سةمة ضمان بهدف المستخدمة البرامج على رقابة توجد

 .للبيانات االلكتروني
15.1 51.3 19.7 13.2 0.7 3.7 73.4 2.3** 14 

  **3.6 75.4 3.1 1.4 9.9 5.9 33.6 49.3 المحور الخامس 

(=0.05α) داللة مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي 21من الجدول رقم )
 أن أعلى فقرتين كانتا:

فقد بلغ  المرتبة االولى اإللكترونيك البريد استخدام من المستخدمة البرمجيات الثامنة كتمكنكالفقرة احتلت  -
( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية )12.9الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  9.2المتوسط الحسابي 

( مما يدل على ان متوسط α=  1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة )1.15
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة  1درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

 من تمكن المستخدمة م على أني البرمجياتعلى هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحك
 اإللكتروني. البريد استخدام

فقد بلغ  المرتبة الثانية كاالستخدام بسهولة الحاسوب وتطبيقات برامج تتميزالخامسة عشر كالفقرة احتلت  -
( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية )11.5الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  9المتوسط الحسابي 

( مما يدل على ان متوسط α=  1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ) 1.15
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة  1درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

 تتميز الحاسوب وتطبيقات مجبراعلى هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن 
 االستخدام بسهولة

 وأن أدنى فقرتين كانتا:
المرتبة الثامنة  المستخدمةك البرامج أحدث تضاهي الحالية األنتمة برامج بأن التاسعة كتشعرالفقرة احتلت  -

 % والقيمة االحتمالية11.1الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.5فقد بلغ المتوسط الحسابي  عشر
(Sig أقل من )1.15 ( 1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة  =α مما يدل )

وهذا يعني ان هناك موافقه من  1على ان متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 
 برامج بأن الحكم على أنه تشعر قبل افراد العينة على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو

 المستخدمة. البرامج أحدث تضاهي الحالية األنتمة
فقد بلغ المتوسط  المرتبة التاسعة عشر للبياناتك تحليل عمل المستخدمة البرامج الثالثة كتستطيعالفقرة احتلت  -

، لذلك  1.15قل من ( أSig% والقيمة االحتمالية )11الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.5الحسابي 
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( مما يدل على ان متوسط درجة االستجابة α=  1.15تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة )
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة على هذه الفقرة،  1لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

 .للبيانات تحليل عمل تستطيع المستخدمة لى أن البرامجأي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم ع

ويعزو الباحث (، 1.8( تساوي )البرمجياتالمتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )يمكن القول بان 
%، مما يعني أن أفراد عينة الدراسة  60%( وهو أعلى من  75.4الوزن النسبي  يساوي ) أنهذه النتيجة إلى 

عتبر أحد عناصر نتم المعلومات االدارية التي تساهم في تحسين االداء االداري في ت مجياتالبر يرون بأن 
أن  ( والتي أتهرت3005 سبت، )أبودراسة وتتفق هذه النتيجة مع  ،المنتمات غير الحكومية في قطاع غزة

   .البرامج المستخدمة تساعد على التبادل المرن للمعلومات بين مستخدمي النتام

 .العمل جوانب تغطية على تالمعلوما نتام ةقدر  ضعف( التي بينت 3004 ،غنيم)تلف مع دراسة هذا يخ

 الشبكات 

(، الشـبكات)ة الخامسة مـن محـور نتـم المعلومـات االداريـة لفقر لتم إيجاد النسبة المئوية والمتوسط الحسابي 
(، 1حـول درجـة الحيـاد وتسـاوي ) للمحـورة والدرجـة الكليـ المحـورلكل فقرة من فقرات  T- Testثم إيجاد قيمة اختبار 

 :(33رقم )والنتائج موضحة من خةل الجدول 
 )الشبكات( ةوالنسب المئوية واألهمية النسبية لفقر  T- Testنتائج اختبار  :(12)رقم جدول 

 لفقرةا م
 موافق
 ال راي موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوزن  المتوسط
 الترتيب Tقيمة  النسبي

 15 **2.6 65.0 3.3 7.9 25.7 15.8 34.9 15.8 يوجد شبكة تربط فروع المؤسسة. .1

 3 **3.9 77.6 3.9 3.3 8.6 10.5 52.0 25.7 يوجد شبكة فعالة داخل مبنى المؤسسة. .2

 2 **3.02 80.9 4.0 1.3 8.6 5.9 52.6 31.6 يوجد شبكة اتصاالت هاتفية. .3

 1 **3.2 81.2 4.1 0.7 6.6 11.2 49.3 32.2 يوجد شبكة حاسوب داخلية. .4

 6 **3.3 75.5 3.8 2.6 11.8 14.5 47.4 23.7 يتم صيانة الشبكة بشكل دوري. .5

 9 **2.9 73.8 3.7 3.3 10.5 15.8 54.6 15.8 يقوم موتف أو أكثر بمتابعة شبكة االتصاالت. .6

 14 **2.5 68.4 3.4 3.9 19.7 19.7 43.4 13.2 ال يعاني المستخدمون مشاكل متكررة مع الشبكة. .7

 12 **2.4 70.0 3.5 2.6 16.4 23.7 42.8 14.5 الشبكة محمية من االختراق والعبث بالمعلومات. .8

 7 **3.6 75.0 3.8 2.0 9.9 16.4 54.6 17.1 المستخدمون مؤهلون بشكل جيد الستخدام الشبكة. .9

 8 **2.7 74.9 3.7 1.3 11.2 15.8 55.3 16.4 يمكن تطوير الشبكة بشكل مرن من ناحية فنية. .11

 11 **2.9 70.7 3.5 1.3 18.4 19.1 48.0 13.2 تمتاز الشبكة داخل المؤسسة بالسرعة العالية. .11

 13 **2.6 69.7 3.5 2.0 15.8 24.3 47.4 10.5 تستخدم الشبكة مكونات مادية حديثة وفعالة. .12

13. 
يمكن التحكم بإدارة الشبكة من قبل المستخدمون النهائيون كل 

 نته الوتيفية في المؤسسة.حسب مكا
11.2 53.9 20.4 12.5 2.0 3.6 72.0 2.7** 10 

 16 **1.83 56.1 2.8 16.4 27.0 25.0 23.0 8.6 تعرضت الشبكة لةختراق في وقت سابق .14

 5 **3.6 77.2 3.9 2.0 4.6 16.4 59.2 17.8 تشعر أن الشبكة تقلل الوقت والجهد المطلوبين لتنفيذ األعمال. .15
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 لفقرةا م
 موافق
 ال راي موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوزن  المتوسط
 الترتيب Tقيمة  النسبي

 4 **3.7 77.5 3.9 0.7 5.3 21.7 50.7 21.7 صال بين الشبكة الداخلية وشبكة االنترنت.يوجد ات .16

  **3.5 72.8 3.6 1.4 13.2 4.6 48 32.9 المحور السادس 

 (=1.15α)* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي 21من الجدول رقم )
 أن أعلى فقرتين كانتا:

)الدرجة  9.2فقد بلغ المتوسط الحسابي  المرتبة االولى الرابعة كيوجد شبكة حاسوب داخليةكالفقرة لت احت -
، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة 1.15( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية )12.1الوزن النسبي و ( 5الكلية من 

ستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن ( مما يدل على ان متوسط درجة االα=  1.15احصائيا عند مستوى داللة )
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة  1درجة الحياد وهي 

 يستطيعون تحديد أو الحكم على أنه يوجد شبكة حاسوب داخلية.
)الدرجة الكلية  9لمتوسط الحسابي فقد بلغ ا المرتبة الثانية الثالثة كيوجد شبكة اتصاالت هاتفيةكالفقرة احتلت  -

، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  1.15( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية )11.1الوزن النسبي و ( 5من 
( مما يدل على ان متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن α=  1.15احصائيا عند مستوى داللة )

عينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أنه يوجد شبكة اتصاالت وهذا يعني ان افراد ال 1درجة الحياد وهي 
 هاتفية.

 وأن أدنى فقرتين كانتا:
 1.1فقد بلغ المتوسط الحسابي  المرتبة الخامسة عشر االولى كيوجد شبكة تربط فروع المؤسسةكالفقرة  احتلت -

، لذلك تعتبر هذه 1.15( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية )95الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من 
( مما يدل على ان متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة α=  1.15الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة )

وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة على هذه الفقرة، أي ان  1قد زاد عن درجة الحياد وهي 
 فروع المؤسسة. افراد العينة يستطيعون تحديد أنه يوجد شبكة تربط

فقد بلغ المتوسط  المرتبة السادسة عشر الرابعة عشر كتعرضت الشبكة لةختراق في وقت سابقكالفقرة احتلت  -
،  1.15( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية )59.2الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.1الحسابي 

( مما يدل على ان متوسط درجة α=  1.15لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة )
وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة على  1االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

 هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم أن الشبكة تعرضت لةختراق في وقت سابق.
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ويعـزو الباحـث (، 1.6( تسـاوي )الشـبكاتبي لجميـع فقـرات المحـور الثـاني )المتوسط الحسايمكن القول بان 
%، مما يعني أن أفراد عينة الدراسة يرون 60%( وهو أعلى من  73.8الوزن النسبي  يساوي )أن هذه النتيجة إلى 

لمنتمات غير عتبر أحد عناصر نتم المعلومات االدارية التي تساهم في تحسين االداء االداري في ات الشبكاتبأن 
أن نتــام المعلومــات ( والتــي أتهــرت 3005 ســبت، )أبــودراســة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع  ،الحكوميــة فــي قطــاع غــزة

وأن األجهــــزة المســــتخدمة فــــي  ،اإلداري الحــــالي فــــي الجامعــــات الفلســــطينية يعتمــــد بشــــكل أساســــي علــــى الحاســــوب
ن لـديهم كفـاءة العـاملين فـي نتـم دعـم القـرار وأ ات، وأن هناك تنوع في تخصصات كفاءة عاليةالجامعات حديثة وذ

هم، وأن البـرامج المسـتخدمة تسـاعد علـى التبـادل ب بشـكل كبيـر مـع األعمـال المنوطـة إلـيوخبرات إدارية وفنية تتناسـ
  . المرن للمعلومات بين مستخدمي النتام

 .تبلدياال في تالمعلوما نتام ةقدر  ضعف( التي بينت 3004 ،غنيمهذا يختلف مع دراسة )

 قواعد البيانات  

قواعد )للفقرة السادسة من محور نتم المعلومات االدارية تم إيجاد النسبة المئوية والمتوسط الحسابي 
حول درجة الحياد  للمحوروالدرجة الكلية  المحورلكل فقرة من فقرات  T- Test(، ثم إيجاد قيمة اختبار البيانات

 :(33رقم )الجدول (، والنتائج موضحة من خةل 1وتساوي )
 )قواعد البيانات(المحور السابع والنسب المئوية واألهمية النسبية لفقرات  T- Testنتائج اختبار  :(11)رقم جدول 

 موافق لفقرةا م
 ال راي موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوزن  المتوسط
 الترتيب Tقيمة  النسبي

1. 
 المخولين غير تمنع حيثب البيانات لقاعدة محكم حماية نتم هناك

 الدخول للنتم
14.5 46.7 21.1 14.5 3.3 3.5 70.9 2.7** 5 

 2 **2.9 72.6 3.6 2.0 12.5 17.8 55.9 11.8 التخزين على الفائقة بالقدرة البيانات قواعد وتشغيل إدارة تتميز .2

 4 **2.6 71.8 3.6 2.0 11.8 23.0 51.3 11.8 استرجاع البيانات على الفائقة بالقدرة البيانات قواعد وتشغيل إدارة تتميز .3

 1 **2.8 72.9 3.6 1.3 13.8 19.7 49.3 15.8 اإلضافة والتعديل على الفائقة بالقدرة البيانات قواعد وتشغيل إدارة تتميز .4

5. 
المعلومات  على الحصول في مركزية بيانات قاعدة إلى االستناد يتم

 المناسبة
11.8 53.9 19.7 11.8 2.6 3.6 72.1 2.6** 3 

 6 **2.7 70.7 3.5 3.3 13.8 21.7 48.7 12.5 المخزنة البيانات تكرار عدم النتم في المستخدمة البيانات قواعد تراعي .6

يجاد على التعرف في تساعد المستخدمة البيانات قواعد .7  7 **2.6 70.1 3.5 2.0 15.8 25.0 44.1 13.2 الحلول المشكلة وا 

  **2.5 71.6 3.2 1.3 14.5 11.2 28.3 44.7 المحور السابع

 (=0.05α)داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي 22من الجدول رقم )
 أن أعلى فقرتين كانتا:

 لىالمرتبة االو  اإلضافة والتعديلك على الفائقة بالقدرة البيانات قواعد وتشغيل إدارة الرابعة كتتميزالفقرة احتلت  -
( Sig% والقيمة االحتمالية )72.9الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  3.6المتوسط الحسابي  فقد بلغ
( مما يدل على ان α=  1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ) 1.15أقل من 

ني ان هناك موافقه من قبل وهذا يع 1متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 
 وتشغيل إدارة افراد العينة على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أنه تتميز

 اإلضافة والتعديل.  على الفائقة بالقدرة البيانات قواعد
فقد بلغ المرتبة  الثانية تخزينك ال على الفائقة بالقدرة البيانات قواعد وتشغيل إدارة الثانية كتتميزالفقرة احتلت  -

( أقل من Sig% والقيمة االحتمالية )11.9الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.9المتوسط الحسابي 
( مما يدل على ان متوسط α=  1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ) 1.15

وهذا يعني ان هناك موافقه من قبل افراد العينة  1الحياد وهي  درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة
 البيانات قواعد وتشغيل إدارة على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أنه تتميز

 التخزين. على الفائقة بالقدرة
 وأن أدنى فقرتين كانتا:

المرتبة  المخزنةك البيانات تكرار عدم النتم في لمستخدمةا البيانات قواعد الفقرة السادسة كتراعياحتلت  -
% والقيمة االحتمالية 11.1الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.5فقد بلغ المتوسط الحسابي السادسة 

(Sig أقل من )1.15 ( 1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة  =α مما يدل )
وهذا يعني ان هناك موافقه من  1ة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي على ان متوسط درج

 البيانات قبل افراد العينة على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن قواعد
 المخزنة. البيانات تكرار عدم تراعي النتم في المستخدمة

يجاد على التعرف في تساعد المستخدمة البيانات عدالسابعة كقواالفقرة احتلت  - المرتبة الحلولك  المشكلة وا 
% والقيمة االحتمالية 11.2الوزن النسبي و ( 5)الدرجة الكلية من  1.5فقد بلغ المتوسط الحسابي السابعة 

(Sig أقل من )1.15 ( 1.15، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة  =αمما ي ) دل
وهذا يعني ان هناك موافقه من  1على ان متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

 البيانات قبل افراد العينة على هذه الفقرة، أي ان افراد العينة يستطيعون تحديد أو الحكم على أن قواعد
يجاد على التعرف في تساعد المستخدمة  الحلول. المشكلة وا 

ويعــزو (، 1.5( تســاوي )قواعــد البيانــاتالمتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المحــور الثــاني )لقــول بــان يمكــن ا
%، مما يعني أن أفراد عينة الدراسة 60%( وهو أعلى من  73.6والوزن النسبي  يساوي )الباحث هذه النتيجة إلى 
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تســاهم فــي تحســين االداء االداري فــي عتبــر أحــد عناصــر نتــم المعلومــات االداريــة التــي ت قواعــد البيانــاتيــرون بــأن 
( والتــي أتهــرت أن 3005 ســبت، )أبــودراســة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع  ،المنتمــات غيــر الحكوميــة فــي قطــاع غــزة

  البرامج المستخدمة تساعد على التبادل المرن للمعلومات بين مستخدمي النتام. 

،  العمـل جوانـب تغطيـة علـى تالمعلومـا نتـام قـدرة ( التي بينـت ضـعف3004 ،غنيمهذا يختلف مع دراسة )
 عمليـة جـوهري بشـكل يعيـق أساسـياً  معوقـاً  يمثـل اإلداري المحوسـب المعلومـات نتـام لعمـل واضحة خطط وجود وعدم

 .تالبلديا في المعلومات اإلدارية نتم وتطوير تطبيق
 

المعلومات اإلدارية المستخدمة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجات أبعاد نظم
 :بتحسين األداء اإلداري لدى المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

 أبعاد نتم المعلومات اإلدارية قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدرجات
داري لدى المنتمات غير الحكومية تحسين األداء اإلبنتم المعلومات اإلدارية المستخدمة للتعرف على أبعاد و 

 :(31رقم )النتائج الخاصة بذلك موضحة من خةل الجدول كانت ، و بقطاع غزة
 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجات أبعاد نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة بتحسين 13جدول رقم )
 ر الحكومية بقطاع غزة األداء اإلداري لدى المنظمات غي

 األبعاد
 عدد

 الفقرات
مجموع 

 االنحراف المتوسط االستجابات
 المعياري

 الوزن
 الترتيب  النسبي %

 3 77.6 11.3 81.4 9111 21 تحسين األداء
 7 62.8 9.3 28.2 1125 1 االختصاصيون الفنيون

 2 78.1 3.7 23.4 2121 9 المستخدمين
 1 79.1 5.5 31.6 1911 1 األجهزة

 4 75.4 12.0 71.6 9991 21 البرمجيات
 5 72.8 9.8 58.3 5119 29 الشبكات

 6 71.6 5.7 25.1 1515 1 قواعد البيانات
  45.7 43.4 196.3 29838 86 الدرجة الكلية

 111يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 
 

ل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ألبعاد نتم المعلومات بلغ من خة
% ، وهذا يشير إلى أن المنتمات غير 45.7درجة، فقد بلغ الوزن النسبي  41.4درجة، وبانحراف معياري  396.1

توسطة،  وبما أن مقياس نتم المعلومات الحكومية يستخدمون نتم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء بدرجة م
%(، ويليه 79.3اإلدارية لديه سبعة أبعاد، فقد تهر بأن محور األجهزة حصل على المرتبة األولى بوزن نسبي )
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%(، ثم محور تحسين األداء حصل على المرتبة الثالثة 78.3في المرتبة الثانية محور المستخدمين بوزن نسبي )
%(، ويليه محور 75.4يه محور البرمجيات حصل على المرتبة الرابعة بوزن نسبي )%(، ويل77.6بوزن نسبي )

%(، يليه محور قواعد البيانات حصل على المرتبة 73.8الشبكات حصل على المرتبة الخامسة بوزن نسبي )
%(، يليه محور االختصاصيون الفنيون حصل على المرتبة األخيرة بوزن نسبي 73.6السادسة بوزن نسبي )

(63.8.)% 
مما سبق يتضح أن وجود االجهزة داخل المنتمات الغير حكومية مهم للغاية ألنه االكثر تأثيرا على تحسين 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أهمية نتم المعلومات داخل المنتمات غير  ،االداء وهذا ما أجاب علية أفراد العينة
يئة العمل داخل المنتمات ال تستغني عن االجهزة وتعتبر شريان ، والن بالحكومية الن له تأثير على تحسين االداء

الحياة الذي بدونة ستعود المنتمات غير الحكومية الى الخلف عشرات السنوات، وستستعمل الملفات الورقية 
( 3009،الحيالي وال مراد)دراسة وتتفق هذه النتيجة مع  وتكدس ذلك في االرشيف وصعوبة الوصول للمعلومات،

أتهرت أن هناك تأثير لمؤشرات نجاح نتام المعلومات اإلدارية والمتمثلة باستخدام النتام وقناعة المستفيد  والتي
 في الميزة التنافسية المعبر عنها باإلبداع والتميز.

 
 :نتائج اإلجابة عن فرضيات الدراسةًا/ لثثا

( بين نتم المعلومات (α ≤ 0.05داللة  عند مستوىعةقة ذات داللة إحصائية  توجد الفرضية الرئيسية االولي:
 .غزة قطاعفي محافتات  للمنتمات غير الحكومية اإلدارية وتحسين األداء اإلداري

 :التالية الفرعية الفرضيات منها ويتفرع
( بـين تـوفر االختصاصـيون الفنيـون (α ≤ 0.05توجـد عالقـة  ات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  .1

 منظمات غير الحكومية بقطاع غزة.وتحسين األداء اإلداري لل

درجـات باستخدام معامل ارتبـاط بيرسـون لدراسـة العةقـة بـين السابقة  ةالفرعي يةالتحقق من صحة الفرض تم
، ويتضــح ذلــك مــن خــةل المنتمــات غيــر الحكوميــة بقطــاع غــزةفــي تحســين األداء و  تــوفر االختصاصــيون الفنيــون

 :(34رقم )الجدول 
 .حكومية بقطاع غزةالالمنظمات غير في  ،تحسين األداءو  االختصاصيون الفنيونفة معامالت االرتباط بين مصفو  :(14)رقم جـدول 

 الداللة معامل االرتباط المحور

 0.0001** **0.409 االختصاصيون الفنيون

//غيردالة0.05*دالةعند0.03**دالةعند

 الجدول السابق ما يلي:أظهرت النتائج الموضحة في 

المنتمات غير  لدىعةقة طردية ذات داللة إحصائية بين االختصاصيون الفنيون وبين تحسين األداء  يوجد
االختصاصيون الفنيون، كلما أدى ذلك إلى زيادة  معدل أنه كلما زادويرى الباحث ، الحكومية بقطاع غزة
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االختصاصيون الفنيون وتطوير قدراتهم باالهتمام أي انه كلما زاد  تحسين األداء والعكس صحيح معدل
وتتفق هذه ، ى تحسين األداء، مما يؤدي الوالتكنولوجيةزيادة في مهاراتهم الفنية كلما ادى ذلك الى وتدريبهم 

، المادية( المحوسبة  اإلدارية المعلومات نتم متطلبات والتي أتهرت أن( 3030 )الحلبي،دراسة النتيجة مع 
( التي 3005ودراسة )أبو سبت، ،المبحوثين نتر وجهة من عالية بكفاءة تتمتع (التنتيمية ،لبشريةا، البرمجية
 واستخدام الكمية(-المناسب التوقيت-المةئمة- الدقة( المعلومات جودة بين قوية طردية عةقة هناك بينت أن

في نتم دعم القرار وأن  القرارات، وأن هناك تنوع في تخصصات العاملين صنع عملية في المعلومات نتم
 ،غنيموتتفق مع دراسة )لديهم كفاءة وخبرات إدارية وفنية تتناسب بشكل كبير مع األعمال المنوطة إليهم، 

المحوسبة  اإلدارية المعلومات لنتم التحتية البنية توفر بين قوية طردية عةقة وجودالتي أشارت الى   (3004
(، التي 3009وتتفق مع دراسة )الشلبي وبني حمدان، القرار،  لصناعة مةالةز  المعلومات واستخدام إنتاج وبين

 ووجود عةقة ذات داللة إحصائية ما بين المكونات المادية والموارد البشرية واإلبداع المنتمي،اشارت الى 
 ،)التجهيزات المستقلة المتغيرات بين موجبة عةقة وجودالتي أشارت الى 2007)  )بدح، وتتفق مع دراسة

 وتتفق مع دراسة )العمري،، المستشفى في األداء وبين البيانات( موارد البرمجيات، االختصاصيون المناسبون،
دارة لمتطلبات تشغيل إحصائية داللة ذو أثر وجود( التي اشارت الى 3009  اإلدارية المعلومات نتم وا 

 )الشنتف، ختلف مع دراسةوت، االتصاالت كةشر  في أداء العاملين على التنتيمية( البشرية، )المادية، البرمجية،
االتصاالت  –وجود ارتباط طردي ضعيف بين مكونات النتام )المعدات والبرمجيات والتي أتهرت  (،3000

 األفراد واإلجراءات( وعملية صنع القرارات ألنها عةقات ليست ذات دالله إحصائية –وقواعد البيانات 
وتحسـين  المسـتخدمين النهـائيين( بـين (α ≤ 0.05مستوى داللـة  توجد عالقة  ات داللة إحصائية عند .2

 األداء اإلداري للمنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

درجـات باسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون لدراسـة العةقـة بـين  الثانيـةالفرعيـة  يةالفرضـالتحقق من صحة  تم
رقــم ، ويتضــح مــن خــةل الجــدول يــة بقطــاع غــزةتحســين األداء فــي المنتمــات غيــر الحكومو المســتخدمين النهــائيين 

(35): 
 تحسين األداء في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.و  المستخدمين النهائيينمصفوفة معامالت االرتباط بين  :(12)رقم جـدول 

 الداللة معامل االرتباط المحور

 0.0001** **0.598 المستخدمين النهائيين

//غيردالة0.05*دالةعند0.03**دالةعند

 أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يلي:

المنتمات  لدىيوجد عةقة طردية ذات داللة إحصائية بين المستخدمين النهائيين وبين تحسين األداء  -
لما أدى ذلك إلى زيادة المستخدمين النهائيين، ك معدلغير الحكومية بقطاع غزة، ويرى الباحث أنه كلما زاد 

المستخدمين من خةل جعل البرامج التي بتحسين األداء والعكس صحيح أي انه كلما زاد االهتمام  معدل
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يستخدموها داخل المؤسسة سهلة ومريحة ومتعددة االغراض وشاملة لكل مناحي العمل الموكل لهم، مما يؤدي 
(، والتي أتهرت 3030 )الحلبي،دراسة ق هذه النتيجة مع وتتف، الى تحسين األداء في المنتمات غير الحكومية

 من عالية بكفاءة تتمتع التنتيمية( المادية، البرمجية، البشرية،( المحوسبة  اإلدارية المعلومات نتم متطلبات أن

 جودة بين قوية طردية عةقة هناك( التي بينت أن 3005 وتتفق مع دراسة )أبو سبت،المبحوثين،  نتر وجهة

القرارات، وأن  صنع عملية في المعلومات نتم واستخدام الكمية(-المناسب التوقيت-المةئمة-الدقة (لومات المع
هناك تنوع في تخصصات العاملين في نتم دعم القرار وأن لديهم كفاءة وخبرات إدارية وفنية تتناسب بشكل 

 بين قوية طردية عةقة وجوداتهرت ( التي 3004 ،غنيم) وتتفق مع دراسةكبير مع األعمال المنوطة إليهم، 

القرار،  لصناعة الةزمة المعلومات واستخدام إنتاج المحوسبة وبين اإلدارية المعلومات لنتم التحتية البنية توفر
وجود عةقة ذات داللة إحصائية ما بين المكونات ( التي بينت 3009وتتفق مع دراسة )الشلبي وبني حمدان، 

 موجبة عةقة وجودالتي اشارت الى  2007) وتتفق مع دراسة )بدح،ية واإلبداع المنتمي، المادية والموارد البشر 

 في األداء وبين البيانات( موارد البرمجيات، االختصاصيون المناسبون، المستقلة )التجهيزات، المتغيرات بين

دارة لمتطلبات تشغيل إحصائية داللة ذو أثر وجود( التي اتهرت 3009 وتتفق مع دراسة )العمري،المستشفى،   وا 

 االتصاالت. شركة في أداء العاملين على التنتيمية( البشرية، )المادية، البرمجية، اإلدارية المعلومات نتم

وجود ارتباط طردي ضعيف بين مكونات النتام )المعدات والتي أتهرت (، 3000 وتختلف مع دراسة )الشنتف،
األفــراد واإلجــراءات( وعمليــة صــنع القــرارات ألنهــا عةقــات ليســت  –االتصــاالت وقواعــد البيانــات  –والبرمجيــات 

 ذات دالله إحصائية
( بـين تـوفر األجهـزة وتحسـين األداء (α ≤ 0.05توجـد عالقـة  ات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  .3

 اإلداري للمنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

درجـات عامـل ارتبـاط بيرسـون لدراسـة العةقـة بـين باسـتخدام م الثالثـةالفرعيـة  يةالفرضـالتحقق من صحة  تم
 :(36رقم )، ويتضح ذلك من خةل الجدول تحسين األداء في المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةو  األجهزة

 في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تحسين األداءو   األجهزةمصفوفة معامالت االرتباط بين  :(16)رقم جدول 

باطمعامل االرت المحور  الداللة 

 0.0001** **0.434 األجهزة

المنتمات لدى يوجد عةقة طردية ذات داللة إحصائية بين درجات األجهزة وبين درجات تحسين األداء  -
غير الحكومية بقطاع غزة، ويرى الباحث أنه كلما زادت درجات األجهزة، كلما أدى ذلك إلى زيادة درجات 

كلما زاد االهتمام باألجهزة وتحديثها كلما ادى ذلك الى سرعة انجاز تحسين األداء والعكس صحيح، أي انه 
( 1121 )الحلبي،دراسة وتتفق هذه النتيجة مع ، االعمال بدقة ومهارة وموضوعية مما يؤدي الى تحسين األداء

 تتمتع (التنتيمية المادية، البرمجية، البشرية،(المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم متطلبات والتي أتهرت أن
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أن األجهزة المستخدمة (  التي بينت 1115 سبت،وتتفق مع دراسة )أبو المبحوثين،  نتر وجهة من عالية بكفاءة
في الجامعات حديثة وذات كفاءة عالية، وأن هناك تنوع في تخصصات العاملين في نتم دعم القرار وأن لديهم 

( التي 1119، غنيموتتفق مع )لمنوطة إليهم، كفاءة وخبرات إدارية وفنية تتناسب بشكل كبير مع األعمال ا
 واستخدام إنتاج المحوسبة وبين اإلدارية المعلومات لنتم التحتية البنية توفر بين قوية طردية عةقة وجودبينت 

 ذلك في بما العمل جوانب تغطية على تالمعلوما نتام قدرة القرار، وضعف لصناعة الةزمة المعلومات
وجود عةقة ذات داللة ( التي اتهرت 1111تتفق مع دارسة )الشلبي وبني حمدان، و اإلمكانات المادية، 

( 1115وتتفق مع دراسة )البشابشة،  إحصائية ما بين المكونات المادية والموارد البشرية واإلبداع المنتمي،
 ذات عةقة الوتيفي، وجود األداء رفع مستوى في اإلدارية المعلومات نتم لجودة هام أثر وجودالتي بينت 

( 1111 وتتفق مع دراسة )العمري،الوتيفي،  واألداء بأبعادها المختلفة المعلومات نتم بين قوية إحصائية داللة
دارة لمتطلبات تشغيل إحصائية داللة ذو أثر وجودالتي اشارت الى  )المادية،  اإلدارية المعلومات نتم وا 

 االتصاالت شركة في أداء العاملين على التنتيمية( البشرية، البرمجية،

وجود ارتباط طردي ضعيف بين مكونات النتام والتي أتهرت (، 1111 وتختلف مع دراسة )الشنتف،
األفراد واإلجراءات( وعملية صنع القرارات ألنها عةقات  –االتصاالت وقواعد البيانات  –)المعدات والبرمجيات 

 ليست ذات دالله إحصائية

وتحسـين األداء  البرمجيـات( بـين تـوفر (α ≤ 0.05ة عند مسـتوى داللـة توجد عالقة  ات داللة إحصائي .4
 اإلداري للمنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

درجـات باسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون لدراسـة العةقـة بـين  الرابعـةالفرعية  يةالفرضالتحقق من صحة  تم
 :(37رقم )، ويتضح ذلك من خةل الجدول تحسين األداء في المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةو  البرمجيات

 المنظمات غير الحكومية بقطاع غزةودرجات تحسين األداء في  مصفوفة معامالت االرتباط بين البرمجيات :(17)رقم جدول 

 الداللة معامل االرتباط المحور

 0.0001** **0.414 البرمجيات

المنتمـات  لـدىات وبـين درجـات تحسـين األداء يوجد عةقة طردية ذات داللـة إحصـائية بـين درجـات البرمجيـ -
غيــر الحكوميــة بقطــاع غــزة، ويــرى الباحــث أنــه كلمــا زادت درجــات البرمجيــات،  كلمــا أدى ذلــك إلــى زيــادة 
درجات تحسين األداء والعكس صحيح، أي انه كلمـا زاد االهتمـام بالبرمجيـات وتحـديثها وتطويرهـا كلمـا ادى 

وتتفــق هــذه ممــا يــؤدي الــى تحســين األداء،  هيل الوصــول للمعلومــات،ذلــك الــى ســرعة انجــاز االعمــال وتســ
 المحوسـبة  اإلداريـة المعلومـات نتـم متطلبـات ( ، والتـي أتهـرت أن3030 )الحلبـي،دراسـة النتيجـة مـع 

 المبحـوثين وتتفـق مـع دراسـة نتـر وجهـة مـن عاليـة بكفـاءة تتمتـع (التنتيميـة الماديـة، البرمجيـة، البشـرية،(

 اإلداريـة المعلومـات لـنتم التحتيـة البنيـة تـوفر بـين قويـة طرديـة عةقـة وجـودالتـي بينـت  (3004، غنـيم)
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 علـى تالمعلومـا نتـام ة قـدر القـرار، وضـعف لصـناعة الةزمـة المعلومـات واسـتخدام إنتـاج المحوسـبة وبـين

 وجودارت الى ( التي اش2007 وتتفق مع دراسة )بدح،اإلمكانات المادية،  ذلك في بما العمل جوانب تغطية

 البيانـات( مـوارد البرمجيـات، االختصاصـيون المناسـبون، المسـتقلة )التجهيـزات، المتغيـرات بـين موجبـة عةقـة

 نتـم لجـودة هـام أثـر وجـود( التـي بينـت 3005وتتفـق مـع دراسـة )البشابشـة، المستشـفى،  فـي األداء وبـين

 نتـم بـين قويـة إحصـائية داللـة ذات قـةعة وجـودو الـوتيفي،  األداء رفـع مسـتوى فـي اإلداريـة المعلومـات

 وجـود( التـي اشـارت الـى 3009 وتتفـق مـع دراسـة )العمـري،الـوتيفي،  واألداء بأبعادهـا المختلفـة المعلومات

دارة لمتطلبـات تشـغيل إحصـائية داللـة ذو أثـر  البشـرية، )الماديـة، البرمجيـة، اإلداريـة المعلومـات نتـم وا 

 .االتصاالت شركة في أداء العاملين على التنتيمية(

وجـــود ارتبـــاط طـــردي ضـــعيف بـــين مكونـــات النتـــام والتـــي أتهـــرت (، 3000 وتختلـــف مـــع دراســـة )الشـــنتف، -
األفــراد واإلجــراءات( وعمليــة صــنع القــرارات ألنهــا  –االتصــاالت وقواعــد البيانــات  –)المعــدات والبرمجيــات 

 عةقات ليست ذات دالله إحصائية
وتحسـين األداء  الشـبكات( بـين تـوفر (α ≤ 0.05عنـد مسـتوى داللـة توجـد عالقـة  ات داللـة إحصـائية  .5

 اإلداري للمنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

درجات باستخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة العةقة بين  الخامسةالفرعية  يةالفرضالتحقق من صحة  تم
 :(38رقم )ح ذلك من خةل الجدول ، ويتضتحسين األداء في المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةو  الشبكات

 المنظمات غير الحكومية بقطاع غزةودرجات تحسين األداء في   مصفوفة معامالت االرتباط بين الشبكات :(11)رقم جدول 

 الداللة معامل االرتباط المحور

 0.0001** **0.378 الشبكات

المنتمـات غيـر  لـدىجـات تحسـين األداء يوجد عةقة طردية ذات داللة إحصائية بـين درجـات الشـبكات، وبـين در  -
الحكومية بقطاع غزة ، ويرى الباحث أنه كلما زادت درجات الشبكات،  كلما أدى ذلك إلى زيادة درجات تحسـين 
األداء والعكــس صــحيح أي انــه كلمــا زاد االهتمــام بالشــبكات وتطويرهــا كلمــا ادى ذلــك الــى ســرعة وســهولة نقــل 

( 3005)أبــو ســبت، دراســة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع ، يــؤدي الــى تحســين األداءالمعلومــات والوصــول اليهــا، ممــا 
هنــاك تنــوع فــي تخصصــات العــاملين فــي نتــم دعــم القــرار وأن لــديهم كفــاءة وخبــرات إداريــة التــي اشــارت الــى أن 

 دوجـو ( التي أشـارت الـى 3004، غنيموتتفق مع دراسة )وفنية تتناسب بشكل كبير مع األعمال المنوطة إليهم، 
 المعلومـات واسـتخدام إنتـاج المحوسـبة وبـين اإلداريـة المعلومـات لـنتم التحتيـة البنيـة تـوفر بـين قويـة طرديـة عةقـة

اإلمكانـات الماديـة،  ذلـك في بما العمل جوانب تغطية على تالمعلوما نتام ة قدر القرار، وضعف لصناعة الةزمة
وجـــود عةقـــة ذات داللـــة إحصـــائية مـــا بـــين رت التـــي اتهـــ( 3009)الشـــلبي وبنـــي حمـــدان، وتتفـــق مـــع دراســـة 

 وجـود( التـي اشـارت الـى 2007 وتتفـق مـع دراسـة )بـدح،المكونات المادية والموارد البشـرية واإلبـداع المنتمـي، 
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 وبـين البيانـات( مـوارد البرمجيـات، االختصاصـيون المناسـبون، المستقلة )التجهيزات، المتغيرات بين موجبة عةقة

 المعلومـات نتـم لجـودة هـام أثـر وجـود( التـي أتهـرت 3005وتتفـق مـع دراسـة )البشابشـة، فى، المستشـ في األداء

بأبعادهـا  المعلومـات نتـم بـين قويـة إحصـائية داللـة ذات عةقـة الـوتيفي، وجـود األداء رفـع مسـتوى فـي اإلداريـة
لمتطلبـات  إحصـائية داللـة ذو أثـر وجود( التي بينت 3009 وتتفق مع دراسة )العمري،الوتيفي،  واألداء المختلفة
دارة تشـغيل  شـركة فـي أداء العـاملين علـى التنتيميـة( البشـرية، )الماديـة، البرمجيـة، اإلداريـة المعلومـات نتـم وا 

 .االتصاالت

وجود ارتباط طـردي ضـعيف بـين مكونـات النتـام )المعـدات والتي أتهرت (، 3000 وتختلف مع دراسة )الشنتف، -
األفــراد واإلجــراءات( وعمليــة صــنع القــرارات ألنهــا عةقــات ليســت  –اعــد البيانــات االتصــاالت وقو  –والبرمجيــات 

 .ذات دالله إحصائية

وتحسـين  د البيانـاتقواعـ( بـين تـوفر (α ≤ 0.05توجـد عالقـة  ات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  .6
 األداء اإلداري للمنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

درجـات باستخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة العةقة بين  السادسةعية الفر  يةالفرضالتحقق من صحة  تم
 :(39رقم )، ويتضح ذلك من خةل الجدول تحسين األداء في المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةو  البيانات قواعد

 غير الحكومية بقطاع غزة المنظماتودرجات تحسين األداء في   البيانات مصفوفة معامالت االرتباط بين قواعد :(12)رقم جدول 

 الداللة معامل االرتباط المحور

 0.0001** **0.292 البيانات قواعد

//غيردالة0.05*دالةعند0.03**دالةعند

 لدىالبيانات ، وبين درجات تحسين األداء  عةقة طردية ذات داللة إحصائية بين درجات قواعديوجد  -
، كلما أدى ذلك البيانات أنه كلما زادت درجات قواعدويرى الباحث ، ر الحكومية بقطاع غزة المنتمات غي

وتحديثها  بقواعد البياناتأي انه كلما زاد االهتمام  إلى زيادة درجات تحسين األداء والعكس صحيح
هذه النتيجة  وتتفق، وتطويرها كلما ادى ذلك الى سرعة الوصول للمعلومات، مما يؤدي الى تحسين األداء

المادية، ( المحوسبة  اإلدارية المعلومات نتم متطلبات ( والتي أتهرت أن3030 )الحلبي،دراسة مع 
وتتفق مع دراسة )أبو سبت،  المبحوثين، نتر وجهة من عالية بكفاءة تتمتع (التنتيمية البرمجية، البشرية،

-المناسب التوقيت-المةئمة - الدقة) ماتالمعلو  جودة بين قوية طردية عةقة هناك( التي بينت أن 3005
القرارات، وأن األجهزة المستخدمة في الجامعات حديثة  صنع عملية في المعلومات نتم واستخدام الكمية(

وذات كفاءة عالية، وأن هناك تنوع في تخصصات العاملين في نتم دعم القرار وأن لديهم كفاءة وخبرات 
( التي أشارت 3004، غنيموتتفق مع دراسة )األعمال المنوطة إليهم،  إدارية وفنية تتناسب بشكل كبير مع

 واستخدام إنتاج المحوسبة وبين اإلدارية المعلومات لنتم التحتية البنية توفر بين قوية طردية عةقة وجودإلى 
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 ذلك في بما العمل جوانب تغطية على تالمعلوما نتام قدرة القرار، وضعف لصناعة الةزمة المعلومات

وجود عةقة ذات ( التي اشارت الى 3009وتتفق مع دراسة )الشلبي وبني حمدان، اإلمكانات المادية، 
 دراسة )بدح، مع وتتفق بين المكونات المادية والموارد البشرية واإلبداع المنتمي، ما داللة إحصائية

برمجيات، االختصاصيون ال المستقلة )التجهيزات، المتغيرات بين موجبة عةقة وجود( التي اتهرت 2007
( التي اشارت الى 3005وتتفق مع دراسة )البشابشة، المستشفى،  في األداء وبين البيانات( موارد المناسبون،

 داللة ذات عةقة الوتيفي، وجود األداء رفع مستوى في اإلدارية المعلومات نتم لجودة هام أثر وجود

( 3009 وتتفق مع دراسة )العمري،الوتيفي،  واألداء تلفةبأبعادها المخ المعلومات نتم بين قوية إحصائية
دارة لمتطلبات تشغيل إحصائية داللة ذو أثر وجودالتي اتهرت  )المادية،  اإلدارية المعلومات نتم وا 

 .االتصاالت شركة في أداء العاملين على التنتيمية( البشرية، البرمجية،

جود ارتباط طردي ضعيف بين مكونات النتام و والتي أتهرت (، 3000 وتختلف مع دراسة )الشنتف، -
األفراد واإلجراءات( وعملية صنع القرارات ألنها  –االتصاالت وقواعد البيانات  –)المعدات والبرمجيات 

 (3004، غنيم) عةقات ليست ذات دالله إحصائية

 :معاً  المجاالت جميع

( بـين نتـم المعلومـات (α ≤ 0.05داللـة  مسـتوىعنـد توجـد عةقـة ذات داللـة إحصـائية  الفرضية الرئيسـية االولـي:
 .غزة قطاعفي محافتات  اإلدارية وتحسين األداء اإلداري للمنتمات غير الحكومية

تحســين و  نظــم المعلومــات االداريــةدرجــات قــام الباحــث باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون لدراســة العةقــة بــين 
 :(10)ضح ذلك من خةل الجدول ، ويتاألداء في المنتمات غير الحكومية بقطاع غزة

المنظمات غير الحكومية ودرجات تحسين األداء في  نظم المعلومات االداريةمصفوفة معامالت االرتباط بين  :(30)رقم جدول 
 بقطاع غزة

 الداللة معامل االرتباط المحور

 0.0001** **0.43 نظم المعلومات االدارية

//غيردالة0.05ند*دالةع0.03**دالةعند

 لــدىالبيانــات، وبــين درجــات تحســين األداء  يوجــد عةقــة طرديــة ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات قواعــد
البيانات، كلما أدى ذلك إلى زيادة  المنتمات غير الحكومية بقطاع غزة، ويرى الباحث أنه كلما زادت درجات قواعد

ي انه كلما زاد االهتمـام بقواعـد البيانـات وتحـديثها وتطويرهـا كلمـا ادى ذلـك درجات تحسين األداء والعكس صحيح أ
( 3030 )الحلبــي،دراســة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع ، الــى ســرعة الوصــول للمعلومــات، ممــا يــؤدي الــى تحســين األداء

 بكفـاءة تتمتـع (يميـةالتنت ،البشـرية، البرمجيـة، المادية( المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم متطلبات والتي أتهرت أن

 بـين قويـة طرديـة عةقـة هنـاك( التي بينـت أن 3005وتتفق مع دراسة )أبو سبت، ، المبحوثين نتر وجهة من عالية

القـرارات، وأن  صـنع عمليـة فـي المعلومات نتم واستخدام الكمية(-المناسب التوقيت-المةئمة-الدقة (المعلومات جودة
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ثة وذات كفاءة عالية، وأن هناك تنوع في تخصصات العـاملين فـي نتـم دعـم األجهزة المستخدمة في الجامعات حدي
ــديهم كفــاءة وخبــرات إداريــة وفنيــة تتناســب بشــكل كبيــر مــع األعمــال المنوطــة إلــيهم،  وتتفــق مــع دراســة القــرار وأن ل

المحوسـبة  إلداريـةا المعلومات لنتم التحتية البنية توفر بين قوية طردية عةقة وجود( التي اشارت الى 3004، غنيم)
 العمـل جوانـب تغطيـة علـى تالمعلومـا نتـام ة قـدر القـرار، وضـعف لصـناعة الةزمـة المعلومات واستخدام إنتاج وبين

وجـود عةقـة ذات داللـة ( التـي بينـت 3009وتتفق مع دراسة )الشلبي وبني حمدان، اإلمكانات المادية،  ذلك في بما
( التـي اشـارت 2007وتتفق مع دراسـة )بـدح،وارد البشرية واإلبداع المنتمي، إحصائية ما بين المكونات المادية والم

 البيانات( موارد البرمجيات، االختصاصيون المناسبون، المستقلة )التجهيزات، المتغيرات بين موجبة عةقة وجودالى 

 المعلومـات نتـم جـودةل هـام أثر وجود( التي اتهرت 3005وتتفق مع دراسة )البشابشة، المستشفى،  في األداء وبين

 بأبعادها المختلفة المعلومات نتم بين قوية إحصائية داللة ذات عةقة الوتيفي، وجود األداء رفع مستوى في اإلدارية

 لمتطلبات تشغيل إحصائية داللة ذو أثر وجود( التي اشارت الى 3009 وتتفق مع دراسة )العمري، ،الوتيفي واألداء

دارة  .االتصاالت شركة في أداء العاملين على التنتيمية( البشرية، )المادية، البرمجية، ريةاإلدا المعلومات نتم وا 

وجــود ارتبــاط طــردي ضــعيف بــين مكونــات النتــام والتــي أتهــرت (، 3000 وتختلــف مــع دراســة )الشــنتف،
نهــا عةقــات األفــراد واإلجــراءات( وعمليــة صــنع القــرارات أل –االتصــاالت وقواعــد البيانــات  –)المعــدات والبرمجيــات 

 .ليست ذات دالله إحصائية

 ≥ αداللة  عند مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرض التالينتائج التحقق من صحة  الفرضية الثانية:

تحسين األداء اإلداري للمنتمات غير بنتم المعلومات اإلدارية عةقة ( في استجابات المبحوثين حول (0.05
، العمر، المؤهل العلمي، الجنساآلتية: ) ةتعزى إلى للمتغيرات الديموغرافي غزة قطاعفي محافتات  الحكومية

 (المسمى الوتيفيسنوات الخدمة، 
 توجد فروق  ات داللة إحصائية بـين اسـتجابات المبحـوثين عنـد مسـتوى داللـة (α ≤ 0.05 حـول عالقـة )

 متغيـر الجـنسلتعـزى  غزة، بقطاعية تحسين األداء اإلداري للمنظمات غير الحكومبنظم المعلومات اإلدارية 
 )  كور، إناث(.

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم إيجاد اختبـار كتك لعينتـين مسـتقلين لكشـف الفـروق بـين الـذكور واإلنـاث 
، والنتــائج غــزة لعةقــة نتــم المعلومــات اإلداريـة فــي تحســين األداء اإلداري للمنتمــات غيـر الحكوميــة بقطــاعبالنسـبة 

 :(13رقم )ه الفرضية موضحة من خةل الجدول المتعلقة بهذ
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تحسين األداء اإلداري للمنظمات بعالقة نظم المعلومات اإلدارية   لدراسة الفروق بين ال كور واإلناث في Tنتائج اختبار   :(31)رقم جدول 
 غير الحكومية بقطاع غزة

 االبعاد

  كر
 (27 )ن=

 أنثى
 (22)ن= 

  Tقيمة  
مستوى 
 الداللة

 ةالدالل
االنحراف  المتوسط

 المعياري
االنحراف  المتوسط

 المعياري
غيردالة0.97 0.26 83.4730.93 83.4333.51 تحسين األداء

غيردالة0.34 1.45 39.697.84 37.439.95 االختصاصيون الفنيون

غيردالة0.39 0.30 31.541.67 31.151.80 المستخدمين

غيردالة0.48 0.52 13.135.33 13.835.67 األجهزة

غيردالة3.39 0.58 73.1833.58 73.3833.13 البرمجيات

غيردالة0.63 0.51 58.838.89 57.9730.18 الشبكات

غيردالة0.38 1.31 35.875.08 34.636.33 قواعد البيانات

 غير دالة 0.46 0.72 40.02 221.12 42.17 221.13 الدرجة الكلية

 

 بــين إحصــائية داللـة ذاتجوهريــة  فـروقخـةل النتــائج الموضـحة فــي الجـدول الســابق عـدم وجــود  تبـين مــن
المدراء الذكور والمـدراء اإلنـاث بالنسـبة لـدرجات مقيـاس نتـم المعلومـات اإلداريـة وأبعـاده فـي تحسـين األداء اإلداري 

نــوع الجــنس لــدى مــدراء المنتمــات أن متغيــر ذلــك الــى  الباحــث  يعــزوو قطــاع غــزة، ب المنتمــات غيــر الحكوميــةفــي 
 غيــر الحكوميــة بقطــاع غــزة لــيس لــه تــأثير علــى درجــات عةقــة نتــم المعلومــات اإلداريــة فــي تحســين األداء اإلداري

والتـي سـمحت بشـكل  ،ة الطويلـة للمنتمـات غيـر الحكوميـةبسبب الوعي الكافي بعمـل المنتمـات وكـذلك الـى التجربـ
وتتفـق هـذه فـي كافـة االنشـطة واالعمـال والتـي تطـورت فـي كـل مجـاالت الحيـاة،  كبير لمشاركة المرأة بجانب الرجـل

 نتـم أثـر " حـول إحصـائية داللـة ذات عةقـة وجـود عـدم(، والتـي أتهـرت 3030 )الحلبـي،دراسـة النتيجـة مـع 

 )الجـنس، رافيـةالديموغ للمتغيـرات تعـزى "غزة قطاع في المالية وزارة في الةمركزية على المحوسبة اإلدارية المعلومات
 .العلمي( المستوى الوتيفي، المؤهل الخبرة، العمر،

 تصـورات بـين داللـة إحصـائية ذات فـروق وجـودالتـي اشـارت الـى  (3005)البشابشـة،  وتختلـف مـع دراسـة
 فـروق ذات وجـودالتـي اتهـرت  2006) )السـعودي،وتختلف مـع دراسـة ، (للمتغيرات الديموغرافيةتعزى ) المبحوثين

 الجـنس،) للمتغيـرات الديمغرافيـة تعـزى المعلومـات، نتـام تشـغيل لمسـتلزمات المبحـوثين لتصـورات ائيةإحصـ داللـة

 (.الوتيفي والمستوى الخبرة، ، العلمي المؤهل والعمر،
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 توجد فروق  ات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللـة (α ≤ 0.05 حـول عالقـة )
الفئات متغير لتعزى  ،غزة ين األداء اإلداري للمنظمات غير الحكومية بقطاعتحسبنظم المعلومات اإلدارية 

 العمرية.

عةقـــة نتـــم ( لدراســـة الفروقـــات فـــي One-Way ANOVAتـــم إيجـــاد اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي )
رضية موضحة مـن والنتائج المتعلقة بهذه الفللفئات العمرية ،  بالنسبةالمعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري 

 :(13رقم )خةل الجدول 
بالنسبة للفئات العمرية )اقل  تحسين األداء اإلداريبعالقة نظم المعلومات اإلدارية درجات نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في  :(31)رقم جدول 

 عام فأكثر( 46عام،  42 – 36من  عام، 32 – 32عام، من  30 – 13عام، من  11من 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين عاد باأل
 الحرية

متوسط 
  F قيمة   المربعات

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 زكسيناألداء

 144.8 4.0 579.4 بين المجموعات

3.3430.119
عدموجود

 فروق
 126.8 147.0 18636.1 داخل المجموعات

  151.0 19215.5 المجموع

 االختصاصيونالفنيون

 137.2 4.0 548.7 بين المجموعات

3.6370.371
عدموجود

 فروق
 84.8 147.0 12469.3 داخل المجموعات

  151.0 13018.0 المجموع

 المستخدمين
 29.5 4.0 118.0 بين المجموعات

3.369



0.075



عدموجود

 فروق
 13.6 147.0 1999.1 داخل المجموعات

  151.0 2117.1 المجموع

 ألجهزةا

 8.6 4.0 34.6 بين المجموعات

0.3830.890
عدموجود

 فروق
 30.8 147.0 4526.5 داخل المجموعات

  151.0 4561.1 المجموع

 البرمجيات

 190.8 4.0 763.3 بين المجموعات

3.110



0.363



عدموجود

 فروق
 143.5 147.0 21090.6 داخل المجموعات

  151.0 21853.9 المجموع

 الشبكات

 112.1 4.0 448.6 بين المجموعات

3.3630.110
عدموجود

 فروق
 96.6 147.0 14197.8 داخل المجموعات

  151.0 14646.4 المجموع

 قواعدالبيانات

 36.2 4.0 144.7 بين المجموعات

3.3030.158
عدموجود

 فروق
 32.9 147.0 4829.8 داخل المجموعات

  151.0 4974.5 جموعالم

 

 الدرجة الكلية

 

 2238.8 4.0 8955.4 بين المجموعات

3.3950.136 
عدموجود

 فروق
 1873.8 147.0 275444.7 داخل المجموعات

  151.0 284400.1 المجموع
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ين اسـتجابة المبحـوثعدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي  (13)أتهرت النتائج الموضحة في الجدول 
المنتمــات غيــر الحكوميــة العمريــة لمــدراء  تبعــًا لمتغيــر الفئــة تحســين األداءبنتــم المعلومــات اإلداريــة حــول عةقــة 
متغيـر الفئـات العمريـة لـيس لـه أثـر جـوهري علـى اسـتخدام نتـم المعلومـات ويعزو الباحث ذلك إلـى أن ، بقطاع غزة

فقــد تبــين مــن خــةل تحليــل الفئــات ، حكوميــة بقطــاع غــزةالمنتمــات غيــر الاإلداريــة فــي تحســين األداء اإلداري فــي 
عــام فــأكثر ويتبــين ذلــك ان المؤسســات لــديها جيــل  15% مــن افــراد العينــة المــدراء أعمــارهم  61العمريــة ان حــوالي 

فتـــي ولديـــه خبـــرات كبيـــرة ومتطـــورة وواســـعة ويـــأتي اكتســـاب الخبـــرات مـــن خـــةل المشـــاركة فـــي فـــرق العمـــل داخـــل 
 ال نجد فروق الستخدام نتم المعلومات اذا ما قورنت باألعمار.المنتمات ولذلك 

 "حول إحصائية داللة ذات وجود عةقة عدم(، والتي أتهرت 3030 )الحلبي،دراسة تتفق هذه النتيجة مع 

 يةالديموغراف للمتغيرات تعزى "غزة قطاع في المالية وزارة في الةمركزية على المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم أثر
والتي أتهرت  (3005)البشابشة،  وتختلف مع دراسةالعلمي(،  المستوى ،الوتيفي المؤهل الخبرة، )الجنس، العمر،

وتختلف الوتيفي(،  العلمي، المستوى تعزى )للعمر، المؤهل المبحوثين تصورات بين داللة إحصائية ذات فروق وجود
 لمستلزمات المبحوثين لتصورات إحصائية داللة اتفروق ذ وجودالتي اشارت الى  (2004 )الشرفا، مع دراسة

، الوتيفي( والمستوى الخبرة، العلمي، المؤهل والعمر، )الجنس، للمتغيرات الديمغرافية تعزى المعلومات، نتام تشغيل
 تلك لمستخدمي العمر تقدم مع عام بشكل يقل األنتمة تلك اإليجابي حول التوجه نويعزو الباحث هذه النتيجة الى أ

 .مباشر بشكل األنتمة

 توجد فروق  ات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة (α ≤ 0.05 حول عالقة )
العلمي  تعزى للمؤهل غزة تحسين األداء اإلداري للمنظمات غير الحكومية بقطاعبنظم المعلومات اإلدارية 

 ورا ()ثانوية عامة فما دون، دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكت

( لدراسة الفروقات في عةقة نتم One-Way ANOVAتم إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي )
والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من العلمي،  للمؤهل المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري بالنسبة

 :(11رقم )خةل الجدول 
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بالنسبة  تحسين األداء اإلداريب عالقة نظم المعلومات اإلداريةدرجات لكشف الفروق في ( نتائج تحليل التباين األحادي 33جدول )
 العلمي )ثانوية عامة فما دون، دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتورا ( للمؤهل

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين االبعاد
 مستوى الداللة قيمة الداللة  Fقيمة   متوسط المربعات الحرية

 ين األداءتحس
 75.4 2.0 150.7 بين المجموعات

0.5890.556
عدموجود

 فروق
 128.0 149.0 19064.7 داخل المجموعات

  151.0 19215.5 المجموع

االختصاصيون 
 الفنيون

 206.9 2.0 413.8 بين المجموعات

3.4460.090
عدموجود

 فروق
 84.6 149.0 12604.2 داخل المجموعات

  151.0 13018.0 وعالمجم

 المستخدمين
 22.0 2.0 44.0 بين المجموعات

3.5830.309
عدموجود

 فروق
 13.9 149.0 2073.1 داخل المجموعات

  151.0 2117.1 المجموع

 األجهزة
 88.4 2.0 176.8 بين المجموعات

 29.4 149.0 4384.3 داخل المجموعات لوجدفروق1.0050.05

  151.0 4561.1 وعالمجم

 البرمجيات
 776.8 2.0 1553.6 بين المجموعات

 136.2 149.0 20300.3 داخل المجموعات لوجدفروق5.7030.004

  151.0 21853.9 المجموع

 الشبكات
 176.2 2.0 352.3 بين المجموعات

3.8160.361
عدموجود

 فروق
 95.9 149.0 14294.1 داخل المجموعات

  151.0 14646.4 المجموع

 قواعد البيانات
 35.9 2.0 71.7 بين المجموعات

3.0900.119
عدموجود

 فروق
 32.9 149.0 4902.8 داخل المجموعات

  151.0 4974.5 المجموع

 
 الدرجة الكلية

 

 5966.3 2.0 11932.6 بين المجموعات

 لوجدفروق 1.3610.043

 1828.6 149.0 272467.4 داخل المجموعات

  151.0 284400.1 المجموع

 
 أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يلي:

نتم المعلومات اإلدارية الكلية بالنسبة للمؤهل الدرجة الكلية لوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في ت -
(، ولمعرفة F= 3.2,P-value<0.05) ،المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةالعلمي للمدراء العاملين في 

الفروق بين المؤهةت العلمية، تم إيجاد اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد تهر أن 
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يستخدمون نتم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري  سالمدراء الحاصلين على شهادة البكالوريو 
 ة الماجستير، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية.أكثر من المدراء الحاصلين على شهاد

األجهزة بالنسبة للمؤهل العلمي للمدراء العاملين في  فقرةوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات ت -
الفروق بين المؤهةت اتجاه (، ولمعرفة F= 3.0,P-value<0.05، )المنتمات غير الحكومية بقطاع غزة

ر شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد تهر أن المدراء الحاصلين على العلمية، تم إيجاد اختبا
شهادة الماجستير يستخدمون األجهزة في تحسين األداء اإلداري أكثر من المدراء الحاصلين على شهادة 

 ، في حين لم تةحت أي فروق بين المؤهةت األخرى، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية.سالبكالوريو 
البرمجيات بالنسبة للمؤهل العلمي للمدراء العاملين  فقرة وجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجاتت -

الفروق بين اتجاه (، ولمعرفة F= 5.7,P-value<0.01، )المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةفي 
قد تهر أن المدراء الحاصلين المؤهةت العلمية، تم إيجاد اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، ف

على شهادة الماجستير يستخدمون البرمجيات في تحسين األداء اإلداري أكثر من المدراء الحاصلين على 
 ، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية.سشهادة البكالوريو 

ن من يحملون العليا كما ا اإلدارية المواقع في يكونون الماجستير حملة من المبحوثين أن إلى الباحث ويعزو
شهادة الماجستير قد حصلوا على فرصة اطةع اوسع وتعليم اكثر، ومن المؤكد ايضا انهم يحصلوا على تعزيز 

 اكثر من المجتمع ومكان العمل فهذا يشجعهم على المشاركة والعطاء بشكل كبير.

 بين صائيةإح داللة ذات فروق والتي أتهرت وجود (3009 وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )العمري،

 مكان الخبرة، سنوات العلمي، )المستوى الديموغرافية للمتغيرات تعزى الدراسة حول موضوع المبحوثين تصورات

 داللة إحصائية ذات فروق وجودالتي اشارت الى ، (3005)البشابشة،  وتتفق مع دراسة، الوتيفي( المستوى العمل،

 2006) )السعودي،وتتفق مع دراسة ، الوتيفي( ي، المستوىالعلم لعمر، المؤهلاتعزى ) المبحوثين تصورات بين
 تعزى المعلومات، نتام تشغيل لمستلزمات  المبحوثين لتصورات إحصائية داللة فروق ذات وجودالتي اشارت الى 

 .الوتيفي( والمستوى الخبرة، العلمي، المؤهل والعمر، )الجنس، للمتغيرات الديمغرافية

 أثر " حول إحصائية داللة ذات وجود عةقة عدمالتي اشارت الى ، (3030 )الحلبي، وتختلف مع دراسة

 الديموغرافية للمتغيرات تعزى "غزة قطاع في المالية وزارة في الةمركزية على المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم
 العلمي(. المستوى ،الوتيفي المؤهل الخبرة، )الجنس، العمر،

)تحسين األداء، االختصاصيون الخطوات االخرى إحصائية في درجات  عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة -
المنتمات غير الحكومية الفنيون، المستخدمين، الشبكات، قواعد البيانات( بالنسبة للمؤهل العلمي لمدراء 

أن متغير المؤهل العلمي ليس له أثر جوهري على استخدام نتم المعلومات ويرى الباحث ، بقطاع غزة
 .المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةي تحسين األداء اإلداري في اإلدارية ف
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 "حول إحصائية داللة ذات وجود عةقة عدمالتي أتهرت  (3030 دراسة )الحلبي،  وتتفق هذه النتيجة مع

 فيةالديموغرا للمتغيرات تعزى كغزة قطاع في المالية وزارة في الةمركزية على المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم أثر
والتي أتهرت  (3009، العمري) تختلف مع دراسةو العلمي(،  المستوى ،الوتيفي المؤهل الخبرة، )الجنس، العمر،

 الديموغرافية للمتغيرات تعزى الدراسة حول موضوع المبحوثين تصورات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

التي  (3006 ،السعوديدراسة )وتختلف مع (، الوتيفي المستوى العمل، مكان الخبرة، سنوات العلمي، )المستوى
للمتغيرات  تعزى المعلومات، نتام تشغيل لمستلزمات المبحوثين لتصورات إحصائية داللة فروق ذات وجودأتهرت 
 .الوتيفي( والمستوى الخبرة، العلمي، المؤهل والعمر، )الجنس، الديمغرافية

 تصورات بين داللة إحصائية ذات فروق وجود التي أشارت إلى (3005)البشابشة، وتختلف مع دراسة 

 الوتيفي(. العلمي، المستوى تعزى )للعمر، المؤهل المبحوثين

نتائج اختيار شيفي للمقارنات البعدية في درجات نظم المعلومات اإلدارية بالنسبة للمؤهل العلمي للمدراء  :(34)رقم جدول 
 المنظمات غير الحكومية بقطاع غزةالعاملين في 

اد المنظمةأبع  ماجستير سبكالوريو دبلوم متوسط المتوسط المؤهل العلمي 

 األجهزة

 0.07 0.77 1 30.7 دبلوم متوسط
 *0.02 1  31.1 سبكالوريو

 1   33.5 ماجستير

 البرمجيات

 0.59 0.07 1 74.5 دبلوم متوسط
 **0.002 1  69.1 سبكالوريو

 1   76.2 ماجستير

 الدرجة الكلية

 0.36 0.37  193.2 وسطدبلوم مت
 **0.01   202.8 سبكالوريو

    182.2 ماجستير
//غيردالة0.05*دالةعند0.03**دالةعند



 توجد فروق  ات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة (α ≤ 0.05)  حول عالقة
تعزى للمسمى  غزة داء اإلداري للمنظمات غير الحكومية بقطاعتحسين األبنظم المعلومات اإلدارية 

 الوظيفي )مدير تنفي ي، مدير برنامج، مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات(

قبل التحقق من صحة الفرضية تم تنتيف البيانات من القيم الشاذة الموجودة في البيانات ألنها تؤثر على 
( لدراسة الفروقات في عةقة نتم One-Way ANOVAلتباين األحادي )النتائج، فقد تم إيجاد اختبار تحليل ا

والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة للمسمى الوتيفي،  المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري بالنسبة
 :(15رقم )من خةل الجدول 
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 تحسين األداء اإلداريبقة نظم المعلومات اإلدارية عالدرجات نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في  :(32)رقم جدول 
 بالنسبة للمسمى الوظيفي )مدير تنفي ي، مدير برنامج، مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات(

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين 
 الحرية

متوسط 
 قيمة  ف  المربعات

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 زكسيناألداء

 144.7 2.0 289.4 بين المجموعات

3.3190.131
عدموجود

 فروق
 127.0 149.0 18926.1 داخل المجموعات

  151.0 19215.5 المجموع

االختصاصيون

 الفنيون

 104.4 2.0 208.8 بين المجموعات

3.3350.100
عدموجود

 فروق
 86.0 149.0 12809.2 داخل المجموعات

  151.0 13018.0 المجموع

 دمينالمستخ
 1.7 2.0 3.4 بين المجموعات

0.3380.888
عدموجود

 فروق
 14.2 149.0 2113.7 داخل المجموعات

  151.0 2117.1 المجموع

 ألجهزةا

 10.0 2.0 20.0 بين المجموعات

0.1390.733
عدموجود

 فروق
 30.5 149.0 4541.1 داخل المجموعات

  151.0 4561.1 المجموع

 جياتالبرم

 47.3 2.0 94.6 بين المجموعات

0.1340.734
عدموجود

 فروق
 146.0 149.0 21759.2 داخل المجموعات

  151.0 21853.9 المجموع

 الشبكات

 74.1 2.0 148.3 بين المجموعات

0.7630.469
عدموجود

 فروق
 97.3 149.0 14498.1 داخل المجموعات

  151.0 14646.4 المجموع

 قواعدالبيانات

 32.9 2.0 65.7 بين المجموعات

0.9980.173
عدموجود

 فروق
 32.9 149.0 4908.7 داخل المجموعات

  151.0 4974.5 المجموع

 

 الدرجة الكلية

 

 776.0 2.0 1552.1 بين المجموعات

0.4090.665 
عدموجود

 فروق
 1898.3 149.0 282848.0 داخل المجموعات

  151.0 284400.1 لمجموعا



استجابات أتهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق بعدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في 
لمدراء بتحسين االداء االداري تبعًا لمتغير المسمى الوتيفي نتم المعلومات اإلدارية المبحوثين حول عةقة 

أن متغير المسمى الوتيفي ليس له أثر جوهري ذلك الى الباحث  ويعز و ، المنتمات غير الحكومية بقطاع غزة
، وكذلك المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةعلى استخدام نتم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري في 

د على أن الن المسمى الوتيفي قريب بين افراد عينة الدراسة فجميعهم يصنفوا من االدارة العليا للمنتمات فهذا يؤك
 .يؤثر على استجابات المدراء بالنسبة لنتم المعلومات مالمسمى الوتيفي ل
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 "حول إحصائية داللة ذات وجود عةقة عدم اتهرت التي (3030 دراسة )الحلبي،  وتتفق هذه النتيجة مع

 الديموغرافية للمتغيرات تعزى " غزة قطاع في المالية وزارة في الةمركزية على المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم أثر
( والتي أتهرت 3005)البشابشة،  وتختلف مع دراسةالعلمي(،  المستوى ،الوتيفي المؤهل الخبرة، )الجنس، العمر،

 الديموغرافية للمتغيرات تعزى الدراسة حول موضوع المبحوثين تصورات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

 .الوتيفي( المستوى لعمل،ا مكان الخبرة، سنوات العلمي، )المستوى

 لتصورات إحصائية داللة فروق ذات وجودالتي اشارت الى ( 3009)العمري،وتختلف مع دراسة و

 الخبرة، العلمي، المؤهل والعمر، )الجنس، للمتغيرات الديمغرافية تعزى المعلومات، نتام تشغيل لمستلزمات المبحوثين

 بين داللة إحصائية ذات فروق وجودالتي اشارت الى  2006) ي،)السعودوتختلف مع دراسة ، الوتيفي( والمستوى

 الوتيفي(. العلمي، المستوى تعزى )للعمر، المؤهل المبحوثين تصورات
 

 توجد فروق  ات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة (α ≤ 0.05 حول عالقة نظم )
 5لسنوات الخدمة ) تعزى غزة نظمات غير الحكومية بقطاعتحسين األداء اإلداري للمبالمعلومات اإلدارية 

 سنة فاكثر( 11سنوات،  11 – 6سنوات فاقل، 

قبل التحقق من صحة الفرضية تم تنتيف البيانات من القيم الشاذة الموجودة في البيانات ألنها تؤثر على 
راسة الفروقات في عةقة نتم ( لدOne-Way ANOVAالنتائج، فقد تم إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي )
والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة لسنوات الخدمة ،  المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري بالنسبة

 :(16رقم )من خةل الجدول 
 األداء اإلداريتحسين بعالقة نظم المعلومات اإلدارية درجات نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في  :(36)رقم جدول 

 سنة فاكثر( 22سنوات،  20 – 6سنوات فاقل،  2بالنسبة لسنوات الخدمة )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين االبعاد
 الحرية

متوسط 
 قيمة  ف  المربعات

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 زكسيناألداء

 384.6 2.0 769.3 بين المجموعات

 123.8 149.0 18446.2 جموعاتداخل الم يوجد فروق1.3070.048

  151.0 19215.5 المجموع

االختصاصيون

 الفنيون

 472.8 2.0 945.6 بين المجموعات

 81.0 149.0 12072.4 داخل المجموعات يوجد فروق5.8150.004

  151.0 13018.0 المجموع

 المستخدمين
 33.6 2.0 67.1 بين المجموعات

3.4400.093
ودعدموج

 فروق
 13.8 149.0 2049.9 داخل المجموعات

  151.0 2117.1 المجموع

عدموجود3.3300.113 33.5 2.0 66.9 بين المجموعات ألجهزةا
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين االبعاد
 الحرية

متوسط 
 قيمة  ف  المربعات

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 فروق 30.2 149.0 4494.2 داخل المجموعات

  151.0 4561.1 المجموع

 البرمجيات

 366.4 2.0 732.7 بين المجموعات

3.5850.079
موجودعد

 فروق
 141.8 149.0 21121.1 داخل المجموعات

  151.0 21853.9 المجموع

 الشبكات

 192.2 2.0 384.5 بين المجموعات

3.0080.318
عدموجود

 فروق
 95.7 149.0 14261.9 داخل المجموعات

  151.0 14646.4 المجموع

 قواعدالبيانات

 120.1 2.0 240.1 بين المجموعات

 31.8 149.0 4734.3 داخل المجموعات  يوجد فروق1.7790.035

  151.0 4974.5 المجموع

 

 الدرجة الكلية

 

 8933.7 2.0 17867.4 بين المجموعات

 1788.8 149.0 266532.6 داخل المجموعات يوجد فروق 4.9940.008

  151.0 284400.1 المجموع

 
 

 ة في الجدول السابق ما يلي:أظهرت النتائج الموضح
وجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات نتم المعلومات اإلدارية الكلية بالنسبة لسنوات الخدمة ت -

(، ولمعرفة الفروق F= 4.9,P-value<0.01، )المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةللمدراء العاملين في 
شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد تهر أن المدراء بين سنوات الخدمة العملية، تم إيجاد اختبار 

سنوات فأقل( يستخدمون نتم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري  5ذوي سنوات الخدمة العملية )
سنة فأكثر،  22سنوات( وذوي سنوات الخدمة  21-9أكثر من المدراء ذوي سنوات الخدمة العملية التالية )

 لم تةحت أي فروق بين سنوات الخدمة العملية األخرى، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية.في حين 
وجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات محور تحسين األداء بالنسبة لسنوات الخدمة للمدراء ت -

بين (، ولمعرفة الفروق F= 3.1,P-value<0.05، )المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةالعاملين في 
، تم إيجاد اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد تهر أن المدراء ذوي سنوات الخدمة العملية 

سنوات( يستخدمون تحسين األداء اإلداري أكثر من المدراء ذوي سنوات  21-9سنوات الخدمة العملية )
م تةحت أي فروق بين سنوات الخدمة سنوات فأقل( سنوات الخدمة العملية، في حين ل 5الخدمة العملية )

 العملية األخرى ، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية.
وجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات االختصاصيون الفنيون بالنسبة لسنوات الخدمة للمدراء ت -

ق بين (، ولمعرفة الفرو F= 5.8,P-value<0.01، )المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةالعاملين في 
، تم إيجاد اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد تهر أن المدراء ذوي سنوات الخدمة العملية
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سنة فأكثر( يستخدمون االختصاصيون الفنيون في تحسين األداء اإلداري أكثر  22سنوات الخدمة العملية )
سنوات(، في حين لم تةحت  21-9ت فأقل، سنوا 5من المدراء ذوي سنوات الخدمة العملية التالية )ذوي 

 أي فروق بين سنوات الخدمة العملية األخرى، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية.
وجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات قواعد البيانات بالنسبة لسنوات الخدمة للمدراء العاملين ت -

(، ولمعرفة الفروق بين المؤهةت F= 3.7,P-value<0.01، )المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةفي 
العلمية، تم إيجاد اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد تهر أن المدراء ذوي سنوات الخدمة 

سنة فأكثر( يستخدمون قواعد البيانات في تحسين األداء اإلداري أكثر من المدراء ذوي سنوات  22العملية )
سنوات( ، في حين لم تةحت أي فروق بين سنوات  21-9سنوات فأقل،  5ية )ذوي الخدمة العملية التال

 الخدمة العملية األخرى، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية.

 وتجربة خبرة ذوى هم سنة (11) من أكثر خدمة سنوات لهم من المدراء أن إلى االختةف سبب الباحث يعزو

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  غزة، بقطاع المنتمات غير الحكومية يف األمور حقيقة على اطةع على وهم واسعة
 الدراسة حول موضوع المبحوثين تصورات بين إحصائية داللة ذات فروق والتي أتهرت وجود (3009 )العمري،

اسة وتتفق مع در ، (الوتيفي المستوى العمل، مكان الخبرة، سنوات العلمي، )المستوى الديموغرافية للمتغيرات تعزى
 نتام تشغيل لمستلزمات المبحوثين لتصورات إحصائية داللة فروق ذات وجودالتي اشارت الى  2006))السعودي، 

الوتيفي(، وتختلف مع  والمستوى الخبرة، العلمي، المؤهل والعمر، )الجنس، للمتغيرات الديمغرافية تعزى المعلومات،
اإلدارية  المعلومات نتم أثر "حول إحصائية داللة اتذ وجود عةقة عدمالتي اتهرت  (3030 دراسة )الحلبي،

 الخبرة، الديموغرافية )الجنس، العمر، للمتغيرات تعزى" غزة قطاع في المالية وزارة في الةمركزية على المحوسبة

 العلمي(. المستوى الوتيفي، المؤهل

 االخرى إلدارية عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات أبعاد نتم المعلومات ا -
، المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةالبرمجيات، المستخدمين، الشبكات( بالنسبة لسنوات الخدمة لمدراء  )األجهزة،

أن متغير سنوات الخدمة العملية ليس له أثر جوهري على استخدام نتم المعلومات اإلدارية في ويرى الباحث 
 (3030 تتفق هذه النتيجة مع دراسة )الحلبي،، حكومية بقطاع غزةالمنتمات غير التحسين األداء اإلداري في 

 في الةمركزية على المحوسبة اإلدارية المعلومات نتم أثر "حول إحصائية داللة ذات وجود عةقة عدم التي اتهرت

 المستوى ،الوتيفي المؤهل الخبرة، )الجنس، العمر، الديموغرافية للمتغيرات تعزىك غزة قطاع في المالية وزارة

التي أتهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات و  (3009 )العمري، وتختلف مع دراسةالعلمي(، 
المبحوثين حول موضوع الدراسة تعزى للمتغيرات الديموغرافية )المستوى العلمي، سنوات الخبرة، مكان العمل، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية ت الى ( التي أشار 3006 )السعودي،وتختلف مع دراسة المستوى الوتيفي، 
لتصورات المبحوثين لمستلزمات تشغيل نتام المعلومات، تعزى للمتغيرات الديمغرافية )الجنس، والعمر، المؤهل 

 .العلمي ، الخبرة، والمستوى الوتيفي(
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نسبة لسنوات الخدمة العملية للمدراء نتائج اختيار شيفي للمقارنات البعدية في درجات نظم المعلومات اإلدارية بال :(37)رقم جدول 
 المنظمات غير الحكومية بقطاع غزةالعاملين في 

 فأكثرسنه  11 سنوات 10 - 6 سنوات فاقل 5 المتوسط سنوات الخدمة االبعاد

 تحسين األداء

 0.06 *0.02 1 78.4 سنوات فاقل 5
 0.70 1  83.5 سنوات  10 - 6

 1   82.7 فأكثرسنه  11

ن االختصاصيو
 الفنيون

 **0.01 *0.02 1 25.0 سنوات فاقل 5
 0.30 1  29.1 سنوات 10 - 6 

 1   30.9 فأكثرسنه  11

 قواعد البيانات

 **0.01 *0.02 1 23.4 سنوات فاقل 5
 0.84 1  25.9 سنوات 10 - 6 

 1   26.1 فأكثرسنه  11

 الدرجة الكلية

 **0.004 **0.01 1 210.7 سنوات فاقل 5
 0.59 1  190.7 سنوات  10 - 6

 1   186.2 فأكثرسنه  11
//غيردالة0.05*دالةعند0.03**دالةعند

 

 :نتائج اإلجابة عن فرضيات الدراسةملخص  
  تحسين األداء اإلداريبعالقة نظم المعلومات اإلدارية ل ملخص اإلجابة عن فرضيات الدراسة :(31)رقم جدول 

لمتغيرات الديمغرافيةا  ال يوجد فروق يوجد فروق 

  الجنس

، االختصاصيون الفنيون ،تحسين األداء
المستخدمين، االجهزة، البرمجيات، 

 ، الدرجة الكليةقواعد البيانات  الشبكات،

  الفئة العمرية

، االختصاصيون الفنيون ،تحسين األداء
المستخدمين، االجهزة، البرمجيات، 

 ، الدرجة الكليةقواعد البيانات  ت،الشبكا

 ، الدرجة الكليةاالجهزة، البرمجيات المؤهل العلمي
 ،االختصاصيون الفنيون ،تحسين األداء
 قواعد البيانات الشبكات، المستخدمين،

  المسمى الوظيفي
، االختصاصيون الفنيون ،تحسين األداء

المستخدمين، االجهزة، البرمجيات، 
 ، الدرجة الكليةقواعد البيانات  شبكات،ال

 سنوات الخدمة
، االختصاصيون الفنيون ،تحسين األداء

 ، الدرجة الكليةقواعد البيانات
المستخدمين، االجهزة، البرمجيات، 

 الشبكات

 



 

303 

 

 
 
 
 

 
 

 الفصل الخامس
 

 أواًل: نـتــــــائــج الدراسـة
 ثانيًا: توصيـات الدراسة

 





 

303 

 

 ئج الدراسة:أواًل/ نتا
في استجابة المبحوثين حول عةقـة نتـم المعلومـات اإلداريـة د فروق ذات داللة إحصائية و وجبينت النتائج  .2

المؤهـــل العلمـــي وذلـــك للدرجـــة الكليـــة لـــنتم المعلومـــات االداريـــة ولفقرتـــي لمتغيـــر  بتحســـين األداء اإلداري تبعـــاً 
 )االجهزة والبرمجيات(.

فـــي اســـتجابة المبحـــوثين حـــول عةقـــة نتـــم المعلومـــات داللـــة إحصـــائية  فـــروق ذات اتهـــرت النتـــائج وجـــود .1
ســـنوات الخدمـــة وذلـــك للدرجـــة الكليـــة لـــنتم المعلومـــات االداريـــة لمتغيـــر تبعـــًا  اإلداريـــة بتحســـين األداء اإلداري

 ولفقرات )تحسين األداء، االختصاصيون الفنيون، قواعد البيانات(.
ــــــائج  .1 ــــــةأوضــــــحت النت ــــــة قوي ــــــة طردي ــــــين وجــــــود عةق ــــــة إحصــــــائية ب ــــــة  ذات دالل نتــــــم المعلومــــــات اإلداري
وتحســـين ( األجهـــزة، البرمجيـــات، الشـــبكات، قواعـــد البيانـــات، المســـتخدمين النهـــائيين، االختصاصـــيون الفنيـــون)

وهـذا يـدل علــى أنـه كلمـا تــم المــدراء فـي المنتمـات غيــر الحكوميـة بقطـاع غــزة،  مـن وجهـة نتـر األداء اإلداري
 المعلومات اإلدارية، اصبح هناك تحسن في االداء االداري عند الموتفين. في درجات نتمزيادة 

أشــارت النتــائج الــى أن مجلــس اإلدارة يقــوم باإلشــراف وتحديــد السياســة للمؤسســة، ويوجــد رســالة للمؤسســة  .9
 مكتوبة ومتاح االطةع عليهـا لجميـع العـاملين أي ان افـراد العينـة يسـتطيعون تحديـد أو الحكـم علـى أن مجلـس
اإلدارة يقومــون باإلشــراف وتحديــد السياســة للمؤسســة وأنــه يوجــد رســالة للمؤسســة مكتوبــة ومتــاح االطــةع عليهــا 

 لجميع العاملين.
كشفت النتائج إلى أن قسم تكنولوجيا المعلومات يتحمل مسئولية معدات تخزين البيانات، وهناك موافقه مـن  .5

د والحكــــم علـــى أنــــه يوجـــد فـــي المؤسســــة قســـم تكنولوجيــــا قبـــل المـــدراء علــــى أن افـــراد العينــــة يســـتطيعون تحديـــ
 المعلومات.

بينت النتائج أن نتام العمل في المؤسسة ال يتيح فرصة كبيرة للترقية، وال يستطيع المـدراء تحديـد أو الحكـم  .9
 على أن المؤسسة تقدم حوافز للموتفين.

 الــنتم ، وأن العــاملون فــيوضــحت النتــائج أنــه يوجــد تنــوع كــاف فــي التخصصــات للعــاملين فــي المنتمــة .1
 العمل. متطلبات مع التكيف على القدرة لهم الحالية

 العـاملين قبل من للصيانة عالية، وأن االستجابة النتم في العاملين قبل من وضحت النتائج أن االستجابة .1
 عالية. النتم في
 تحسين األداء اإلداري. تحمل االختصاصيون الفنيون مسئولية معدات تخزين البيانات األكثر  تأثيرا على .1

يليهــــا  هــــي أكثــــر نتــــم المعلومــــات التــــي تعمــــل علــــى تحســــين االداء االداري، األجهــــزةبينــــت النتــــائج أن  .21
بينما كانت االقل تـأثيرا  ،البرمجياتالذين يستخدمون نتم المعلومات، يلي ذلك تحسين االداء، ثم  المستخدمين

 البيانات.عد قوا ، واالختصاصيون الفنيونعلى نتم المعلومات 
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أفــراد العينــة ال يســتطيعون تحديــد علــى أنــه يوجــد ان يوجــد سياســة واضــحة لقســم تكنولوجيــا المعلومــات، و  .22
 مدير في قسم البرمجيات أو أكثر.

 اإلداري المعلومـات أن نتـمو العمـل،  وطبيعـة تتناسـب حاليـا المسـتخدمة أن األجهـزة الـىأشـارت النتـائج  .21
 لحاسوب.على ا أساسي بشكل يعتمد الحالي
أن اسـتخدامها، و  تعـديل يمكـن بحيـث الكافيـة بالمرونـة تتميـز المسـتخدمة إلـى أن األجهـزة النتـائج بينـت .21

 المتوفرة. التكنولوجيا وأحدث أفضل من تعتبر حاليا المستخدمة األجهزة
 وتطبيقـات بـرامجأن و اإللكترونـي،  البريـد اسـتخدام مـن تمكـن المسـتخدمة وضـحت النتـائج أن البرمجيـاتأ .29

 .االستخدام بسهولة تتميز الحاسوب
 المسـتخدمة المسـتخدمة، وأن البـرامج البـرامج أحـدث تضـاهي الحاليـة األنتمـة بـرامج بـأنالنتـائج  أشـارت .25

 للبيانات. تحليل عمل تستطيع
 أنه يوجد شبكة اتصاالت هاتفية.و بينت النتائج أنه يوجد شبكة حاسوب داخلية،  .29
 أن الشبكة تعرضت لةختراق في وقت سابق.و ، منتمةربط فروع الأنه يوجد شبكة ت الىالنتائج  خلصت .21
 أن إدارةو اإلضـافة والتعـديل،  علـى الفائقـة بالقـدرة تتميز البيانات قواعد وتشغيل أوضحت النتائج أن إدارة .21

 التخزين. على الفائقة بالقدرة تتميز البيانات قواعد وتشغيل
 أن قواعـدو المخزنـة،  البيانـات تكـرار عـدم تراعـي الـنتم يفـ المسـتخدمة البيانـات أن قواعـدالنتـائج  أشارت .21

يجاد على التعرف في تساعد المستخدمة البيانات  .الحلول المشكلة وا 
 :ثانيًا: توصيـات الدراسة

تحسين االداري البناًء على النتائج السابقة يقترح الباحث مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تؤدي إلى 
 في المنتمات غير الحكومية بقطاع غزة وهي كما يلي: من خةل نتم المعلومات

اعطــاء حــوافز للمــوتفين يجــب  أدائهــاالحكوميــة مــن تحســين  المنتمــات غيــرلكــي تــتمكن  أنــهالتأكيــد علــى  .2
 اتاحة الفرص المتساوية للترقية.و 
مشـاركتهم ، و تكنولوجيا المعلومات، وتعيين موتفين مختصين في هذا الجانبلقسم وجود أهمية التأكيد على  .1

 .في وضع السياسات العامة للمنتمة
أن نقــوم بتطــوير البنيــة التحتيــة لتحســين ادائهــا قطــاع غــزة فــي  للمنتمــات غيــر الحكوميــةانــه مــن الضــروري  .1

 بصورة خاصة. المعلومات االداريةلتكنولوجيا المعلومات بصورة عامة، ونتم 
خـــةل مواكبـــة الوســـائل والتقنيـــات  نمـــمـــات االداريـــة المعلو نتم لـــزيـــادة االهتمـــام باإلمكانـــات الماديـــة والفنيـــة  .9

 التكنولوجية الحديثة والعمل على تدريب الموتفين على استخدام تلك النتم.
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المعلومات االدارية كاالختصاصيون الفنيون والمستخدمون النهائيونك نتم لزيادة االهتمام باإلمكانات البشرية  .5
، حيث يؤدي الـى تـأثير واضـح علـى المعلومات االداريةم نت في مجال تنوع تخصصات العاملينمن خةل 

 .غزة بقطاع الحكومية غير المنتمات عملية تحسين االداء في
مـن خـةل منحهـا حريـة التصـرف، والمشـاركة فـي صـنع  المنتمات غيـر الحكوميـةتمكين الموارد البشرية في  .9

 القرارات المتعلقة ببناء قدرات تكنولوجيا المعلومات.
فــي بنــاء قــدرات التكامــل، وغيرهــا مــن  المنتمــات غيــر الحكوميــةقنيــات المعلومــات المتــوفرة لــدى اســتثمار ت .1

 باستمرار لعملياتها. تحسين االداءقدرات تكنولوجيا المعلومات بهدف تمكينها من 
تحسـين االداء لمـا لـه مـن فوائـد فـي  نتم المعلومـات االداريـة أسلوب بتبني المنتماتتقوم  توضيح أهمية أن .1

 وما يترتب عليه من ميزات.الوقت والجهد وخصوصا في خفض تكاليف إلداري في المنتمات ا
نتــم علــى توجيــه  المنتمــات غيــر الحكوميــةالتأكيــد علــى ضــرورة أن تعمــل السياســات اإلداريــة الموجــودة فــي  .1

 .تحسين األداءنحو  المعلومات االدارية
 

 ثالثًا: مقترحات لدراسات مستقبلية:

 اآلتية: المستقبلية إجراء الدراسات اقتراح تم نتائج من تقدم ما ضوء وعلى الدراسة، هذه نم االنتهاء بعد
 نتم المعلومات االدارية في المنتمات غير الحكومية بقطاع غزة. استخدام معوقات بعنوان دراسة .2
 .المنتمات غير الحكومية بقطاع غزة في بعنوان معوقات تحسين االداء االداري  دراسة .1
 نتم المعلومات االدارية على مخرجات العملية االدارية. بعنوان أثر استخدامدراسة  .1
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 المراجع
 اآليات القرآنية:

 .(22)سورة المجادلة، اآلية  -
 (1)سورة الزمر، اآلية  -

 

 :المراجع العربية -أوال

 :الكتب 
 ردن.عمان، األ والتوزيع، للنشر صفاء دار ،البشرية الموارد إدارة (2005): شيخة، نادر أبو -
ــــد الســــةم ) - ــــو قحــــف، عب ــــارات(: 3005اب ــــاء المه ــــدخل بن ــــال: م ، المكتــــب الجــــامعي الحــــديث، إدارة األعم

 اإلسكندرية، مصر.
: ثورة على العمل اإلداري التقليدي، د.ن، الحكومة االلكترونية(: 3004أبو مغايض، يحيي بن محمد ) -

 الرياض، المملكة العربية السعودية.
، األولى الطبعة ، الدار الجامعية،المعاصرة المنظمات في المعلومات اإلدارية منظ: (2007)ثابت  إدريس، -

 .اإلسكندرية، مصر
 ، الدار الجامعية،المعاصرة المنظمات في اإلدارية المعلومات نظم(: 3001) الرحمن عبد ثابت إدريس، -

 اإلسكندرية، مصر.
، ، الدار الجامعية، المنظمات المعاصرة نظم المعلومات اإلدارية في :(3005إدريس، عبد الرحمن ثابت ) -

 اإلسكندرية، مصر.
، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، األعمال االلكترونية(: 3003التكريتي، سعد والعةق، بشير ) -

 عمان، االردن.
 .دناألر  القدس المفتوحة، جامعة ، مطبعةأنظمة المعلومات اإلدارية :(2007)المفتوحة  القدس جامعة -
 ، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، االردن.اإلدارة االلكترونية (:3033حامد، فداء محمود، ) -
، الجزء األول، الطبعة األساليب العلمية في التخطيط والرقابة وتقويم األداء (:3004حزام، عبد اهلل سعيد ) -

 األولى، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، عدن، اليمن.
 . والتوزيع، عمان، األردن للنشر الوراق مؤسسة ، 2ط ،اإلدارية المعلومات نظم(: 2002) سليم الحسنية، -
 األردن. للنشر والطباعة، المسيرة دار ،البشرية الموارد إدارة (:2007ياسين ) خضير والخرشة، حمود، -
مية اإلدارية، ، المنتمة العربية للتنتكنولوجيا األداء البشري في المنظمات: (3001) درة، عبد الباري -

 القاهرة، مصر.
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 العلمية اليازوري ، داردراسية وحاالت وعمليات مفاهيم :ةاالستراتيجي اإلدارة(2005): زكريا  الدوري، -
 .األردن – عمان والتوزيع، للنشر

 ، دار وائل للنشر، عمان، االردن.اإلدارة االلكترونية(: 3006السالمي، عةء ) -
 ، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، االردن.لمكاتب المتقدمةأتمتة ا(: 3008السالمي، عةء ) -
 .عمان، األردن للنشر، وائل دار ،المعلومات اإلدارية تقنيات  (2001):رياض والدباغ، السالمي، عةء -
، الطبعة الثالثة، دار الشروق للنشر إدارة الموارد البشرية: إدارة األفراد(: 3005شاويش، مصطفى ) -

 عمان، االردن. والتوزيع،
 األردن. عمان، الشروق، دار ،البشرية الموارد إدارة (2005): شاويش، مصطفى -
دار صفاء للنشر، عمان،  MIS-مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية (:3004الشرمان، زياد محمد ) -

 االردن.
 الفكر، دار ،الديمقراطية بناء في ودور  األهلي المجتمع (:2003محمد ) الغفار، ومورو، عبد شكر، -

 سورية. -دمشق االولي، الطبعة
 1ط العربية، الوحدة دراسات مركز ،العربي الوطن في المدني المجتمع مستقبل (:2000أحمد) الصبيحي، -

  .لبنان -بيروت
 كاء األعمال وتكنولوجيا  (:1121العاني، مزهر شعبان، جواد، شوقي ناجي، حجازي، هيثم علي، ) -

 ر والتوزيع، عمان، االردن.، دار صفاء للنشالمعلومات
، دار منظور استراتيجي –نظم إدارة المعلومات (: 1121العبادي، هاشم فوزي، والعارضي، جليل كاتم ) -

 صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن. 
 .القاهرة، مصر والطباعة، للنشر الجامعية الدار ،البشرية الموارد إدارة (2000): صةح الباقي، عبد -
 ، السعودية. قرطبة لإلنتاج الفني، العمل المؤسسي(: 3006) مأكر  العدلوني، -
 عمان والتوزيع، مجدالوي للنشر دار ،اإلستراتجية واإلدارة االستراتيجي التخطيط (1996): أحمد القطامين، -
 .األردن –
 نشرلل ، دار المسيرهنظم المعلومات اإلدارية: (2005)الدين  والجنابي، عةء إبراهيم عامر قندلجي، -

 األولى عمان، األردن. الطبعة والتوزيع،
، دار الوراق تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها (:3003ابراهيم، السامرائي، ايمان فاضل ) عامر قندلجي، -

 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
سيرة ، الطبعة التاسعة، دار المنظم المعلومات اإلدارية(: 3009قندلجي، عامر، الجنابي، عةء الدين ) -

 للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.
تحسين فاعلية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا (: 3033الكساسبة ، وصفي عبد الكريم ) -

 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، االردن.المعلومات
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معلومات في منظمات األعمال تكنولوجيا ال(: 1121الةمي، غسان قاسم داوود، والبيتاني، أميرة شكرولي ) -
 األردن. –، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عمان االستخدامات والتطبيقات

 .القاهرة، مصر الجامعية، ، الدارمواجهة وتدقيق نظم المعلومات: (2005)أحمد  أمين لطفي، -
 مصرية، جلواألن مكتبة ،اإلنسان وحقوق المواطنة قضايا العربي المدني المجتمع (:2007) ليلة، علي -
 .مصر ،1ط
عبد  عبد القادر،و فوزي، ناجي محمد، و جودة، عبد المحسن عبد المحسن، و مخيمر، عبد العزيز جميل،  -

، جامعة الدول قياس األداء المؤسسي لألجهزة الحكومية(: 3000محمد، سعد عبد الحميد )و القادر محمد، 
 ر.العربية، المنتمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مص

األصول العلمية والتوجهات المستقبلية لمدير القرن الحادي : اإلدارة(: 3006المغربي، عبد الحميد ) -
 ، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر.والعشرين

العصرية، المنصورة،  ، المكتبةوالمبادئ األسس اإلدارية المعلومات نظم (2002) : الحميد عبد المغربي، -
 مصر.

 األردن. والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، للنشر الحامد دار ،اإلدارية المعلومات نظم(2007): ار، فايزالنج -
 األردن. ، دار الحامد للنشر والتوزيع عمان،نظم المعلومات اإلدارية (:3005النجار، فايز جمعة صالح، ) -
سسات العمل األهلي في الدور الوطني واالجتماعي لمؤ (: 3006النشاشيبي، رنا، حجازي، يحيي ) -

 ، المركز الفلسطيني لإلرشاد، رام اهلل، فلسطين.فلسطين
 .األردن والطباعة، للنشر زهران دار ،البشرية الموارد إدارة (2002): حنا اهلل، نصر -
 والعمليات لإلنتاج الجودة الشاملة إدارة في مقدمة :المعاصرة لجودة ا إدارة  (2009):محمد النعيمي، -

 .األردن عمان والتوزيع، للنشر اليازوري دار والخدمات،
 عمان، األردن.  للنشر، الطبعة االولى، وائل دار ،البشرية الموارد إدارة (2003): الهيتي، خالد -
 معهد والنشر، للطباعة العامة اإلدارة ،العربية تطبيقاتها وآفاق االلكترونية اإلدارة(: 2005سعد ) ياسين، -

 .المملكة العربية السعوديةالرياض،  اإلدارة العامة،
 ، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن.نظم دعم القرارات(: 2006ياسين، سعد ) -
، الطبعة األولى، ، دار المناهج نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات (:3006ياسين، سعد) -

 للنشر والتوزيع، عمان، االردن.
 ة:الرسائل العلمي 
دور نظم المعلومات االدارية في صنع القرارت االدارية في الجامعات  2005):أبو سبت، صبري ) -

 الجامعة اإلسةمية، غزة، فلسطين. ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ،الفلسطينية في قطاع غزة
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ت دراسة فاعلية نظم المعلومات االدارية المحوسبة وأثرها في ادارة االزما 2009):أبو عمر، هاني ) -
، رسالة ماجستير )غير منشورة(، الجامعة اإلسةمية، غزة، تطبيقية على القطاع المصرفي في فلسطين

 فلسطين.
العصبية  الجراحة مستشفى حالة دراسة – األداء على العمل حوسبة أثر (2007): رياض منال بدح، -

عمان،  العليا، للدراسات بيةالعر  عمان جامعة منشورة(، غير)ماجستير رسالة ،دبي – الفقري والعمود
 االردن.

نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرها على الالمركزية دراسة تطبيقية  (:2010) ضياء الحق الحلبي، -
 غزة، فلسطين. اإلسةمية، الجامعة منشورة(، غير)ماجستير رسالة ،على وزارة المالية في قطاع غزة

دراسة تطبيقية على وزارة  ساندة القرارات على تطوير األداء،اثر استخدام نظم م(: 3009فدوى ) رمضان، -
 .فلسطين -غزة-اإلسةمية الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة محافتات قطاع غزة، –التربية والتعليم 

، رسالة ماجستير العوامل المؤثرة في فاعلية األداء الوظيفي للقيادات األمنية(: 3004الريبق، محمد ) -
 (، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية.)غير منشورة

، األعمال قطاع في القرار صنع عملية في اإلدارية المعلومات نظم استخدام (:1999ابراهيم ) ياسر سكر، -
 القاهرة، لتكنولوجيا المعلومات، اإلقليمي المعهد مع بالتعاون ميدل، جامعة منشورة(، )غير ماجستير رسالة
 مصر.

 على مسحية دراسة، األمنية األجهزة في الوظيفي األداء تقويم استخدام مجاالت (2003): سامي السويلم، -
، رسالة ماجستير األمنية للعلوم نايف أكاديمية الدولي، خالد الملك مطار في األمنية األجهزة في العاملين

 .المملكة العربية السعودية )غير منشورة(،
، رسالة ماجستير تقييم نظم المعلومات المستخدمة في وزارة الصحة بقطاع غزة 2004):الشرفا، عةء ) -

 )غير منشورة(، جامعة القدس، غزة، فلسطين.
تطبيقية علي  دراسة القرارات صنع عملية في المحوسبة المعلومات نظم دور (2000): يوسفالشنتف،  -

 األكاديمية، أروى للعلوم الملكة جامعة ،منشورة( ماجستير )غير رسالة ،غزة بقطاع التجارية المصارف
 اليمن.

 ،غزة محافظات التقني في التعليم مؤسسات في االستراتيجي التخطيط واقع (2007) : عاطف الشويخ، -
 .فلسطين -غزة-اإلسةمية الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

في تطوير األداء المؤسساتي في  دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية(: 3030الطهراوي، عبدالمنعم ) -
، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية التجارة، الجامعة االسةمية، المنظمات غير الحكومية في غزة

 فلسطين.
)دراسة ميدانية بقطاع  انعكاس تأهيل قيادات المنظمات األهلية على فاعليتها(: 2007العايدي، محمد ) -

 قسم الدراسات االجتماعية، جامعة الدول العربية، مصر. غزة( ، دراسة دكتوراه )غير منشورة(،
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 جامعة منشورة(، ماجستير )غير رسالة ،األداء كفاية على وأثر  السلطة تفويض(2003):  محمد العثمان، -
 .المملكة العربية السعودية -الرياض األمنية، للعوم العربية نايف

قطاع غزة  - ات السلطة الوطنية الفلسطينيةمعوقات نظم دعم القرار في وزار  2007):محمد ) عرفات، -
 ماجستير )غير منشورة(، كلية التجارة، الجامعة االسةمية، فلسطين. رسالة

، رسالة ماجستير )غير منشورة(، الثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي(: 3008عكاشة، أسعد ) -
 الجامعة اإلسةمية، غزة، فلسطين.

مدى امكانية تطبيق االدارة االلكترونية بوكالة غوث وتشغيل الالجئين  2009):عمار، محمد جمال ) -
بمكتب غزة االقليمي ودورها في تحسين اداء العاملين، رسالة ماجستير )غير منشورة( ،الجامعة اإلسةمية، 

 غزة، فلسطين.
 كة االتصاالتشر  في العاملين أداء على المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم أثر 2009):، أيمن )العمري -

 الجامعة اإلسةمية، غزة، فلسطين. ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ،الفلسطينية
 ،تقييم نظام قياس األداء الوظيفي للعاملين في السلطة الوطنية في قطاع غزة :(3005) طارق عواد، -

 فلسطين. غزة، الجامعة اإلسةمية، ،(غير منشورة)رسالة ماجستير 
دور نظم المعلومات االدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات في بلديات (: 3004غنيم، ماهر أحمد ) -

 ، رسالة ماجستير )غير منشورة(، الجامعة اإلسةمية، غزة، فلسطين.قطاع غزة بفلسطين
ماجستير  رسالة ،اإلداري األداء تحسين في وأثرها اإلدارية المعلومات نظم (2004): الرحمن، على فتح -

 .األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية للعلوم العربية نايف أكاديمية )غير منشورة(،
، رسالة ماجستير )غير منشورة( نظم المعلومات الحديثة وأثرها على أداء العاملين (:3001الفوزان، راشد ) -

 منية، المملكة العربية السعودية.، جامعة نايف العربية للعلوم األ
 ماجستير رسالة، باألداء وعالقتها المنظمة لثقافة األساسية محاورال (:2005)الرحيم عبد بلقيس قاري، -

 ، المملكة العربية السعودية.جدة العزيز، عبد الملك جامعة ،(منشورة غير)
، أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في أداء العاملين(: 2011)نجوان عبد الوهاب محمد ، القرشي -

ة، كلية العلوم اإلداري، ماجستير، رسالة لعاملين في شركة )واي( للهــاتف النقالدراسة ميدانية لعينة من ا
 جامعة عـدن

، رسالة ماجستير )غير منشورة(، تقنيات االتصال ودورها في تحسين األداء(: 3006المانع، محمد ) -
 يف العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية.جامعة نا

تكنولوجيا المعلومات وأثرها على االستراتيجية والهيكل التنظيمي  (،3004مبارك، حمد اهلل موسى ) -
: دراسة تحليلية لشركات التامين األردنية، أطروحة دكتوراة )غير منشورة(، جامعة عمان العربية واألداء

 عمان األردن.للدراسات العليا: 

http://aden-univ.net/journdetails.aspx?journid=159
http://aden-univ.net/journdetails.aspx?journid=159
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للخدمات  العامة اإلدارة في العاملين أداء كفاءة رفع في الحديثة التقنية دور (2009): سالم ياسر المري، -
الرياض،  األمنية، للعلوم نايف جامعة منشورة(، غير (ماجستير دراسة ،السعودية المسلحة بالقوات الطبية

 المملكة العربية السعودية.
 الدوريات: 
مؤسسـة  فـي الـوظيفي األداء مسـتوى رفـع فـي اإلداريـة المعلومـات جـودة أثر (:2005) مرسا ، البشابشة -

 21مجلد  األول، واإلدارة والتأمين، عمان، العدد المحاسبة مجلة ،األردني االجتماعي الضمان
مســتوى اســتخدام أدوات تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات وأثــر  علــى االداء (: 2006محمــد ) ،الجدايــة -

  .1، العدد 9االردنية في ادارة االعمال، المجلد  مجلةال ،ظيميالتن
 مؤسسـة فـي العـاملين أداء علـى المحوسـبة اإلداريـة المعلومـات نظـم اثـر  (2006):،أحمـد السـعودي -

 2، العدد  33المجلد ، دراسات ميدانية، دراسةاالجتماعي،  الضمان
 اإلدارتين العليا ممارسات في المعلومات نظم فوظائ تأثير(2000): يوسف والزلزلة، الرضا عبد الشواف، -

  7 المجلد اإلدارية، للعلوم العربية المجلة ،بالمنظمة والوسطى
 دراسـة، األردنـي العـام القطـاع مؤسسـات فـي اإلداري والتطـوير التنظيميـة الثقافة(: 2003ل )أم الفرحان، -

 .السادس المجلد /التطبيقية للعلوم األردنية المجلة تحليلية،
 مصر. واالستراتيجية، السياسية الدراسات مركز ،العالمي المدني المجتمع (:2002أماني) قنديل، -
24.  العامة، الشؤون مجلة ،اإلمارات في التطوعية للجمعيات التنموي الدور (:3001عادل ) الكسادي، -

قاء بالخدمات اإلدارة العامة االلكترونية واإلدارة المحلية في االرت دور(: 3005) مرجان، السيد
 .11مجلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة القاهرة، العدد، الجماهيرية

 .99العدد مجلة العامة،ال ،تقويم األداء بين ال اتية والموضوعية (:3998) وليد عبد اللطيف هوانة، -
 ضـوء فـي المعلومـات أمـن فـي األمنيـة التهديـدات أثـر(: 2005)آمنـة والربيحـات، الـدين صـةح الهيتـي، -

  .1115 عدد القاهرة، جامعة - التجارة كلية والتأمين، واإلدارة المحاسبة مجلة ،االلكترونية الحكومة تطبيق
 الـراهن الواقـع – الخليجـي التعـاون مجلـس دول فـي الحكوميـة غيـر المنظمـات (:2006نـوزاد ) الهيتـي، -

 الجندول. مجلة الدوحة،/قطر .التخطيط مجلس األداء وتقييم المتابعة خبير ،المستقبلية والتحديات
 :الندوات والمؤتمرات 
، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى دور المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الســلم االجتمــاعي(: 2009أبــو حجيــر، إيــاد ) -

ورشة عمل حول دور المنتمات األهليـة فـي تنميـة المجتمـع الفلسـطيني، المركـز الفلسـطيني لحـل النزاعـات، 
 غزة.

 لألبحـاث الـدولي المركـز ،التنميـة فـي العربيـة األهليـة المنظمـات أهميـة :(2007كـريم ) حـةوة، أبـو -
 والدراسات.
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 عمـل ورقـة ،والفعاليـة الـدور تحليـل - الفلسـطيني األهلـي العمـل آليـات (:2010محسـن ) رمضـان، أبـو -
لحقـوق  الضـمير مؤسسـة نتمتـه ومتغيـرات، آليـات فلسـطين فـي األهلـي العمـل مـؤتمر خـةل مقدمـة مـن
 ، غزة.االنسان

 بـاريس لفعاليـات مـؤتمر مقدمـة عمـل ورقـة ،الفلسـطينية األهليـة المنظمـات(: 3001عبلـة ) أبـو علبـة، -
 .والخيرية اإلنسانية للجمعيات الدولي المكتب واإلنسانية، الخيرية للجمعيات

عـــة (: كليــة اإلدارة واالقتصــاد جام3009الحيــالي، د. احمــد مؤيــد عطيـــة، ال مــراد، د. نجلــه يــونس محمـــد ) -
دراسة  -مؤشرات نجاح نظام المعلومات اإلدارية ودورها في اإلبداع والتميز الموصل، ورقة عمل بعنوان: 

، المـؤتمر العلمـي الثالـث لكليـة االقتصـاد استطالعية في المصارف الحكوميـة واألهليـة فـي مدينـة الموصـل
ارة منتمـات األعمـال: التحـديات العالميـة كإد وانـنــت عـحــتوالعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 

 ، األردن.3009نيسان   11 – 11 المعاصرةك
، ورقـــة عمـــل مقدمـــة للمـــؤتمر داإلدارة الجديـــدة، حصـــاد ســـنوات التطـــور والتجديـــ(: 3006الســـلمي، علـــى ) -

 1إلــى  9) مــن ةاإلســماعيلي )مســتقبل اإلدارة العربيــة فــي عــالم المعرفــة والتقنيــة العاليــة(، الســنوي الثــامن
 (، فندق ميركيور.3006ديسمبر 

اثر تقانة المعلومات في اإلبـداع المنظمـي ورقة عمل بعنـوان ): (3009خالد ) ،الشلبي، فراس وبني حمدان -
(، المــؤتمر العلمـي الثالــث لكليــة االقتصـاد والعلــوم االداريــة، دراســة حالــة –شــركة توليــد الكهربــاء المركزيــة 
 – 11 كإدارة منتمات األعمال: التحديات العالمية المعاصـرةك وانـنـت عـحـت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة

 ، االردن.1111نيسان   11
ك ورقـة  رؤية أوسع لدور المنظمـات األهليـة الفلسـطينية فـي عمليـة التنميـة(: 3004) عبد الهادي، عزات -

 مفاهيم، مركز بيسان للبحوث واإلنماء، رام اهلل، فلسطين.
، رؤيـة تحليليـة –دور منظمات المجتمع المدني الفلسـطيني فـي الوقـت الـراهن  (2009): محيسن، تيسير -

مركـــز دراســـات المجتمـــع المـــدني غـــزة،  –ورقـــة عمـــل مقدمـــة لمـــؤتمر حـــال المجتمـــع المـــدني فـــي فلســـطين 
 فلسطين.

منظمات دور المرأة الفلسطينية في الهيئات وال(: 2003) مرصد، الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الةجئين -
 ، ورقة عمل مقدمة لمركز الدراسات)أمان(.الغير حكومية

ــــي(: 3009المشــــهراوي، أحمــــد ) - ، دراســــة مقدمــــة لمــــؤتمر واقــــع التطــــوير اإلداري لمؤسســــات العمــــل األهل
 المنتمات األهلية: أفاق وتحديات، غزة، فلسطين.

 :المطبوعات 
ملية اإلنتاجيـة واالنتخابـات التشـريعية حدود تدخل مؤسسات العمل األهلي في الع(: 3006سرحان، روال ) -

 .35/33/1119، وكالة وفا الفلسطينية
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 ، قطاع غزة.دائرة الشئون العامة، قسم المنظمات األهلية(: 3033وزارة الداخلية الفلسطينية ) -

 األولى. السنة ،9 العدد ،فلسطين نشرة(: 2011عصام ) يونس، -
 :المقابالت 
، المكـان: مقـر مع مدير جمعية الوداد للتأهيل المجتمعـي بقطـاع غـزةمقابلة (: 1121أبو خليفة، محمود ) -

 م، الساعة التاسعة صباحًا.1/1/1121الخميس  جمعية الوداد بمدينة غزة، الزمان:
ـــة مـــع مـــدير شـــبكة المنظمـــات األهليـــة بقطـــاع غـــزة(: 1121الشـــوا، أمجـــد ) - ، المكـــان: مقـــر شـــبكة مقابل

 م، الساعة العاشرة صباحًا.21/1/1121الخميس  المنتمات األهلية بمدينة غزة، الزمان:
، المكان: مقـر المركـز بمدينـة غـزة، مقابلة مع مديرة مركز شئون المرأة بقطاع غزة(: 1121صيام، أمال ) -

 م، الساعة العاشرة والنصف صباحًا.1/1/1121الخميس  الزمان:

 (International Studiesثانيًا: المراجع األجنبية )
- Abdel-Kader, M. G and  Wadongo B (2011): Performance Management in NGOs: 

Evidence from Kenya. 

- Alinio, B (2008): "Philippine local government officials 

- Ben Assuli,O., Leshno, M., and Shabati,I. (2009): The impact of Medical capital, 

anddecentralization in Thailand" Northern Illinois 

- Carrado, C.J. and  Bradforal D. J, (2002): Fundamentals of Investment Valuation 

and Management, McGraw – Hill. 

- Chang, J and king W. (2005): Measuring the Performance of Information 

Systems: A Functional Scorecard", Journal of Management Information Systems, Vol. 

22, No. 1. 

Department , Tel-Aviv University, Israel. 

- Dickson, G.and Desancits, C. (2001):  Information Technology and the future 

Enterprise, New models for Manger. Prentice- hall. 

- Euripidis, L and Ioakim S (2005): Τhe impact of information systems investment 

and anagementon business Performance in GREECE, University of the Aegean. 

- French, W,L.(2003): Human Resources Management fifth edition Boston, New 

York: Houghton Mifflin Company. 

Information on Decision making Process in Emergency 

- Laudon, K C. and Laudon, J  P. (2002): Management information systems 7th ed. 

new jersey: prentice - hall international inc. 

- Laudon, K. and Laudon, J. (2006): Management Information Systems: Managing 

the Digital Firm, 9th edition, Prentice Hall, New Jersey. 

- O'brin, J, A (2002): Management Information system : Managing information 

Technology in the E-Business Enterprise, boston :Irwin:Mc Graw-hill Comppaneis, Inc. 
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- Peterson, W. , Gijsbers, G. and Wilks, M. (2003): An organizational performance 

for Agricultural research organizations, ISNAR.  

- Raymond A. N. (1996): Is Career Management Related to Employee 

Development and Performance, Journal of Organizational Behavior, Vol. 17, No. 2. 

- Supattra, B. (2007): The Influence Of Management Information System and 

Information Technology on Management Performance and Satisfaction, 7th global 

conference on Business and Economics. 

- Truban, E. (2003): Introduction to Information Technology, 2nd edition, John 

Wiley & Sons, Singapore. 

University , United States – Illinois. 

 :المواقع االلكترونية ثالثًا 

- http://www.medadcenter.com/Encyclopedia/show.aspx?Id 20.5.2012) 

- http://www.ibh.me/conferences/abla.htm , 20.5.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحــــــق
 

http://www.medadcenter.com/Encyclopedia/show.aspx?Id
http://www.ibh.me/conferences/abla.htm
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 في صورتها النهائية االستبانة: (1ملحق رقم )
 جــــــامــعـــــة األزهـــــــــــــــــر ـ غـــــــــــــــــــــزة

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
                                                             كليــــة االقتصـــــــاد والعلــــوم اإلداريـــــــة                       

 ـــــــم إدارة األعــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــالـقــــــســ
 

 
 استبانة

 عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري
  دراسة ميدانية بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة 

 
 تهدف هذه االستبانة إلى دراسة عةقة نتم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري
 كدراسة ميدانية بالتطبيق على المنتمات غير الحكومية بقطاع غزةك

 إتمام انجاز رسالة ماجستير في إدارة األعمال بجامعة األزهر بغزة.بهدف وذلك 
وذلك بوضع وموضوعية، واإلجابة عما جاء فيها فقرات بدقة نة من بانأمل قراءة ما ورد في هذه االست

 ( أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نترك.Xعةمة )
انة بانة، بالتأكيد سينجح هذا البحث، علما بان المعلومات الواردة في هذه االستبإن تعاونك في تعبئة االست

 هي ألغراض البحث العلمي فقط .
 

 وتقبلوا فائق االحترام
 الباحث                                                               

 أيمن محمد أحمد أبو كريم                                                      
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 الشخصية لبياناتا :أوال
 -3 الجنس  كر  أنثى 

 

 عام 11اقل من   عام 30 – 13من  

 عام 32 – 32من   عام 42 – 36من   -3 العمر
 عام فأكثر 46 

 

 ثانوية عامة فما دون  دبلوم متوسط 

 بكالوريوس  يرماجست  -1 المؤهل العلمي
 دكتورا  

 

 مدير تنفي ي  مدير برنامج 
 -4 المسمى الوظيفي

  مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات  أخرى   حدد  ................... 

 
 

 سنوات فاقل 2  ( سنوات6-20)  
 -5 دمةسنوات الخ

 سنة فأكثر 22  
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 ثانيا: محاور الدراسة
 من وجهة نظرك اإلجابة المناسبةفي الخانة التي تقابل  (X)يرجى وضع إشارة 

الفقرةالرقم
موافق

بشدة
موافق

ال

رأي

غير

موافق

غير

موافق

بشدة

 المحور األول:  تحسين األداء

      للمؤسسة وتحديد السياسةباإلشراف م واعتقد أن مجلس اإلدارة يق  .1

      علمية لطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات في المؤسسةتعتبر ا  .2

      تتمتع القيادات االدارية في المؤسسة بالكفاءة االدارية.  .3

      ط للمؤسسةخطال وضعي ف يتم اشراك العاملين  .4

      مبنى المؤسسة يكفي لممارسة انشطتها.  .5

      أنشطتهاالمؤسسة لديها من المعدات ما يدعم   .6

      المعدات واألدوات الالزمة ألداء عملي  تتوفر  .7

      األدوات واألجهزة للعمل بقسمي يالستخدام باإلنجازاشعر   .8

9.  
إلجراءات الفنية واإلدارية بشكل المؤسسة تقوم بمراجعة وتعديل ا

 دوري
     

      للمؤسسة مناسبة مع طبيعة االنشطة التي تقوم بها.الهيكلية اإلدارية   .11

      يوجد في المؤسسة تنسيق بين الوظائف المختلفة  .11

      يوجد دليل في المؤسسة يحدد الوصف الوظيفي لكل موظف.  .12

      الموظفين يشكل دوري أداء يتم تقييم   .13

      ين أداء عمليتحس يساعدني علىتقييم األداء الخاص بي   .14
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الفقرةالرقم
موافق

بشدة
موافق

ال

رأي

غير

موافق

غير

موافق

بشدة

      تقدم المؤسسة حوافز للموظفين   .15

16.  
 الفرص المتاحة لي لتحسين مهاراتي ومعرفتي الخاصة بالعمل

 مرضية.
     

      تحسين أدائي علىتساعدني اشتركت في دورات تدريبية   .17

      االطالع عليها لجميع العاملينمكتوبة ومتاح  لمؤسسةيوجد رسالة ل  .18

      يتم تشجيع الموظفين للتعبير عن رأيهم بحرية  .19

      مناسب المعدل الحالي لألجوريمكن القول ان   .21

      نظام العمل في المؤسسة يتيح فرصة للترقية  .21

 االختصاصيون الفنيون الثاني:المحور 

      يوجد في مؤسستكم قسم تكنولوجيا المعلومات.  .1

      يتحمل قسم تكنولوجيا المعلومات مسئولية تأمين األجهزة.  .2

      يتحمل قسم تكنولوجيا المعلومات مسئولية معدات تخزين البيانات.  .3

      يحتوي قسم تكنولوجيا المعلومات على محللي البيانات.  .4

      الشبكات. ييحتوي قسم تكنولوجيا المعلومات على اختصاص  .5

      .مبرمجون على تأهيل عالي في لغات البرمجةحصل ال  .6

      يوجد مدير في قسم البرمجيات أو أكثر.  .7

      يوجد سياسة واضحة لقسم تكنولوجيا المعلومات.  .8

      يشارك مدراء قسم تكنولوجيا المعلومات في وضع سياسات المؤسسة.  .9
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الفقرةالرقم
موافق

بشدة
موافق

ال

رأي

غير

موافق

غير

موافق

بشدة

 المستخدمين الثالث:المحور 

      ات للعاملين في المنتمة.يوجد تنوع كاف في التخصص  .1

      المنوطة بهم والمهام تتناسب إدارية خبرات لديهم النتم في العاملون  .2

3.  
 والمهام تتناسب فنية خبرات لديهم النتم في العاملين أن تلمس

 بهم المنوطة
     

      العمل متطلبات مع التكيف على القدرة لهم ةالحالي النتم فيالعاملون   .4

5.  
 النتم في العاملين قبل من المستفيدين لمتطلبات االستجابة بان تشعر
 عالية

     

6.  
 النتم في العاملين قبل من للمستفيدين واإلرشاد للصيانة االستجابة

 عالية
     

 :  األجهزةالرابعالمحور 

      على الحاسوب أساسي بشكل الحالي اإلداري المعلومات نظم يعتمد  .1

      العمل وطبيعة تتناسب حاليا المستخدمة األجهزة  .2

      الالزمة للتشغيل. القدرة توفر حاليا المستخدمة األجهزة  .3

       متوفرة تكنولوجيا وأحدث أفضل من حاليا المستخدمة األجهزة تعتبر  .4

5.  
 الحفظ أغراض وتؤدي مناسبة المستخدمة لألجهزة التخزينية القدرة

 بكفاءة.
     

6.  
 تعديل يمكن بحيث الكافية بالمرونة خدمةالمست األجهزة تتميز

 استخدامها.
     

7.  
 اإلدخال في عمليات وتساعدك كافيةبمكوناتها  اإلدخال وحدات تعتبر

 بكفاءة
     

8.  
عمليات في وتساعدك اإلخراج بمكوناتها كافية وحدات تعتبر

بكفاءة اإلخراج
     

 البرمجيات الخامس:المحور 
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1.  
بالتعامل مع  مستفيد من أكثر بتمكين ةالمستخدم البرامج تتميز

 البرامج
     

2.  
 مستخدمي بين للمعلومات المرن التبادل من المستخدمة البرامج تمكن

 النظم.
     

      .للبيانات تحليل عمل المستخدمة البرامج تستطيع  .3

      للبيانات. تبويب عمل المستخدمة البرامج تستطيع  .4

      .للبيانات تلخيص عمل المستخدمة البرامج تستطيع  .5

      استخراج المعلومات. عمل المستخدمة البرامج تستطيع  .6

      الورق استخدام من التقليل في المستخدمة البرمجيات تساعد  .7

      اإللكتروني البريد استخدام من المستخدمة البرمجيات تمكنك  .8

      لمستخدمةا البرامج أحدث تضاهي الحالية األنظمة برامج بأن تشعر  .9

      .المنتمة في العمل متطلبات مع المستخدمة البرمجيات تتناسب  .11

      .المنتمة في العمل حاجة مع يتناسب بما البرمجيات تحديث يتم  .11

      المنتمة. لدى العمل في المستخدمة الشبكةمع  البرمجيات تتوافق  .12

13.  
 في استخدامها يتم التي األجهزة مع المستخدمة البرمجيات تتوافق

 .المنتمة
     

      . المنتمة بها تقوم التي النشاطات كافة تغطي المستخدمة البرمجيات  .14

      .االستخدام بسهولة الحاسوب وتطبيقات برامج تتميز  .15

16.  
 في احتاجها التي البرامج لتشغيل الةزمة التعليمات جميع لي يتوفر
 .عملي أداء

     

      .المناسبتين والدقة بالكمية المعلومات البرامج توفر  .17
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موافق

غير

موافق

بشدة

      .بسرعة المعلومات استرجاع على المستخدمة البرامج تساعد  .18

19.  
 التشغيل سةمة ضمان بهدف المستخدمة البرامج على رقابة توجد

.للبيانات االلكتروني




     

 الشبكات السادس:المحور 

      يوجد شبكة تربط فروع المؤسسة.  .1

        لة داخل مبنى المؤسسة.يوجد شبكة فعا   .2

      يوجد شبكة اتصاالت هاتفية.  .3

      يوجد شبكة حاسوب داخلية.  .4

      يتم صيانة الشبكة بشكل دوري.  .5

      يقوم موتف أو أكثر بمتابعة شبكة االتصاالت.  .6

      ال يعاني المستخدمون مشاكل متكررة مع الشبكة.  .7

      العبث بالمعلومات.الشبكة محمية من االختراق و   .8

      المستخدمون مؤهلون بشكل جيد الستخدام الشبكة.  .9

      يمكن تطوير الشبكة بشكل مرن من ناحية فنية.  .11

      تمتاز الشبكة داخل المؤسسة بالسرعة العالية.  .11

      تستخدم الشبكة مكونات مادية حديثة وفعالة.  .12

13.  
المستخدمون النهائيون كل حسب يمكن التحكم بإدارة الشبكة من قبل 

      مكانته الوتيفية في المؤسسة.

      تعرضت الشبكة لةختراق في وقت سابق  .14
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موافق

غير

موافق

بشدة

      تشعر أن الشبكة تقلل الوقت والجهد المطلوبين لتنفيذ األعمال.  .15

      يوجد اتصال بين الشبكة الداخلية وشبكة االنترنت.  .16

 قواعد البيانات   السابع:المحور 

1.   
 المخولين غير تمنع بحيث البيانات لقاعدة محكم حماية نظم هناك

 الدخول للنظم
     

      التخزين على الفائقة بالقدرة البيانات قواعد وتشغيل إدارة تتميز  .2

3.  
استرجاع  على الفائقة بالقدرة البيانات قواعد وتشغيل إدارة تتميز

 البيانات
     

4.  
 اإلضافة على الفائقة بالقدرة ياناتالب قواعد وتشغيل إدارة تتميز

 والتعديل
     

5.  
المعلومات  على الحصول في مركزية بيانات قاعدة إلى االستناد يتم

 المناسبة
     

6.  
 البيانات تكرار عدم النظم في المستخدمة البيانات قواعد تراعي

 المخزنة
     

7.  
 يجادالمشكلة وإ على التعرف في تساعد المستخدمة البيانات قواعد

 الحلول
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 االستبانةقائمة محكمي : (3ملحق رقم )

 

 المسمى الوظيفي اسم المحكم م
 غزة. -الجامعة اإلسةمية ب عضو الهيئة التدريسية -عميد كلية التجارة  أ.د. ماجد الفرا  .3
 غزة. -القدس المفتوحة جامعة ب عضو الهيئة التدريسية د. جةل شبات  .3

ية االقتصاد والعلوم كل -قسم إدارة األعمالفي  يئة التدريسيةعضو اله د. خليل حجاج  .1
 غزة. -جامعة األزهراإلدارية ب

 د. رشدي وادي  .4
كلية التجارة في الجامعة  - عضو الهيئة التدريسية بقسم إدارة األعمال

 غزة. -اإلسةمية 
 .غزة -ةمية تجارة في الجامعة اإلسكلية ال -الهيئة التدريسية  عضو د. سامي أبو الروس  .5

 د. سامي ابو ناصر  .6
جامعة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بكلية  -عضو الهيئة التدريسية 

 غزة. -األزهر

 د. شادي التلباني  .7
 -جامعة األزهرب كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية -عضو الهيئة التدريسية 

 غزة.

بكلية االقتصاد والعلوم  دريسيةعضو الهيئة الت - رئيس قسم اإلحصاء د. عبد اهلل الهبيل  .8
 غزة. -جامعة األزهر باإلدارية 

 غزة. -القدس المفتوحة جامعة  - عضو الهيئة التدريسية د. محمد أبو الجبين  .9

30.  
قسم إدارة األعمال بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  -عضو الهيئة التدريسية  د. محمد فارس

 غزة. -في جامعة األزهر 

 غاد. مروان األ  .33
االقتصاد والعلوم كلية ب عضو الهيئة التدريسية - رئيس قسم ادارة االعمال

 غزة. -جامعة األزهر ب اإلدارية

 د. مؤمن الحنجوري  .33
عضو الهيئة التدريسية  -نائب عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

 غزة. -جامعة األزهرب بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 -جامعة األزهر ب كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية -عضو الهيئة التدريسية  د. وائل ثابت  .31
 غزة.

 د. وفيق األغا  .34
 -جامعة األزهرب كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية -عضو الهيئة التدريسية 

 غزة.
 غزة. - كلية التجارة في الجامعة اإلسةمية -الهيئة التدريسية  عضو د. ياسر الشرفا  .35



 

331 

 

 قائمة بأسماء منتمات عينة الدراسة: (4قم )ملحق ر 
 العنوان اسم المنظمة م
 الشمال جمعية جباليا للتأهيل  .3
 الشمال جمعية تطوير بيت الهيا  .3
 خانيونس مؤسسة الثقافة والفكر الحر  .1
 رفح جمعية المستقبل للثقافة والتنمية  .4
 الشمال تمكين المرأة والعائلة /جباليا  .5
 الشمال ياةجمعية الحق في الح  .6
 الشمال جمعية العطاء  .7
 الشمال جمعية بيتنا  .8
 الشمال جمعية غسان كنفاني  .9

 الشمال مركز الميزان لحقوق االنسان  .30
 غزة االغاثة الطبية  .33
 غزة الجمعية الوطنية لتأهيل والقانون  .33
 غزة المركز الفلسطيني لحقوق االنسان  .31
 غزة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات  .34
 غزة برنامج غزة للصحة النفسية  .35
 غزة جمعية اتحاد الكنائس  .36
 غزة جمعية اصدقاء المريض الخيرية  .37
 غزة جمعية ابداع للدراسات واالبحاث  .38
 غزة جمعية الخريجات الجامعيات  .39
 غزة جمعية الشابات المسلمات  .30
 غزة جمعية الشبان المسيحية  .33
 غزة جمعية المرأة العاملة  .33
 غزة دراسات التربويةمركز ال  .31
 غزة جمعية بياالرا  .34
 غزة جمعية تامر  .35
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 العنوان اسم المنظمة م
 غزة جمعية صوت المجتمع  .36
 غزة جمعية عطاء غزة  .37
 غزة جمعية أجيال  .38
 غزة شبكة المنتمات االهلية  .39
 غزة لجان العمل الزراعي  .10
 غزة لجان العمل الصحي  .13
 غزة فلسطين -مؤسسة انقاذ الطفل   .13
 غزة مؤسسة فلسطين للصم والبكم  .11
 غزة مؤسسة معا  .14
 غزة مركز إدارة األزمات  .15
 غزة مركز الضمير  .16
 غزة مركز دراسات التنمية  .17
 غزة معهد االمل لأليتام  .18
 غزة معهد كنعان التربوي  .19
 غزة جمعية الوفاء الخيرية  .40
 غزة الجمعية الوطنية للتأهيل المعاقين بقطاع غزة  .43
 ةغز  جمعية أرض االنسان الفلسطينية الخيرية  .43
 غزة جمعية انقاذ المستقبل الشبابي  .41
 غزة جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي  .44
 غزة االغاثة االسةمية  .45
 غزة مركز شئون المرأة  .46
 غزة الجمعية الفلسطينية للتنمية واالعمار) بادر(  .47
 غزة جمعية االتحاد العام للمراكز الثقافية  .48
 الوسطي مركز العلم والنور  .49
 الوسطي لعائلة / النصيراتتمكين المرأة وا  .50
 الوسطي جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي  .53
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 الوسطي جمعية تطوير المرأة الفلسطينية  .53
 الوسطي جمعية نور المعرفة  .51
 الوسطي مركز المغازي الثقافي  .54
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