
 

 

 

 

 

 
 الذكية المنظمة بناء تعزيز في اإلدارية المعمومات نظم استخدام أثر

 غزة بقطاع التقنية الكميات عمى ميدانية دراسة

The effect of using Management Information 

Systems (MIS) on building Smart Organization 

  

 ِإعَداُد الَباِحِث 
 رمزي محمد اسماعيل غنيم

 
 ِإشَرافُ 
 الُدكُتوراألستاذ 

 عاشور حسين يوسف
 

 اْلَماِجسِتيرِ  َدَرَجةِ  َعمى الُحصولِ  ِلُمَتطمباتِ  ِاسِتكَمالً  البحثُ  َىذا ُقدمَ 
 ِبَغزة اإِلسالِميةِ  اْلَجاِمَعةِ  ِفي التجارة ِبُكمِيةِ  األعمالإدارة  ِفي

 
 ىـ2418/محرم – م1027/أكتوبر

 

 زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسبث العليب

 ت التـــجــــــــــــــــــبرةــــــــــــــــــليـك

 مبجستير إدارة األعمـــــــــــــــــــــــبل

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 

Master of Business & Administration  



 أ  

 

 إقــــــــــــرار
 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 الذكية المنظمة بناء تعزيز في اإلدارية المعلومات نظم استخدام أثر
 غزة بقطاع التقنية الكليات على ميدانية دراسة

The effect of using Management Information Systems 

(MIS) on building Smart Organization 
 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت 
ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل اآلخرين لنيل اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة 

 درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the 

University’s policy on this. 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for 

any other degree or qualification. 

 :Student's name رمزي محمد غنيم اسم الطالب:

نيمغرمزي  التوقيع:  Signature: 

 :Date 51/51/7152 التاريخ:

 

 

  





  ت  

 

 ممخص الدراسة
نظـ المعمكمات اإلدارية عمى تعزيز  ريإلى التعرؼ عمى مدل تأث الدراسة ىدفت

 الكميات التقنية لدل اإلشرافية الكظائؼ في العامميف نظر كجية بناء المنظمات الذكية مف
 لجمع رئيسة كأداة كاالستبانة التحميمي، الكصفي المنيجحث الب استخدـ .غزة قطاع في

 (5االشرافية في ) الكظائؼ في العامميف مف ان مكظف (87مجتمع الدراسة ) كبمغ ،البيانات
ككانت نسبة االسترداد  ،ةالدراس في الشامؿ الحصر أسمكب استخداـ كتـ ،تقنية كميات

( استبانة خضعت لمتحميؿ 77( استبيانات فأصبحت العينة )6، كتـ استبعاد )%(95.4)
 اإلحصائي.

راسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد عالقة ارتباطية طردية كقد خمصت الد
قكية ذات داللة إحصائية بيف مكارد نظـ المعمكمات اإلدارية )المكارد البشرية، المكارد 

كتعزيز بناء المنظمة المادية، المكارد البرمجية، المكارد المعمكماتية، كمكارد الشبكات( 
 كالذكاء، الذكية العمميات، المستمر التعمـ، االستراتيجية الرؤية، البيئة فيـ)كأبعادىا الذكية 

 في الكميات التقنية بقطاع غزة. (الجماعي
 اإلدارية المعمكمات نظـ ستخداـكاضح ال أثركما كخمصت الدراسة إلى كجكد 

، العممي المؤىؿ الجنس، سنكات الخبرة،،العمر)لمتغير تعزل الذكية المنظمات بناء كتعزيز
 . (الكظيفي كالمستكل

 رفع في كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا استمرار الكميات
 إلتماـ الالزمة كالمعدات األجيزة أحدث كتكفير االدارية المعمكمات نظـ مككنات كفاءة
 مجاؿ في كالمختصيف المؤىميف العامميف التطكرات، كاختيار كمكاكبة الكميات في العمؿ

 مراكز نظـ المعمكمات في ىذه الكميات، كأيضان استخداـ في لمعمؿ المعمكمات اتكنكلكجي
 عمى العمؿ مع، الكميات في نشاط مف أكثر في استخداميا يمكف شاممة برمجية حـز

 .مستمر بشكؿ تحديثيا
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Abstract 
The study aimed to investigate the influence of management 

information systems on the enhancement of building of smart organizations 

from the perspective of the supervisory staff of technical colleges in the Gaza 

Strip.  

The descriptive analytical method was used, and the questionnaire was 

utilized as the main instrument for data collection. The population of the study 

consisted of (87) supervisory employees from (5) technical colleges, and the 

census method was employed for the purpose of this study. The retrieval rate 

of questionnaires was (95.4%).  

The study concluded that there is a significant strong positive 

correlation between the resources of management information systems (human 

resources, physical resources, software resources, information resources, and 

network resources) and the enhancement of building of smart organizations 

and its dimensions (understanding the environment, strategic vision, 

continuing learning, smart processes, and social intelligence) at technical 

colleges in the Gaza Strip.    

Also, the study revealed significant differences among the means of the 

participants’ responses regarding the influence of management information 

systems on the enhancement of building of smart organizations due to age, 

education, and position.  

The study recommended that technical colleges need to continue 

improving the components of their management information systems, provide 

up to date equipment required to accomplish their work, select qualified 

employees specialized in information technology to work in management 

information units at these colleges, and use comprehensive multi-purpose 

software packages that can be continuously updated.      
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 َدْاءُ ـــــــــــــْاإِلى
 

 محمد صمى اهلل عميو كسمـ .معمـ البشرية .إلى المعمـ األكؿ

 أطاؿ اهلل في عمرىما كمنحيما الصحة كالعافية ...إلى أبي كأمي

 أكالدم )أسيؿ كمحمد كسيال( شركائي في كؿ نجاحإلى زكجتي ك 

 األعزاء كزمالئي إلى إخكاني كأخكاتي كأصدقائي

 إلى الشيداء كالجرحى كاألسرل

 إلى كؿ مف يساىـ في تجسيد الحمـ الفمسطيني

 كؿ طالب العمـإلى 

 

 إلييـ جميعان أىدم ثمرة تعبي كجيدم

  



  خ  

 

 وتقديرٌ شكٌر 
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف المبعكث رحمة لمعالميف 

 سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو.

فإنني أشكر اهلل العمي القدير أكالن كأخيران عمى تكفيقو، فيك عز كجؿ أحؽ بالشكر كالثناء 
 كأكلى بيما.

كانطالقان مف قكلو عميو الصالة كالسالـ "ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس"، أتكجو بخالص 
لـ يبخؿ عمي  مالمشرؼ عمى ىذه الرسالة، كالذالشكر كالتقدير إلى الدكتكر  يكسؼ عاشكر، 

 مف نعـ المكجو كالمرشد، كما أتكجو بخالص الشكر كالتقدير إلى كالن  بالجيد كالتكجيو فكاف
عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة، كالحكـ عمييا، الدكتكر خالد دىميز، كالدكتكرة مرفت راضي 

 كاثرائيا بمالحظاتيـ السديدة.

كما كيسرني أف أتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى السادة المحكميف لما قدمكه مف جيد ككقت 
ساىـ في نصيحة أك معكنة، أك في تحكيـ االستبانة، كالى كؿ مف أسدل لي مشكرة أك قدـ لي 

 خالص التقدير كجزاىـ خير الجزاء. جميعان  يإنجاز ىذا العمؿ، ليـ من

لي كأخيران أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجميع الزمالء العامميف في كمية فمسطيف التقنية لما قدمكه 
 مف تعاكف كعكف كمساعدة في إنجاح ىذا العمؿ .

 

 الباحث          

 رمزي محمد غنيم
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 األولالفصل 
 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة: 1.1
يشيد القرف الحالي تحديات كبيرة تكاجو المنظمات كمان كنكعان، كتتمثؿ تمؾ التحديات 
بالتغيرات المتسارعة في مجاؿ نظـ المعمكمات كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كانفتاح 

، ، كحركة االندماجكالمنافسة الشديدة، ككبر حجـ اقتصاد المعرفةاألسكاؽ العالمية، كتحررىا، 
يا برؤية كاضحة المنظمات عمكمان االستجابة ل يجبركالمشاريع المشتركة بيف المنظمات، مما 

التيديدات كالمخاطر،  التعرؼ عمىا، ك ستغالليلمستقبؿ، الكتشاؼ الفرص، كااب التنبؤتمكنيا مف 
المنظمات ، كعززت متكفرة أحسف استغالؿتـ استغالؿ المكارد الا ف يتـ ذلؾ إال إذكتجنبيا، كل

 (.122، صـ2011مف قدراتيا التكنكلكجية كالمعرفية )ناصر الديف،

 في الحيكم كالجكىرم دكره إغفاؿ يمكف ال حرجان  شريكا المعمكمات تكنكلكجيا حيث باتت
 عمميات كمنتجات إلى تستند اقتصاديات ظؿ في أنو المستدامة، كما التنافسية الميزة تحقيؽ

 تنافسية منظمات تحسيف في الركيزة األساسية ىي المعمكمات تكنكلكجيا فإف رقمية كخدمات
 لمتكنكلكجيا كاالستخداـ اإلبداعي كالتطبيؽ التكظيؼب بالضركرة تعني كالتي كاستدامتيا األعماؿ

 بناء المنظمة الذكية.  أجؿ مف لممعمكمات االستراتيجي

 تشيدىا التي لمتحديات كمكاجيتيا لممتغيرات استجابتيا مدل في المنظمات كتختمؼ
تكقعات  مع تتكاءـ الجكدة عالية كخدمات سمع بتقديـ كفائيا كمدل الخارجية، أك الداخمية ببيئتيا
 ألىمية كرؤيتيا البشرية مكاردىا كخصائص نكعية باختالؼ المستثمريف، كطمكحات العمالء
 مستقرة  غير بيئة في كالتنافس االستمرار عمى القادرة الذكية المنظمات لبناء التنظيمي التعميـ

.(Carmeli & Sheaffer, 2010, p 469) 

 لتضمفبيا  ذكاء التنظيمي الخاصترعى عقميا المف ىنا كاف ال بد مف المنظمات أف 
التي ستميز الفائزيف  مناسبةفذكاء المنظمة ىي الكاجية ال ،ا في بيئة األعماؿ المتجددةاستمرارى

مف الخاسريف مف منظمات األعماؿ في السنكات القادمة. كما أف قدرة المنظمة عمى اتخاذ 
القرارات الذكية كالتكيؼ السريع مع حاالت التغير ىي احدل الميزات التنافسية لمنظمات 

ة كجيؿ األعماؿ في القرف الحالي، كيتطمب ىذا إجراء التحكؿ بقصد تككيف المنظمات الذكي
 جديد مف منظمات األعماؿ.
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داخؿ  مف معمكماتيا مصادر تنكع مف المنظمات يمكف الذكية المنظمة إلى التحكؿ إف 
 كالعامميف( كمف خارج لمقادة كالتقنية كالتطكير التدريب كبرامج المديريف، المنظمة )خبرات
في  المؤسسات كمختمؼ اإلعالـ ككسائؿ كالمنافسيف كالمكرديف العمالء مع المنظمة )التجارب
 اءكبن التفكير عمى كمشجعة فاعمة ثقافية بيئة تكفير مف المنظمات يمكف التعمـ المجتمع(،  كىذا

 التنافسية الميزة تحقؽ التي الجديدة األفكار كتكليد الصكرة الذىنية كالحركية

((Buckley & Monks, 2012, p 147. 

التعميـ الفمسطينية محميان كعربيان لتشمؿ كبات التنافس اليكـ قائمان بيف مؤسسات 
المؤسسات الخاصة كالعامة كالحككمية كىك سباؽ تنافسي تدركو بكعي تمؾ المؤسسات كتسعى 
لمفكز فيو مف خالؿ زيادة حصتيا السكقية في سكؽ التعميـ العالي الفمسطيني كالعربي لتنطمؽ بو 

لكميات التقنية الفمسطينية جزءان ميمان مف (، كباعتبار اـ2012نحك التنافسية العالمية )راضي، 
منظكمة التعميـ العالي في فمسطيف فكاف لزامان عمييا النيكض بالثركة المعرفية التي تختزنيا 
لتحقيؽ أعمى مستكيات االرتقاء المجتمعي كاستجابة لذلؾ ظير مفيـك المنظمة الذكية التي 

القدرة عمى التكيؼ كالمركنة في أداء العمؿ تسعى مف خالؿ ادارتيا نحك العمؿ بركح المبادرة ك 
 & Gottschalkكبناء ثقافة التعمـ كالتفكير المنظـ تضمف ليا االستمرار كالتميز، كقد رأم )

Solli-Saether, 2007, p47 أف نظـ المعمكمات تسعى إلى تسييؿ التفاعؿ بيف العنصر )
صر البشرم مع تكنكلكجيا البشرم كتكنكلكجيا المعمكمات، كتيدؼ مف خالؿ تفاعؿ العن

المعمكمات إلى تكفير الدعـ الالـز لترشيد عممية اتخاذ القرارات مف حيث الكفاءة كالفاعمية، 
 كسبؿ التقنية كتقدـ التحديات، التغيرات، ككثرة بسرعة كالتغمب عمى التيديدات التي تتسـ

دارتيا، المعرفة كتكليد االتصاالت،  تقديران  البشرم كالعنصر ،الماؿ الفكرم برأس كاالىتماـ كا 
 كصناعة االستراتيجية كبمكرة صياغة الرؤية في كالمشاركة كاالبتكار التعمـ عمى كتحفيزان  كثقة،

 (.Watkins & Marsick, 2003, p147القرار )

 الدراسة: مشكمة 1.2
بأىمية دمج األساليب المتطكرة في العممية  في قطاع غزة كعيان مف الكميات التقنية

جراءاتيا بيذه المفاىيـ بما يحقؽ النتائج المخطط ليا كفؽ  التعميمية كربط كافة عممياتيا كا 
فإنيا بدأت منذ فترة بتطبيؽ كتعزيز مفاىيـ الذكاء التنظيمي بيدؼ رفع  ،الخطط االستراتيجية
إال أنيا لـ تحقؽ درجات مرضية مف التميز أك الريادة في أم مجاؿ مف  ،مستكل ذكاء المنظمة

مجاالت العمكـ كالمعارؼ اإلنسانية مقارنة بما حققتو الكثير مف البرامج األكاديمية في مؤسسات 
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مف  اتفاعمة لتحقيؽ ما ترجكه ىذه الكميالتعميـ العالي في العالـ، كحتى تستطيع اإلسياـ بصكرة 
 بد مف تكظيؼ نظـ المعمكمات اإلدارية كالمعايير المرتبطة بيا تكظيفان فاعالن ن مع تميز كريادة ال

تبنى التطكير المستمر في منظكمة التعميـ العالي في إطار النمك المتسارع لمتكنكلكجيا لتدخؿ 
مرحمة ميمة مف بناء قدرات كمقكمات أساسية في صياغة المنظكمة بما يكفؿ جكدة عالية 

 .(ـ2011 راضي،) جاتو  لتحقيؽ ىدفيا نحك بناء المنظمة الذكيةلمنظاـ كمخر 

بناء  تعزيز مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لبياف أثر استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية في
ثـ الخركج بتكصيات تسيـ في رفع مستكل  كمف ة في الكميات التقنية بقطاع غزة،المنظمة الذكي

كذلؾ مف خالؿ االجابة  تيا عمى التنافسية كاالستدامة،مؤسسات التعميـ التقني بما يحقؽ قدر 
 عمى السؤاؿ الرئيسي التالي:

ما أثر استخدام  نظم المعمومات الدارية في تعزيز بناء المنظمة الذكية في الكميات 
 التقنية بقطاع غزة؟

 كينبثؽ عنو التساؤالت الفرعية التالية:

 اإلدارية في الكميات التقنية بقطاع غزة؟ما مستكل تكافر مكارد نظـ المعمكمات  .1

 المكارد البشرية. .أ 
 المكارد المادية. .ب 
 المكارد البرمجية. .ج 
 مكارد البيانات. .د 
 مكارد الشبكات.  .ق 

أبعاد المنظمة الذكية )فيـ البيئة، الرؤية االستراتيجية، التعمـ المستمر،  تكافرما مستكل  .2
 التقنية بقطاع غزة؟الذكاء الجماعي( في الكميات ك العمميات الذكية، 

ما العالقة بيف استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية كبناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية  .3
 بقطاع غزة؟

بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية  تعزيز ما أثر استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية في .4
 بقطاع غزة؟

اسة حكؿ أثر استخداـ نظـ المعمكمات ىؿ ىناؾ فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة الدر  .5
بناء المنظمة الذكية تعزل لممتغيرات)الجنس، المؤىؿ العممي، العمر،  تعزيز اإلدارية في

 المستكل الكظيفي(؟ك سنكات الخبرة، 
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 الدراسة: أىداف 1.3
 التعرؼ عمى مستكل تكافر مككنات نظـ المعمكمات اإلدارية  في الكميات التقنية بقطاع غزة .1

  كىي: 

 المكارد البشرية. .أ 
 المكارد المادية. .ب 
 المكارد البرمجية. .ج 
 مكارد البيانات. .د 
 مكارد الشبكات.  .ق 

تحديد مستكل تكافر أبعاد المنظمة الذكية )فيـ البيئة، الرؤية االستراتيجية، التعمـ المستمر،  .2
 الذكاء الجماعي( في الكميات التقنية بقطاع غزة.ك العمميات الذكية، 

بناء المنظمات الذكية في  تعزيز استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية فيالتعرؼ عمى أثر  .3
 الكميات التقنية بقطاع غزة.

تحديد الفركؽ بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة حكؿ أثر استخداـ نظـ المعمكمات  .4
بناء المنظمة الذكية التي تعزل لممتغيرات)الجنس، المؤىؿ العممي، العمر،  تعزيز اإلدارية في

 نكات الخبرة، المستكل الكظيفي(.س
بناء المنظمة الذكية في الكميات تعزيز تقديـ مقترح لتفعيؿ أثر نظـ المعمكمات اإلدارية في  .5

 التقنية  بقطاع غزة.

 أىمية الدراسة: 1.4
 األىمية العممية: .1

تكمف أىمية ىذه الدراسة مف حيث أنيا تطبؽ عمى قطاع التعميـ التقني في قطاع غزة  - أ
التأثير المباشر  كد االقتصاد الكطني في فمسطيف كذيعتبر رافدان أساسيان مف ركافحيث 

 عمى التنمية الشاممة.
تدعـ الدراسات كالبحكث النظرية كالتطبيقية في مجاؿ نظـ المعمكمات في بيئة قطاع  - ب

التعميـ مف خالؿ بياف أثر استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية في المساىمة في بناء 
 ت الذكية .المنظما
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طار ميداني يـتقد - ت  ىاـ لممكتبة العربية في ىذا المجاؿ. إطار نظرم كا 
 األىمية العممية: .2

رفد أصحاب االختصاص كمتخذم القرار في الكميات التقنية فيما يتعمؽ بالجيكد الرامية  - أ
 .بناء المنظمات الذكيةعمكمات اإلدارية لالتخاذ قرار يتعمؽ باالستغالؿ األمثؿ لنظـ الم

نتائج الدراسة قد تساعد عمى تكضيح بعض الرؤل المتعمقة بمشكالت كسمبيات تكظيؼ   - ب
 نظـ المعمكمات اإلدارية في التعميـ التقني.

 

 متغيرات الدراسة: 1.5
 (:المنظمة الذكية) المتغير التابع

 )فيـ البيئة، الرؤية االستراتيجية، التعمـ المستمر، العمميات الذكية، كالذكاء الجماعي(.
 المتغير المستقل)نظم المعمومات اإلدارية(:

 ، المكارد المادية، المكارد البرمجية، مكارد البيانات، مكارد الشبكات(المكارد البشرية)
 نموذج الدراسة:

 

 

 

 

 

 

 
 

 نموذج البحث :(1.1شكل )

 (الباحث اعداد من): المصدر
  

 المتغير المستقل

 .المكارد البشرية.  أ
 .المكارد المادية. ب
 .المكارد البرمجية. ج
 .البياناتمكارد . د
  مكارد الشبكات.. ىػ

 المتغير التابع

 الجنس.1
 المؤىؿ العممي.2
 العمر.3
 سنكات الخبرة.4
 المستكل الكظيفي.5

 فيـ البيئة.1
 الرؤية االستراتيجية.2
 التعمـ المستمر.3
 العمميات الذكية.4
 الذكاء الجماعي.5



7 
 

 فرضيات الدراسة: 1.6
 الفرضية األولى:

بين استخدام نظم  α ≤ 0.05 دللة مستوى عند ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية
المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة, وتتفرع منو 

 الفرضيات:
بيف تكفر المكارد  α ≤ 0.05عند مستكل داللة  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية .1

 البشرية كتعزيز بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة. 
بيف تكفر المكارد المادية  α ≤ 0.05 داللة مستكل عند ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية .2

 كتعزيز بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة.
بيف تكفر المكارد  α ≤ 0.05 داللة مستكل ندع ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية .3

 البرمجية كتعزيز بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة. 
بيف تكفر مكارد البيانات  α ≤ 0.05 داللة مستكل عند ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية .4

 كتعزيز بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة.
بيف تكفر مكارد  α ≤ 0.05 داللة مستكل عند عالقة ذات داللة إحصائيةال تكجد  .5

 الشبكات كتعزيز بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة. 
 الفرضية الثانية: 

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية بيف استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية ك تعزيز بناء 
 التقنية بقطاع غزة؟المنظمة الذكية في الكميات 

 الفرضية الثالثة:
ال يكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة حكؿ أثر استخداـ نظـ 
المعمكمات اإلدارية ك تعزيز بناء المنظمات الذكية تعزل لممتغيرات)الجنس، المؤىؿ العممي، 

 العمر، سنكات الخبرة، كالمستكل الكظيفي(.

 مصطمحات الدراسة: 1.7
 Management Information Systems (MIS) عمومات اإلدارية:نظم الم

"ىي عبارة عف مككنات مجتمعة كمرتبطة تعمؿ مع بعضيا البعض لجمع المعمكمات، 
كتخزينيا كمعالجتيا لدعـ عممية صنع القرار كالتنسيؽ كالرقابة، كالتحميؿ عمى مستكل المنظمة 

كالعامميف في تحميؿ المشاكؿ، كاستيعاب  بحيث تصبح كاضحة لإلدارة، كما تساعد اإلدارييف
 .(Laudon & Laudon , 2013, p13المكاضيع الصعبة" )
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 .Intelligent Organization المنظمة الذكية:
"ىي المنظمات التي تيتـ في استثمار العقكؿ المكجكدة لدييا، كتكنكلكجيا المعمكمات 
المتكافرة ليا، مف خالؿ نظاـ قيمي راؽ يعتمد الشفافية كاالفصاح المعمكماتي، كينبذ اليياكؿ 

 (.172، صـ2009اليرمية كالمراكز الكظيفية كمبادئ أساسية لو )العنزم ك صالح، 
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 الفصل الثاني
 لمدراسة اإلطار النظري

 :مقدمة 2.1
 الفصؿ ىذا تقسيـ تـ لذلؾ سة،المدر  النظرم اإلطار عمى التعرؼ إلى الفصؿ ىذا ييدؼ

 :كىي مباحث ثالثة إلى
 الكاجب كالشركط النظاـ تعريؼ، كييدؼ إلى نظم المعمومات اإلدارية: األكؿ المبحث

 البيانات بتعريؼ مركران ، النظاـ كمككنات، األنظمة كأنكاع، األساسية النظاـ كسمات، فيو تكافرىا
 اإلدارية المعمكمات نظـ كخصائص، المعمكمات نظاـ بيا يقكـ التي كالكظائؼ، كالمعمكمات
 .اإلدارية المعمكمات نظـ كأىمية، كمكاردىا

 التنظيمي كالذكاء الذكاء مف كالن  عمى لمتعرؼ ييدؼ ،نظمة الذكيةالم: الثاني المبحث
 الذكية المنظمة بيف الفركؽ كتكضيح، كأبعادىا، كخصائصيا، الذكية المنظمة بتعريؼ كمركران 

 .التقميدية كالمنظمة
 مفيـك: مف كالن  مناقشة سيتـ كفيو غزة, قطاع في التقنية الكميات: الثالث المبحث

 التي كالتحديات كالصعكبات فمسطيف، في التقني التعميـ ككاقع كأىدافو، كأىميتو، التقني، التعميـ
  .تكاجيو
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 المبحث األول
 نظم المعمومات اإلدارية

 المقدمة 2.1.1
لما ليا مف  ية المستخدمةنظـ المعمكماتالمف أىـ تعتبر نظـ المعمكمات اإلدارية  إف
ف التطكر اليائؿ في مجاؿ  في كثير مف أىمية كبيرة قد أكد عمى أىمية ىذه النظـ النشاطات، كا 

 كالتقدـ لمكاكبة التطكر دارة، كزاد مف الميارات كالقدراتالتطكر العممي كالعممي في مجاؿ اإل
 كالبرامج التطبيقية. تسارع في استخداـ الحكاسيبالم

تعريؼ النظاـ كالشركط الكاجب تكافرىا فيو،  إلىا المبحث كسكؼ يتـ التطرؽ في ىذ
كسمات النظاـ األساسية، كأنكاع األنظمة، كمككنات النظاـ، مركران بتعريؼ البيانات كالمعمكمات 
كالسمات األساسية ليا، كمصادرىا كالكظائؼ التي يقكـ بيا نظاـ المعمكمات، كخصائص نظـ 

 مية نظـ المعمكمات اإلدارية.المعمكمات اإلدارية كمكاردىا، كأى

  النظام 2.1.2
 مفيوم النظام .1

 كالمتناسقة المترابطة العناصر مف مجمكعة" بأنو النظاـ( 8، صـ2015) فركانة عرؼ
، ـ2014مسغكني ) كعرفت كما ،"مشتركة أك محددة أىداؼ تحقيؽ عمى تعمؿ، بينيان  كالمتفاعمة

 البعض بعضيا مع المتفاعمة العناصر أك األجزاء مف مجمكعةعبارة عف  " بأنو النظاـ( 10ص
  ".فرعية أنظمة مف األنظمة ىذه مف كؿ كتتألؼ، معينة أىداؼ أك ىدؼ لتحقيؽ

 العناصر مف مجمكعة" أنو عمى النظاـ( 8، صـ2013) عبدربو فقد بيف ككذلؾ
 ىذه تككف أف كيجب ،كاحد ىدؼ تحقيؽ إلى تيدؼ التي كالمتكاممة كالمتفاعمة المترابطة
 ىدفيا لتحقيؽ معان  تربط التي الرابطة ىي النظاـ عناصر بيف العالقة كأف، كاحدان  كالن  العناصر
 ".عكسية كتغذية كمخرجات كعمميات مدخالت كلمنظاـ المشترؾ

مجمكعة مف العناصر " النظاـ ىك أف (44، صـ2012) العبادم كالعارضي كذكر
كالمستمزمات الضركرية لتحقيؽ ىدؼ معيف مف خالؿ معالجة بيانات أك  ،كاالجزاء المتكاممة

 عبارة" أنو عمى النظاـ( 275، صـ2012) الفتالكم مادة، في فترة زمنية محددة"، ككذلؾ عرؼ
 ."األغراض بعض لتحقيؽ معينة حدكد ضمف تعمؿ التي المتفاعمة األجزاء مف مجمكعة عف

مجمكعة مف العناصر كاألجزاء التي تتفاعؿ مع بعضيا يمكف تعريؼ النظاـ عمى أنو: ك 
 .البعض مف خالؿ عالقات محددة، لتحقيؽ ىدؼ معيف
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 النظام عناصر .2
 ،ذاتو النظاـ داخؿ فرعية نظمان  تمثؿ أف يمكف التي العناصر مف عددان  النظاـ يتضمف

 لتحقيقيا النظاـ يسعى أىداؼ مجمكعة أك ىدؼ تحقيؽ أجؿ مف البعض بعضيا مع كتتفاعؿ
 :في كالمتمثمة لو المككنة العناصر تحديد كيمكف معينة، يةئبي معطيات ظؿ في
 :المدخالت - أ

تعتبر المكارد المادية كالبشرية المادة الخاـ التي يقـك عمييا التفاعؿ في نظـ المعمكمات 
تعتبر اإلدارية بيف عناصر كمككنات ىذه النظـ، كالذم يمكف أف نسمييا بالمدخالت، لككنيا 

نقطة البداية في عممية التفاعؿ في ىذه النظـ، حتى يتمكف النظاـ مف العمؿ بالشكؿ المناسب 
 لتحقيؽ اليدؼ المطمكب منو.

 :المعالجات - ب
 المكارد كأنشطة كالبيع، التسكيؽ كأنشطة الخدمة، انتاج أك التصنيع عمميات تضمف

 المدخالت عمى النظاـ يمارسيا التي األنشطة كىي كغيرىا، كالمالية اإلدارية كاألنشطة البشرية،
 باعتماد كذلؾ (،...كاالسترجاع، التخزيف المعالجة، الفرز، )التجميع، عمميات خالؿ مف

 الي تمؾ المدخالت تحكيؿ بيدؼ معينة كاجراءات كمادية بشرية قكم مف الضركرية المستمزمات
 (.11، صـ2013كريـ،  )أبك المطمكبة المخرجات

 :المخرجات - ت
، لممدخالت كالتحكيؿ المعالجة عمميات مف كالناتجة النظاـ مف الخارجة التدفقات كىي

 االستفادة يمكف معمكمات إلى كالبيانات كخدمات سمع إلى كالطاقة الخاـ المكاد تحكيؿ يتـ حيث
 (.11، صـ2010، مراد) منيا

 :العكسية التغذية - ث
عبارة عف العممية التي يتـ الحصكؿ مف خالليا عمى المعمكمات كالبيانات الالزمة  كىي

 مدل مف كالتأكد المخرجات( التشغيمية، العمميات المدخالت،)لتقييـ مككنات كعناصر النظاـ 
مكانيتيا صحتيا كخمكىا مف األخطاء   (.22، صـ2011)السقا، أىدافيا تحقيؽ في كا 

 لتحسيف لمنظاـ الذاتي الضبط عمى تعمؿ فيي لمنظاـ جدان  ميمة العكسية التغذية كتعتبر
 .مخرجاتو
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 :األساسية النظام سمات .3
 كىي النظاـ سمات تحديد مف بد ال كعناصره النظاـ مفيكـ بتعريؼ قمنا أف بعد

 .(49، صـ2013، كآخركف السالمي: )كالتالي

 .يتككف النظاـ مف عنصريف أك أكثر - أ
 .العناصر بمجمكعة مف الصفات التي تميزه عف غيرهيمتاز كؿ عنصر مف ىذه  - ب
 ىذه حكليا تمتقي محاكر ايجاد عمىتربط ىذه العناصر عالقات ارتباطية قكية تساعد  - ت

 .العالقات
 شكؿ عمى تنتج ( يتـ عمييا بعض المعالجات كالعممياتخاـ مكاد) مدخالت نظاـ لكؿ يكجد - ث

 .العكسية التغذية طريؽ عف االنحرافات تصحيح في منيا يستفاد أف يمكف مخرجات
 النظم أنواع .4

عمى النظاـ كزيادة فيـ طبيعتو يمكف تصنيؼ النظـ كفقان لعدة أسس بيدؼ التعرؼ 
 كح أبعاده، كقد قسمت النظـ كفقان لمحدكد البيئية إلى:ككض

 :المغمؽ النظاـ - أ
 معيا يتفاعؿ فال، المحيطة البيئة عف المفصكؿ النظاـ" أنو عمى المغمؽ النظاـ عرؼ

 مع الطاقة أك المعمكمات أك لممكاد التبادؿ بعممية يقكـ كال، مشتركة حدكد أم بينيما تكجد كال
 كنظـ، بالبطارية تعمؿ التي الساعة مثؿ الكجكد نادر النظـ مف النكع كىذا، بيا المكجكدة البيئة
 (.236ـ، ص2010، النجار" )المعزكؿ الكيميائي التفاعؿ كنظـ، الذرة

 :المفتكح النظاـ - ب
 عالقات لو الذم النظاـ"بأنو  المفتكح النظاـ( 47 ـ،ص2013) كآخركف السالمي عرؼ

 أساسي بشكؿ يعتمد مفتكح نظاـ أم كجكدك ، كيؤثر فييا بيا يتأثر، البيئة مع كمتفاعمة دائمة
 عمى ليقكل بيئتو مف المدخالت بعض يحتاج فيك، بيئتو كبيف بينو المتبادلة العالقات عمى

 ".بيا يقكـ التي لمعمميات كنتيجة بيئتو إلى نتائجو ليعطي االستمرار

 : مفتكح النصؼ النظاـ - ت
 لكجكد كذلؾ، مسبقان  كمعركفة محددة الخارجية البيئة مف النظـ ىذه مدخالت تككف

 أكثر النظـ ىذه تككف لذلؾ، معركفة مخرجاتيا فتككف المدخالت عمى كرقابة سيطرة عممية
 .(12ص ـ،2013، ربو عبد) التكازف مف حالة في كتعيش استقراران 
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المنظمات لكي تستمر كتنمك يجب أف تككف نظامان مفتكحان، لكي  كمما سبؽ فإف
 تستطيع التكيؼ مع البيئة الخارجية.

  والمعمومات: البيانات 2.1.3
إف البيانات كالمعمكمات ال تقؿ أىمية بالنسبة ألم منظمة عف المعدات كالطاقات 

 كغيرىا مف المكارد الضركرية إلنشاء المنظمة كممارستيا ألنشطتيا المحددة.

كالن مف البيانات كالمعمكمات إلبرازىما كمكرد أساسي كسنتناكؿ في ىذه الجزئية تعريؼ 
 جديد لمنظمات األعماؿ.

 البيانات:  .1
 رمكزال مجمكعة مف" أنيا عمى البيانات( 15، صـ2012) كآخركف السالمي عرؼ

 اقياسي يمكف كمية تككف أف يمكف التي الخاـ المادة تعتبر ، كالتيالظاىرم المعنى مف مجردةال
 ".كمية غير تككف أف أك، رياضيان  كحسابيا

 الحقائؽ مف مجمكعة" عمى أنياالبيانات ( 85، صـ2011) الشكابكة كما كبيف
 صكرة في تككف ما كغالبان ، المعمكمات منيا تصاغ التي الخاـ المادة كىي، كالمشاىدات كاألفكار
 ".معينان  ىدفان  أك فكرة لتصؼ، تقارير أك معادالت أك نسب أك شكؿ أك رمكز أك كممات أك أعداد

 الظاىرم الشكؿ" بأنيا البيانات( 19، صـ2007) النجار كفي السياؽ نفسو ذكر
، بينيا عالقة ال صكر أك، كممات أك، أرقاـ شكؿ عمى تككف قد، منظمة غير حقائؽ لمجمكعة

 عمى البيانات (35، صـ2005) كالجنابي قنديمجي ، كما ككضح"منفردة كىي معنى تعطي كال
 إلىإذا لـ تتحكؿ ، ىذا األكلي بشكميا قيمة ليا ليستكالتي  ،كليةاأل خاـال حقائؽالك  مكادال" أنيا

  ."كمفيدة مفيكمة معمكمات

يستفاد منيا إال إذا تمت  : حقائؽ خاـ العمى أنياالبيانات  كمما سبؽ يمكف تعريؼ 
 معالجتيا إلنتاج معمكمات مفيدة.

  المعمومات .2
 مف تبعو كما، كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا في كالمتزايدة الكبيرة لمتغيرات نظران 

 ىاـ كمصدر المعمكمات أىمية برزت، عاـ بشكؿ األعماؿ منظمات جميع تكاجو كبيرة تحديات
 ليا. التنافسية الميزة تحقيؽ في كبيرة أىمية مف تمثمو لما المنظمات ليذه
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 مفيوم المعمومات - أ
 التي كالبيانات الحقائؽ" بأنيا المعمكمات( 46، صـ2013) كالجنابي قندليجي عرؼ

 ".معيف مكضكع في لمشخص المعرفية الحالة مف تغير

 البيانات" ىي المعمكمات أف Laudon & Laudon (2013, p8) بيف جيتو كمف
 ".البشرم لمجنس قيمة ذات أصبحت بحيث معنى ذك شكؿ في إعدادىا تـ التي

 كتحميميا، تصنيفيا، تـ بيانات" أنياعمى  المعمكمات (14، صـ2010) النجار ذكرك 
 معالجتيا تمت بيانات إنيا منيا، كاالستفادة باستخداميا يسمح كتمخيصيا بشكؿ كتنظيميا،

 التخاذ كمفيدة صالحة تككف ال قد معالجتيا قبؿ البيانات فإف معنى، كلذلؾ ذات أصبحت بحيث
 ."البيانات تنتيي حيث تبدأ أف المعمكمات القكؿ يمكف كبذلؾ قرار

 تتكفر منظمة بيانات "أنيا عمى ( المعمكمات18، صـ2010) بسيكني ككذلؾ عرؼ
 معالجة نتائج ىي المعمكمات فإف الضركرم، مف التصرؼ القرار متخذ تمكف كمكاف كقت في

 قرار". الي كتحكيؿ المعمكمات معمكمات، ليإ كتحكيميا البيانات

كيمكف تعريؼ المعمكمات عمى أنيا: بيانات تمت معالجتيا لممساعدة في عممية اتخاذ 
 القرارات.

 :المعمومات أنواع - ب
 (:15، صـ2012، كآخركف السالمي) ذكرىا كما لممعمكمات الرئيسية األنكاع

 معرفيةال معمكماتال: 
كىي المعمكمات التي تعمؿ عمى تحقيؽ مؤشرات معرفية، كبالتالي تساعد اإلدارة عمى 

  .إلخ... جياز شراء أك مكظؼ تعييف قرار اتخاذ مثؿاتخاذ القرارات، كانجاز األعماؿ، 

 نمائيةاإل معمكماتال: 
كىي المعمكمات التي يستفيد منيا اإلدارم في تطكير قدراتو كتكسيع مداركو في مجاؿ 

 .التدريبية الدكرات مف المتدربكف يتمقاىا التي المعمكمات مثؿ كالحياةعمؿ ال

 تعميمية معمكمات: 
 كالمعاىد الجامعات مثؿ التعميمية المؤسسات في اإلدارة تحتاجيا التي المعمكمات

 .كالمدارس



16 
 

 إنتاجية معمكمات: 
في استثمار  كىي المعمكمات التي يستفاد منيا في البحكث التطبيقية العممية، كأيضان 

المكارد المتاحة كتطكير كسائؿ االنتاج بشكؿ أفضؿ، مثؿ المعمكمات الخاصة بإنتاج سمعة 
 معينة.

 :الجيدة المعمومات خصائص - ت
 ىذه كتختمؼ، بينيا فيما المشتركة الخصائص مف بمجمكعة عاـ بشكؿ المعمكمات تتسـ
 الخصائص ىذه أىـ( 32، صـ2014) الغرباكم ذكر كقد، آلخر كاتب مف الخصائص

 :كالتالي

كتعني كصكؿ المعمكمة إلى المستخدـ في الكقت المناسب دكف تأخير حتى ال : التكقيت (1
 يحدث ليا تقادـ.

 كتجييزىا كتشغيميا المعمكمات إعداد في المستخدمة القياس إجراءات في الدقة أم :الدقة  (2
 .كتمخيصيا كعرضيا

ىذه  كانت سكاء األخطاء مف المعمكمات ىذه خمك مدل أم :الخطأ مف الخمك أك الصحة (3
 .رقمية أك لغكية األخطاء

كتعني القدرة عمى التعبير عف ىذه المعمكمات بشكؿ رقمي كعف : الكمي التعبير إمكانية (4
 طريؽ النماذج الكمية.

مف قبؿ أكثر  عطي نفس النتيجة إذا تـ إستخداميات كىذا يعني أف المعمكمة :التحقؽ إمكانية  (5
 مف مستخدـ.

في  المكضكعية بالمكضكعية، كتشير ترتبط لممعمكمات الخاصية ىذه إف بالذكر كجدير 
 الدليؿ تكافر إلى المعمكمات في المكضكعية أيضان  تشير كما التحيز، مف الخمك المعمكمات إلى

 .لمتحقيؽ المكضكعي القابؿ
 كتعني السيكلة كاليسر في الحصكؿ عمى المعمكمات.: عمييا الحصكؿ إمكانية (6
 أك المتمقي، عمى لمتأثير المعمكمات تحريؼ أك تعديؿ في النية غياب أم: التحيز مف الخمك (7

 .لتحقيؽ أغراض خاصة
 .أم اكتماؿ كتماـ المعمكمات :الشمكؿ (8
 .أم مدم مناسبة كمالءمة المعمكمات لممستخدـ المتمقي ليا: المالئمة (9
 .الغمكض مف المعمكمات خمك أم :الكضكح (10
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 :المعمومات أىمية - ث
 البحث عممية في األساس تعتبر فيي، الحياة نكاحي جميع في كبيرة أىمية لممعمكمات إف
 النكاحي في أساسي مكرد كتعتبر، القرار اتخاذ لعمية المالئمة الخمفية كتشكؿ، العممي

 .كالعسكرية كالسياسة االقتصادية

 :في ايجازىا يمكف المعمكمات أىمية أف( 38، صـ2002) الكردم كالمالكي كترل
سبؽ  التي كالخبرات المتاحة المعمكمات مف اإلستفادة عمى الدكلة قدرات كامكانيات تنمية (1

 األخرل. الدكؿ في تحققتك 
 مف متاح ىك ما ضكء عمى كالتطكير البحث في جيد مف الدكلة تبذلو ما كتنسيؽ ترشيد (2

 معمكمات.
 ؿ.رفية كبيرة لممساعدة في حؿ المشاكخمؽ قاعدة بيانات مع (3
تكفير أساليب متطكرة لحؿ المشكالت الفنية، كتكفير أيضان عدد مف البدائؿ التي تساعد  (4

 كتكفؿ التقميؿ كالحد مف المشكالت المستقبمية. 
اذ القرارات بالشكؿ السميـ كالمناسب في جميع المستكيات اتخ ضماف ذلؾ كؿ مف كاألىـ (5

 كجميع القطاعات.
 :المعمومات مصادر - ج

 رئيسية مصادر ثالث إلى المعمكمات مصادر( 16ـ، ص2012) كآخركف السالمي قسـ
 :كالتالي

 :ةالكثائقي دراالمص (1

 أجيزة قبؿ مف يتـ جمعيا كالتي ،كالمحفكظة المنشكرة كغير المنشكرة البيانات كتضـ
 :المصادر ىذه عمى األمثمة كمف البحكث مراكز أك العممية الييئات أك الدكلة

 المختمفة كالدكائر كالمؤسسات اإلحصاء أجيزة عف تصدر التي كاإلحصائيات المنشكرات .أ 
 .كاالجتماعية التعميمية االقتصادية الفعاليات بكافة كالمتعمقة

 إلى المصادر ىذه تقسيـ كيمكف كالرسمية العامة المكتبات في المكجكدة كالكتب المطبكعات .ب 
 :نكعيف
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 العالقة ذات الجياتيا مف قبؿ عيتـ جم التي المعمكمات كتضـ: األكلية المصادر 
 المصدر ىذا فإف العدؿ كزارة قبؿ مف كالتي تنشر كالطالؽ بالزكاج الخاصة كاإلحصائيات

 .األساسي البيانات مصدر مف تصدر حيث أكليان  مصدران  يعتبر
 غير األخرل الجيات تجمع كتنشر بكاسطة التي المعمكمات جميع كتضـ: الثانكية المصادر 

 المركزم الجياز قبؿ مف المنشكرة كالطالؽ الزكاج كإحصائيات العالقة ذات الجيات
 ضمف كيدخؿ ثانكيان  تاريخيان  مصدران  يعد المصدر ىذا فإف العدؿ كزارة مف بدالن  لإلحصاء

 أك ىيئات قبؿ مف تنشر إحصائية معمكمات تتضمف التي كالمؤلفات الكتب المصادر ىذه
 .لممعمكمات األصمية الجية غير مف مؤلفيف

 المصدر الميداني: (2

في حالة الصعكبة في ىك الحصكؿ عمى المعمكمات مف مصدرىا األصمي، خاصة 
كيتـ ذلؾ كفؽ الطرؽ  في حالة عدـ الكضكح كالدقة، أك الحصكؿ عمييا مف مصدرىا التاريخي

 اآلتية:

 الشخصية. طريقة المقابالت .أ 
 طريقة التجربة كالتسجيؿ. .ب 
 طريقة المشاىدة الحية. .ج 
 كسائؿ االتصاؿ. طريقة استخداـ .د 
 شبكات المعمكمات كبنكؾ قكاعد البيانات كاالنترنت: (3

كىي الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات مف عدد مف البنكؾ العالمية أك االقميمية أك 
الخاصة أك المحممة عمى الحاسبات المتكفرة عف طريؽ شبكات المعمكمات المتكفرة كاإلنترنت 

 كغيرىا.

 (MIS) :اريةالد المعمومات نظم 2.1.4
 إذ، األعماؿ لمنظمة األساسية العناصر كتكافؽ تكامؿ محكر تشكؿ المعمكمات نظـ إف

 الييكؿ نكع اختيار عمى التأثير كفي التنظيـ بنية تشكيؿ في حيكم تأثير المعمكمات لنظـ
 (.54 ، صـ2010، ياسيف) أيضان  األعماؿ كالستراتيجية المعمكمات لنظاـ المناسب التنظيمي

 :اإلدارية المعمومات نظم ماىية .1
 ىذه في كسنكرد ،اإلدارية المعمكمات ظـن مكضكع تناكلكا قد الباحثيف مف الكثير إف

 .أىـ ما تـ ذكره مف تعريفات في ىذا السياؽ مف بعضان  لجزئيةا
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 مككنات" بأنيا المعمكمات نظـ Laudon & Laudon (2013, p13) عرؼفقد 
 صنع عممية لدعـ، كمعالجتيا كتخزينيا المعمكمات لجمع البعض بعضيا مع كمرتبطة مجتمعة
 كما، لإلدارة كاضحة تصبح بحيث المنظمة مستكل عمى كالتحميؿ، كالرقابة كالتنسيؽ القرار
 ".الصعبة المكاضيع كاستيعاب، المشاكؿ تحميؿ في كالعامميف اإلدارييف تساعد

نظـ المعمكمات اإلدارية ( 99، صـ 2012) الزعبي كآخركف كفي السياؽ نفسو ذكر
عمى أنيا "مجمكعة مف العناصر المتداخمة أك المتفاعمة بعضيا مع بعض كالتي تعمؿ عمى 
جمع مختمؼ البيانات كالمعمكمات كتعمؿ عمى معالجتيا كتخزينيا كبثيا كتكزيعيا عمى 

 .المستفيديف لغرض دعـ عممية اتخاذ القرار كتأميف السيطرة عمى المنظـ"
 مف مجمكعة" أنيا عمى المعمكمات نظـ( 53، صـ 2012) كآخركف العبادم فكما كبي

 تدعيـ بيدؼ المعمكمات كاسترجاع كتكزيع كتخزيف كتشغيؿ تجميع تتضمف التي االجراءات
 ".المنظمة داخؿ كالرقابة القرار صنع عممية

 عبارة عف كافة" عمى أنيا المعمكمات نظـ ؼيتعر  (14، صـ2010) البكرم كذكر
كذلؾ  ممعمكماتل تكزيعالك  تخزيفالك  تشغيؿالك  سترجاعاالك  جمعتقكـ بعممية ال التي اإلجراءات

كباالضافة إلى ماسبؽ يمكف ليا المساعدة  التنظيـ، في كالرقابة القرارات اتخاذ بيدؼ دعـ عممية
  في عممية تحميؿ المشكالت، كالعمؿ عمى تطكير كخمؽ المنتجات".

المعمكمات عمى أنيا: مجمكعة مف العناصر كاألجزاء كاالجراءات يمكف تعريؼ نظـ ك 
المترابطة كالمتفاعمة مع بعضيا البعض، كالتي تعمؿ عمى تجميع كتصنيؼ كتخزيف كاسترجاع 

 المعمكمات، بيدؼ دعـ عممية اتخاذ القرار.
 :الدارية المعمومات نظم أىمية .2

 الالزمة البيانات تكفير ىي األساسية ميمتيا ككف في اإلدارية المعمكمات نظـ أىمية تبرز
 كبالكمية المناسبة كبالدقة المناسب الكقت في كذلؾ لإلدارة، المفيدة المعمكمات إلنتاج كمعالجتيا
 (.65، صـ2007 إدريس،) القرار متخذم كاحتياجات يتناسب كبما المناسبة،

: التالية المكاسب كتحقيؽ اإلدارية النظـ في تأثيراتيا الي المعمكمات نظـ أىمية كتعزم
 .(151ـ، ص2008 مكسى،)

 .مالءمة األكثر الكقت في المناسبة المعمكمات تكفير - أ
 .اإلدارة بمتطمبات لمكفاء محدكدة غير إمكانية - ب
 .القرار اتخاذ عممية كتحسيف دعـ - ت
 .المنظمة كمكارد العاممة القكل استخداـ في الكبير التحسيف - ث
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 .بالمنظمة االتصاالت حركة كتنشيط تحسيف - ج
 .تكامالن  كأكثر يمكف ما أقؿ المستخدمة البيانات - ح
 :المعمومات نظم أنواع .3

 يمكف  المعمكمات نظـبؽ فييا. فتط التي المجاالت بتعدد كماتمالمع ـنظ أنكاع تعددت
 أىداؼ يدعـ أف يجب كالنظاـ، تنافسية ميزة تكفير عمى المديريف لدعـ ككسيمة تستخدـ أف

 النمكذجية النظـ تحديد كيتـ كظيفية خطكط شكؿ عمى مييكمة تككف المنظمات معظـ، المنظمة
 (21ـ، ص2008، العاني: )التالي النحك عمى

 المشاركة ىيئة عمى المحاسبية التقارير كافة تعمؿ حيث :المحاسبية اإلدارة معمكمات نظـ - أ
 .المحاسبة مدراء مستكيات لكافة

 خؿاد المالييف المدراء جميع لىإ المالية المعمكمات يقدـ حيث :المالية اإلدارة معمكمات نظـ - ب
 .األكؿ المالي المسئكؿ ذلؾ في بما المنظمة

 تتأثر كانت كظيفي مجاؿ أم مف أكثر العمميات ىذه أف حيث :التصنيع إدارة معمكمات نظـ - ت
 .تغيرت قد التصنيع عمميات فإف لذلؾ كنتيجة التكنكلكجيا في الكبير بالتطكر

 المنتج تطكير في اإلدارم النشاط تدعـ النظـ ىذه أف حيث :التسكيؽ إدارة معمكمات نظـ - ث
 .بالمبيعات كالتنبؤ التركيج كفعالية التسعير كقرارات كتكزيعو

 المتعمقة االنشطة مع عالقة ليا النظـ ىذه أف حيث :البشرية المكارد إدارة معمكمات نظـ - ج
 .المنظمة تستخدميـ الذيف األفراد مف كغيرىـ كالمديريف بالعامميف

 المعمكمات نظـ أنكاع Louden & Louden (2010, p43) كفي نفس السياؽ ذكر
 :كالتالي كىي اإلدارية المستكيات أساس عمى

 التشغيمية المعمكمات نظـ - أ
 ما أك، الدنيا اإلدارية المستكيات تدعـ التي األساسية المعمكمات نظـ عف عبارة كىي

 التقارير بعمؿ تقكـ محكسبة أنظمة عف عبارة كىي، التشغيمية اإلدارية بالمستكيات عمييا يطمؽ
، البيع أكامر إدخاؿ أنظمة أمثمتيا كمف، العمؿ بسير باستمرار تتعمؽ التي كالركتينية اليكمية

 .الفنادؽ في الحجز كعمميات
  اإلدارية المعمكمات نظـ - ب

 بمد كتقكـ، المؤسسة في الكسطى اإلدارة تخدـ التي المعمكمات نظـ عف عبارة كىي
 بأنيا اإلدارية المعمكمات نظـ كتتميز، المؤسسة داخؿ األداء مستكل عف بتقارير الكسطى اإلدارة
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، المحيطة البيئة أك لمخارج ةمكجي تككف ال بحيث، المؤسسة داخؿ اإلدارة عمؿ تخدـ تقارير تعد
 .التشغيمية المعمكمات نظـ بكاسطة المعدة التقارير عمى كتعتمد

 القرار دعـ نظـ - ت
 تعتمد ال التي القرار صنع عممية في الكسطى اإلدارة تخدـ معمكمات نظـ عف عبارة ىي

 ,TPS مصادر عمى تعتمد أنيا كما، لممعمكمات داخمي  كمكرد سابقان  معدة كقكاعد آليات عمى
MIS يقدميا التي المنتجات أسعار مثؿ خارجية معمكمات عمى القرار دعـ نظـ كتعتمد 

 .المنافسكف
  التنفيذم الدعـ نظـ - ث

 االستراتيجية القرارات باتخاذ تقكـ التي اإلدارة بخدمة تقكـ معمكمات أنظمة عف عبارة كىي
 كالتحميؿ كالتفكير الحكمة إلى تحتاج قرارات اتخاذ عمى تساعد أنيا بحيث، لممؤسسة كاليامة
، بالمؤسسة المحيطة الخارجية العكامؿ تحميؿ عمى أساسي بشكؿ تعتمد أنيا كما ،العميؽ
 .لممنافسيف المالي كالكضع الضرائب كقكانيف

   الخبيرة النظـ - ج
 .الصعبة القرارات اتخاذ في لممدراء كالنصح المشكرة تقديـ في القرار متخذم خبرة تستخدـ

  التنفيذية اإلدارة دعـ نظـ - ح
 غير القرارات لصنع الالزمة التحميمية كالنماذج بالمعمكمات العميا اإلدارة لدعـ تصمـ

 المييكمة.
 المعمومات نظم موارد .4

 المكارد تشكؿ كالتي األساسية العناصر مف خمسة عمى المعاصر المعمكمات نظاـ يشتمؿ
 البيانات، البرمجية، المككنات المادية، كالمككنات األجيزة األفراد،: كىي المطمكبة الضركرية
 حدأ بدكف بفعالية النظاـ يعمؿ كال البعض بعضيا كتكمؿ ضركرية العناصر كىذه ،كالشبكات

 (.41ـ، 2009، عاشكر) العناصر ىذه
يعتبر األفراد أىـ مكرد في نظـ المعمكمات، كمف ضمف ىؤالء األفراد ما : األفراد مكارد - أ

دامة النظاـ.  نسمييـ المستخدـ النيائي ككذلؾ االختصاصي الفني المسئكؿ عف تشغيؿ كا 
 ينتجيا النظاـ التي المعمكمات أك النظاـكىك الشخص الذم يستخدـ : النيائي المستخدـ

 األفراد معظـ فإف حاؿ أم عمى ،مدير أك زبكف أك ميندس أك بائع أك محاسب يككف أف كيمكف
دارة يقكمكف الذيف فك الفني االختصاصيكف عدا مستخدمكف ىـ دامة بتشغيؿ كا   كمنيـ النظاـ، كا 

 (.ـ2003 الكردم،) النظـ مشغمكك  النظـ محممك
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كتشتمؿ  ،كتضـ كافة التعميمات كالتكجييات التي تمـز لمعالجة البيانات :البرمجيات مكارد - ب
 النظاـ برامج) لمحكاسيب كمنيا المادية المككنات تكجو التي التشغيؿ نظـ مجمكعاتعمى 
 .(الكممات معالجة المبيعات كبرامج تحميؿ برامج مثؿ التطبيقية البرامج التشغيؿ، نظاـ مثؿ

 رمكز معينة بكاسطة تسجيميا يتـ كالتي أكلية خاـ حقائؽ ىي فالبيانات: البيانات مكارد - ت
 عمي الحؽ كأمثمة كقت في إلييا الرجكع يمكف بحيث( أرقاـ أشكاؿ، أحرؼ، كممات،)

 .(Wilinson, 1991)مجردة  أرقاـ أك تفسير، أم مف مجردة أسماء البيانات
 كمختمؼ أنكاع المدل، بعيدة كاالتصاالت االتصاالت تكنكلكجيا كتشمؿ: الشبكات مكارد - ث

 مف ضركريات أصبحت كالتي االكسترانت،/ الخارجية كالشبكات االنترنت مثؿ الشبكات،
 قنديمجي)العالمية  المنظكمة ضمف كتجعمو الخارجي بالعالـ تربطيـ حيث األعماؿ
 (.ـ2005 كالجنابي،

 :اإلدارية المعمومات نظم وظائف .5
ىناؾ مجمكعة مف الكظائؼ األساسية لنظـ المعمكمات عمى اختالؼ أنكاعيا سكاء أكانت 

 الشبيؿ ذكرىا كما اإلدارية المعمكمات نظـ كظائؼ تمخيص يمكفتقميدية أـ محكسبة، كبالتالي 
 :كالتالي( 37ص ـ،2013) كالممكني

العمؿ عمى تجميع كتخزيف جميع البيانات كالمعمكمات التي تتعمؽ بنشاط كعمميات المنظمة  - أ
بكفاءة كفاعمية، كذلؾ مف خالؿ إدخاؿ كمعالجة البيانات كبالتالي الحصكؿ عمى البيانات 
مف النظاـ، كبعد ذلؾ تدكيف ىذه البيانات في الكثائؽ كالمستندات الخاصة، كمف ثـ التحقؽ 

 ية ىذه البيانات كىذه الكثائؽ. مف صحة كشكل
 العمؿ عمى معاجمة البيانات )فرز، تمخيص، كتصنيؼ(. - ب
العمؿ عمى الرقابة كالتأميف عمى البيانات كاألصكؿ المتكفرة مف الرقابة الداخمية بشكؿ كامؿ   - ت

 العمؿ بأنشطة القياـكمف ثـ  ،كذلؾ لمتحقؽ مف ثقة المعمكمات الناتجة مف نظاـ المعمكمات
 .كبياناتيا المنشآت أصكؿ كحماية كدقة بكفاءة

العمؿ عمى تكفير معمكمات محاسبية الزمة في عممية التخطيط كالرقابة كاتخاذ القرارات  - ث
 كتقييـ األداء.

تجزئة  خالؿ مف كذلؾ ،مع تحديد مراكز المسؤكلية الكظيفي الييكؿ في السمطة تحديد  - ج
 .متكامؿ بشكؿ المؤسسة نشاط مجمكعيا في تغطي مساعدة فرعية نظـ إلى النظاـ
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التأثير  كقياس المؤسسة، داخؿ كالمصالح العالقات كاتجاه االتصاؿ كقنكات خطكط تحديد - ح
 كاألطراؼ الداخمية المؤسسة بنشاط الميتمة األطراؼ الخارجية المتغيرات مف ليذه المتبادؿ
 .كذلؾ

التالي مساعدة اإلدارة مف تحديد المراكز التي يتـ مف خالليا اتخاذ القرارات بشكؿ مؤثر، كب - خ
 .المناسب التكقيت في المراكز ىذه داخؿالتعامؿ مع ىذه الظركؼ 

تحديد مكاعيد عممية التقييـ الدكرم ألنشطة المؤسسة كذلؾ مف أجؿ تكفير جيد اإلدارة  - د
كذلؾ  المناسب الكقت كفي المناسبة بالكيفية النظاـ أداء تقكيـ عممية إلجراء كتكجيييا مباشرة
 .مساراتو في النظاـ كضع إلعادة كالمراجعة التصحيح بإجراء عمميات

 :الدارية المعمومات نظم فوائد .6
، 2005) كآخركف الحميدم ذكرىا كما داريةاإل المعمكمات نظـ فكائد تكضيح يمكف

 :كالتالي( 75ص
تخطيط ؼ القياـ بكظائفيا مف دمد المستكيات اإلدارية المختمفة بالمعمكمات عند الحاجة، بي - أ

 .الخ... كتنظيـ كتكجيو كرقابة كاتخاذ قرارات
 الكحدات بيف كتكضيحيااألفقية كالعمكدية، كالعمؿ عمى   االتصاؿ قنكاتك  خطكط تحديد - ب

 .االسترجاع عممية المنظمة لتسيؿ في اإلدارية
  تقييـ أنشطة كنتائج المؤسسة مف أجؿ تصحيح االنحرافات. - ت
 الظركؼتجييز المعمكمات المناسبة كالمالئمة، كبشكؿ مختصر، كفي الكقت المناسب لتييئة  - ث

  .الفعالة القرارات لصنع المناسبة
، كذلؾ مف خالؿ األىداؼ تحقيؽ في خمؿ كجكد حالة في الالزمة االحتياطات صنع - ج

 المساعدة عمى التنبؤ بمستقبؿ المؤسسة كاالحتماالت المتكقعة.
 شيريان  أك تجميعية أك )تفصيمية كانت سكاء نظـ المعمكمات في انتاج التقارير مف االستفادة - ح

 .بخصكص نشاط المنظمةسنكيان(  أك فصميان  أك
 . ىي أساس عمؿ المنظمة التيك  كالضركرية التاريخية  البياناتك  المعمكمات حفظ - خ
، مف كشيريان  أسبكعيان  فردم بشكؿ بيا يرغبكف التيمد المستفيديف كالباحثيف بالمعمكمات  - د

 خالليا بثيا بشكؿ انتقائي.
عف كؿ ما ىك جديد كمتطكر  المستفيديف تخدـالمعرفة الكبيرة بالبيانات كالمعمكمات التي  - ذ

 .المستفيديف أك المنظمة نشاطات يخص فيما
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 المبحث الثاني
 المنظمة الذكية

 مقدمة 2.2.1
نظران لمتطكر التكنكلكجي اليائؿ في إدارة المنظمات كما صاحبو مف منافسة شديدة بيف 
ىذه المنظمات، فقد سعت منظمات األعماؿ منذ منتصؼ السبعينات مف القرف العشريف عمى 
التصرؼ بذكاء، كذلؾ لتحسيف عممياتيا التشغيمية كتحقيؽ أىدافيا المنشكدة، كاستجابة لذلؾ 

ات باستخداـ أساليب كطرؽ كأنظمة غير تقميدية )إعادة اليندسة، إدارة الجكدة قامت ىذه المنظم
المقارنة المرجعية(، كذلؾ لتنفيذ أنشطتيا كأعماليا بطريقة فعالة لتحقيؽ الجكدة ك الشاممة، 
 المنشكدة.

كالذكاء التنظيمي، كمركران بتعريؼ كؼ نتناكؿ تعريؼ كالن مف الذكاء كفي ىذا المبحث س
الذكية، كخصائصيا، كأبعادىا، كتكضيح الفركؽ بيف المنظمة الذكية كالمنظمة المنظمة 
 التقميدية.

 مفيوم الذكاء 2.2.2
 شمؿي قد الكاسع نطاقو في كىك اإلنساني، الذكاء ىك البشرم الجنس بو متازي ما أىـ إف

 مع التالؤـ عمى اإلنساف قدرة عكسي كىذا كالعكاطؼ، كاالبتكار كالنبكغ ةيالذىن اتيالعمم عيجم
 .ذكاء أكثر كاف كمما التالؤـ ىذا عمى االنساف ةقدر  دتاز  ككمما معيا تفاعؿي التي رتيتغمال

 كسكؼ تنناكؿ في ىذه الجزئية أىـ التعريفات الخاصة بالذكاء. 
 العقالني التفكير عمى الفرد قدرة" بأنو الذكاء( 66، ص2016) الربابعة عرؼفقد 
، المختمفة البيئية كالظركؼ المكاقؼ مع كالتكيؼ كالفيـ التحميؿ عمى كالقدرة، كالمنطقي
 ".كفاعمية بكفاءة أىدافو يحقؽ بما حياليا كالتصرؼ

 أك المعرفة عمى القدرة" أنوعمى  الذكاء( 132، ص2013) كالصائغ الطائي كما كذكر
 ."الجديدة األكضاع مع التعامؿ أك الفيـ

، كالمركنة كالتكيؼ التعمـ عمى القدرة" ىك الذكاء أف( 85 ـ، ص2009) النصر أبك كيرل
 ."ما ىدؼ نحك مكجيان ، بنائيان  تفكيران  بالعالقات كالتفكير، كالمشكالت المكاقؼ تجاه كالتصرؼ

 القدرات ( الذكاء عمى أنو "مجمكع18ـ، ص2002كفي نفس السياؽ فقد عرؼ عباس )
 كيعبر الحقيقة، كادراؾ فيـ القدرة عمى أك الجديدة، المكاقؼ لمكاجية الفرد يستخدميا التي العقمية
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 المفاىيـ كتككيف البيئة، مع المشكالت كالتكيؼ حؿ عنو ينتج الذم السمكؾ أنو عمى أيضان  عنو
 كالتعمـ". العقمية

يمكف تعريؼ الذكاء عمى أنو: مجمكعة مف القدرات العقمية كالمعرفية، كالتي  كمما سبؽ
منطقي إليجاد حمكؿ ممكنة لممشكالت، كتحقيؽ أىدافو بشكؿ تمكف الشخص مف التفكير ال

 فعاؿ.

  الذكاء التنظيمي 2.2.3
 مفيوم الذكاء التنظيمي: .1

 المنظمػات تكػسب التػي الفائقػة القدرات أحد يشكؿ معرفيان، فيك مكردان  التنظيمي الذكاء يعد
 كالتكامػؿ، المركنػة، كالتنػكع كخػصائصكقيادتيػا،  إدارتيػا، كلغػة ىكيتيا، كفمػسفتيا، أيػان كانت

ـ، 2012، الخفاجي)كالنتائج  التككيف في المعاصرة كأنشطتيا كمياميا نظميا، كالتػداؤب في
 .(1ص

 المستكيات امتالؾ بأنو "مدل التنظيمي الذكاء (45ـ، ص2014) الجبكرم عرؼ كقد
 تتعمؽ الي الصائبة القرارات اتخاذ إلى تؤىميـ التي الكافية كالخبرة كالميارة المعرفة إلى التنظيمية
 .ككجكدىا" المنظمة بمستقبؿ

 تكقظالتي المقدرة ( الذكاء التنظيمي عمى أنو "104ـ، ص2010) كما كعرؼ صالح
 ،كقكة الفطنة كالذىف المتكقد، كجكدة الرأم، ،سرعة الفيـمف خالؿ ب ،ممنظمةية لعقماليات عممال

لممحافظة عمى المعمكمات  كاالستعداد العالي ،األمكر مف ظكاىرىا مف جية خبايا كمعرفة
تدكيرىا كتييئتيا لالستعماؿ تحت أم ظرؼ مف جية  كالعمؿ عمى ،كالمعارؼ المفيدة كتحديثيا

كصناعة القرارات لمتكيؼ مع ظركؼ  ،مكاجية المكاقؼ كحؿ المشكالتكذلؾ مف أجؿ   ،أخرل
 كتحقيؽ األىداؼ المرسكمة". ،داث عمميات التغيير كالتطكيركاح ،البيئة بمختمؼ أشكاليا

 لتحريؾ المنظمة طاقة" بأنو التنظيمي الذكاء( 64ـ، ص2010) الخفاجي كعرفت كما
الجمعي،  الذكاء يجسد فيك رسالتيا إلنجاز الذىنية القكل تمؾ الذىنية، كتركيز قكاىا جميع

 :اآلتية الجكانب المعنى ىذا كيتضمف
 األكجو. جميع رسـ مف القادة يمّكف بحيث ،المنظمي الذكاء مفيكـ شمكلية يعني :الشمكلية - أ
 كحؽ كالتقييـ كالمحادثة المداكلة إلى لإلشارة مألكؼ إطار داخؿ المنظمة لنجاح االفتراضية - ب

 .األقدمية
 المثالية كالحالة فالخياؿ ،المنظمات كحياة اليكمي العمؿ مع بكاقعية التعامؿ ينبغي: الكاقعية - ت

 .األمد بعيد النجاح فرص كمقدار الجمعي لمسمكؾ التكقعات عمى تعتمد إنما
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 األفعاؿ، كاالستراتيجيات كالممارسات أنكاع نحكىا تكجو التي النقطة تحديد ينبغي: المنظكر - ث
 .المنشكدة الحالة إلنجاز فرص تعرض التي

 كالمعتقدات، كالتقاليد، القيـ، كمنظكمات الفعمي السمكؾ نماذج االعتبار بنظر أخذ: التجانس - ج
 .باقي المنظمات عف المنظمة بيا تتفرد التي الجمعية العالقات في كالحشد كالمحظكرات

 كجيكد متقنة ذكي ممكنان، بتطبيؽ كتحسنان  تقدمان  تحدث التي البرامج عرض ينبغي: التطكير - ح
 الذكاءدرجات  بتحسيف القادة مكانيا، كيمتـز في صحيحة ممارسات عمى لمحصكؿ مجتيدة
 .المنظمي

 المنظمة مقدرة" أنو عمى التنظيمي الذكاء Hanebeck (2000, p40) كما كذكر
 قد التي المكاقؼ كؿ في كتطبيقيا الجديدة المعرفة لتعمـ كقابميتيا المتاحة المعرفة عمى لممحافظة

 بالكقت تتمثؿ المقدرة ىذه كقيمة الجديدة لألسئمة أجكبة إليجاد المقدرة أم ،ما منافسة فييا تكاجو
 ."نفسو الجكاب جكدة عف فضالن  الجكاب إليجاد المستغرؽ
يمكف تعريؼ الذكاء التنظيمي عمى أنو: مجمكع القدرات المعرفية كالخبرات التراكمية ك 

كاتخاذ  ،مع المشكالت التي تكاجو المنظمة كالتي تمكنيا مف التعامؿ ،الكافية لدل االدارة
 القرارات الصائبة في الكقت المناسب.

  المنظمة الذكية 2.2.4
 مفيوم المنظمة الذكية: .1

 األعماؿ، منظمات مف غيرىا عف Smart Organizations الذكية المنظمات تختمؼ
 أنشطة لبقية كالرقابة كالتنفيذ بالعامميف تتعمؽ كأعماؿ كاجراءات أنشطة مف تتككف أنيا إذ

 مفاىيـ ىناؾ أف نجد كلذلؾ األعماؿ، إلنجاز المتبعة اإلجراءات كبطبيعة المختمفة، المنظمة
كسكؼ نقكـ في ىذا الجزء مف المبحث  ،(16ـ، ص2016 ،ردايدة)الذكية  لممنظمات متنكعة

بياف كتكضيح أىـ تعريفات المنظمة الذكية كما عرفيا الكثير مف الكتاب عمى اختالؼ 
 تكجياتيـ.
 تتصرؼ التي المنظمة" أنيا عمى الذكية المنظمة( 76ـ، ص2016) الربابعة عرؼفقد 

 كبير بشكؿ تيتـ كالتي ،المستقبؿ تحديات مع التعامؿ عمى القدرة كليا ،الحاضر في بفاعمية
لى ،اليكمي العمؿ نطاؽ كراء ما إلى كتنظر ،كنجاحيا بحيكيتيا  المدل عمى المستداـ األداء كا 
 الممارسات أفضؿ كتطبؽ ،الفعالة االستراتيجية القرارات اتخاذ عمى القدرة كلدييا ،البعيد

 االدارية".
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 المنظمات "قدرة أنياعمى  الذكية المنظمة(  15ـ، ص2016) ردايدة كذكرت كما
 األىداؼ بتحقيؽ االلتزاـ عمى ،اإلدارييف كالمشرفيف األقساـ كرؤساء بمديرىا ممثمة الخاصة
 بيف كالتكافؽ االنتظاـ خالؿ مف بالمنظمات العامميف لدل المعرفة كتطكير ،كافة الضغكط تحت
 ".المنظمات ىذه عمؿ محاكر مجمؿ

 اجتماعية كحدة" أنيا عمى الذكية المنظمة( 132ـ، ص2013) كآخركف كيرل الطائي
 ".كالمستجدة الطارئة األحداث مع لمتعامؿ الالزميف كالفيـ، المعرفة مديرييا لدل

 القرارات تتخذ التي المنظمة" ىي الذكية المنظمة أف( 13ـ، ص2013) عجيالت كبينت
 عالية لتبقى ،القيمة تكليد في الفرص أفضؿ لتنتج فعاؿ بشكؿ كتنفذىا ،النكعية االستراتيجية

 ".باستمرار البيئة مع كتتكيؼ تتعمـ التي كىي ،كالنجاح النمك في االستمرار عمى كقادرة ،األداء
 "تمؾ ( أف المنظمة الذكية ىي172ـ، ص2009) السياؽ يرل العنزم كصالحفي نفس ك 

 مؤسسية قيـ منظكمة خالؿ مف المعمكمات كتكنكلكجيا البشرية بمكاىبيا المستثمرة المنظمات
 .كاالحتراـ" كاالبداع الشفافية عمى تعتمد

 عمى الذكية المنظمة تعريؼ يمكف ،سبؽ كما الذكية المنظمة تعريفات استعراض كبعد
 البيئة مع التكيؼ عمى القدرة كلدييا ،المميزة كالمعرفية البشرية القدرات تمتمؾ التي المنظمة: أنيا

دارة الشاممة الجكدة إدارة كتستخدـ ،بمركنة المشكالت مع كالتعامؿ الخارجية  كاتخاذ ،المعرفة كا 
 .فعاؿ بشكؿ أىدافيا تحقيؽ كبالتالي ،المناسب الكقت في االستراتيجية القرارات

 الذكية: المنظمة خصائص .2
 :كالتالي كىي الذكية المنظمة خصائص أىـ( 79ـ، ص2016) الربابعة لخص 
دراؾ المعمكمات في البيئة الخارجية.  - أ  القدرة العالية عمى فيـ كا 
 بشكؿ كبير. الخارجية البيئة لمعمكمات االستجابة - ب
 .كاإلبتكارالقدرة عمى خمؽ األفكار الجديدة مع اإلبداع  - ت
 .االستدامة - ث
 كمف ،السابقة تجاربيا مف تتعمـ ،التجريبي المبدأ تطبؽ ،متعممة منظمة الذكية المنظمة - ج

 .المعرفة كنقؿ كالتعمـ االستطالع حب كلدييا، اآلخريف تجارب
 .تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة مع االلتزاـ بيا - ح
 .االستراتيجية اإلدارة مبادئ ؽكتطب، مستقبمية رؤيةالمنظمة الذكية لدييا  - خ
 .فكرم ماؿ رأس كاعتبارىـ بالعامميف االىتماـ - د
 .الذكية االستراتيجية القيادات - ذ
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 االبداع: تتمثؿ في الذكية المنظمة أف خصائص( 135، صـ2013) الطائي كيرل
 قدرة كتمثؿ، كالدافع الطمكحات كتحقيؽ كاالستقالؿ، كالسيطرة المخاطر كمكاجية كاالبتكار
 .المستقبمية كالرؤية العمؿ كتقسيـ لألفراد الحكافز منح عمى المنظمة

 ثالث فييا تتكفر الذكية المنظمة أف Poulsen & Arthur (2005, p77) بيف كقد
 :كىي رئيسة، خصائص

عمميـ  كطريقة يا،كخارج المؤسسة داخؿ مف األفراد عالقات صياغة في كتساعد الثقافة: - أ
 .البعض بعضيـ مع

لدييا  المتكافرة الميارات كالمعارؼ كاالمكانات جميعبتكظيؼ  المنظمة تقكـ حيث القدرات: - ب
 .زبائنيا كالخدمات إلى المنتجات لتقدـ

)العامميف(  داخمية عالقات خالؿ مف صناعتيا بمجمكعة المنظمة ترتبط حيث االرتباطات: - ت
 .كالشركاء( كالزبائف )المكرديف كخارجية

 كنقصد، االستدامة ىي الذكية المنظمة خصائص أىـ أف كمما سبؽ يمكف استنتاج
 .التجديد عمى التركيز مع االستمرار عمى القدرة ىنا باالستدامة

 :الذكية المنظمة أبعاد .3
 التي األىداؼ في االختالؼ إلى يرجع الذكية المنظمة أبعاد تحديد في االختالؼ إف
 .دراساتيـ مف تحقيقيا إلى كالباحثيف الكتاب يسعى

 المشترؾ كالمصير االستراتيجية بالرؤية تتمثؿ الذكية المنظمة أبعاد أف الطائي فيرل
 كالتكافؽ كاالنتظاـ التغيير في كالرغبة المعرفة كتطكير األداء كضغط الجماعي كااللتزاـ

 .(139، صـ2013، الطائي)
 عمى الذكية المنظمة أبعاد Matheson & Matheson (2001, p50) كحدد كما

 :التالي النحك
 التعمـ :مف خالؿكالذم يتـ ، األىداؼ إف أساس عمؿ أم منظمة ىك تحقيؽ: اليدؼ تحقيؽ - أ

 .البدائؿ كتحقيؽ، القيمة تكليد ثقافةك  ،المستمر
كىك قدرة المؤسسة عمى الحصكؿ عمى مكاردىا مف البيئة الخارجية، : المكارد نقؿ عممية - ب

 القرارات اتخاذ: خالؿ مف كذلؾ، األىداؼ تحقيؽ فيكالعمؿ عمى استغالليا كتكظيفيا 
 .لممعمكمات المستمر كالتدفؽ، لمعامميف التمكيف ،االنضباطية
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 المنظكر) خالؿ مف كذلؾ المنظمة بيا تعمؿ التي البيئة معرفة بو قصدكن: البيئة فيـ - ت
 .(التأكد عدـ حاالت كاستيعاب، ،النظمي التفكير ،االستراتيجي

 :كالتالي الذكية لممنظمة الرئيسية األبعاد( 13، صـ2015) فرعكف كذكر

 مف كالتغيير الخارجية البيئية لممتغيرات السريعة االستجابة عمى المنظمة بقدرة تتمثؿ: التكيؼ - أ
 .الجديد الكضع مع يتكافؽ بما استراتيجياتيا

 بيف المكاءمة تحقيؽ أجؿ مف لممنظمة التحتية البنية تطكير عمى العمؿ كىي: االستدامة - ب
 . الكفاءة كالفاعمية

، اقتصادية، اجتماعية قكل) بالمنظمة المحيطة كالقكل العناصر جميع تمثؿ كىي: البيئة فيـ - ت
 .عمميا في تؤثر كالتي (الخ، ...سياسية

 .جديدة فرص عف البحث مع المتاحة الفرص استغالؿ عمى القدرة كتمثؿ: البراعة - ث
 كيمكف تحديد أبعاد المنظمة الذكية كالتالي:

 لألشخاص الخارجيةك  الداخمية البيئة مف ياكتكزيع المعمكمات مراقبة كيقصد بيا: البيئة فيـ - أ
 .(wheelen & hunger, 2010, p52)المنظمة  في المعنييف

، لممؤسسة المستقبمية التصكرات كرسـ، بيئةال تحميؿ عمى القدرة كتعني: االستراتيجية الرؤية - ب
 االدارة مبادئ كتطبيؽ، المختمفة األطراؼ كافة بمشاركة لالستراتيجيات المستمرة كالمراجعة

 .(85، صـ2016)الربابعة،  االستراتيجية
كنقصد ىنا بالتعمـ المستمر ىك االستمرار في اكتساب المعرفة، كذلؾ مف  :المستمر التعمـ - ت

 ,Buchanan & Huczynski) السمكؾ في مستمر تغير إلى تقكد التيخالؿ التجربة 
2004, p110ـ). 

كيقصد ىنا المشاركة في المعمكمات مع اتاحة المعمكمات لمف يحتاجيا في : الذكية العمميات - ث
الكقت المناسب، كأيضان تكفير التغذية العكسية، ككؿ ذلؾ بيدؼ رفع كفاءة كفاعمية القدرة 

 .(86ـ، ص2016، الربابعة)الطارئة عمى التعامؿ مع األزمات كالمكاقؼ 
كيقصد بيا العمؿ بركح الفريؽ مف خالؿ عمؿ جماعي : الفرقي كالعمؿ الجماعي الذكاء - ج

 تحديات عمى تحتكم التي األعماؿ كخاصة، كفرقي، كالذم يساىـ بشكؿ كبير بانجاز العمؿ

 .(86ـ، ص2016، الربابعة)
أف أىـ بعد مف أبعاد المنظمة الذكية كالذم يعتبر الركيزة ب كمما سبؽ يمكف القكؿ

معرفة كبيرة ببيئة المنظمة الداخمية كالخارجية، األساسية ليا ىك التعمـ المستمر، لما يكفره مف 
 كبالتالي القدرة عمى التجديد كاالبتكار كالمنافسة.
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 الفرق بين المنظمة الذكية والمنظمة التقميدية: .4
 ظمة التقميدية كما بينيا الطائيبيف المنظمة الذكية كالمن يمكف تكضيح الفرؽ

 ( مف خالؿ الجدكؿ التالي:19 ـ،ص2015)
 الفرق بين المنظمة الذكية والمنظمة التقميدية(: 2.1جدول )

 المنظمة التقميدية ـ
Traditional Organizations 

 المنظمة الذكية
Smart Organizations 

  العامميف. األفراد بتطكير تيتـ التدريب عمميات  فراد.لأل التقنية الميارات عمى التدريب عمميات .1
  التنظيمي. لمييكؿ الالمركزية عمى االعتماد التنظيمي الييكؿ في المركزية عمى االعتماد .2
  كالخارجية. الداخمية بالبيئة االىتماـ الداخمية. بالبيئة االىتماـ .3
  حقكقػو. لو كبشر الفرد مع اإلدارة تعامؿ كآلة. الفرد مع اإلدارة تعامؿ .4
 بشكؿ كالتقسيـ الكظائؼ في التخصص عدـ .5

 دقػيؽ.
  دقػيؽ. بشكؿ العمؿ كتقسيـ التخصص

 الغير المساىمات أساس عمى تمنح المكافآت .6
 لإلفراد. عادلة

 العادلة المساىمات أساس عمى تمنح المكافآت
  لألفراد.

  مناسبة. عمؿ بيئة تكفر بسبب مرتفع األداء  مناسبة. غير عمؿ بيئة لتكفر منخفض األداء .7
 )الجانب فقط األرباح تحقيؽ عمى التركيز .8

 االقػتصادم(.
 كالبيئي االجتماعي بالجانب االىتماـ عمى التركيز

 كاالقػتصادم.
 األفراد بمشاركة كالمراقػبة التخطيط عمميات .فقط العميا لإلدارة كالمراقػبة التخطيط عمميات .9

  العامميف.
 المتسارعة التكنكلكجية لمتغيرات االستجابة بطئ .10

 اإلعماؿ. لبيئة
 المتسارعة التكنكلكجية لمتغيرات االستجابة سرعة
 اإلعماؿ. لبيئة

  منفتحة. الذكية المنظمة في الفرد حياة  مغمقة. التقميدية المنظمة في الفرد حياة .11
 األمد. بعيدة نظرتيا األمد. قػصيرة نظرتيا .12

 ـ(2015الطائي، ): المصدر
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 المبحث الثالث
 التعميم التقني في فمسطين

 المقدمة 2.3.1
عمى تقدـ األمـ كتطكرىا، كلذلؾ نجد العديد مف الدكؿ قد  ان ىام ان إف التعميـ يعتبر مؤشر 

خصصت جزء كبير مف ميزانياتيا لإلنفاؽ عمى التعميـ كخاصة التعميـ التقني، كذلؾ لما لمتعميـ 
 ؽ عممية تساعد في تقدـ المجتمعات.التقني مف أىمية كبيرة في تذليؿ التكجيات النظرية آلفا

 كالعضكم المباشر بارتباطو األخرل التعميـ أنكاع مف غيره عف التقني التعميـ كيتميز
 أخرل، ناحية مف التكنكلكجي كبالتطكر ناحية، مف لممجتمع كاالجتماعي االقتصادم بالكاقع
 المشاريع كصيانة كتشغيؿ تنفيذ مسئكلية عمييا تقع التي العاممة القكل إعداد مصدر باعتباره

 .(13، ص2005، حمداف) كالخدماتية كالصحية كالزراعية الصناعية
كأىميتو  التقني التعميـ مفيكـ حكؿ الدراسة مف المبحث ىذا في التحدث يتـ سكؼ كعميو

 بالكميات التعريؼ إلى لمثؿ ىذا التعميـ باإلضافة  الفمسطيني المجتمع كأىدافو كمعكقاتو كحاجة
 .االيجاز مف بشيء الخاصة االحصائيات بعض مع الدراسة محؿ التقنية

 مفيوم التعميم التقني 2.3.2
إف التعميـ التقني ىك أحد أنكاع التعميـ النظامي، كالذم يركز عمى اكساب الميارة 

لتككف لدييـ القدرة عمى التنفيذ كاالنتاج، كسكؼ نقكـ في ىذا الجزء مف كالمعرفة المينية لطالبو 
 استعراض أىـ التعريفات الخاصة بيذا النكع مف التعميـ.بالمبحث 

 التعميمية األنشطة التعميـ التقني بأنو "منظكمة Harry et..al (2013, p17عرؼ )فقد 
، متماسؾ بمحتكل تزكد الدارسيف التي تار الدك  مف سمسمة خالؿ مف تقدـ التي  يتماشى كصاـر
 في كالميف التعميـ إلعداد الالزمة التقنية كالميارات كالمعرفة المعاصرة، األكاديمية المعايير مع

 الناشئة".  أك الحالية الكظائؼ
 إذ، النظامي التعميـ أنكاع مف ىك "نكع التقني التعميـ أف (398ـ، ص2012) كيرل حمبي

 تعميمية مؤسسات بو تقكـ كالذم، المينية كالمعرفة الميارات كاكساب التربكم اإلعداد يتضمف
 كالتجارية كالزراعية الصناعية التخصصات مختمؼ في ميرة عماؿ إعداد أجؿ مف نظامية

     .كاالنتاج" عمى التنفيذ القدرة لدييـ لتككف، كالصحية
 كمستكيات أشكاؿ جميع" أنو عمى التقني التعميـمفيكـ  اليكنسكك منظمة كقد كضحت

 النظرية كالعمكـ التقنيات دراسة، العامة  المعارؼ عف فضالن  تتضمف التي التعميمية العممية
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 المينة بممارسة المتعمقة كالجكانب كالدرايات العممية الميارات كاكتساب بيا، المتصمة كالعممية
 االختصاصييف بيف كصؿ حمقة ليككنكا التقنييف إعداد إلى كييدؼ االختصاصات، شتى في

 التعميـ معاىد في كيتـ سنكات،( 3-2) كلمدة الثانكية الدراسة بعد كيأتي، الماىريف كالعماؿ
 كالمراكز كالمتكسط الجامعي التعميـ ككميات السامية التقنية كالمعاىد المجتمع ككميات التقني

 ."التقنية المتكسطة
 إعداد إلى ييدؼ الذم التعميـ ذلؾ" أنو عمى التقني التعميـ العربي االتحاد كما كعرؼ

 مف فيو الدراسة كمدة، العاممة القكل ىـر في الميرة كالعماؿ األخصائييف بيف تقع تقنية أطر
األمانة العامة،  -)االتحاد العربي لمتعميـ التقني "العامة الثانكية بعد سنكات ثالث إلى سنتيف
 (.ـ1979
جمع بيف األسس النظرية يمكف تعريؼ التعميـ التقني عمى أنو: ذلؾ التعميـ الذم يك 

المعاىد لى التقنيات كالعمكـ العممية، إلنتاج عماؿ ميرة في شتى المجاالت، كيتـ في باإلضافة إ
 كالكميات التقنية.

 التقني التعميم أنواع 2.3.3
 رئيسييف نكعيف إلى التقني التعميـ ـيتقس يمكف أنو( 495ـ، ص2008) عامر يرل

 :كالتالي
 عمى منو أكثر النظرم الجانب عمى يركز الذم التعميـ كىك: أكاديمية بأغمبية التقني التعميـ .1

 الكميات في اليندسي التعميـ فمسطيف في التعميـ مف النكع ىذا كيمثؿ، العممي الجانب
 الميني لمعمؿ خريجيو التعميـ ىذا كيؤىؿ، كالبكالكريكس الدبمكـ بمستكل المحمية كالجامعات

 المباشر كالحرفي الميني المجاؿ في يعممكا أف يتكقع كال، كمصمميف كمشرفيف كخبراء
 .مثالن  كالصيانة

 الجانب عمى منو أكثر العممي الجانب عمى يركز الذم كىك: تقنية بأغمبية التقني التعميـ .2
، الميني التدريب مراكز في الميني التعميـ فمسطيف في التعميـ مف النكع ىذا كيمثؿ، النظرم
 خريجك يعمؿ حيث، التطبيقي المسار ضمف الصناعية المدراس في الميني التعميـ كحديثان 
 .المباشر الحرفي المجاؿ في العمؿ سكؽ في التعميـ ىذا
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 التقني التعميم أىمية 2.3.4
 التقدـ لمسايرة الزمة بشرية قكل مف يكفره لما المجتمعات بناء في ىامان  ان دكر  التقني لمتعميـ

أف أىمية  Psacharopoulos (1991, p76)يرل  كمف ىنا المتقدمة البمداف كمكاكبة العممي
 التعميـ التقني تكمف في النقاط التالية:

تحقيػؽ  فػي لممػساعدة كسػيمة كتشكيؿ لممعرفة، األساسية البشرية االحتياجات تحقيؽ .1
 .كتسريعو الشامؿ التطكير عمى الحفاظ في كالمساعدة األخرل، األساسية االحتياجات

 الػصناعية كغير االقتػصادية لمقطاعػات الماىرة العاممة لأليدم الضركرية االحتياجات تكفير .2
 .لمقػكم العاممة اإلنتاجيػة كالقدرات كالميارات لتطكير المعرفة الكسيمة كتشكيؿ الرسمية،

فػي  كالمساعدة الصحة، عمى المباشر غير تأثيره خالؿ مف االجتماعي الرفاه عمى التأثير .3
 .كالمادية االجتماعية األخرل االستثمارات ربحية زيادة

عػف  كذلؾ كمنتجاتيا، التكنكلكجيا كعالـ العمؿ، عالـ إلى مدخالن  بجعمو التعميـ آفاؽ تكسيع .4
دارة كالتكزيػع، اإلنتاج كعممية التقنية كاألساليب المكاد دراسة طريؽ فػي  المنػشآت كا 

  (.ـ1993 التؿ،)العممية  الخبرات طريػؽ عػػف الػػتعمـ عمميات نطاؽ كتكسػيع مجمكعات،
إعػدادان  بكصػفو التعميـ مف النكع ىذا نحك عميو كالقادريف التقني بالتعميـ الدارسيف تكجيو .5

 مينة. لمزاكلة

 التقني التعميم أىداف 2.3.5
البشرية  في تنمية المجتمع، كتكفير الككادرإف أىـ أىداؼ التعميـ التقني االسياـ 

أف  (26ـ، ص1994) يرل أبكجرادالمتخصصة القادرة عمى االنتاج كالعطاء، كبناءن عمى ذلؾ  
 أىداؼ التعميـ التقني يمكف ايجازىا في:

 .المختمفة التقنية المجاالت في التقني المستكل في المدربة البشرية القكل إعداد .1
 كالتطبيقية في النظرية المعرفة مجاالت مف أكثر أك مجاؿ في لألفراد العممي المستكل رفع .2

 فػي مكاصمة لرغبػاتيـ ان تحقيق الجامعي كالمستكل الثانكم المستكل بيف التخصص مستكل
 .كاالجتماعية الشخصية لكفايتيـ كتنمية التعميـ

 .تنميتيا إلى يؤدم نحك عمى المحمية المجتمعات خدمة في اإلسياـ .3
 ( أىداؼ التعميـ التقني عمى النحك التالي:14، ص2000) مدكما كذكر ح

 .العممية كالحياة التعميـ كبيف كالمجتمع التعميمية المؤسسة بيف الصمة تكثيؽ .1



34 
 

كالجكانب  النظرية الجكانب بيف الكثيؽ بالربط لممعرفة التطبيقية بالنكاحي االىتماـ تأكيد .2
 .التطبيقية

 كتربيتيـ عمى بقكة، اإليجابية مكاقفيـ كتأجيج الطالب، نفكس في كتنميتو العمؿ حب غرس .3
األعماؿ  ممارسة خالؿ مف ذلؾ كيتـ العامميف، كاحتراـ كالمفيد، المتقف العمؿ تقدير

 .االقتصادم كالمضمكف التكنكلكجي الطابع ذات كالميارات
 الشغؿ، لتمكينيـ بعالـ الصمة ذات كالميارات كالمفاىيـ الخبرات مف مفيدان  قدران  الطمبة إكساب .4

 .الميني العمؿ أساسيات مف ذلؾ بعد
فساح بذكاتيـ إحساسيـ كتنمية الطالب، مكاىب إيقاظ .5 ميكليـ  عف لمكشؼ المجاؿ كا 

 .كتنميتيا كالعممية العممية كاستعداداتيـ
لتنمية  سبيالن  ذلؾ كاتخاذ العممية المجاالت في االبتكارم النشاط عمى الطالب تشجيع .6

 .اإلبداعية القدرات
 .كقدراتو حكاسو كافة استخداـ يستطيع بحيث متكامؿ بشكؿ الطالب شخصية تنمية .7
 كاستغالؿ الكقت كالجد كالمثابرة التعاكف ركح المتعمـ لدل تنمي جديدة سمككية مكاقؼ خمؽ .8

 .ينفع فيما
كيرل الباحث أف اليدؼ الرئيسي لمتعميـ التقني ىك إعداد جيؿ مف العماؿ الميرة القادريف 

 عمى ممارسة العمؿ التقني كالحرفي بشكؿ مباشر، كسرعة انخراطيـ في سكؽ العمؿ.

 التقني لمتعميم  الفمسطيني المجتمع حاجة 2.3.6
 المجتمع متطمبات تنمية في كبرل أىمية التقني لمتعميـ أف الشؾ تقبؿ ال التي الحقيقة

 عمييا تعتمد التي البشرية القكل مصادر مف مصدران  يعد ككنو في أىميتو كتخمص، الشاممة
 تنمية جكدة قياس في أساسيان  مؤشران  يعد كما، المحمية العمؿ سكؽ كاحتياجات، التنمية خطة
 أنو كما ،االقتصادم االزدىار عمى قكيان  دليالن  يعتبر أنو إلى باإلضافة ،ما مجتمع في شاممة
 لمدكؿ تصديرىا مف بدالن  كتصنيعيا، لدييا المكجكدة الخاـ المكاد استثمار عمى الدكؿ ىذه يساعد

 التقنية الكميات في التقني بالتعميـ المتزايد االىتماـ ىذا جاء كقد، بخس بثمف المتقدمة الصناعية
 المجتمع اعتمدىا التي كاالجتماعية االقتصادية التنمية خطط لمتطمبات مباشرة ثمرةن  كتطكيره

 في كالصيانة كاالنتاج التشغيؿ مسؤكلية عميو تقع كتقنية فنية أطر إلى كحاجتيا الفمسطيني
 (.574ـ، ص2005، حمداف) المختمفة كالخدمة االنتاج قطاعات

، لممؤسسة االنتاجية الطاقة عمى كجكىرم مباشر أثر ليا العامميف نكعية أف كحيث
 بميزة يمتاز فيك، الحديثة االنتاج تقنيات مع التعامؿ عمى األقدر ىك تأىيالن  األكثر فالعامؿ
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 مف إليو التكصؿ تـ ما آخر كتطبيؽ تعمـ عمى قدرتو في اآلخريف العامميف مع مقارنة نسبية
 .االنتاج تقنيات

 المعمكمات كفيـ مالحظة عمى الفرد قدرة يقكم العالي كالتعميـ الميني التدريب إف
 المتعمـ الفرد أف كما، العامميف مف غيره مع مقارنة عممو مجاؿ في كاستخداميا كتحميميا
 ليس االنتاج تكنكلكجيا انتشار عمى كيساعد، جديدة انتاجية أفكار ابتكار عمى أقدر كالمدرب

نما فحسب المؤسسة مستكل عمى  لمعمالة منحازة تكنكلكجيا تبني أف القطاع، كما مستكل عمى كا 
 يمكف ال أنو بمعنى االقتصاد، في العاممة القكل لدل التدريب مستكل عمى يعتمد الماىرة

 قكل استقطاب بمقدكرىا يكف لـ إذا ماىرة عمالة عمى تعتمد تكنكلكجيا تستخدـ أف لممؤسسة
 .الستخداميا كمؤىمة مدربة عاممة

 الميني التدريب خدمات الكطنية المؤسسات مف مجمكعة تقدـ الفمسطينية األراضي كفي
 في تنتشر التي الميني التدريب كمراكز الصناعية كالمدارس كالكميات الجامعات مثؿ كالتقني
 (.28ـ، ص2009، الفمسطيني لإلحصاء المركزم الجياز)كالقطاع  الضفة محافظات جميع

 غزة محافظات في التقني التعميم 2.3.7
 الكثير خصصت كقد، كتطكرىا األمـ تقدـ تظير التي المؤشرات أىـ مف التعميـ يعتبر

 التعميـ كخاصة فركعو بجميع التعميـ عمى لإلنفاؽ ميزانياتيا مف األكبر النصيب الدكؿ مف
 الفمسطيني المجتمع أكلى حيث، العصرية الحياة مناحي بجميع االرتقاء في يسيـ الذم التقني
 ألبناء التعميـ مف النكع ىذا لتكفير التقنية الكميات مف العديد بإنشاء خاصان  اىتمامان  التعميـ ىذا

 (.3ـ، ص2010، حمد) عالميان  التقنية المستجدات كمتابعة غزة محافظات
 في العالي التعميـ مؤسسات إلحصاءات عاـ تمخيص المبحث مف الجزء ىذا في كسيتـ
 إلى كالتطرؽ ككميات المجتمع في قطاع غزة، (،ـ2017-2016) الدراسي لمعاـ غزة محافظات

 الدراسة. محؿ الخمسة التقنية نبذة مختصرة عف الكميات
 النحك عمى مصنفة مؤسسة (29) كالمرخصة المعتمدة العالي التعميـ مؤسسات عدد بمغ

 :التالي
 غزة محافظات في العالي التعميم مؤسسات إحصائية: (2.2) جدول

 المجمكع العدد النكع المؤسسة ـ

 جامعات تقميدية .1
 1 حككمية

 2 عامة 6
 3 خاصة
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 المجمكع العدد النكع المؤسسة ـ

 كميات جامعية .2
 5 حككمية

 1 عامة 10
 4 خاصة

 كميات مجتمع متكسط .3

 1 حككمية

8 
 2 عامة
 3 خاصة

 2 ككالة الغكث

4. 
 1 عامة جامعة تعميـ مفتكحة

2 
 1 خاصة

 2 2 خاصة بكليتكنؾ .5
 1 1 خاصة أكاديمية دراسات عميا .6

 29 المجموع
 

 :غزة قطاع في المجتمع كميات .1

 اإلحصائي لمكتاب كفقان  غزة قطاع في المكجكدة الكميات التالي الجدكؿ يكضح
)كزارة  غزة محافظات في الفمسطيني العالي كالتعميـ العاـ ( لمتعميــ2017 -ـ2016السنكم)
 (.ـ2016كالتعميـ العالي، التربية 

  غزة قطاع في الموجودة الكميات يوضح :(2.3جدول )

 المؤسسة م
الجية 
 التصنيف المشرفة

سنة 
 التأسيس

أعمى درجة 
 تمنحيا

أدنى درجة 
 تمنحيا

كمية  عامة الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية .1
 دبمـك ميني بكالكريكس 1998 جامعية

 الكمية الجامعية لمعمـك .2
كمية  حككمية كالتكنكلكجيا

دبمـك  بكالكريكس 1990 جامعية
 متكسط

الكمية العربية الجامعية لمعمـك  .3
كمية  خاصة التطبيقية

دبمـك  بكالكريكس 1999 جامعية
 متكسط

 دبمـك ميني بكالكريكس 2005 بكليتكنؾ خاصة بكليتكنؾ فمسطيف .4

جامعة  -كمية الدراسات المتكسطة .5
كمية  عامة األزىر

دبمـك  دبمـك متكسط 1996 متكسطة
 متكسط

كمية الدعكة االسالمية )دير  .6
كمية  حككمية الشماؿ( -البمح

دبمـك  بكالكريكس 2007 جامعية
 متكسط



37 
 

الجية  المؤسسة م
 المشرفة

سنة  التصنيف
 التأسيس

أعمى درجة 
 تمنحيا

أدنى درجة 
 تمنحيا

كمية الزيتكنة الجامعية لمعمـك  .7
كمية  خاصة كالتنمية

 دبمـك ميني دبمـك متكسط 2006 متكسطة

كمية  حككمية كمية الرباط الجامعية .8
دبمـك  بكالكريكس 2009 جامعية

 متكسط

كمية  خاصة كمية العكدة الجامعية .9
دبمـك  بكالكريكس 2008 جامعية

 متكسط

ككالة  األكنركا -كمية مجتمع تدريب غزة .10
 الغكث

كمية 
دبمـك  دبمـك متكسط 1953 متكسطة

 متكسط

ككالة  األكنركا -كمية تدريب خانيكنس .11
 الغكث

كمية 
 دبمـك ميني دبمـك متكسط 2006 متكسطة

كمية  خاصة كمية تنمية القدرات الجامعية .12
دبمـك  بكالكريكس 1995 جامعية

 متكسط

كمية  حككمية كمية فمسطيف التقنية .13
دبمـك  بكالكريكس 1992 جامعية

 متكسط

كمية  حككمية كمية فمسطيف لمتمريض .14
دبمـك  بكالكريكس 1976 جامعية

 متكسط

مجتمع األقصى لمدراسات  كمية .15
كمية  حككمية المتكسطة

دبمـك  دبمـك متكسط 2008 متكسطة
 متكسط

كمية  خاصة كمية نماء لمعمـك كالتكنكلكجيا .16
دبمـك  دبمـك متكسط 2009 متكسطة

 متكسط

كمية مجتمع غزة لمدراسات  .17
كمية  خاصة السياحية كالتطبيقية

 دبمـك ميني دبمـك متكسط 2004 متكسطة

كمية  عامة كمية النيضة .18
دبمـك  بكالكريكس 2002 متكسطة

 متكسط

كمية  خاصة كمية الصحابة الجامعية .19
 بكالكريكس بكالكريكس 2014 جامعية

 ـ(2016 العالي، كالتعميـ التربية كزارة): المصدر
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 الخمس محل الدراسة:  نبذة عن الكميات التقنية .2

 االكتركني لمكمية()المكقع  :التقنية فمسطين كمية - أ
مف ناحية التجييزات  متػكاضػعػػة بإمكانيات ـ،1992 عاـتـ إنشاء كمية فمسطيف التقنية 

 ىذا مكاكبة ألجؿ ازدادت الفني كالتدريب التقني التعميـ الحاجة إلى أف إال كالتخصصات،
 كالفنييف الميندسيف في حاد نقص صاحبو الذم كالمجتمع الحياة نظاـ في اليائؿ التطكر

 بمػيػػاـ القياـ عمى كقادرة ماىرة ككادر إيجاد إلى تقنيان، كبدت الحاجة المؤىميف المتخصصيػف
 كمية برزت العكامؿ لتمؾ كاستجابة فػي مختمػػؼ التخصصات، كالفنػػي المتخػػصص المينػػػدس
 الحاسكب استخداـ دمج عؿ تعمؿ رائدة متخصصة  تعميميػػة تقنيػػة كمؤسسة التقنيػػة فمسطػػيف
 التطكرات العممية كالمبتكرة لمكاكبة المبدعة العممية العقمية كصقؿ الحياة، في المتطكرة كالتقنيات
 لرسـ االستراتيجي التخطيط لمنيج تبنييا خالؿ مف التقنية فمسطيف كمية كتسعى .المتسارعة

 خدمة في مكانتيا كتعزيز الكمية لتطكير كذلؾ القادمة، الخمس لمسنكات لمكمية كاضحة صكرة
 .المحمي المجتمع كتنمية

 مركز الحاسوب بالكمية:
 التغيير إلى الحاجة تفرضيا التي التحديات لمكاجية الرئيسة األداة الحاسكب مركز يشكؿ

 ىندسة إعادة التحديات ىذه أىـ كمف، العصر كركح يتناسب جديد كياف إلى، الحضارم كالتحكؿ
 ثكرة مف القصكل االستفادة يحقؽ بما، العمؿ نظـ كتحديث، التربكية كالسياسات العمميات
 .المعمكمات كتكنكلكجيا كاالتصاالت المعمكمات

 الشؽ تنفيذ في باشر حيث التغيير رحمة في االنطالؽ نقطة الحاسكب مركز إنشاء كشكؿ
 :ىما جانبيف في يتمثؿ كالذم الكمية في الشامؿ التغيير خطة مف التقني

 .الكمية ألقساـ المحكسب النظاـ (1
 .االلكتركني التعميـ نظاـ (2

 :ىي رئيسية أقساـ ثالث المركز كيضـ
 .كالنظـ الشبكات قسـ (1
 .االلكتركني كالنشر النظـ تطكير قسـ (2
  .الفني كالدعـ الصيانة قسـ (3
 )المكقع االلكتركني لمكمية( :والتكنولوجيا لمعموم الجامعية الكمية - ب

 يكنس بخاف -كالتكنكلكجيا العمكـ كمية اسـ تحت كالتكنكلكجيا لمعمـك الجامعية الكمية نشأت
 العالي التعميـ مجمس تكلى كقد التقنية، العمكـ بتدريس تعنى أىمية، كمؤسسة ـ1990 عاـ
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 عمييا، اإلشراؼ العالي كالتعميـ التربية كزارة تكلت ثـ ـ،1995 عاـ عمييا اإلشراؼ بالقدس
 كبالتعاكف الكمية إدارة تدخر لـ المحظة تمؾ كمنذ ـ،1997عاـ حككمية مؤسسة الكمية كأصبحت

 التعميـ مجاؿ في رائدة أكاديمية لجامعة نكاة الكمية لجعؿ جيدان  العالي كالتعميـ التربية كزارة مع
 .الفمسطيني شعبنا أبناء مف كبيران  قطاعان  يخدـ التكنكلكجي التقني

 تخصصان  كثالثيف ستة في المتكسط كالدبمكـ البكالكريكس درجتي خريجييا الكمية تمنح
-66 الطالب يدرس حيث المعتمدة الساعات نظاـ كفؽ متميز، دراسي برنامج ضمف تقنيان  عمميان 
، درجة تخصصات في فصكؿ أربعة عمي مكزعة معتمدة ساعة 75  فصكؿ كثمانية الدبمـك

 اليندسية التخصصات باستثناء البكالكريكس، لتخصصات سنكات أربع عمى مكزعة دراسية
 .دراسية فصكؿ عشرة عمى التخصصات ليذه المعتمدة الساعات كتكزع أعكاـ، خمسة خالؿ

 مركز الحاسوب بالكمية:
 مياـ مركز الحاسكب بالكمية:

 بما كتطكيرىا، متعددة، مجاالت في منيا كاالستفادة الكمية في محكسبة معمكمات شبكة بناء (1
 .التكنكلكجي التطكر ككذلؾ لمكمية، الطبيعي النمك مع يتناسب

 الميػاـ تنفيذ في كيسرع يسيؿ مما المختمفة، الكمية أقساـ في كالفنية اإلدارية العمميات أتمتة (2
 .المختمفػة

 كاستخداـ التعميمية العممية لمكاكبة المتعددة، الكسائط تكفير خالؿ مف التعميمية العممية دعـ (3
 .الغرض ليذا الفني الدعـ أدكات

 مستكل عمى المحافظة أجؿ مف مستمر بشكؿ كتطكيرىا الحالية الكمية شبكة عمى اإلشراؼ (4
 .كمستقر عالي أداء

 .الكمية في العامميف لكافة اإللكتركنية الخدمات تكفير (5
 . لمطمبة اإللكتركنية الخدمات تكفير (6
 .االنترنت عمى الكمية مكقع عمى التعميمية كالمكاد المحاضرات نشر (7
 .ممحقاتيا كجميع الكمية في الحاسكب أجيزة صيانة عمى العمؿ (8
 الكمية. في العمؿ متطمبات حسب اإلنترنت خدمة سرعة كمتابعة تطكير (9

 تطكير شعبة) الشعب كىذه ككظائؼ مياـ شعبة لكؿ رئيسية شعب أربعة المركز كيضـ
 (.االلكتركني التعميـ كشعبة، الفني كالدعـ الشبكات شعبة، الحاسكب مختبرات شعبة، البرمجيات
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 )المكقع االلكتركني لمكمية(: التطبيقية لمعموم الجامعية الكمية - ت
 كالتعميـ التربية كزارة بإشراؼ تعمؿ أكاديمية مؤسسة ىي التطبيقية لمعمكـ الجامعية الكمية

 الفمسطيني لممجتمع كالميني التقني التعميـ خدمة لتقدـ( ـ1998) العاـ في ُأنشأت حيث العالي
 جامعية كمية إلى ـ2007 العاـ في تّحكلت ثـ كالتطبيقية، المينية العمكـ مجتمع كمية اسـ تحت
 المجاالت، مختمؼ في اختصاصان ( 64)لنحك المتكسط كالدبمكـ البكالكريكس درجتي تمنح

 المستكل عمى عالقاتيا تكطيد إلى حثيثنا تسعى العالمية، إلى بالكصكؿ الكمية رؤية كلتحقيؽ
 كالمؤسسات الكمية بيف كالثقافي األكاديمي التعاكف مف جسكر إقامة خالؿ مف كاإلقميمي الدكلي

 .كالدكلية العربية كالمنظمات المختمفة كاألكاديمية التعميمية
 مركز الحاسوب بالكمية:

 قسـ عمؿ مجاالت في اإلدارية الكمية احتياجات لتخدـ متقدمة أجيزة المركز يستخدـ
 أنظمة المركز كيستحدث ،كالمكتبة كالمكاـز المكظفيف، شؤكف المالية، قسـ كالتسجيؿ، القبكؿ
 إدارية ألغراض كخارجية محمية اتصاؿ شبكات باستخداـ شخصية حاسكب أجيزة عمى تعمؿ

 كالذم المكظفيف كخدمات المكدؿ برنامج كتطكير بصيانة المركز يقكـ كما مختمفة، كتدريبية
 كالمكارد كاإلدارية كالمالية األكاديمية كالشؤكف التدريسية الييئة كأعضاء الكمية طمبة مف كؿ يخدـ

 في كالحركات العمميات برمجة بعد المختمفة اإلدارات تمؾ بيف لمتكاصؿ كسيطان  كيعد البشرية،
 عمى المركز يشرؼ كذلؾ الكمية، في كالتعميمات األنظمة حسب كذلؾ خاللو مف الجامعة
 .المستخدميف لجميع الفني الدعـ كيقدـ الكمية في الحاسكب مختبرات

 التكظيؼ خالؿ مف متكامؿ معمكماتي نظاـ كتطكير بناء إلى الحاسكب مركز ييدؼ
 الكمية أىداؼ يحقؽ بما كاإلدارية األكاديمية الكمية أقساـ لخدمة المعمكمات لتكنكلكجيا األمثؿ

 كحدة، البرمجة كحدة، الشبكات كحدة)الكحدات عمؿ خالؿ مف التطبيقية لمعمكـ الجامعية
 : لمتالي كفقان  كذلؾ( الصيانة

 اإلدارم المعمكماتية نظاـ خدمات 

 مف كفاعميتيا كفاءة الكظيفة تحسيف كذلؾ مف أجؿ ةالكظيف إجراءات تطكيرتنظيـ ك  إعادة (1
 المعمكمات. تكنكلكجيا تكظيؼ خالؿ

 بناء بنية معمكمات تحتية مالئمة لمتطمبات الكمية. (2

 .المناسبة المعمكماتية الحمكؿاحتياجات الكمية مف  تكفير (3
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 البيانات كقكاعد التطبيقات تطكير 

 .تحميؿ النظـ الخاصة بالمعمكمات (1
 .مف أجؿ ضبط الجكدة كالنكعية المقدمة الخدماتكمراقبة  تطكير (2
 .Oracle-Financial برنامج دعـ (3
 كيب. تطبيقات تطكير (4
 البيانات. قكاعد إدارة (5
 التطبيقات.ك  البيانات قكاعد متابعة (6
 اإلدارية. التقارير إعداد (7

 الشبكات دعـ 
 كالبرمجيات. األجيزة كتشغيؿ تركيب (1
 الجامعة. شبكات كتطكير تصميـ (2
 الخادمات. إدارة (3
 الفنية. المكاصفات تقارير (4
 كالطابعات. الممفات مشاركة خدمات (5
 .الحاسكب أجيزةك  الخادمات شراء متابعة (6
 الشبكات. أمف (7
 المعمكماتية. الخدمات كمتابعة تشغيؿ (8
 الصيانة. ك الفني الدعـ 
 )المكقع االلكتركني لمكمية(: (GTC) غزة تدريب مجتمع كمية - ث

 "الميني التدريب مركز" اسـ تحت غزة تدريب  مجتمع كمية تأسيس تـ ـ1953 العاـ في
خريجيف  إلعداد ىدفت حيث الفمسطينييف، الالجئيف إلغاثة الدكلية الغكث ككالة لفمسفة تجسيدان 

في  الكمية رسالة تبمكرت فقد كعميو الكريـ، العيش مف تمكنيـ عمؿ فرص عمى مؤىميف لمحصكؿ
كاإلقميمي،  المحمي السكؽ حاجات تمبي كمتخصصة متنكعة كمينية تقنية برامج كتنفيذ إعداد
 فييا المرغكب كاالتجاىات كالقيـ كالميارات بالمعارؼ الفمسطينييف الالجئيف أبناء كتزكيد

 التخصصات عدد كصؿ أف إلى بالتطكر الكمية كأخذت ،أفضؿ عمؿ فرص لمحصكؿ عمى
 عشر، سبعة إلى الفنية التخصصات عدد كبمغ عشر تخصصان، أربعة إلى حاليان  فييا المينية
 اإلشراؼ حيث مف الكمية كتتبع كطالبة، طالب عف ألؼ يزيد االستيعابية قدرتيا كاجمالي
 التربية دائرة خالؿ مف كذلؾ الفمسطينييف لتشغيؿ الالجئيف الدكلية الغكث لككالة كالتمكيؿ
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 ةار ز ك  مف متكسطة مجتمع ككمية ةغز  تدريب كمية اعتماد كتـ بعماف، الككالة بغزة رئاسة كالتعميـ
 في بالكمية التقنية األقساـ مستكل عمى كذلؾ فمسطيف في العممي كالبحث كالتعميـ العالي التربية
 .ـ1995العاـ 

 )المكقع االلكتركني لمكمية(: األزىر -كمية الدراسات المتوسطة - ج
 المحمي المجتمع خدمة إلى تيدؼ أكاديمية مؤسسة ىي المتكسطة الدراسات كمية
 كالدكلي كاإلقميمي المحمي المستكل عمى النكعية العممية كالحداثة التطكر تكاكب كاحتياجاتو،

 لكافة كالتعمـ التعميـ فرص تكفير عمى كتعمؿ الجامعي، التعميـ مستكل رفع عمى منيا حرصان 
 أسس بناء في المشاركة مف كالمتعممات المتعمميف لتمكيف الفمسطينػي، شعبنا أبناء شرائح

 . المجاالت كافة في كمؤسساتو الفمسطيني المجتمع
، كبرنامج الكمية بدأت  كالسكرتارية كصيانتو الحاسكب مجاالت في ـ1996 عاـ دبمـك
 الدراسات كمية إلى ـ1999/2000 عاـ تحكلت ثـ العامة، كالعالقات كاإلعالـ التنفيذية،
 تكاكب جديدة تخصصية برامج تقكيـ في المتعاقبة إلدارتيا المتكاصمة لمجيكد نتيجة المتكسطة
 المحمي المجتمع حاجة مد في االستمرار عمى كحرصان  كاحتياجاتو، المحمي المجتمع متطمبات
 جديدة برامج بطرح التخصصات قاعدة تكسيع تـ لالحتياجات كنتيجة المؤىمة، الفنية بالككادر

 .المستقبؿ نحك جديدة آفاقان  تفتح
 مركز الحاسوب بالكمية:

 التكنكلكجي التطكر نكر الكمية خاللو مف تبصر التي العيف بمثابة يعتبر مركز الحاسكب
 أجؿ أنشأ المركز مف لقد، كالخدماتية التعميمية العممية جكدة لتحسيف بصيرة خاللو مف كتستمد،

 فى كاالستراتيجية المستقبمية الكمية رؤية  كلدعـ كمكظفييا طالبيا ككذلؾ كأقساميا الكمية خدمة
 كاإلدارات. األقساـ جميع تطكير

 مياـ مركز الحاسكب:

دارة كبناء تصميـ (1  أنشطة لتحكيؿ العالمية كالمعايير المقاييس كفؽ تعمؿ إلكتركنية أنظمة كا 
 القرار اتخاذ  عممية كتسييؿ لدعـ اإللكتركني األداء إلى التقميدم األداء مف بالكمية العمؿ
نجاز  المياـ. كا 

دارة كتصميـ تخطيط (2  في اإلنترنت خدمة كتقديـ كاالسمكية السمكية لمشبكة التحتية البنية كا 
 .الكمية كقاعات ككحدات أقساـ جميع

نترنت إلكتركني بريد مف لمكمية، األساسية التكنكلكجية الخدمات تكفير (3  تعميمية ككسائط كا 
 .التعممية التعميمية العممية إلغناء محكسبة
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 المعمكمات تكنكلكجيا مختبرات بتكفير الكمية، في العممي كالبحث التعميمية العممية خدمة (4
 .كالطالب لألكاديمييف الحاسكب كمختبرات كاالتصاالت

 الضياع، أك التمؼ مف لحمايتيا الالزمة االحتياطات كتكفير بالكمية، الخاصة البيانات ضبط (5
 .لذلؾ مالئمة احتياطية نسخ عمؿ خالؿ مف

 كالدكلية الفمسطينية التعميمية كالمؤسسات الجامعات ككذلؾ الفمسطيني المجتمع مع التفاعؿ (6
 .الصديقة
يوضح نسبة أعداد العاممين في مراكز الحاسوب في الكميات محل الدراسة مقارنة بالعدد  :(2.4جدول)

 الجمالي لمعاممين فييا

 البند
كمية 

فمسطيف 
 التقنية

الجامعية الكمية 
 لمعمـك كالتكنكلكجيا

الكمية الجامعية 
 لمعمـك التطبيقية

كمية مجتمع 
 تدريب غزة

كمية الدراسات 
 -المتكسطة
 األزىر

 44 113 335 204 179 العامميفعدد 
عدد العامميف في مركز 

 الحاسكب
5 4 6 1 2 

نسبة عدد العامميف في 
 المركز مف عدد العامميف

0.028 0.019 0.018 0.008 0.045 

 : مف إعداد الباحثالمصدر
كيرل الباحث أف نسبة العامميف في مراكز الحاسكب كنظاـ المعمكمات في الكميات السابقة 

كذلؾ  نسبة ضئيمة، مقارنة بأىمية الدكر الكبير التي تمعبو ىذه المراكز في الكميات،تعتبر 
مقارنة بأعداد العامميف في مراكز الحاسكب في الجامعات، عمى سبيؿ المثاؿ في الجامعة 

كبالتالي يرل  (،23االسالمية حيث يبمغ عدد العامميف في مركز الحاسكب التابع لمجامعة )
الكميات العمؿ جاىدة عمى االىتماـ بشكؿ أكبر في ىذه المراكز كزيادة عدد الباحث أنو عمى 

العامميف فييا كتطكير البنية التحتية المادية كالبرمجية ليذه المراكز، بما يضمف تدفؽ مرف 
في الكميات، بما ينعكس عمى جكدة ككفاءة  االلكتركنية كسريع كدقيؽ لممعمكمات كالمعامالت

 العمؿ فييا.

 التقني التعميم معوقات 2.3.8
يختمؼ كاقع المجتمع الفمسطيني عف باقي المجتمعات كذلؾ ككنو راسخ تحت احتالؿ 
غاشـ يعمؿ جاىدان القضاء عمى ككادره كتدمير مؤسساتو، كالعمؿ عمى تيكيده كتفكيكو، ككؿ 
ـ ماسبؽ أثر بشكؿ سمبي مباشر عمى التعميـ التقني في قطاع غزة كفمسطيف، كيمكف بياف أى
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 جراد، أبك)الصعكبات التي تعيؽ تطكر عمؿ التعميـ التقني في فمسطيف كذلؾ كما ذكرىا 
 تتمثؿ في: كالتي( 66 :2000

 أىـ ىذه كمف الفترة، ىذه في عيدىا لحداثة التقني التعميـ لمؤسسات كتعكد الذاتية المعكقات .1
 المتكسطة كدكر التقنية الكميات لفمسفة الفمسطيني المجتمع لدل الخاطئ الفيـ المعكقات،
 الذيف يمتحقكف الطالب أف المعتقد فمف الفمسطيني، لممجتمع الالـز التطكير في خريجييا

 مينة يعمؿ في الخريج كأف العامة، الثانكية في المنخفضة المعدالت ذكم مف الكميات بيذه
 الفني، لتطكير مستكاه أك العممي تحصيمو الستكماؿ فرصة أيو عمى حصكلو دكف معينة
 تدني بسبب منيـ كذلؾ رغبة دكف الكميات بيذه يمتحقكف الطالب أف الكاضح مف ككاف

 .العامة الثانكية في معدالتيـ
 الدكؿ المختمفة في كما الكميات ىذه ليا تتبع بحيث الكميات لجميع مركزية إدارة كجكد عدـ .2

 صالحيات أية لديو الكاقع في يكف لـ الذم العالي لمتعميـ مجمس كجكد مف بالرغـ كذلؾ
 .أنظمتيا كمراقبة المختمفة بالكميات تتعمؽ

كمية  كؿ ككذلؾ المجتمع، حاجة عمى بناءن  الكميات ىذه كتطكير لتأسيس خطة كجكد عدـ .3
 متابعتيـ بعد دكف فنييف تخريج كبيدؼ مناسبة تراىا التي بالطريقة نفسيا تطكير عمى تعمؿ

 .تخصصكا بيا التي المجاالت في كالعمؿ المجتمع، في انخراطيـ مدل لمعرفة تخرجيـ
 .التقنية البرامج كقمة األكاديمية البرامج زيادة .4
 مدركسان. يكف لـ الكميات ليذه الجغرافي التكزيع .5
 كاإلدارية كالتنظيمية، األكاديمية النكاحي مف الكميات ىذه مستكيات بيف ممحكظة فكارؽ كجكد .6

  .عمميا تنظـ كاضحة كقكانيف كأنظمة معايير كجكد لعدـ كذلؾ
 كيرل الباحث أف أىـ الصعكبات كالمعكقات لمتعميـ التقني في فمسطيف يمكف ذكرىا كالتالي:

 االحتالؿ كتراكماتو. - أ
 لمتعميـ التقني.  يالفيـ الخاطئ كالنظرة الدكنية مف قبؿ المجتمع الفمسطين - ب

  خالصة 2.3.9
 مدخالت، لمنظاـ كيككف النظاـ، مفيـك تكضيح فصؿال ىذا المبحث األكؿ مف في تـ
 النظاـ، خصائص عف كتحدث اإلدارية، األعماؿ لتنفيذ عكسية كتغذية كمخرجات، كعمميات،

 .مفتكح النصؼ كالنظاـ المفتكح، كالنظاـ المغمؽ، النظاـ إلي النظاـ كتصنيؼ النظاـ، عمؿ كآلية
 مصادر كىي المعمكمات كمصادر المعمكمات، مفيكـ إلى أيضان  المبحث ىذا في التطرؽ كتـ

 كناقش ،المعمكمات خصائص عف حثالب تحدث كما. المنظمة خارج كمصادر المنظمة، داخؿ
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 اإلدارية، المعمكمات نظـ مفيكـ مبحثال ىذا في أيضان  الباحث كناقش المعمكمات، جكدة حثالب
 ككذلؾ ،اإلدارية المعمكمات نظـ كفكائد كخصائص اإلدارية، المعمكمات نظـ أىمية عف كتحدث
 المعمكمات نظـ أنكاع عف أيضان  كتحدث ،اإلدارية المعمكمات لنظـ المككنة العناصر عف تحدث
 .اإلدارية المعمكمات نظـ كظائؼ ككذلؾ اإلدارية
 إلى التطرؽ تـ ثـ كمف الذكاء، مفيـك تكضيحالثاني مف ىذا الفصؿ  المبحث في تـ
 تـ كأخيران  ،أبعادىا كأىـ الذكية المنظمة خصائص تكضيح تـ ذلؾ كبعد .الذكية المنظمة تعريؼ
 . التقميدية كالمنظمة الذكية المنظمة بيف الفركؽ أىـ تكضيح

التطرؽ إلى تعريؼ التعميـ التقني، كمف ثـ كفي المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ تـ  
بالكميات التقنية تكضيح أىـ أىداؼ كمعكقات ىذا التعميـ، كأيضان تـ في ىذا المبحث التعريؼ 

 مع ذكر بعض االحصائيات الخاصة.

  



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة:
سكؼ يتـ في ىذا الفصؿ عرض مجمكعة مف الدراسات العربية كاألجنبية حكؿ مكضكع 

المكضكع التي تناكلتيا، كالتعرؼ عمى األساليب كاالجراءات الدراسة، كذلؾ لمكقكؼ عمى أىـ 
التي بتنتيا، كالنتائج التي تكصمت إلييا، كالمقارنة بيف ىذه الدراسة كالدراسات السابقة، كتـ 

 لى األقدـ في كؿ نكع مف الدراسات.ترتيب الدراسات السابقة كفقان لمتدرج التاريخي مف األحدث إ

 لمعمومات اإلدارية وعالقتيا بمتغيرات أخرىدراسات تناولت نظم ا 3.1
 الدراسات العربية: 3.1.1

 المعمومات وتكنولوجيا المعمومات نظم استعمال تقييم" بعنوان( م2016, عون ابن) دراسة .1
 "النيائي المستعمل نظر وجية: الجزائرية المنظمات في

 في المعمكمات كتكنكلكجيا المعمكمات نظـ استخداـ مدل بياف إلى الدراسة ىدفت
 الباحث كاستخدـ، المعمكمات كتكنكلكجيا المعمكمات نظـ مفيكـ كتحديد، الجزائرية المنظمات
 بشكؿ اعدادىا تـ استبانة خالؿ مف البيانات جمع كتـ، الدراسة في التحميمي الكصفي المنيج
 عشكائي بشكؿ يارىاتاخ تـ المنظمات مف مجمكعة مف الدراسة مجتمع كتككف، لذلؾ خاص

 كبعد(. 191) الدراسة عينة عدد كبمغ(، مديرياتك ، تأميف شركات، ككاالت، بنكؾ، جامعات)
 لجكدة جيد تأثير ىناؾ أف: أىميا مف كاف نتائج عدة إلى الدراسة تكصمت التحميؿ عممية اجراء
 المعمكمات كجكدة النظاـ لجكدة جيد تأثير كىناؾ، االستعماؿ عمى المعمكمات كجكدة النظاـ
يجابي جيد تأثير ىناؾ كأيضان ، المستعمؿ رضا عمى  عمى المياـ مع التكنكلكجيا تناسب لمتغير كا 

 إلى يكعز التنظيمي األداء عمى الفردم لألداء تأثير كىناؾ، المستعمؿ كرضا االستعماؿ
 باالستعماؿ المنظمات تنشغؿ بأف الدراسة أكصت كقد، المعمكمات كتكنكلكجيا نظـ استعماؿ
 نظـ أفّ  المستعمؿ فييا يعتقد التي الدرجة أم، االستعماؿ بنفعية يسمى بما أك االيجابي
 مردكدية عمى بالنفع كتعكد، كعممو ميامو انجاز في لو مفيدة المعمكمات كتكنكلكجيا المعمكمات
 مع المياـ تناسب نمكذج دراسة في بالتعمؽ أكثر االىتماـ يجدر ذلؾ، إلى إضافة ،منظمتو

 .التكنكلكجيا مع التنظيـ تناسب كنماذج التكنكلكجيا
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 مديري لدى المستخدمة اإلدارية المعمومات نظم جودة" بعنوان( م2016, العنزي) دراسة .2
 "نظرىم وجية من التعميمية تبوك منطقة في اإلدارات ومديرات

 لدل المستخدمة اإلدارية المعمكمات نظـ جكدة درجة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىفت
 المنيج الباحث كاستخدـ، نظرىـ كجية مف التعميمية تبكؾ منطقة في اإلدارات كمديرات مديرم

، لمدراسة كأداة البيانات لجمع خاصة استبانة كصممت كما، الحالة لدراسة التحميمي الكصفي
 عينة كشممت، التعميمية تبكؾ بمنطقة اإلدارات كمديرات مديرم مف الدراسة مجتمع كتككف
 كجكد عدـ: أىميا مف النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت، كمديرة مدير( 42) الدراسة
 فركؽ ككجكد، الزمني البعد مجاؿ حكؿ البحث أفراد اتجاىات في احصائية داللة ذات فركؽ
 الدراسة أكصت كقد، المحتكل بعد مجاؿ حكؿ البحث أفراد اتجاىات في احصائية داللة ذات

 برامج كاستخداـ، كالتعميـ التربية إدارات في المعمكمات أقساـ عمؿ كآليات أنظمة تطكير بضركرة
 كيفية في لممسئكليف دكرات عقد كضركرة، المعمكمات كنقؿ كمعالجة حفظ في متطكرة حاسكبية

 .بفاعمية المعمكمات إدارة

  الطبية المنظمات فى المعمومات نظم واقع دراسة" بعنوان( م2016, ضؤالكوافي) دراسة .3

 كفقان  الطبي السجؿ في األكلية البيانات مف الالزمة المحتكيات تحديد إلى الدراسة ىدفت
 الطبية السجالت في الكاردة األكلية البيانات كفاية مدل كتحديد، كالبحثية الطبية لألغراض
 مجتمع كتككف، الدارسة لتحميؿ االستقرائي المنيج الباحثة كاستخدمت، الدراسة محؿ لمستشفيات

، بميبيا غازم بني مدينة في الجميكرية كمستشفى الجالء مستشفى في العامميف مف الدراسة
 المستشفيات في الطبية السجالت أف: أىميا مف كاف النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 كالطبيب المريض خدمة سبيؿ في منيا المطمكب بالدكر تقكـ ال الحالي بكضعيا الدراسة محؿ
 الطبية السجالت مكضكع اعطاء عدـ عمى تؤكد كأيضان ، كاألبحاث الدراسات كفي كالمستشفى
 النظاـ ضعؼ كبالتالي ،كجكدىا مف اليدؼ يحقؽ ال مما أىميتو مف بالرغـ الكافي االىتماـ

 داخؿ الطبية السجالت بإدارة االىتماـ بضركرة الباحثة أكصت كقد، الحالي المعمكماتي
 أساليب اتباع كضركرة، المستشفى داخؿ الطبية بالسجالت خاص قسـ كاستحداث المستشفى

 كترتيب ،المريض بطاقة باستخداـ الفيرسة نظاـ مثؿ الطبية لمسجالت جيدة كاستخراج حفظ
 .مكحدان  ترتيبان  السجالت في المكجكدة النماذج
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: الستراتيجية المرونة فى وأثرىا المعمومات نظم جودة" بعنوان( م2015, الغنم أبو) دراسة .4

 "جدة بمدينة العاممة السعودية والسفر السياحة شركات عمى ميدانية دراسة

 المركنة في المعمكمات نظـ جكدة أثر تحميؿ إلى عاـ بشكؿ الدراسة ىذه ىدفت
 في جدة مدينة في العاممة كالسفر السياحة شركات في المكظفيف نظر كجية مف االستراتيجية

 الذم التحميمي الكصفي المنيج عمى الدراسة في الباحث كاعتمد، السعكدية العربية المممكة
، لمدراسة النظرم االطار لبناء، الجاىزة كالمصادر المراجع إلى بالرجكع مكتبيان  مسحان  تضمف

 إلى الدراسة كتكصمت(. االستبانة) الدراسة أداة بكاسطة البيانات لجمع الميداني كاالستطالع
 المعمكمات نظـ جكدة ألبعاد إحصائية داللة ذك أثر يكجد: أىميا مف كاف النتائج مف مجمكعة

، كالسفر السياحة لشركات السكقية المركنة، كالسفر السياحة لشركات االستراتيجية المركنة) في
 االىتماـ بتعزيز الدراسة أكصت كقد(، السعكدية كالسفر السياحة شركات في االنتاجية كالمركنة
 بتدريب كاالىتماـ، المعمكمات تكنكلكجيا في التطكرات أحدث كتبني المعمكمات نظـ بعناصر
 الكفاءة لتحسيف المختمفة الشركات أقساـ عمى العامميف كتدكير النظـ جكدة أبعاد عمى العامميف

 .األىداؼ تحقيؽ في
 نمط عمى المعمومات تكنولوجيا نظم تطبيق تأثير" بعنوان( م2015, الرحمن عبد) دراسة .5

 "العامة المنظمات في اإلدارية القرارات صنع

 العامة، المنظمات في المعمكمات تكنكلكجيا نظـ تطبيؽ فكائد معرفة إلى الدراسة ىدفت
 المنظمات في اإلدارية القرارات اتخاذ أنماط عمي المعمكمات تكنكلكجيا نظـ تطبيؽ تأثير كتحميؿ
 صناعة عند كالالمركزم كالمركزم كالجماعي الفردم النمط دراسة عمي التركيز خالؿ مف العامة
 إلى الدراسة كخمصت، الدارسة في القرار صنع منيج الباحثة كاستخدمت، اإلدارية القرارات
 تستخدميا التي اآلليات أىـ مف المعمكمات تكنكلكجيا نظـ تعتبر: أىميا مف النتائج مف مجمكعة
 التي المعيارية المكاصفات مف مجمكعة ىناؾ كأف، أعماليا جميع في العامة المنظمات أغمبية
 البيانات إلتاحة المناسب كالتكقيت الدقة،: كىي كالمعمكمات البيانات أنظمة كفاءة تحدد

 كعدـ كاالتساؽ االستخداـ، كسيكلة عمييا، كاالعتماد ، كالكفاية مستخدمييا، إلي كالمعمكمات
 مف المرجكة الفكائد تعظيـ أجؿ مف كأيضان ، كالنشر لمنقؿ البيانات كقابمية البيانات، تضارب
 الداعمة العكامؿ مف مجمكعة تكافر ضركرة ذلؾ يتطمب المعمكمات، تكنكلكجيا نظـ تطبيؽ
 بضركرة كاقتناعيا اإلدارة كتأييد دعـ: في تتمثؿ النظـ ىذه تطبيؽ مف القصكل االستفادة لتحقيؽ
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 البشرية المكارد ككفاءة المعمكمات، تكنكلكجيا نظـ الستخداـ الحديثة التطبيقات مف االستفادة
 .بيا الخاصة االستثمارات لتنفيذ المالية المكارد كتكافر الستخداميا، المؤىمة

 في اإلدارية العممية عمى اإلدارية المعمومات نظم أثر" بعنوان( م2014, فكري) دراسة .6
 "أسيوط مدينة مجمس عمى ميدانية دراسة: الحكومية المنظمات

 لممنظمات اإلدارم العمؿ في اإلدارية المعمكمات نظـ أثر قياس إلى الدراسة ىدفت
 مف سيكطأ مدينة بمجمس اإلدارم العمؿ يحققو ما عمى الضكء الدراسة ألقت كما الحككمية
 كاستخدـ، ليا تتعرض التي كالمعكقات اإلدارية العممية متطمبات كأىـ، لممكاطنيف خدمات
 في العامميف مف مككنة الدارسة عينة ككانت، الحالة لدراسة التحميمي الكصفي المنيج الباحث
، لمدراسة كأداة البيانات لجمع استبانة صممت كقد، مكظؼ( 200) عددىـ كالبالغ المجمس
 مف المطمكبة التحتية البنية تكافر: أىميا مف كاف النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت
 األرشفة ككذا، االلكتركنية األنظمة، باإلنترنت االتصاؿ، اآللي الحاسب برامج، األجيزة

 الككادر تعييف إلى يحتاج بكفاءة اإلدارية المعمكمات نظـ لتطبيؽ المتطمبات أف إال، االلكتركنية
 العميا القيادات دعـ كضركرة، العامميف كتطكير تدريب، المجاؿ ىذا في المتخصصة البشرية
 .اإلدارية المعمكمات نظـ لتطبيؽ المعنكم أك المادم سكاء

 نظـ بأىمية الحككمي القطاع في العامميف كعي تنمية بضركرة الدراسة أكصت كقد
 المعمكمات نظـ مجاؿ في المتخصصة التدريبية الدكرات تكفير كضركرة، اإلدارية المعمكمات
 .الحككمي القطاع في لمعامميف اإلدارية

 الدراسات األجنبية: 3.1.2

 في واستخداميا المعمومات نظم إلدارة مقارنة دراسة" بعنوان( Fashiko, 2014) دراسة .1
 "نيجيريا في التربية كميات في التنظيمية الفعالية

 في التنظيمية كالفعالية اإلدارية المعمكمات نظـ استخداـ بيف لممقارنة الدارسة ىدفت
( 65) في مستطمع( 1670) ب قدرت عشكائية عينة اختيار تـ قد ك، نيجيريا في التربية كميات
 عضك( 522، )تدريس ىيئة عضك( 895) مف الدراسة عينة تككنت، نيجيريا في تربية كمية
 صدؽ مف التحقؽ كتـ MISMQ استبياف استخداـ تـ، كطالبة طالب( 253)، أكاديمي غير

 اإلحصاء باستخداـ البيانات تحميؿ تـ، 0.88ك 0.75 نسبة عمى حصمت حيث االستبانة كثبات
 مستكل عند الفرضيات الختبار دنكاف كاختبار التبايف تحميؿ كاستخدـ االستداللي ك الكصفي
 األكلى المرتبة عمى حازت الفدرالي لالتحاد التابعة التربية كميات أف النتائج كشفت، 0.05 داللة



51 
 

 تمتيا ،نيجيريا في التربية كميات في التنظيمية الفعالية في اإلدارية المعمكمات نظـ استخداـ في
 الجامعات في التربية كميات مف أعمى نسبة سجمت كالتي الحككمية الجامعات في التربية كميات

 .الخاصة
 القرار صناع عمى اإلدارية المعمومات نظم تطبيق أثر" بعنوان( Sarlak, 2013) دراسة .2

 "قوم مدينة في العالي التعميم ومؤسسات الجامعات: حالة دراسة -الجامعات في

 القرار صنع عمى اإلدارية المعمكمات نظـ تطبيؽ بأثر المدراء معرفةإلى  الدراسة ىدفت
 كتأثيرىا المعمكمات نظـ كدكر مكقؼ كتحديد تقييـ الدراسة حاكلت كما، األكاديمية البيئات في
 اتبعت، قكـ مدينة في العالي التعميـ كمعاىد الجامعات في المدراء لدل القرار صنع عممية عمى

 تكزيع تـ، البحثية البيانات لجمع المكتبي البحث إلى باإلضافة المسحية الطريقة الدراسة
 ىناؾ أف الدراسة نتائج كأشارت، SPSS برنامج باستخداـ كتحميميا العينة عمى االستبانات

 المدراء أف يعني كىذا، القرار كصنع اإلدارية المعمكمات نظـ استخداـ بيف ىامة ك مباشرة عالقة
 تككف قراراتيـ نتائج أف يتكقعكف أكبر بشكؿ القرار صنع في المعمكمات نظـ يطبقكف الذيف
 القرار اتخاذ في المعمكمات نظـ الستخداـ االيجابي األثر عمى الدراسة نتائج أكدت كما، أفضؿ
 .التعميمية المؤسسات في
 من المصرفية المعمومات نظم تواجو التي التيديدات" بعنوان( Malami, 2012) دراسة .3

 "ماليزيا في البنوك مدراء نظر وجية

 كجية مف المصرفية المعمكمات نظـ تكاجو التي التيديدات عمى لمتعرؼ الدراسة ىدفت
 البنكؾ مدراء جميع عمى استبانة تكزيع تـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ، ماليزيا في البنكؾ مدراء نظر
 مجاؿ في بخبرتيـ المشاركة البنكؾ لمدراء يتيح برنامج كجكد عمى النتائج كأظيرت، ماليزيا في
 ضمانان  يكفر كفعاؿ كاضح داخمية رقابة نظاـ ككضع تصميـ في المدراء مساعدة، المخاطر تمؾ
 المعمكمات معظـ إف حيث، الداخمية الرقابة بنظاـ عاـ اىتماـ كجكد، البنؾ رسالة لتحقيؽ كافيان 
 في كالفعالية الكفاءة ذات الداخمية الرقابة ممارسة لتعزيز قاعدة كجكد إلى يؤدم كىذا، جدان  سرية

 سياسات بكضع تيتـ أف البنؾ فركع عمى يجب أنو عمى الباحث كأكصى، المالية المؤسسات
 ثقافة تطكير يجب كما، التيديدات ىذه حدكث احتماؿ مف لمحد األمنية الرقابة كاجراءات
 ال كي كمالئمة منتظمة بصكرة المعمكمات أمف بنظاـ يتعمؽ فيما كمياراتيـ كمعرفتيـ المكظفيف
 أمف نظاـ ضمف كفعالة مناسبة رقابة اجراء استحداث يجب لذلؾ، البنؾ داخؿ أخطاء تحدث

 .لدييا المعمكمات أمف نظاـ كتطكر تنافسي كضع في البنكؾ تبقى أف أجؿ مف المعمكمات
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المعمومات في دور تكنولوجيا " بعنوان( Al- Ammary & Others,2012) دراسة .4
  مممكة البحرين"-تعزيز أداء المنظمات الغير الحكومية

 مف البحريف مممكة في الحككمية غير المنظمات أكضاع في البحث إلى الدراسة ىدفت
 تكنكلكجيا اعتماد كراء الكامنة األسباب، المعتمدة المعمكمات تكنكلكجيا أنكاع، منيا جكانب عدة

 اعتماد ألثر كاالدراؾ، المعمكمات تكنكلكجيا اعتماد دكف تحكؿ التي كالعقبات المعمكمات
 تنظيـ تعزيز في االنترنت استخداـ أىمية كتصكر، التنظيمي األداء لتعزيز المعمكمات تكنكلكجيا
 في العاممة الحككمية غير المنظمات مف الدراسة مجتمع كتككف، الحككمية غير المنظمات
 كضعت حيث، آرائيـ الستطالع منيا منظمة( 200) مف عينة اختيار تـ حيث، البحريف
 مممكة في الحككمية غير المنظمات قبؿ مف المعمكمات تكنكلكجيا العتماد إطاران  الدارسة
 غير المنظمات في كاإلدارييف التنفيذييف المدراء عمى خاص بشكؿ الدراسة تطبيؽ كتـ، البحريف
 غير المنظمات مختمؼ مع التعامؿ في المعمكمات تكنكلكجيا بأىمية كعييـ لتعزيز الحككمية
 المكظفيف مع التكاصؿ كتعزيز المنظمة المعمكمات إدارة مثؿ مياـ إلدارة كذلؾ الحككمية

 حكؿ قراراتيـ عمى تعكس أف يجب كالتي ذلؾ مف كأكثر الفعاؿ اإلدارم العمؿ كأداء كالمتطكعيف
 .مؤسساتيـ في المعمكمات تكنكلكجيا اعتماد

نظم المعمومات اإلدارية وعممية اتخاذ القرارات  " بعنوان( Nowduri, 2011) دراسة .5
 " مقترحات وتوصيات -اإلدارية

 اتخاذ عمى القدرة ضكء في اإلدارية المعمكمات نظـ دكر كصؼ إلى الدراسة ىدفت
 األعماؿ تنظيـ في األعمى المستكل إدارة عمى كأثرىا القرار صنع عممية إف حيث، القرار

 كالتحديات القيكد الدراسة ىذه كتناقش، القرارات اتخاذ عمى التركيز خالؿ مف يفسر التجارية
 مجمكعة إلى الدراسة تكصمت كقد. القرار صنع عممية في اإلدارية المعمكمات نظـ تكاجو التي
 الصعب مف تجعؿ اإلدارية المعمكمات لنظـ الديناميكية الطبيعة أف: أىميا مف النتائج مف
 نظـ كأف، كالمقترحات كاالستراتيجيات المبادئ مكاكبة عمى القدرة المنظمات لبعض سبةبالن

 تمؾ تحمؿ المنظمات بعض عمى يصعب مكمفة مادية متطمبات إلى بحاجة اإلدارية المعمكمات
 بضركرة الدراسة أكصت كقد، الخبرات مف لكثير بحاجة اإلدارية المعمكمات نظـ كأف، التكاليؼ

 ينبغي كأيضان ، العمؿ في الدقة لتكخي اإلدارية المعمكمات نظـ متابعة في زيادة ىناؾ يككف أف
 صنع عمميات مع تتناسب المعمكمات لتنظيـ طريقة ايجاد األعماؿ كأصحاب المدراء عمى
 .القرار
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 المعمومات نظم أثر لقياس نموذج تصميم" بعنوان( Abugabah-et al.,2010) دراسة .6
 "المستخدمين أداء عمى المحوسبة

 أداء عمى المحكسبة المعمكمات نظـ أثر لقياس جديد نمكذج تصميـ إلي الدراسة ىدفت
 المككنات المعمكمات، جكدة النظاـ، جكدة: كىي مؤثرة عكامؿ أربعة عمى يعتمد المستخدـ

 تكضيح مع السابقة التقييـ نماذج معظـ الدراسة ىذه كعرضت ،البشرية الخصائص التكنكلكجية،
 ىناؾ أف الباحثكف رأم حيث التطكير، مكضكع النمكذج كبيف بينيما كاالختالؼ التشابو أكجو

 المعمكمات نظـ استخداـ أثر فيـ عممية يسيؿ شامالن  نمكذجان  ليككف النمكذج ىذا لتطكير ضركرة
 كنمكذج معان  ذكرىا السابؽ ربعةاأل العكامؿ استخداـ تعزز الدراسة ىذه. المستخدـ أداء عمى
 أداء عمى التأثير فييا يتـ التي لمطريقة كاضحان  كفيمان  تصكران  لتعطي التقييـ لعممية كاحد

 .المختمفة الظركؼ في المستخدـ
 

 تحسين في المعمومات تكنولوجيا مساىمة تقييم" بعنوان( Ben Asscili, 2009) دراسة .7
 "الطبية القرارات اتخاذ عممية

 اتخاذ عممية تحسيف في المعمكمات تكنكلكجيا مساىمة تقييـ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 الكبير، الضغط تحت بالعمؿ تتسـ بيئات في تعمؿ التي الطكارئ أقساـ في الطبية، القرارات

 مثؿ المتبعة، اإلحصاء كسائؿ عمى اعتمادان  المرضى، سجالت تحميؿ الباحث استخدـ كلقد
 كتكصمت. الفرضيات مف لمتحقؽ االنحدار كمعادالت االرتباط، كمعامؿ المتكسطات، مقارنة
 قرارات في القديمة المرضى معمكمات جعةامر : أىميا مف كاف النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة
 بحثيا، يمكف التي المتكررة القبكؿ عمميات مف بالتقميؿ ساىمت أنيا كما األقساـ، لدخكؿ القبكؿ

 مف كبرأ بشكؿ القبكؿ عمميات في تساىـ المحمية، القديمة المرضى معمكمات كمراجعة
 القبكؿ، عمميات في المؤثرة المعمكمات مككنات كأف الخارجية، القديمة المرضى معمكمات
 عمميات مف المعمكمات المجتمع، مف المعمكمات السابقة، القبكؿ معمكمات حكؿ تمحكرت
 .السابقة الخارجية العمميات معمكمات التصكير،
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 دراسات تناولت المنظمة الذكية وعالقتيا بمتغيرات أخرى 3.2
 الدراسات العربية: 3.2.1

 األمنية المنظمات بناء في ودورىا الستراتيجية القيادة" بعنوان( م2016, الربابعة) دراسة .1
 المممكة في الدرك لقوات العامة والمديرية العام األمن مديرية بين مقارنة دراسة -الذكية
 "الياشمية األردنية

 األمنية المنظمة بناء في االستراتيجية القيادة دكر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
، الياشمية األردنية المممكة في الدرؾ لقكات العامة المديرية كفي، العاـ األمف مديرية في الذكية

 لجمع مخصصة استبانة صممت كقد، الحالة لدراسة التحميمي الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ
 عددىـ كالبالغ، كرائد كمقدـ عقيد برتبة المديرية ضباط مف الدراسة عينة كتككنت، البيانات

 كميارة، الرؤية تشكيؿ ميارة تكفر: أىميا نتائج عدة إلى الدارسة كتكصمت. ضابط( 70)
 مستكل العميا القيادات لدل االستراتيجية القيادة كميارات، االستراتيجي التنفيذ كميارة، التركيز
 مديرية في الذكية نظمةكاأل االلكتركنية الحككمة أنظمة بتطبيؽ الدراسة أكصت كقد، جدان  مرتفع
، كتطبيقات ممارسة ذكية أمنية منظمات إلى لمكصكؿ الدرؾ لقكات العامة كالمديرية العاـ األمف

 كانشاء، الذكية األمنية كالمنظمات االستراتيجية بالقيادة يتعمؽ فيما التدريبية الدكرات كتكثيؼ
 .األمنية االستراتيجية القيادات اعداد يتكلى الداخمية لكزارة يتبع االستراتيجية لمقيادة مركز
 أنموذج لتطوير األعمال ريادية استراتيجية صياغة" بعنوان( م2016, فرعون) دراسة .2

, العراق زين العراق في المتنقمة التصالت شركات في تطبيقي بحث: الذكية المنظمات
 "كورك, سيل آسا

 أنمكذج كتطكير، األعماؿ ريادية استراتيجية بيف العالقة مف التحقؽ إلى الدراسة ىدفت
 استبانة كصممت الدراسة في التحميمي الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ، الذكية المنظمات
 كبعضان  العاـ، المدير معاكف العاـ، المدير) مف الدراسة عينة كتككنت، البيانات لجمع خاصة

، المبحكثة المنظمةفي  العامميف( الشعب كمسؤكلي األقساـ، مدراء اإلدارة، مجمس أعضاء مف
 استراتيجية بيف معنكية ارتباط عالقة كجكد، منيا النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة كخمصت
 كبيران  اىتمامان  المتنقمة االتصاالت شركات كتكلي كما، الذكية المنظمات كتطكير األعماؿ ريادية

 مسؤكلياتيـ يدرككف المتنقمة االتصاالت شركات في العاممكف كأف، األعماؿ ريادية باستراتيجية
، فاعؿ بشكؿ األعماؿ ريادية استراتيجية أسمكب تبني بضركرة الدراسة أكصت كقد، دقيؽ بشكؿ
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 الخطط ككضع، أمثؿ استثماران  األعماؿ ريادية استراتيجية باستثمار المنظمات قياـ كضركرة
 .الذكية المنظمات تطكير في األعماؿ ريادية استراتيجية دكر لتفعيؿ المستقبمية كالبرامج

 - األزمات إدارة في الذكية المنظمة خصائص أثر: "بعنوان( م2015, ردايدة) دراسة .3
 "عمان بمدينة الخاصة المستشفيات في تطبيقية دراسة

 المستشفيات في األزمات إدارة في الذكية المنظمة خصائص أثر بياف إلى الدراسة ىدفت
 لجمع كأداة كاالستبانة التحميمي، الكصفي المنيج الباحثة كاستخدمت، عماف مدينة في الخاصة
 بالمستشفيات اإلدارييف كالمشرفيف األقساـ كرؤساء المدراء عمى االستبانة كزعت، البيانات
 مف كاف النتائج مف مجمكعة إلى الدارسة كخمصت، عماف مدينة نطاؽ ضمف الكاقعة الخاصة
 عالقة ككجكد، مرتفع بشكؿ التحميؿ كحدة نظر كجية مف المستمر التعمـ خاصية تكفر، أىميا
 كفيـ االستراتيجية البدائؿ تكليد المستمر، التعمـ) بأبعادىا الذكية المنظمة خصائص بيف قكية
 احتكاء، األزمة لحدكث االستعداد، األزمة استكشاؼ، األزمات إدارة كبيف جية مف( البيئة
 مف عماف مدينة في الخاصة المستشفيات في األزمة مف التعمـ، كالتكازف النشاط استعادة، األزمة
 لحؿ السميمة االستراتيجية البدائؿ مف مجمكعة بتقديـ الدراسة أكصت كقد، أخرل جية

 مدل لمعرفة االستراتيجية لمبدائؿ التقييـ كسائؿ تكفير، كالمحتممة الطارئة كاألزمات المشكالت
 المختمفة التنظيمية البيئة متغيرات تطكير عمى كالعمؿ، كاألزمات المشكالت حؿ ليةآل مالئمتيا

 نقاط تمثؿ كي التنظيمية ثقافتو كأخيران  المستشفى مكارد ثـ التنظيمي بالييكؿ بدءان  لممستشفيات
 ضعؼ نقاط تككف فأ مف بدالن  الخارجية التيديدات مكاجية في المستشفيات عمييا ترتكز قكة

 .لألزمات ان كمصدر 
 المنظمات بناء في وأثرىا الستراتيجية القيادة جدارات: "بعنوان( م2015, النواصرة) دراسة .4

 ("        كادبي) والتطوير لمتصميم الثاني عبداهلل الممك مركز عمى ميدانية دراسة -الذكية

 المديريف لدل االستراتيجية القيادة جدارات أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 ،الذكية المنظمة بناء في( كادبي) كالتطكير لمتصميـ الثاني عبداهلل الممؾ مركز في العامميف

 مف الدراسةكعينة  مجتمع تشكؿ ،الدراسة أىداؼ تحقيؽل التحميمي الكصفي المنيج كاتبع الباحث
 مف تشكيالتو بجميع( كادبي) كالتطكير لمتصميـ الثاني عبداهلل الممؾ مركز في العامميف جميع

 كالبالغ (اإلنتاج كمشرفي األقساـ كرؤساء كمساعدييـ المديريف) كىـ (كالكسطى العميا دارةاإل)
 القياـ كبعد، (107) مجممو ما منيا استرجع، استبانة (120) تكزيع كتـ( 120) عددىـ

 داللة ذك أثر كجكد أىميا كاف النتائج بعض إلى تـ التكصؿ الالزمة اإلحصائية التحميالتب



56 
 

( القيادية كالجدارات االستراتيجي التفكير جدارات) بأبعادىا االستراتيجية القيادة لجدارات إحصائية
 بناء في( كادبي) كالتطكير لمتصميـ الثاني عبداهلل الممؾ مركز في العامميف المديريف لدل

 .الذكية المنظمة
 في لمشركة المستدامة الستراتيجية صياغة: "بعنوان( م2013,وآخرون الطائي) دراسة .5

 العراق زين شركة في المدراء من عينة آلراء استطالعية دراسة -الذكية المنظمات بناء
 "لالتصالت

 زيف شركة في المستدامة االستراتيجية كاقع كقياس كتشخيص تحميؿ إلىالدراسة  ىدفت
 زيف شركة في الذكية المنظمة بناء في المستدامة االستراتيجية دكر كقياس كتحميؿ لالتصاالت،
 في كافة العاممة اإلدارية المستكيات مف مديران ( 92) مف الدراسة عينة تككنت ،لالتصاالت

 كبعد ،كالعميؽ الشامؿ بالتحميؿ االستطالعي المنيج اتباع تـ كقد ،لالتصاالت زيف شركة
 اىتماـ أبرزىا النتائج مف العديد إلى الدراسة تكصمت المناسبة اإلحصائية األساليب استخداـ
 الشركة دكر تعزيز في ساىـ عناصرىا كبكؿ المستدامة باالستراتيجية لالتصاالت زيف شركة
 بأبعاد المستدامة االستراتيجية ألبعاد كاضحان  تأثيران  ىناؾ كأف الذكية المنظمات مف كجعميا
 .الذكية المنظمة

 اإلبداع عمى بالتعمم والتوجو الذكية المنظمة أثر" بعنوان( م2012, عجيالت) دراسة .6
 "األردن في والتطوير والتصميم  البرمجة شركات عمى تطبيقية دراسة -التقني

 تشكؿك  ،التقني اإلبداع عمى بالتعمـ كالتكجو الذكية المنظمة أثر بياف إلى الدراسة ىدفت
 فقد الدراسة عينة أما ،األردف في كالبرمجة كالتطكير التصميـ شركاتكافة  مف الدراسة مجتمع
 ،شركة( 21)عددىا كالبالغ عماف مدينة في العاممة كالتطكير كالتصميـ البرمجة شركات شممت
 المستكيات مختمؼ مف الشركات ىذه في العامميف األفراد مف كالتحميؿ المعاينة كحدة مثمت كقد

 التحميمي الكصفي المنيج استخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ،(161) عددىـ كالبالغ اإلدارية
 خالؿ مف الفرضيات كاختبار كتحميميا البيانات لجمع التطبيقي، األسمكب استخداـ كتـ السببي،
 عممية إجراء كبعد ،الدراسة متغيرات مجاؿ في المعمكمات لجمع رئيسة أداة استخدمت استبانة
 ذم أثر كجكد: أبرزىا النتائج مف عدد إلى الدراسة تكصمت كفرضياتيا الدراسة لبيانات التحميؿ
 بناء، المكارد مناقمة، البيئة فيـ، الغايات بمكغ) الذكية المنظمة خصائصبيف  إحصائية داللة
 كالتطكير كالتصميـ البرمجة شركات في التقني كاإلبداع بالتعمـ التكجو عمى( الجماعي الذكاء
 فيـ، الغايات بمكغ) الذكية المنظمة لخصائص معنكية داللة ذم تأثير ككجكد عماف، بمدينة
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 متغير بالتعمـ التكجو بكجكد التقني اإلبداع عمى( الجماعي الذكاء بناء، المكارد مناقمة، البيئة
 .عماف بمدينة كالتطكير كالتصميـ البرمجة شركات في كسيط

 الدراسات األجنبية: 3.2.2

ظمة العوامل الرئيسية في تحقيق المن " بعنوان( Nasabi & Safarpour, 2009) دراسة .1
  جامعة شيراز لمعموم الطبية" -الذكية من وجية نظر العاممين

 نظر كجية مف الذكية المنظمة تحقيؽ في الرئيسة العكامؿ تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت
( 280) مف الدراسة عينة تككنت كقد ،2008 العاـ في الطبية لمعمكـ شيراز جامعة في العامميف
 استبانة استخداـ تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ،عشكائية بطريقة اختيارىـ تـ الجامعة في عامالن 
 الرئيسة العكامؿ أف أبرزىا النتائج مف العديد إلى الدراسة تكصمت كقد ،Albrecht قبؿ مف معدة

 كنشر كالرصؼ كالمحاذاة كالتغيير االستراتيجية الرؤية في تتمثؿ الذكية المنظمة لتحقيؽ
 .المعرفة

 قطاع شركات لدى المتوافرة اإلمكانات مستوى تقييم": بعنوان ((Goh, 2006 دراسة .2
 " سنغافورة في المقاولت

 في المقاكالت قطاع شركات لدل المتكافرة اإلمكانات مستكل تقييـ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 في الشركات نفس مع مقارنات إجراء خالؿ مف كذلؾ ،ذكية منظمات أنيا يعكس بما سنغافكرة
 الدراسة مجتمع تككف ،ككؿ الشماؿ كمنطقة كفمندا كالسكيد، الدنمارؾ، مثؿ الدكؿ مف مجمكعة
 مجاالت في متخصصة سنغافكرة في المقاكالت قطاع في تعمؿ شركة( 754) مف كعينتيا
 المنتجات تصنيع كأخيران  كالتشييد كالبناء العقارات، كتطكير الكميات، كمسح كاليندسة، العمارة،
 تكصمت ،شركة( 84) مجممو ما استجاب الدراسة، عينة عمى االستبانات تكزيع كبعد ،كالمكاـز
 في الشركات كامكانات المعمكمات تكنكلكجيا اعتماد أف برزىاأ النتائج مف العديد إلى الدراسة
 أف تبيف التقييـ، إجراء خالؿ كمف ،ذكية منظمات تصبح أف مف الشركات يمكف البناء قطاع
 مف االستفادة: كىي العالـ أنحاء جميع كفي سنغافكرة في المقاكالت لصناعة اتجاىات ستة ىناؾ
 مكارد تخطيط نظـ تنفيذ كتنظيمي، قانكني إطار ضمف العمؿ لالتصاالت، التحتية البنية

 ذكاء قدرات بناء في االستثمار كالتطبيقات، البيانات قكاعد بيف التكامؿ لتحقيؽ المنظمة
 التكنكلكجية كاحتياجاتيـ األفراد عمى كالتركيز األعماؿ، عمميات ىندسة إعادة ممارسة األعماؿ،
 .الحجـ كالصغيرة المتكسطة الشركات في التغيير إدارة عمى كالقدرة
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 "الرقمية العصور في الذكية المنظمة" بعنوان( Filos, 2005) دراسة .3

 كقد، الرقمية العصكر في المتغير المنظمة لنمكذج صكرة رسـ إلى الدراسة ىدفت
 عف الناتجة لمتغيرات ديناميكية كاستجابة نشأ كالذم الذكية المنظمة لمفيكـ الدراسة تعرضت
 المنظمة تمؾ ىي الذكية المنظمة بمفيكـ المقصكد أف الدراسة أكضحت كقد، الرقمي االقتصاد

 البشر بيف ربطت كالتي، العالمية المعمكماتية الشبكة عمى العتمادبا كتعمؿ، بالمعرفة تقاد التي
 ثالثي شبكيان  ترابطان  ىناؾ أف عمى الدراسة أكدت كما، أدكراىـ عف النظر بغض كالمنظمات

 كالتكسع، كالمعمكمات االتصاؿ بتقنية تمكينيا: في يتمثؿ الذكية المنظمة في كمتقنان  كاسعان  األبعاد
 ايجاد في البالغة األىمية عمى الدراسة كأكدت، العالي المعرفي كالربط، الفرقي التنظيـ في

 تتطمب الذكية المنظمة إدارة كأف، العصر ىذا في ذكية المنظمة تصبح ألف المالئمة الظركؼ
 (.كاالبداع، المعرفة، المعمكمات، الناس) المنظمة في المتعددة الذكاء مصادر إلدارة كبرل مقدرة

، األكركبي لممنظكر كفقان  كخصائصيا، الذكية المنظمة لكصؼ الدراسة تعرضت كقد
 الدراسة ركزت كقد، الحديثة التقنيات استخداـ حكؿ يتمحكر الذكية لممنظمة آخر بعدان  كأضافت

 .البيئية لممتغيرات المنظمة استجابة كضركرة بالمعرفة المنظمي الذكاء عالقة عمى

 بناء: الداخمي النييار من األمان" بعنوان( Finkelstein & Jackson, 2005) دراسة .4
 "الذكية القيادة

 مف كؿ كاعتبرت، الذكية القيادة كخاصة، الذكية المنظمة كصؼ إلى الدراسة ىدفت كقد
، الذكية لممنظمة الثالثة الرئيسية األعمدة الذكية كاالستراتيجية، الذكية كالعممية، الذكية القيادة
 بيف بالمقارنة قامت سنكات ست الدراسة ىذه كاستمرت، سابقة دراسات نتائج إلى استندت كقد

، لمفشؿ تعرضت ثـ، ناجحة كانت التي الشركات بيف الرئيسية الفركؽ كبينت التنظيمية األنماط
 عمى كالييمنة كالنجاح االستمرار عمى المحافظة استطاعت كالتي الناجحة األخرل كالشركات
 بأنيا تتميز المنظمات ىذه أف إلى الباحثاف كأشار(، الذكية المنظمة) أسمياه ما كىك السكؽ
 لبقائيا القكية الدعائـ تشكؿ كالتي الثالثة ألعمدتيا المنتظـ كالتحسيف المتابعة عمى تعمؿ

 بحثيا في الدراسة ركزت كما، الذكية كالعممية، الذكية االستراتيجية، الذكية القيادة: كىي كنجاحيا
 إلى الدراسة كتكصمت، رئيس بشكؿ بيا تتمتع التي السمات أىـ عمى الذكية القيادة لمكضكع
 كأف، الذكية القيادة المنظمة تمتمؾ أف ىي الذكية المنظمات بناء خطكة بأف تفيد ىامة نتيجة
 عقميا كتفتح، بحيكيتيا القيادة احتفاظ مف لمتأكد كمنظمة ثابتة أسس كفؽ مككناتيا كتقيـ تفيـ
 .ذكية كمنظمات يميزىا الذم
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ما دور المنظمات الذكية لمتغمب عمى الصعوبات " بعنوان( Levin, 2004) دراسة .5
 القتصادية وخمق الفرص المستقبمية" 

 لتييئتيا الذكية المنظمات قبؿ مف المستخدمة األساليب عرض إلى الدراسة ىدفت
 ،تحديات مف تكاجيو ما ضكء في الفرص تكليد مف خاللو مف تتمكف بمكضع كمنظمة ككضعيا
، بفعالية األعماؿ إدارة، لممنظمة الجكىرية القيـ تحديد):ىي أساليب ثمانية الدراسة كناقشت
 في االستثمار، لممكظفيف االحتراـ إظيار، جديدة منتجات تطكير، المنظمة رؤية كتشذيب تطكير
ظيار، الحاكمية تطكير، التسكيؽ  (.المعنكيات كا 

 األسئمة كافة عف بكضكح اإلجابة عمى القدرة لدييا الذكية المنظمات أف إلى كأشارت
 بينيـ كتربط كالزبائف كالعامميف بالقيادة تيتـ أنيا كما منافسييا، عف تتميز تجعميا بطريقة

 .ذاتيا لبناء تستخدميا كقكية كاضحة رؤية كلدييا كتشاركيـ،

 السابقة الدراسات عمى التعقيب 3.3
 قد الدراسات تمؾ أف يتضح، الباحث استعرضيا التي السابقة الدراسات جممة عمى تعقيبان 

، تناكلتيا التي كالمكضكعات، تحقيقيا إلى سعت التي األىداؼ باختالؼ كاختمفت تعددت
 .فييا تمت التي كالبيئات

 عمى يدؿ كىذا، ـ2004 عاـ بعد الفترة في أجريت قد السابقة الدراسات معظـ أف يظير .1
 .لممكضكع النسبية الحداثة

 إلى ىدفت كالتي، السابقة لمدراسات البحثية التكجيات تعددت: الدراسة ىدؼ حيث مف .2
 كتأثره اإلدارية المعمكمات نظـ كحكؿ، اإلبداع في كأثرىا الذكية المنظمة دكر تعريؼ

 في  اإلدارية المعمكمات نظـ أثر دراسة إلى الحالية الدراسة ىدفت حيف في، أخرل بمتغيرات
 .الذكية المنظمات بناء تعزيز

 النكع حيث مف السابقة الدراسات كعينات مجتمعات تباينت إذ: كالعينة المجتمع حيث مف .3
 المممكة، األردف، مصر) كىي عمييا طبقت التي البيئات في بالتنكع أيضان  كتميزت، كالعدد
 تعني فيما(، كالعراؽ، ليبيا، سنغافكرة، الجزائر، نيجيريا، ماليزيا، البحريف، السعكدية العربية
 مف تككنت فييا التحميؿ كحدة، كعينة مجتمعان  غزة قطاع في التقنية بالكميات الحالية الدراسة
 .الكميات ىذه في يةاإلشراف الكظائؼ في العامميف

 أك الميداني الجانب في كطبقت، التحميمي الكصفي المنيج السابقة الدراسات معظـ استخدمت .4
 .منيا دراسة كؿ أىداؼ لتحقيؽ، المعمكمات جمع في رئيسية كأداة االستبانة منيا المسحي
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 العالقة كضحت فبعضيا، االدارية المعمكمات نظـ مكضكع تناكلت التي الدراسات اختمؼ .5
 كبعضيا(، ـ2015) الغنـ أبك كدراسة اإلدارية المعمكمات كنظـ االستراتيجية المركنة بيف

(، 2015) الرحمف عبد كدراسة اإلدارية القرارات كصنع اإلدارية المعمكمات نظـ بيف ربطت
 كدراسة، اإلدارية كالعممية المعمكمات نظـ بيف ربطت التي( ـ2014) فكرم كدراسة

(Fashiko (2014 التنظيمية الفعالية في اإلدارية المعمكمات نظـ دكر كضحت التي ،
، المصرفية المعمكمات نظـ تكاجو التي التيديدات بينت التي Malami (2012) كدراسة
 المحكسبة المعمكمات نظـ أثر لقياس نمكذج صممت التي Abugabah (2010) كدراسة
 .المستخدميف أداء عمى

 الربابعة دراسة: مثؿ أخرم بمتغيرات كعالقتيا الذكية المنظمة الدراسات بعض تناكلت .6
 ردايدة كدراسة، الذكية المنظمات بناء في االستراتيجية القيادة دكر بينت التي( ـ2016)
 دراسة كأيضان ، األزمات إدارة في الذكية المنظمة خصائص أثر بينت التي( ـ2015)

 المنظمات بناء في كأثرىا االستراتيجية القيادة جدارات بيف ربطت التي( ـ2015) النكاصرة
  كدراسة، كاالبداع الذكية المنظمة بيف ربطت التي( ـ2012) عجيالت كدراسة، الذكية

Filos (2005) الرقمية العصكر في الذكية المنظمة كصفت كالتي. 

 :السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما 3.4
 بناء تعزيز في اإلدارية المعمكمات نظـ أثر دراسة إلى الحالية الدراسة ىدفت: الدراسة ىدؼ - أ

 الدراسات بخالؼ، الذكية كالمنظمة اإلدارية المعمكمات نظـ بيف ربطت أم، الذكية المنظمة
 .فقط المتغيرات ىذه أحد تناكلت التي السابقة

 كالمنظمة اإلدارية المعمكمات نظـ بيف تجمع التي الباحث عمـ حد عمى األكلى الدراسة تعتبر - ب
 .غزة قطاع في التقنية الكميات عمى تطبؽ التي الذكية

 .الكميات ىذه في اإلشرافية المناصب تحميميا ككحدة، غزة بقطاع التقنية الكميات الدراسة عينة - ت

 :في السابقة الدراسات من الستفادة أوجو 2.5
 الدراسة. فكرة بناء - أ
 . الدراسة محاكر تحديد - ب
 .النظرم اإلطار عرض - ت
 .االستبانة تككيف - ث
 . كالجيد الكقت لتكفير السابقة الدراسات عمييا اعتمدت التي كالكتب المراجع - ج
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 تمت التي كالكيفية الدراسات، ىذه في المتبعة اإلحصائية كاألساليب الدراسة منيج اختيار - ح
 . فييا

 . الدراسات ىذه في البيانات تحميؿ - خ
 . النتائج مقارنة - د
 .كالمقترحات التكصيات تقديـ - ذ
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 :مقدمة 4.1
كعينة الدراسة، منيج الدراسة، كاألفراد مجتمع الدراسة سكؼ يتـ في ىذا الفصؿ كصؼ 

، كما يتضمف ىذا الفصؿ دمة كطرؽ إعدادىا، كصدؽ كثبات األداةأداة الدراسة المستخ كأيضان 
في تقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيا، كأخيران المعالجات اإلحصائية  تمتكصفان لإلجراءات التي 

 في تحميؿ الدراسة. تـ اعتمادىاالتي 

  منيجية الدراسة:  4.2

يعتبر منيج الدارسة الطريقة التي يسمكيا الباحث حتى يصؿ في النياية إلى نتائج 
و في حؿ مشكمة البحث، خاصة بمكضكع الدراسة، كما كيعتبر أيضان األسمكب الذم يتـ استخدام

 (.  ـ1002إضافة إلى أنو العمـ الذم يعني بكيفية إجراء البحكث العممية )عبيدات كآخركف، 
 تعزيز أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية فيدراسة لمكصكؿ إلى  كيسعى البحث
المنيج مع  ، كىذا يتفؽدراسة ميدانية عمى الكميات التقنية بقطاع غزة بناء المنظمة الذكية
 البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع البحث لتفسيرىاكافة تكفير  ىدفو الذمالكصفي التحميمي 

كالكقكؼ عمى دالالتيا، كحيث أف المنيج الكصفي التحميمي يتـ مف خالؿ الرجكع  كتكضيحيا
كالصحؼ كالمجالت كغيرىا مف المكاد التي يثبت صدقيا بيدؼ  كالكتبلمكثائؽ المختمفة 

ىذا سيعتمد عمى  فإف البحث ،(1ص، ـ1001البحث )اآلغا،  أىداؼتحميميا لمكصكؿ إلى 
كالتفصيمية حكؿ مشكمة البحث، كلتحقيؽ تصكر أفضؿ   الدقيقة المعرفةمنيج لمكصكؿ إلى ال

سمكب العينة العشكائية الطبقية في اختياره لمظاىرة مكضع الدراسة، كما أنو سيستخدـ أكأدؽ 
 في جمع البيانات األكلية. االستبانةلعينة الدراسة، كسيستخدـ 
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 طرق جمع البيانات: 4.3

 عمى نكعيف مف البيانات حثالب اعتمد
 البيانات األولية: .1

عينة مف مجتمع البحث  جمع بياناتكتـ ذلؾ مف خالؿ تكزيع استبيانات بيدؼ 
كبالتالي جمع كحصر كافة المعمكمات الالزمة لمكضكع البحث، كبعد ذلؾ العمؿ عمى تحميميا 

االحصائي كأيضان استخداـ االختبارات المناسبة لمكصكؿ إلى دالالت  SPSSباستخداـ برنامج 
 ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة.

 :البيانات الثانوية .5

راجعة كافة الدكريات كالكتب كالمنشكرات المتعمقة بمكضكع الدراسة، كذلؾ مف خالؿ م
، كأية بناء المنظمة الذكيةتعزيز نظم المعمومات اإلدارية في  أثر استخدامبدراسة  كالمتعمقة

مراجع قد يرل الباحث أنيا تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي، كقاـ الباحث مف خالؿ المجكء 
الدراسة، بالتعرؼ عمى األسس كالطرؽ العممية السميمة في كتابة لممصادر الثانكية في 

 الدراسات، ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت كتحدث في مجاؿ الدراسة.
 مجتمع وعينة الدراسة: 4.4

 في التقنية الكميات في اإلشرافية الكظائؼ في العامميف جميع مف الدراسة مجتمع يتككف
-2016الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  الفصؿ في كميات خمس عددىا البالغ غزة قطاع
 .(87) عددىـ كالبالغ ـ2017

كتـ تكزيع االستبانة عمى الشامؿ،  المسح طريقة باستخداـ الدراسة عينة اختيار تـقد ك 
 تاالستبيانا، كبعد تفحص %95.40استبانة كىك ما نسبنو  83د تـ استرداد قك ، عينة الدراسة
نظران لعدـ تحقؽ الشركط المطمكبة لإلجابة، كبذلؾ يككف عدد  تاستبيانا 6تـ استبعاد 

، %87.36استبانة كىي ما نسبتو  77التي تـ االعتماد عمييا لمكصكؿ إلى النتائج  تاالستبيانا
 ئص كسمات عينة الدراسة  كما يمي:كالجداكؿ التالية تبيف خصا
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الشخصية:الجزء األول: المعمومات   

 الجنس. 1
% مف عينة  5.5% مف عينة الدراسة مف "الذككر" ك ..55( أف ..5يبيف جدكؿ رقـ )

يعتمد عمى الذككر كيثؽ  ككنوالدراسة مف "االناث"، كيعزك الباحث ذلؾ إلى ثقافة المجتمع  
بقدراتيـ االدارية، كقدرتيـ عمى مكاجية كافة الظركؼ المحيطة بالعمؿ، كككف الكظائؼ 
االشرافية تحتاج لجيد كبير كمتابعة مستمرة فإف الميكؿ تتجو نحك تعييف الذككر في الكظائؼ 

 االشرافية.
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس : (4.1جدول )

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %92.1 70 ذكر
 %7.9 6 أنثى

 100.0 76 المجموع
 

 
 يوضح متغير الجنس :(4.1شكل )

 العمر. 2
 سنة إلى 30% مف عينة الدراسة تراكحت أعمارىـ "28.9( أف 4.2يبيف جدكؿ رقـ )

 50قؿ مف أ سنة إلى 40% مف عينة الدراسة تراكحت أعمارىـ "53.9"، كسنة 40أقؿ مف 
إلى ، كيعزك الباحث ذلؾ "سنة 25مف أكثرمف عينة الدراسة تراكحت أعمارىـ "% 17.1"، كسنة
 عمى فيكالقادر  مةيالطك  الخبرة ذكك يايعم ستحكذي غزة قطاع في كمياتال في ايالعم اإلدارة أف

  .المستمر ريكالتطك  تيـاخبر  ؼيكتكظ أفضؿ بشكؿ كمياتال إدارة
 

92.1% 

7.9% 

 متغير الجنس
 ذكر

 أنثى



66 
 

توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر: (4.2جدول )  

 النسبة المئوية التكرار العمر
 5 5 سنة 55أقؿ مف 

 %55.5 55 سنة 55إلى أقؿ مف  55مف 

 %25.5 .5 سنة 25 أقؿ مف إلى 55مف 

 %..5. 5. سنة فأكثر 25مف 

 111.1 76 المجموع

 

 
 يوضح متغير العمر :(4.2شكل )

 المؤىل العممي. 3
% مف عينة الدراسة المؤىؿ العممي ليـ "بكالكريكس"، 5.2.( أف 5.5يبيف جدكؿ رقـ )

ينة الدراسة المؤىؿ % مف ع55.5ك% مف عينة الدراسة المؤىؿ العممي ليـ "ماجستير"، 25.5ك
 عمى الحصكؿ إمكانية لتكافر الماجستير حممة نسبة ارتفاع الباحث عزكيك "، دكتكراهالعممي ليـ "

 تحصيمو إلى القدرة عدـ إلى هار الدكتك  حممة نسبة كتدني المحمية، الجامعات في الدرجة ىذه
 ىيكميتيا ضمف كالماجستير البكالكريس بحممة تكتفي الكميات سياسة أف بسبب غزة داخؿ

 ىـ االستبانة عمى المجيبيف مف%  55.2 كنسبتيا العظمى الغالبية أف الباحث رليك  .اإلدارية
 ءاآر  استطالع تستيدؼ سةاالدر  ألف كذلؾ (هار كالدكتك  الماجستير) العميا الشيادات حممة مف

 .سةاالدر  نتائج يعزز كىذا الكميات، في فيةااإلشر  الكظائؼ في العامميف
  

0.00% 

28.95% 

53.95% 

17.11% 

 متغير العمر

 سنة 30أقل من 

 سنة 40إلى  30من 

 سنة 50إلى  40من 

 50أكثر من 
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  المؤىل العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير: (4.3جدول )
 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 %5.2. 5 بكالكريكس

 %25.5 52 ماجستير

 %55.5 55 دكتكراه

 111.1 76 المجموع

 

 
 يوضح متغير المؤىل العممي :(4.3شكل )

 سنوات الخبرة. 4
مف عينة الدراسة تراكحت سنكات الخبرة لدييـ "مف % 7.9( أف 4.4يبيف جدكؿ رقـ )

 10% مف عينة الدراسة تراكحت سنكات الخبرة لدييـ"92.1سنكات"، ك 10قؿ مف أ إلى 5
 في العامميف اختيار معايير أحد تعد الخبرة سنكات أف إلى كيعزك الباحث ذلؾ "،فأكثر كاتسن

 عمميـ متطمبات الستيعاب ان كمؤشر  سةاالدر  عينة داأفر  كفاءة عمى يدؿ كىذا، فيةار شاإل الكظائؼ
 الالزمة. تاالميار  كاكتساب بمينية بعمميـ القياـ عمى تساعدىـ الكاسعة خبرتيـ أف كما بسيكلة،

  سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير: (4.4جدول )
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 5 5 سنكات 2اقؿ مف 

 %5.5 5 سنكات 5. إلى 2مف 

 %..55 55 سنكات 5.أكثر مف 

 111.1 76 المجموع

 

10.53% 

59.21% 

30.26% 

 متغير المؤهل العلمي

 بكالوريوس

 ماجستير

 دكتوراه
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 يوضح متغير سنوات الخبرة :(4.4شكل )
 المستوى الوظيفي:. 5

% 5.2.، ك"عميد% مف عينة الدراسة المستكل الكظيفي"5.5( أف 5.2يبيف جدكؿ رقـ )
راسة المستكل الكظيفي الد% مف عينة 82.9، كاسة المستكل الكظيفي "نائب عميد"مف عينة الدر 

 في تنكع فييا كيكجد اتالكمي عمى مطبقة سةاالدر  ككف ذلؾ الباحث عزكيك "رئيس قسـ"، 
 يفسر كىذا أقساـ رؤساء كجكد يتطمب مما ،لمكمية التطكيرية الحاجات لتمبي الكظيفية المسميات

 تركيبة مع يتناسب كىذا عميد، مف ألكثر تحتاج ال الكمية ككف إلى إضافة النسبة، ارتفاع
 سالمة عمى يدؿ مما التقنية، الكميات في كاإلدارية الكظيفية المسميات حسب سةار دال مجتمع
 .ألعمى اتجينا كمما األعداد تقؿ حيث التنظيمي الييكؿ

 

 المستوى الوظيفي توزيع عينة الدراسة حسب متغير: (4.5جدول )
 النسبة المئوية التكرار المستوى الوظيفي

 %6.6 5 عميد
 %10.5 8 نائب عميد
 %82.9 63 رئيس قسم

 100.0 76 المجموع
 

0.00% 7.89% 

92.11% 

 سنوات الخبرة

 سنوات 5اقل من 

 10إلى اقل من  5من 
 سنوات

 سنوات 10أكثر من 
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 يوضح متغير المستوى الوظيفي :(4.5شكل )

 الكمية. 6
، "فمسطيف التقنية كميةمف عينة الدراسة مف " %32.9( أف 4.6يبيف جدكؿ رقـ )

كمية راسة مف "مف عينة الد %6.6، ك"العمكـ كالتكنكلكجيا كميةمف عينة الدراسة مف " %21.1ك
"، األزىر -كمية الدراسات المتكسطةمف عينة الدراسة مف " %15.8، ك"تدريب غزة

  ".الجامعية لمعمـك التطبيقية الكميةالدراسة مف " عينة%مف 23.7ك
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الكمية: (4.6جدول )

 النسبة المئوية التكرار الكمية
 %55.5 52 فمسطيف التقنية كمية

 %...5 5. الكمية الجامعية لمعمـك كالتكنكلكجيا

 %5.5 2 كمية مجتمع تدريب غزة

 %2.5. 5. كمية الدراسات المتكسطة

 %55.5 5. الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية

 111.1 76 المجموع

 

6.58% 

10.53% 

82.89% 

 المستوى الوظيفي

 عميد

 نائب عميد

 رئيس قسم
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 يوضح متغير الكمية :(4.6شكل )

 :أداة الدراسة 4.5
 التالي:كقد تـ إعداد االستبانة عمى النحك 

 تـ تصميـ استبانة بشكؿ أكلي كذلؾ الستخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات. -.

 بعد ذلؾ تـ عرضيا عمى المشرؼ كذلؾ لمتحقؽ مف درجة مالءمتيا لجمع البيانات. -5

 تـ تعديؿ االستبانة بشكؿ مبدئي كذلؾ حسب تكجييات المشرؼ. -5
االختصاص، حيث قامكا بعد ذلؾ عرضت االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف ذكم  -5

 بعممية التعديالت المناسبة مف حيث الحذؼ أك الزيادة، مع تقديـ جممة مف النصائح.

 القياـ بدراسة ميدانية مبدئية لالستبانة كمف ثـ عمؿ التعديالت المناسبة. -2

, ولقد تم تقسيم تكزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة -5
 كما يمي: انو إلى جزأين الستب

 فقرات. 2تككف ىذا الجزء مف بيانات عينة الدراسة الشخصية كتككف مف :  الجزء األول - أ

 بناء المنظمة الذكية تعزيز استخدام نظم المعمومات اإلدارية في أثر يتناكؿ الجزء الثاني: - ب
 يف كما يمي:كتـ تقسيمو إلى محكر 

 كيتككف مف خمس مجاالت كىي:المحور األول: موارد نظم المعمومات اإلدارية,  .1

  :فقرات. 5تككف مف كي بشرية )األفراد(الموارد الالمجال األول 

  فقرات. 2كيتككف مف المجال الثاني: موارد األجيزة والمكونات المادية  

  فقرات. 5كيتككف مف المجال الثالث: موارد البرمجيات 

  فقرات. 2كيتككف مف المجال الرابع: موارد البيانات 

  فقرات. 2كيتككف مف المجال الخامس: موارد الشبكات 

32.89% 

21.05% 

6.58% 

15.79% 

23.68% 

 متغير الكلية

 كلية فلسطين التقنية

 الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

 كلية مجتمع تدريب غزة

 كلية الدراسات المتوسطة

 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
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 المحور الثاني: المنظمة الذكية, وتتكون من خمس مجالت وىي: .2

  فقرات. 5ويتكون من المجال األول: فيم البيئة 

  فقرات. 5تكون من ويالمجال الثاني: الرؤية الستراتيجية 

  فقرات. 5ويتكون من المجال الثالث: التعميم المستمر 

  فقرات. 5ويتكون من المجال الرابع: العمميات الذكية 

  فقرات. 5ويتكون من المجال الخامس: الذكاء الجماعي 

مكافؽ " تعني 5إجابات حيث الدرجة " 5كقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة  مككنة مف 
 (.4.7ة كما ىك مكضح بجدكؿ رقـ )بشد معارض" تعني  1كالدرجة " بشدة

 

 مقياس اإلجابات: (4.7جدول )
 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة التصنيؼ

 1 2 3 4 5 الدرجة
 

 صدق وثبات الستبيان: 4.6
سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو )العساؼ، نقصد بصدؽ االستبانة أف نتأكد مف أنيا 

 ناحيتيف األكلى كىي أف تشتمؿ االستبانة عمى جميع (، كما يقصد بالصدؽ "555ـ، ص552.
، بحيث كضكح فقرات االستبانة كمفرداتيا كالثانيةجب أف تدخؿ في التحميؿ ، العناصر التي ي

مف تـ التأكد (، كقد 55.ص، ـ.555 ،)عبيدات كآخركف "يمكف فيميا مف جميع مف يستخدميا
 صدؽ أداة الدراسة كما يمي:

 تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف.صدق فقرات الستبيان : 

أداة الدراسػػة فػػي صػػكرتيا األكليػػة  تػػـ عػػرض الصــدق الظــاىري لــ داة ) صــدق المحكمــين( -1
تألفػػت مػػف مجمكعػػة مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي كػػؿ  مػػف عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف 

كمتخصصػيف كجامعة القدس المفتكحة كجامعة األقصػى ككمية فمسطيف التقنية  جامعة األزىر
كيكضػػح الممحػػؽ رقػػـ  كبمديػػة جباليػػا كديػػكاف المػػكظفيف العػػاـ، ،فػػي التربيػػة كالعمػػـك اإلحصػػائية

( أسػػػماء المحكمػػػيف الػػػذيف قػػػامكا مشػػػككريف بتحكػػػيـ أداة الدراسػػػة، كقػػػد طمػػػب الباحػػػث مػػػف .)
قياس ما كضعت ألجمو، كمػدل كضػكح المحكميف مف إبداء آرائيـ في مدل مالئمة العبارات ل

نتمػػي إليػػو، كمػػدل كفايػػة العبػػارات تصػػياغة العبػػارات كمػػدل مناسػػبة كػػؿ عبػػارة لممحػػكر الػػذم 
لتغطية كؿ محكر مف محاكر متغيػرات الدراسػة األساسػية ىػذا باإلضػافة إلػى اقتػراح مػا يركنػو 

الدراسػػػة،  ألداةضػػػركريان مػػػف تعػػػديؿ صػػػياغة العبػػػارات أك حػػػذفيا، أك إضػػػافة عبػػػارات جديػػػدة 
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المطمكبػػة  ةككػػذلؾ إبػػداء آرائيػػـ فيمػػا يتعمػػؽ بالبيانػػات األكليػػة الخصػػائص الشخصػػية كالكظيفيػػ
 مف المبحكثيف، إلى جانب مقياس ليكارت المستخدـ في االستبانة.

كاستنادان إلى المالحظات كالتكجييات التي أبداىا المحكمكف قاـ الباحث بإجراء 
معظـ المحكميف، حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة  التعديالت التي اتفؽ عمييا

 البعض اآلخر منيا. 
تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات االسػػتبياف  :صــدق التســاق الــداخمي لفقــرات الســتبانة -5

، لـ يتـ استثناؤىا مف عينة الدراسػة مفردة  55عمى عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجميا 
 كذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو كما يمي: 

 موارد نظم المعمومات اإلدارية الصدق الداخمي لفقرات المجال األول: .1
 (الموارد البشرية )األفرادالصدق الداخمي لفقرات المحور األول:  - أ

المعدؿ الكمي لفقرات المحكر  معامالت االرتباط بيفقيمة ( 4.8جدكؿ رقـ )يكضح 
بينة دالة عند كالذم يبيف أف معامالت االرتباط الم، وكؿ فقرة مف فقراتك  (البشرية)الموارد األكؿ 

الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rف قيمة (، حيث أ0.05مستكل داللة )
فقرات المحكر األكؿ  أف  كد، كىذا يؤ 0.05لكؿ فقرة أقؿ مف  كالقيمة االحتمالية، 0.361

 صادقة لما كضعت لقياسو.
 الصدق الداخمي لفقرات المحور األول: الموارد البشرية: (4.8جدول )

 القيمة الحتمالية معامل الرتباط  الفقرة الرقم
 0.000 **0.699 بسيكلة كبصكرة مباشرة مع المسئكؿ عف نظاـ المعمكمات. نتكاصؿ  1

استفساراتي في الكقت  مىالمعمكمات ع يجيب المسئكؿ عف نظاـ 2
 0.000 **0.703 المحدد.

في نظاـ المعمكمات مع المياـ  يفتتناسب خبرات كمؤىالت العامم 3
 0.000 **0.880 المككمة إلييـ.

المختمفة مف  جياتالعاممكف في نظاـ المعمكمات احتياجات ال فيـيت 4
 0.000 **0.794 النظاـ.

في النظاـ بشكؿ دكرم لتطكير مياراتيـ  يتكفر تدريب لمعامميف 5
 0.000 **0.645 كقدراتيـ.

 0.000 **0.693 يشارؾ العاممكف في تصميـ كتطكير نظاـ المعمكمات.  6
 0.05، * دالة عند  0.01** دالة عند 

 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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 موارد األجيزة والمكونات المادية: الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني - ب
المعدؿ الكمي لفقرات المحكر الثاني ( معامالت االرتباط بيف 5.5جدكؿ رقـ )يكضح  

، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط وكؿ فقرة مف فقرات( ك المادية كالمككناتموارد األجيزة )
الجدكلية  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rف قيمة حيث أ(، 5.52بينة دالة عند مستكل داللة )الم

فقرات المحكر  ، كىذا يؤكد أف5.52لكؿ فقرة أقؿ مف  القيمة االحتمالية، ك 0.361كالتي تساكم 
 صادقة لما كضعت لقياسو.  الثاني

 الداخمي لفقرات المحور الثاني: موارد األجيزة والمكونات الماديةالصدق : (4.9جدول )
 القيمة الحتمالية معامل الرتباط  الفقرة الرقم
 0.000 **0.800 تتكفر أجيزة الحاسكب المالئمة لطبيعة عمؿ النظاـ. 1

2 
خراج البيانات المتكاجدة مع متطمبات  تتناسب كسائؿ إدخاؿ كا 

 عمؿ النظاـ.
0.871** 0.000 

 0.000 **0.826 تتـ صيانة األجيزة بشكؿ سريع عند حصكؿ األعطاؿ. 3

4 
تتكفر في النظاـ مساحات تخزيف مناسبة ككافية لممعمكمات 

 المستخدمة.
0.887** 0.000 

تحرص اإلدارة العميا عمى مكاكبة المستجدات التقنية في مجاؿ  5
 نظـ المعمكمات.

0.765** 0.000 

 0.05، * دالة عند  0.01** دالة عند 
 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث: موارد البرمجيات - ت
 البرمجيات الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث موارد: (4.10جدول )

 القيمة الحتمالية معامل الرتباط  الفقرة الرقم
 0.000 **0.762 تتالءـ البرمجيات المستخدمة مع طبيعة عمؿ النظاـ. 1
 0.000 **0.855 تتكفر جميع التعميمات الضركرية لتشغيؿ البرامج. 2
 0.000 **0.821 تتكفر برامج حماية لمنع اختراؽ البرامج. 3
 0.000 **0.692 البرامج المعمكمات بالكمية كالدقة المناسبتيف.تكفر  4
 0.000 **0.857 يتم تقييم وتحديث وصيانة البرامج المستخدمة بشكل دوري ومستمر. 5
 0.000 **0.840 يعطي النظاـ الحالي تغذية راجعة. 6

 0.05، * دالة عند  0.01** دالة عند 
 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 



74 
 

 ( يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثالث4.10جدكؿ رقـ )
كالمعدؿ الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند  (موارد البرمجيات)

المحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف ألكؿ فقرة  ف القيمة االحتماليةأ(، حيث  0.05مستكل داللة )
،  كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الثالث  صادقة 0.361الجدكلية كالتي تساكم  rمة يكبر مف قأ

 و.لما كضعت لقياس
 الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: موارد البيانات - ث

المعدؿ الكمي لفقرات المحكر الرابع  ( معامالت االرتباط بيف4.11جدكؿ رقـ )يكضح  
، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل وكؿ فقرة مف فقراتك  (موارد البيانات)

، 0.361الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rف قيمة حيث أ(،  0.05داللة )
صادقة لما   فقرات المحكر الرابع ، كىذا يؤكد أف5.52لكؿ فقرة أقؿ مف  القيمة االحتماليةك 

 كضعت لقياسو.
 الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع موارد البيانات: (4.11جدول )

معامل  الفقرة الرقم
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 **0.848 يتـ االستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في الحصكؿ عمى البيانات. 1
 0.000 **0.854 ال يكجد تكرار لمبيانات في قكاعد البيانات المخزنة. 2
 0.000 **0.879 يتـ تحديث البيانات بشكؿ دكرم كمستمر. 3
 0.000 **0.710 تتناسب البيانات المتاحة مع احتياجات العمؿ. 4
 0.000 **0.761 تمتاز البيانات بالجانب الكمي كسيكلة الرجكع إلييا. 5

 0.05، * دالة عند  0.01** دالة عند 
 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 الداخمي لفقرات المحور الخامس: موارد الشبكاتالصدق  - ج

المعدؿ الكمي لفقرات المحكر ( معامالت االرتباط بيف 4.12جدكؿ رقـ )يكضح 
، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة وكؿ فقرة مف فقرات( ك الشبكات مكاردالخامس )

الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rف قيمة حيث أ(،  0.05عند مستكل داللة )
  فقرات المحكر الخامس ، كىذا يؤكد أف5.52لكؿ فقرة أقؿ مف  القيمة االحتمالية، ك 0.361

 صادقة لما كضعت لقياسو.
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 موارد الشبكاتالخامس الصدق الداخمي لفقرات المحور : (4.12جدول )
 الحتماليةالقيمة  معامل الرتباط  الفقرة الرقم
 0.000 **0.748 تتناسب الشبكة المتكفرة مع احتياجات العمؿ. 1
0.826** تنجز الشبكة المتكفرة العمؿ المطمكب بسرعة كافية. 2  0.000 
0.670** ال تحدث انقطاعات كأعطاؿ في الشبكة المستخدمة. 3  0.000 
0.871** تتـ عممية صيانة الشبكة بشكؿ دكرم كمستمر. 4  0.000 

5 
تحرص اإلدارة العميا عمى مكاكبة المستجدات التقنية الحديثة في 

 مجاؿ الشبكات.
**0.859  0.000 

 0.05، * دالة عند  0.01** دالة عند 
 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

  موارد نظم المعمومات اإلداريةالصدق البنائي لممجال األول: 
كؿ فقرة ك  المعدؿ الكمي لممجاؿ األكؿ ( معامالت االرتباط بيف4.13جدكؿ رقـ )يكضح 

ف حيث أ(، 0.05، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )ومف فقرات
لكؿ فقرة  القيمة االحتمالية، ك 0.361الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rقيمة 

 األكؿ  صادقة لما كضعت لقياسو. فقرات المجاؿ ، كىذا يؤكد أف5.52أقؿ مف 
 البنائي لممجال األول موارد نظم المعمومات اإلداريةالصدق : (4.13جدول )

 القيمة الحتمالية معامل الرتباط  الفقرة الرقم
 0.000 0.666** المكارد البشرية )األفراد( 1
 0.000 0.870** مكارد األجيزة كالمككنات المادية 2
 0.000 0.894** مكارد البرمجيات 3
 0.000 0.881** مكارد البيانات 4
 0.000 0.751** مكارد الشبكات 5
 0.05، * دالة عند  0.01** دالة عند 

 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 المنظمة الذكية :الثانيالصدق الداخمي لفقرات المجال  .2

 فيم البيئةالصدق الداخمي لفقرات المحور األول:  - أ
المعدؿ الكمي لفقرات المحكر األكؿ  معامالت االرتباط بيف( 5..5يكضح جدكؿ رقـ )

كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل ، وكؿ فقرة مف فقراتك  (فيم البيئة)
، 0.361الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rف قيمة حيث أ(، 5.52داللة )
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فقرات المحكر األكؿ  صادقة لما  ، كىذا يؤكد أف5.52لكؿ فقرة أقؿ مف  القيمة االحتماليةك 
 كضعت لقياسو.

 فيم البيئةالصدق الداخمي لفقرات المحور األول: : (4.14جدول )
 القيمة الحتمالية معامل الرتباط  الفقرة الرقم
**0.881 يتـ تشخيص حاالت عدـ التأكد البيئي بدقة. 1  0.000 
**0.811 يؤخذ بعيف االعتبار حاالت عدـ التأكد البيئي عند اتخاذ أم قرار. 2  0.000 
**0.948 يتكفر أنظمة كمختصيف لتقييـ آثار حاالت عدـ التأكد البيئي. 3  0.000 

4 
منيا في اتخاذ  يتـ تحديد مصادر عدـ التأكد البيئي لالستفادة

 القرارات.
0.937**  0.000 

5 
يتـ تحديد حاالت عدـ التأكد البيئي المتعمقة بالقرارات كيتـ التكاصؿ 

 مع المختصيف لمعالجتيا.
0.892**  0.000 

 0.05، * دالة عند  0.01** دالة عند 
 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 الرؤية الستراتيجية: الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني - ب
(  يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني 2..5جدكؿ رقـ ) 

بينة دالة عند كالمعدؿ الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط الم (الرؤية الستراتيجية)
المحسكبة  rكقيمة  5.52لكؿ فقرة أقؿ مف  ف القيمة االحتمالية(، حيث أ5.52مستكل داللة )
، كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الثاني  صادقة لما .5.55الجدكلية كالتي تساكم  rأكبر مف قيمة 
 .كضعت لقياسو

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: الرؤية الستراتيجية: (4.15ول )جد
 القيمة الحتمالية معامل الرتباط  الفقرة الرقم
 0.000 **0.841 يتـ عمؿ مراجعة منتظمة لبيئة العمؿ لتحديد الفرص كالتيديدات. 1

2 
يتـ عمؿ مناقشة مستمرة لبيئة العمؿ كالطرؽ المستخدمة 

 التحديات الحالية كالمستقبمية.لمكاجية 
0.764** 0.000 

 0.000 **0.892 تصرح االدارة العميا بشفافية عف التكجيات االستراتيجية. 3
 0.001 **0.557 يكجد دليؿ ارشادم كاضح لتكجيو العمؿ. 4
 0.000 **0.819 تكجد رؤية كاضحة لممؤسسة كيعرفيا جميع العامميف. 5

 0.05دالة عند ، *  0.01** دالة عند 
 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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 التعمم المستمرالصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث:  - ت
المعدؿ الكمي لفقرات المحكر الثالث  معامالت االرتباط بيف (4.16جدكؿ رقـ )يكضح 

، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند وكؿ فقرة مف فقراتك  (التعمم المستمر)
الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rف قيمة حيث أ(،  0.05مستكل داللة )

  فقرات المحكر الثالث يؤكد أف، كىذا 5.52لكؿ فقرة أقؿ مف  القيمة االحتمالية، ك 0.361
 صادقة لما كضعت لقياسو.

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث التعمم المستمر: (4.16جدول )
 القيمة الحتمالية معامل الرتباط  الفقرة الرقم
 0.000 **0.859 ترحب اإلدارة العميا باألفكار اإلبداعية الجديدة. 1

2 
ىناؾ اجراءات عممية تيدؼ لمتعمـ المستمر لمكاجية 

 التغيرات البيئية. 
0.848** 0.000 

 0.000 **0.862 يتـ تحديد الفرص بناءن عمى تميزىا بشكؿ مستمر. 3
 0.000 **0.935 يتـ تكفير الفرص كالمكارد الالزمة لمتعمـ. 4
 0.000 **0.859 ينظر لمتغير االيجابي كعممية ىامة مربحة. 5

 0.05، * دالة عند  0.01** دالة عند 
 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 العمميات الذكيةالصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع:  - ث
المعدؿ الكمي لفقرات المحكر الرابع  االرتباط بيف( معامالت 4.17جدكؿ رقـ )يكضح 
معامالت االرتباط المبينة دالة عند  ، كالذم يبيف أفوفقرة مف فقرات كؿك ( )العمميات الذكية
الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rف قيمة أحيث (، 0.05مستكل داللة )

 فقرات المحكر األكؿ  صادقة. ، كىذا يؤكد أف5.52مف لكؿ فقرة أقؿ  القيمة االحتماليةك ،0.361
 العمميات الذكيةالصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع : (4.17جدول )

 القيمة الحتمالية معامل الرتباط  الفقرة الرقم
 0.000 **0.820 تستخدـ التقنيات الحديثة كالمتطكرة في العمؿ. 1
0.778** التدفؽ الكاسع كالحر لممعمكمات.تدعـ أنظمة المعمكمات المستخدمة  2  0.000 
0.808** تمكف األنظمة المستخدمة العامميف مف أداء أعماليـ بكفاءة كفاعمية. 3  0.000 

يتكفر في األنظمة المستخدمة إنذار مبكر لألزمات التخاذ القرارات  4
0.677** االستراتيجية في الكقت المناسب.  0.000 

0.777** المتغيرات البيئية المتسارعة. ىناؾ تكيؼ سريع مع 5  0.000 
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 الذكاء الجماعيالصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس:  - ج

المعدؿ الكمي لفقرات المحكر  ( معامالت االرتباط بيف4.18جدكؿ رقـ )يكضح 
، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة وكؿ فقرة مف فقراتك  (الذكاء الجماعيالخامس )

الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rف قيمة حيث أ(، 0.05عند مستكل داللة )
صادقة   فقرات المحكر الثاني ، كىذا يؤكد أف5.52لكؿ فقرة أقؿ مف  القيمة االحتمالية، ك 0.361

 لما كضعت لقياسو.
 الخامس الذكاء الجماعيالصدق الداخمي لفقرات المحور : (4.18جدول )

 القيمة الحتمالية معامل الرتباط  الفقرة الرقم
 0.000 **0.811 يسكد في المؤسسة العمؿ الجماعي كركح الفريؽ. 1

يكجد فريؽ عمؿ استراتيجي قادر عمى التعامؿ مع الظركؼ المتغيرة  2
0.769** كاألزمات.  0.000 

0.901** فريؽ العمؿ االستراتيجي مف المتميزيف كمف تخصصات مختمفة.يتككف  3  0.000 
0.912** يكجد مناخ تنظيمي يعزز االبداع الجماعي. 4  0.000 
0.756** تربط فرؽ العمؿ الجماعي ركابط اجتماعية خاصة. 5  0.000 

 0.05، * دالة عند  0.01** دالة عند 
 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 المنظمة الذكيةالصدق البنائي لممجال الثاني: 
كالمعدؿ المجاؿ الثاني (  يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 4.19جدكؿ رقـ )

(، حيث إف 0.05الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )
 الجدكلية كالتي تساكم rمة يكبر مف قأالمحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف ألكؿ فقرة  االحتماليةالقيمة 
 .صادقة لما كضعت لقياسوالمجاؿ الثاني كبذلؾ تعتبر فقرات ، 0.361

 الصدق البنائي لممجال الثاني المنظمة الذكية: (4.19) جدول
 القيمة الحتمالية معامل الرتباط  الفقرة الرقم
 0.000 0.690** فيـ البيئة 1
 0.000 0.772** الرؤية االستراتيجية 2
 0.000 0.868** التعمـ المستمر 3
 0.000 0.910** العمميات الذكية 4
 0.000 0.837** الذكاء الجماعي 5
 0.05، * دالة عند  0.01** دالة عند 

 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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 الصدق البنائي لمحاور الدراسة -2
كالمعدؿ الكمي لممحاكر  الكميالمجمكع يبيف معامالت االرتباط بيف  (4.20جدكؿ رقـ )

(، حيث إف 0.05أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ) يبيف، كالذم لممحاكر
الجدكلية كالتي  rمة يكبر مف قأالمحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف أفقرة  لكؿ القيمة االحتمالية

 .سوصادقة لما كضعت لقيا المحاكركبذلؾ تعتبر فقرات ، 0.361 تساكم
 لالستبانةمعامل الرتباط بين كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي : (4.20جدول )
 مستوى الدللة معامل الرتباط محتوى المحور المحور

 موارد نظم المعمومات اإلداريةالمجال األول: 
 0.001 0.557** المكارد البشرية )األفراد( األول
 0.000 0.834** كالمككنات الماديةمكارد األجيزة  الثاني
 0.000 0.861** مكارد البرمجيات الثالث
 0.000 0.813** مكارد البيانات الرابع

 0.000 0.718** مكارد الشبكات الخامس
 المجال الثاني: المنظمة الذكية

 0.001 0.577** فيـ البيئة األول
 0.000 0.749** الرؤية االستراتيجية الثاني
 0.000 0.862** التعمـ المستمر الثالث
 0.000 0.878** العمميات الذكية الرابع

 0.000 0.783** الذكاء الجماعي الخامس
 0.05، * دالة عند  0.01** دالة عند 

 0.361"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 0.463"  تساكم 28كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 

 :Reliabilityثبات فقرات الستبانة 
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبان لك تكرر تطبيقيا 

(، كقد أجرل الباحث خطكات 555 ـ،552.عمى األشخاص ذاتيـ في أكقات مختمفة )العساؼ، 
ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا  فالثبات عمى العينة االستطالعية نفسيا بطريقتي

 كركنباخ.
: تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف Split-Half Coefficientطريقــة التجزئــة النصــفية  -1

رتبػػػة لكػػػؿ بعػػػد كقػػػد  تػػػـ تصػػػحيح بػػػيف معػػػدؿ األسػػػئمة الفرديػػػة الرتبػػػة كمعػػػدؿ األسػػػئمة الزكجيػػػة  ال
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-Spearmanمعػػػػػػامالت االرتبػػػػػػاط  باسػػػػػػتخداـ معامػػػػػػؿ ارتبػػػػػػاط سػػػػػػبيرماف  بػػػػػػراكف لمتصػػػػػػحيح )

BrownCoefficient :حسب المعادلة  التالية ) 
معامؿ الثبات =  

1

2

ر

( أف ىناؾ معامؿ .5.5حيث ر معامؿ االرتباط كقد بيف جدكؿ رقـ ) ر

 لفقرات االستبياف مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة. ثبات كبير نسبيان 
 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(: (4.21جدول )

 محتوى المحور المحور
عدد 
 الفقرات

التجزئة 
 النصفية

معمل الرتباط 
 المصحح

  موارد نظم المعمومات اإلداريةالمجال األول: 
 0.904 0.825 6 البشرية )األفراد(المكارد  األول
 0.941 0.888 5 مكارد األجيزة كالمككنات المادية الثاني
 0.935 0.878 6 مكارد البرمجيات الثالث
 0.920 0.851 5 مكارد البيانات الرابع

 0.928 0.865 5 مكارد الشبكات الخامس
  المجال الثاني: المنظمة الذكية

 0.967 0.936 5 فيـ البيئة األول
 0.828 0.706 5 الرؤية االستراتيجية الثاني
 0.930 0.869 5 التعمـ المستمر الثالث
 0.855 0.747 5 العمميات الذكية الرابع
 0.931 0.871 5 الذكاء الجماعي الخامس

 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2
كذلؾ كطريقة أخرل لقياس الثبات ا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة طريقة ألف تـ استخداـ

( أف معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئف الباحث عمى استخداـ 5.55جدكؿ رقـ ) كقد كضح
 االستبانة بكؿ طمأنينة.

 معامل الثبات )طريقة ألفا كرونباخ(: (4.22جدول )
 ألفا كرونباخ   عدد الفقرات محتوى المحور المحور

 المعمومات اإلداريةموارد نظم المجال األول: 
 0.824 6 المكارد البشرية )األفراد( األول
 0.883 5 مكارد األجيزة كالمككنات المادية الثاني
 0.884 6 مكارد البرمجيات الثالث
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 ألفا كرونباخ   عدد الفقرات محتوى المحور المحور
 0.869 5 مكارد البيانات الرابع

 0.842 5 مكارد الشبكات الخامس
 المجال الثاني: المنظمة الذكية

 0.935 5 فيـ البيئة األول
 0.839 5 الرؤية االستراتيجية الثاني
 0.917 5 التعمـ المستمر الثالث
 0.824 5 العمميات الذكية الرابع
 0.884 5 الذكاء الجماعي الخامس

 المعالجات اإلحصائية: 4.7
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا، فقد تـ استخداـ العديد مف 

 Statisticalالمناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية اإلحصائيةاألساليب 

Package for Social Science (SPSS)  كفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصائية
 المستخدمة في تحميؿ البيانات:

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي )  .1  معارض 1تـ ترميز كا 
(، كلتحديد طكؿ فترة مقياس ليكرت موافق بشدة 5، موافق 4، محايد 3، معارض 2، بشدة

(، 4=1-5الخماسي ) الحدكد الدنيا كالعميا( المستخدـ في محاكر الدراسة، تـ حساب المدل)
(، 0.8=4/5ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصكؿ عمى طكؿ الفقرة أم )

قؿ قيمة في المقياس )كىي الكاحد الصحيح( كذلؾ لتحديد أة إلى بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيم
 ( يكضح أطكاؿ الفترات كما يمي:4.23كجدكؿ رقـ )  ،الحد األعمى لمفترة األكلى كىكذا

 : أطوال الفترات(4.23جدول )
 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 الفترة

 بشدة مكافؽ مكافؽ محايد معارض بشدة معارض التصنيف
 5 4 3 2 1 الوزن

 

لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لعينة الدراسة كأيضان، لتحديد استجابات العينة نحك عبارات  .2
 المحاكر الرئيسية التي تتصمنيا أدارة الدراسة، فقد تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية. 
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عف كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة  العينةلمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات  .3
مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات  , Meanالمتكسط الحسابي فقد تـ حساب  األساسية،

 (.89، ـ1996حسب أعمى متكسط حسابي )كشؾ، 
لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ العينة لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ استجابات   .4

تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم  فقد الرئيسية عف متكسطيا الحسابي،محكر مف المحاكر 
(Standard Deviation)،  أف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في  كمف المالحظ

لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاكر الرئيسية، فكمما  العينةاستجابات 
اقتربت قيمتو مف الصفر كمما تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس )إذا كاف 

  .فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا( االنحراؼ المعيارم كاحد صحيحان 
 .رات االستبانةاختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فق .5
 .معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات .6
 .معادلة سبيرماف براكف لمثبات .7
 .سمرنكؼ لمعرفة نكع البيانات ىؿ تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال -اختبار ككلكمجركؼ .8
9.  (1- Sample K-S). 

لمعرفة الفرؽ بيف متكسط الفقرة  One sample T testلمتكسط عينة كاحدة   tاختبار  .10
  ."3متكسط الحيادم "كال

 .لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف tاختبار  .11
  .تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ثالث متكسطات فأكثر .12
  .اختبار شفيو لمفركؽ المتعددة بيف المتكسطات .13

 خالصةال 4.8
 ،االستبانة كثبات صدؽ سة،االدر  نةيكع مجتمع سة،االدر  ةيمنيج الفصؿ ىذا تناكؿ
 .ةياإلحصائ كالمعالجات
 الختبار استبانة 30 حجميا ةياستطالع نةيع عيتكز  كتـ ،حصر شامؿ استخداـ تـ
 االستبانة كسالمة صدؽ مف التأكد كبعد ،االستبانة كثبات البنائي كالصدؽ الداخمي االتساؽ
 %.95.4 بنسبة استبانة 83 استرداد تـ كقد استبانة، 87 عيتكز  تـ لالختبار
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 كثبات صدؽ إلى التطرؽ تـ كذلؾ سة،االدر  مجتمع كسمات خصائص عرض تـ
 الفصؿ في لعرضيا دان يتمي سةاالدر  لمجاالت ةياإلحصائ المعالجات عف عامة كمقدمة ،االستبانة
 .الخامس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا
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 الفصل الخامس 
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا

 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار التوزيع الطبيعي)اختبار كولمجروف 5.1
 -لمعرفة أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال سكؼ يتـ عرض اختبار ككلمجركؼ

ختبارات المعممية سمرنكؼ، كىذا االختبار ضركرم الختبار الفرضيات، كذلؾ بسبب اشتراط اال
نتائج االختبار حيث أف  يكضح (.-2الجدكؿ رقـ )أف تككف البيانات مكزعة تكزيعان طبيعيان، ك 

( كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع sig.05.0) 5.52لكؿ محكر أكبر مف  القيمة االحتمالية
 التكزيع الطبيعي كيجب استخداـ االختبارات المعممية.

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي): (5.1جدول )
 القيمة الحتمالية Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المحور المحور

 المحور األول: موارد نظم المعمومات اإلدارية
 0.242 1.027 6 المكارد البشرية )األفراد( 1
 0.350 0.932 5 مكارد األجيزة كالمككنات المادية 2
 0.304 0.970 5 مكارد البرمجيات 3
 0.711 0.700 6 مكارد البيانات 4
 0.378 0.911 5 مكارد الشبكات 5

 المحور الثاني: المنظمة الذكية:
 0.339 0.941 5 فيـ البيئة 1
 0.299 0.967 5 الرؤية االستراتيجية 2
 0.223 0.964 5 التعمـ المستمر 3
 0.066 0.948 5 العمميات الذكية 4
 0.095 0.953 5 الذكاء الجماعي 5
 0.197 1.077 52 جميع الفقرات  

 

 ستبانة:تحميل فقرات ال 5.2
 ،(One Sample T testلمعينة الكاحدة )  Tتـ استخداـ اختبار لتحميؿ فقرات االستبانة 

كبر أالمحسكبة  tإذا كانت قيمة   كيككف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى محتكيات الفقرة
 % 60كبر مف أالمتكسط الحسابي النسبي  ك)أ1.995الجدكلية  كالتي تساكم  tمف قيمة 

العينة عمى محتكل  كف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفرادكيك (،0.05ف قؿ مأ لقيمة االحتماليةكا
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المتكسط  )أك1.995-الجدكلية كالتي تساكم tالمحسكبة أصغر مف قيمة  tإذا كانت قيمة الفقرة 
(، كتككف آراء العينة في 0.05قؿ مف أالقيمة االحتمالية ك  % 60قؿ مف أالحسابي النسبي 

 .0.05كبر مف أالفقرة محايدة إذا كاف مستكل الداللة ليا 
 غزة؟ بقطاع التقنية الكميات في اإلدارية المعمومات نظم موارد توافر مستوى السؤال األول: ما

 قام الباحث باإلجابة عن األسئمة التالية:ولإلجابة عمى ىذا السؤال 

 غزة؟ بقطاع التقنية الكميات في )األفراد( توافر الموارد البشرية مستوى . ما1
الكزف ك االنحراؼ المعيارم، المتكسط الحسابي، كالن مف )حساب تـ عنيا  كلإلجابة

 الموارد البشريةلمعينة الكاحدة، لكؿ فقرة مف فقرات محكر  tتـ استخداـ اختبار ك ، (النسبي
في  الموارد البشرية( يكضح تحميؿ فقرات محكر 5.2كالجدكؿ رقـ )، كراكاالستجابة الكمية لممح

 .ةاالستبان
 لمحور الموارد البشريةيوضح استجابة افراد العينة  :(5.2جدول )

 الفقرة الرقم

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

ف 
حرا
الن
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عيا
الم

ي  
ساب

الح
ط 
وس
لمت
ا

بي
نس
ال

 

مة 
قي

t 

لية
تما
لح
ة ا
قيم
ال

 

يب
لترت
ا

 

نتكاصؿ بسيكلة كبصكرة مباشرة مع المسئكؿ  1
 عف نظاـ المعمكمات. 

4.105 0.623 %82.10 15.453 0.000 1 

يجيب المسئكؿ عف نظاـ المعمكمات عمى  2
 استفساراتي في الكقت المحدد.

4.000 0.711 %80.00 12.247 0.000 2 

3 
تتناسب خبرات كمؤىالت العامميف في نظاـ 

 3 0.000 9.577 76.04% 0.730 3.802 المعمكمات مع المياـ المككمة إلييـ.

يتفيـ العاممكف في نظاـ المعمكمات احتياجات  4
 الجيات المختمفة مف النظاـ.

3.736 0.525 %74.72 12.216 0.000 4 

بشكؿ دكرم  يتكفر تدريب لمعامميف في النظاـ 5
 لتطكير مياراتيـ كقدراتيـ.

3.210 0.573 %64.20 3.203 0.002 6 

 5 0.004 2.974 65.52% 0.809 3.276 يشارؾ العاممكف في تصميـ كتطكير النظاـ.  6
  0.000 12.266 73.76% 0.489 3.688 جميع الفقرات 

 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
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 نو :أ كيتضح مف الجدكؿ
%" كالقيمة االحتمالية تساكم 82.10"  بمغ المتكسط الحسابي النسبي "1في الفقرة  رقـ " .1

د اىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفر مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"
كأنو يتـ التكاصؿ بسيكلة كبشكؿ مباشر مع مسئكؿ النظاـ، كيعزك  الفقرة العينة عمى ىذه

 ".د نظاـ اتصاؿ فعاؿ كمرف في الكمياتالباحث ذلؾ إلى كجك 
%" كالقيمة االحتمالية تساكم 80.00" بمغ المتكسط الحسابي النسبي " 2في الفقرة  رقـ " .2

رجة كبيرة  مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدمما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"
، كأنو يجيب مسئكؿ النظاـ عف االستفسارات في الكقت المحدد، كيعزك العينة عمى ىذه الفقرة

 الباحث ذلؾ إلى الخبرة كالميارة التي يمتمكيا مسئكؿ النظاـ".
%"  كالقيمة االحتمالية تساكم 76.04" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "3في الفقرة  رقـ " .3

مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.000"
كأنو تتناسب خبرات كمؤىالت العامميف في النظاـ مع المياـ المككمة العينة عمى ىذه الفقرة 

إلييـ، كيعزك الباحث ذلؾ إلى التخصص في العمؿ كالمستكل التدريبي العالي لمعامميف في 
 النظاـ".

   كالقيمة االحتمالية تساكم %" 74.72" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "4قـ "في الفقرة  ر  .4
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05ىي أقؿ مف " ك 0.000"

، كأنو يتفيـ العاممكف في النظاـ احتياجات الجيات المختمفة مف العينة عمى ىذه الفقرة
 إلى الخبرة العالية لمعامميف في النظاـ".النظاـ، كيعزك الباحث ذلؾ 

كالقيمة االحتمالية تساكم  %"65.52" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "6في الفقرة  رقـ " .5
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.004"

، كيعزك نظاـ المعمكماتيشارؾ العاممكف في تصميـ كتطكير كأنو  العينة عمى ىذه الفقرة،
الباحث ذلؾ إلى المعرفة الكاممة كالخبرة الكاسعة لمعامميف في النظاـ بكؿ مككنات كمحتكيات 

 النظاـ".
كالقيمة االحتمالية تساكم %" 64.20تكسط الحسابي النسبي "" بمغ الم5في الفقرة  رقـ " .6

كبيرة  مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة مما يدؿ عمى أف " 0.05"  كىي أقؿ مف 0.002"
يتكفر تدريب لمعامميف في النظاـ بشكؿ دكرم لتطكير مياراتيـ كأنو  العينة عمى ىذه الفقرة،

كيعزك الباحث ذلؾ إلى اىتماـ اإلدارة العميا بمكضكع التدريب كاعطائو جانب كبير  كقدراتيـ
 مف أكلكياتيا".



88 
 

، 3.688كارد البشرية تساكمكبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات الم
% كىي أكبر مف المتكسط الحسابي النسبي المحايد 73.76كالمتكسط الحسابي النسبي  يساكم 

الجدكلية كالتي  tمف قيمة  كىي أكبر 12.266 المحسكبة المطمقة تساكم t%" كقيمة 60"
توفر  مما يدل عمى، 0.05كىي أقؿ  مف  0.000ية تساكم كالقيمة االحتمال 1.995تساكم 

  .غزة بقطاع التقنية الكميات في الموارد البشرية
(، أف جميع أفراد العينة مكافقكف عمى أف تكفر كمناسبة المكارد 5.2كيبيف الجدكؿ رقـ )

البشرية لنظـ المعمكمات اإلدارية مع المياـ التي يقكمكف بيا، مما يدلؿ عمى أف لممبحكثيف 
البشرية، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى كفاءة المسئكليف عف النظاـ اتجاىات ايجابية مرتفعة نحك المكارد 

كتقديـ الخدمات بمستكل عالي، ككذلؾ إلى تمقي العامميف دكرات تدريبية تخكليـ لمتعامؿ مع كـ 
دارتو، كتتفؽ نتيجة  المعمكمات، كأيضان التقنيات العالية التي تستخدـ في عممية صيانة النظاـ كا 

ضركرة تكافر مجمكعة مف ( كالتي أكدت عمى ـ2015لرحمف، ىذا المجاؿ مع دراسة )عبد ا
نظـ المعمكمات اإلدارة ككاف مف أىـ ىذه  العكامؿ الداعمة لتحقيؽ االستفادة القصكل مف تطبيؽ

( كالتي أكدت ـ2014العكامؿ كفاءة المكارد البشرية المؤىمة، كتتفؽ أيضان مع دراسة )فكرم، 
كمات اإلدارية بكفاءة يحتاج إلى تعييف الككادر البشرية أف المتطمبات لتطبيؽ نظـ المعمعمى 

أيضان مع دراسة  كما اتفقت تدريب كتطكير العامميف،ك المتخصصة في ىذا المجاؿ، 
(Nowduri, 2011)  كأف نظـ كالتي بينت بدكرىا أىمية المكارد البشرية في مثؿ ىذه النظـ

 ت.كالمؤىال المعمكمات اإلدارية بحاجة لكثير مف الخبرات
 التقنية الكميات ( فيموارد األجيزة والمكونات الماديةتوافر الموارد المادية ) مستوى . ما2

 غزة؟ بقطاع
االنحراؼ المعيارم، كالكزف المتكسط الحسابي، ) كالن مف حساب تـ عنيا كلإلجابة

 الماديةالمكارد لمعينة الكاحدة، لكؿ فقرة مف فقرات محكر  tتـ استخداـ اختبار ك ، (النسبي
في  المكارد المادية( يكضح تحميؿ فقرات محكر 3-5) كالجدكؿ رقـ، كراكاالستجابة الكمية لممح

 .ةاالستبان
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 لمحور الموارد الماديةيوضح استجابة افراد العينة  :(5.3جدول )

 الفقرة الرقم
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1 
تتكفر أجيزة الحاسكب المالئمة لطبيعة عمؿ 

 النظاـ.
3.671 0.719 %73.42 9.712 0.000 2 

2 
خراج البيانات المتكاجدة  تتناسب كسائؿ إدخاؿ كا 

 مع متطمبات عمؿ النظاـ.
3.500 0.79 %70.00 6.938 0.000 3 

تتـ صيانة األجيزة بشكؿ سريع عند حصكؿ  3
 األعطاؿ.

3.092 0.911 %61.84 2.124 0.037 5 

تتكفر في النظاـ مساحات تخزيف مناسبة ككافية  4
 لممعمكمات المستخدمة.

3.697 0.730 %73.94 9.872 0.000 1 

5 
تحرص اإلدارة العميا عمى مكاكبة المستجدات 

 التقنية في مجاؿ نظـ المعمكمات.
3.447 0.755 %68.94 6.664 0.000 4 

  0.000 8.130 69.62% 0.655 3.481 جميع الفقرات 
 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

 نو :أ كيتضح مف الجدكؿ

كالقيمة االحتمالية تساكم %" 73.94المتكسط الحسابي النسبي "" بمغ 4رقـ "في الفقرة  .1
كبيرة  مف قبؿ أفراد  ىناؾ مكافقة بدرجةمما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

النظاـ مساحات تخزيف مناسبة ككافية لممعمكمات تتكفر في  العينة عمى ىذه الفقرة كأنو
 ".المستخدمة

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 73.42" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "1رقـ "في الفقرة  .2
مف قبؿ أفراد  ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

كمما سبؽ يرل الباحث بأف أجيزة الحاسب متكفرة بالشكؿ  العينة عمى ىذه الفقرة كأنو
 المطمكب إلنجاز العمؿ".

      كالقيمة االحتمالية تساكم%" 70.00" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "2رقـ "في الفقرة  .3
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.000"

، كمما سبؽ يرل الباحث أف ىناؾ تناسؽ كبير ككاضح بيف كسائؿ العينة عمى ىذه الفقرة
 اإلدخاؿ كاإلخراج كبيف متطمبات عمؿ نظـ المعمكمات المستخدمة" .
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كالقيمة االحتمالية تساكم %" 68.94" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "5في الفقرة  رقـ " .4
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.000"

، كيعزك الباحث ذلؾ إلى االىتماـ الكبير مف قبؿ اإلدارة العميا العينة عمى ىذه الفقرة
 بالتكنكلكجيا المتقدمة كالمستجدات التقنية في مجاؿ نظـ المعمكمات".

كالقيمة االحتمالية تساكم %" 61.84لحسابي النسبي "لمتكسط ا" بمغ ا3رقـ "في الفقرة  .5
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.037"

 " .العينة عمى ىذه الفقرة

، 3.481تساكم  بي لجميع فقرات المكارد الماديةكبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسا
سط الحسابي النسبي المحايد % كىي أكبر مف المتك 69.62كالمتكسط الحسابي النسبي  يساكم 

الجدكلية كالتي  tمف قيمة  كىي أكبر  8.130المحسكبة المطمقة تساكم  t" كقيمة 60%"
مما يدل عمى توافر ، 0.05مف  كىي أقؿ  0.000كالقيمة االحتمالية تساكم  1.995تساكم 

 غزة. بقطاع التقنية الكميات ارد المادية فيالمو 
مما يدؿ عمى أف اإلدارة العميا المادية المتاحة جيدة كمناسبة،  كيرل الباحث أف المتطمبات

تساند كتيتـ بتكفير جميع االحتياجات الالزمة كالضركرية مف معدات كأجيزة، لتسيير جميع 
كميات، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أنشطة الكميات بالشكؿ المطمكب كبما يحقؽ أىداؼ ال

البنية التحتية المطمكبة مف األجيزة، برامج الحاسب  ( كالتي بينت أف تكافرـ2014)فكرم، 
تعتبر مف أىـ  اآللي، االتصاؿ باإلنترنت، األنظمة االلكتركنية، ككذا األرشفة االلكتركنية،

ة، كأيضان اتفقت ىذه النتيجة مع يالعكامؿ المساىمة في تطبيؽ كنجاح نظـ المعمكمات اإلدار 
 أف نظـ المعمكمات اإلدارية بحاجة إلى متطمبات ماديةكاتي بينت ب( Nowduri, 2011)دراسة 

 خاصة كذلؾ لضماف تطبيقيا بنجاح.
 غزة؟ بقطاع التقنية الكميات في موارد البرمجياتتوافر  مستوى . ما3

االنحراؼ المعيارم، كالكزف المتكسط الحسابي، كالن مف )حساب تـ  نياع كلإلجابة
 موارد البرمجياتلمعينة الكاحدة، لكؿ فقرة مف فقرات محكر  tتـ استخداـ اختبار ك ، (النسبي

 موارد البرمجيات( يكضح تحميؿ فقرات محكر 5.4كالجدكؿ رقـ )، كراكاالستجابة الكمية لممح
 .ةفي االستبان
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 موارد البرمجياتلمحور يوضح استجابة افراد العينة  :(5.4جدول )

 الفقرة الرقم
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 1 0.000 11.762 76.30% 0.604 3.815 تتالءـ البرمجيات المستخدمة مع طبيعة عمؿ النظاـ. 1
 5 0.000 5.606 69.72% 0.757 3.486 التعميمات الضركرية لتشغيؿ البرامج.تتكفر جميع  2
 2 0.000 6.367 70.52% 0.720 3.526 تتكفر برامج حماية لمنع اختراؽ البرامج. 3
 4 0.000 4.833 70.00% 0.901 3.500 تكفر البرامج المعمكمات بالكمية كالدقة المناسبتيف. 4

5 
البرامج المستخدمة يتـ تقييـ كتحديث كصيانة 

 بشكؿ دكرم كمستمر.
3.434 0.899 %68.68 4.209 0.000 6 

 3 0.000 4.961 70.26% 0.901 3.513 يعطي النظاـ الحالي تغذية راجعة. 6
  0.000 7.322 70.92% 0.650 3.546 جميع الفقرات 

 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
 نو :أ مف الجدكؿكيتضح 

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 76.30" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "1رقـ "ة في الفقر  .1
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

، كمما سبؽ يتضح بأف ىناؾ تناسؽ بيف أنكاع البرامج المستخدمة العينة عمى ىذه الفقرة
كمتطمبات عمؿ النظاـ، كيرل الباحث بأف ذلؾ يرجع إلى الدقة في استخداـ البرامج 

 المستخدمة".
%" كالقيمة االحتمالية تساكم 70.52" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "3رقـ "في الفقرة  .2

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"
 ، كأنو تتكفر برامج خاصة لمنع اختراؽ البرامج".ىذه الفقرةالعينة عمى 

    %"  كالقيمة االحتمالية تساكم70.26" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "6في الفقرة  رقـ " .3
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05"  كىي أقؿ مف 0.000"

 بالتغذية الراجعة لمبرنامج" . ، كأف ىناؾ اىتماـالعينة عمى ىذه الفقرة
كالقيمة االحتمالية تساكم  %"70.00لمتكسط الحسابي النسبي "" بمغ ا4في الفقرة  رقـ " .4

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.000"
كالكمية المطمكبة، ، كأف البرامج تمد المستخدميف بالمعمكمات بالدقة العينة عمى ىذه الفقرة

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى كفاءة كدقة البرامج المستخدمة".
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كالقيمة االحتمالية تساكم %" 69.72لمتكسط الحسابي النسبي "" بمغ ا2في الفقرة  رقـ " .5
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.037"

 ".العينة عمى ىذه الفقرة
%"  كالقيمة االحتمالية تساكم 68.68" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "5الفقرة  رقـ "في  .6

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.037"
، كمما سبؽ يالحظ بأنو يتـ تقييـ فاعمية النظاـ كصيانتو بشكؿ مستمر العينة عمى ىذه الفقرة

 ف مما يساعد في الكصكؿ إلى جكدة عالية في األداء".مف قبؿ العاممي

، 3.546كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المكارد البرمجية تساكم 
% كىي أكبر مف المتكسط الحسابي النسبي المحايد 70.92كالمتكسط الحسابي النسبي  يساكم

الجدكلية كالتي تساكم  tمف قيمة  كىي أكبر 7.322 المحسكبة المطمقة تساكم t%" كقيمة 60"
موارد مما يدل عمى توافر ، 0.05كىي أقؿ مف  0.000كالقيمة االحتمالية تساكم  1.995

 غزة. بقطاع التقنية الكميات في البرمجيات
كمما سبؽ يالحظ الباحث بأف متطمبات برامج نظـ المعمكمات اإلدارية المستخدمة في 

مع متطمبات العمؿ كمتكافقة مع األجيزة المستخدمة، كما كتتكفر جميع  الكميات حديثة كتتناسب
التعميمات الضركرية لتشغيؿ النظاـ، كىذا كمو يعكد لدكر اإلدارة العميا في الكميات باىتماميا 
بالمتطمبات البرمجية كالعمؿ عمى تطكيرىا، كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )عبد الرحمف، 

مف أجؿ تعظيـ الفكائد المرجكة مف تطبيؽ نظـ تكنكلكجيا المعمكمات،  (  كالتي بينت أنوـ2015
يتطمب ذلؾ ضركرة تكافر مجمكعة مف العكامؿ الداعمة لتحقيؽ االستفادة القصكل مف تطبيؽ 

ظـ، كأف أحد كأىـ ىذه العكامؿ كاف المكارد البرمجية المناسبة، كاتفقت ىذه النتيجة أيضان ىذه الن
كالتي أكدت عمى ضركرة تكفر المكارد البرمجية بالشكؿ  (Nowduri, 2011)مع دراسة 
  .المطمكب

 غزة؟ بقطاع التقنية الكميات في موارد البياناتتوافر  مستوى . ما4
االنحراؼ المعيارم، كالكزف المتكسط الحسابي، كالن مف )حساب تـ  عنيا كلإلجابة

 موارد البياناتلمعينة الكاحدة، لكؿ فقرة مف فقرات محكر  tتـ استخداـ اختبار ك ، (النسبي
في  موارد البيانات( يكضح تحميؿ فقرات محكر 5.5كالجدكؿ رقـ )، كراكاالستجابة الكمية لممح

 .ةاالستبان
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 موارد البياناتلمحور يوضح استجابة افراد العينة  :(5.5جدول )

 الفقرة الرقم
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1 
يتـ االستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في 

 الحصكؿ عمى البيانات.
3.776 0.826 %75.52 8.191 0.000 2 

2 
ال يكجد تكرار لمبيانات في قكاعد البيانات 

 المخزنة.
3.802 0.909 %76.04 7.693 0.000 1 

 3 0.000 7.408 73.42% 0.789 3.671 تحديث البيانات بشكؿ دكرم كمستمر.يتـ  3

4 
تتناسب البيانات المتاحة مع احتياجات 

 العمؿ.
3.407 0.819 %68.14 4.340 0.000 5 

تمتاز البيانات بالجانب الكمي كسيكلة  5
 الرجكع إلييا.

3.526 0.720 %70.52 6.367 0.000 4 

  0.000 8.200 72.72% 0.766 3.636 جميع الفقرات 
 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

 نو :أ ويتضح من الجدول
االحتمالية تساكم %" كالقيمة 76.04المتكسط الحسابي النسبي "" بمغ 2رقـ "في الفقرة  .1

مف قبؿ أفراد   ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرةمما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"
كأنو ال يكجد تكرار لمبيانات بشكؿ مالحظ، كيعزك الباحث ذلؾ إلى  العينة عمى ىذه الفقرة،

 دقة البرامج المستخدمة كدقة كخبرة مدخؿ البيانات".
%" كالقيمة االحتمالية تساكم 75.52" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "1رقـ "في الفقرة  .2

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد دؿ عمى أف "مما ي 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"
 ".العينة عمى ىذه الفقرة

    كالقيمة االحتمالية تساكم %" 73.42" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "3في الفقرة  رقـ " .3
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.000"

 مف قبؿ العامميف". تحديث البيانات بشكؿ دكرم كمستمر كأنو يتـ ،العينة عمى ىذه الفقرة
كالقيمة االحتمالية تساكم %" 70.52" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "5"رقـ في الفقرة  .4

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.000"
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في الرجكع إلى البيانات في أم كقت كىذا يدؿ  كأنو ىناؾ سيكلةالعينة عمى ىذه الفقرة، 
 عمى مركنة النظاـ كسيكلة استخدامو".

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 68.14" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "4في الفقرة  رقـ " .5
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.037"

 كأف ىناؾ تناسؽ بيف البيانات كمتطمبات عمؿ النظاـ" .ة، العينة عمى ىذه الفقر 

، 3.636تساكم  سابي لجميع فقرات مكارد البياناتكبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الح
% كىي أكبر مف المتكسط الحسابي النسبي المحايد 72.72كالمتكسط الحسابي النسبي  يساكم 

الجدكلية كالتي تساكم  tمف قيمة  أكبر كىي 8.200حسكبة المطمقة تساكمالم t%" كقيمة 60"
توافر موارد مما يدل عمى ، 0.05كىي أقؿ مف  0.000لية تساكم كالقيمة االحتما 1.995
 غزة. بقطاع التقنية الكميات في البيانات

كيرل الباحث بأف عممية التحديث كالمتابعة المستمرة لمبيانات كالمعمكمات، كاالىتماـ بنظـ 
المعمكمات اإلدارية مف قبؿ اإلدارة العميا، جعؿ المعمكمات تتناسب مع احتياجات الكظيفة، 
كأيضان كجكد قاعدة بيانات مركزية تستخدـ في الحصكؿ عمى البيانات حد مف تكرار البيانات، 

ؿ عممية الحصكؿ عمى البيانات أسيؿ كأيسر، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )ابف عكف، كجع
( كالتي بينت بأف ىناؾ تأثير جيد لجكدة البيانات كالمعمكمات عمى جكدة النظاـ كبالتالي 2016

التي أكدت عمى أف دقة  (2016)ضؤالككافي، عمى رضا المستخدـ، كاتفقت أيضان مع دراسة 
ت كالمعمكمات ىي مف أىـ العكامؿ المؤثرة في تطبيؽ كنجاح نظـ المعمكمات كجكدة البيانا

الدقة، كالتكقيت المناسب ( كالتي بينت أف 2015اإلدارية، كما كاتفقت مع دراسة )عبد الرحمف، 
 ، مف أىـ مؤشرات نجاح نظاـ المعمكمات اإلدارم.إلتاحة البيانات كالمعمكمات إلي مستخدمييا

 غزة؟ بقطاع التقنية الكميات توافر موارد الشبكات في مستوى . ما5
االنحراؼ المعيارم، كالكزف المتكسط الحسابي، كالن مف )حساب تـ  عنيا كلإلجابة

موارد الشبكات لمعينة الكاحدة، لكؿ فقرة مف فقرات محكر  tتـ استخداـ اختبار ك ، (النسبي
في موارد الشبكات ( يكضح تحميؿ فقرات محكر 5.6كالجدكؿ رقـ )، كراكاالستجابة الكمية لممح

 .ةاالستبان
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 لمحور موارد الشبكاتيوضح استجابة افراد العينة  :(5.6جدول )

 الفقرة الرقم
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تتناسب الشبكة المتكفرة مع احتياجات  1
 0.006 2.817 63.42% 0.838 3.171 العمؿ.

2 
تنجز الشبكة المتكفرة العمؿ المطمكب 

 بسرعة كافية.
3.276 0.685 %65.52 4.789 0.000 

3 
ال تحدث انقطاعات كأعطاؿ في الشبكة 

 المستخدمة.
2.921 0.796 %58.42 0.231 0.818 

تتـ عممية صيانة الشبكة بشكؿ دكرم  4
 كمستمر.

3.407 0.614 %68.14 7.201 0.000 

5 
تحرص اإلدارة العميا عمى مكاكبة 

المستجدات التقنية الحديثة في مجاؿ 
 الشبكات.

3.197 0.864 %63.94 2.999 0.004 

 0.000 4.164 63.88% 0.617 3.194 جميع الفقرات 
 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

  نو :أ ويتضح من الجدول
%" كالقيمة االحتمالية تساكم 68.14" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "4رقـ "في الفقرة  .1

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"
كأنو تتـ عممية صيانة الشبكة بشكؿ مستمر، كيعزك الباحث ذلؾ إلى  العينة عمى ىذه الفقرة،
 في ىذا المجاؿ، ككجكد متابعة مستمرة".كجكد فريؽ مختص 

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 65.52" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "2رقـ "في الفقرة  .2
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

بالسرعة الممكنة،  كأف الشبكة المستخدمة تنجز العمؿ المطمكب العينة عمى ىذه الفقرة،
طبيعة العمؿ في ل ر الشبكة المستخدمة كمالءمتيا كيعزك الباحث ذلؾ إلى حداثة كتطك 

 النظاـ".
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     كالقيمة االحتمالية تساكم%" 63.94حسابي النسبي "" بمغ المتكسط ال5رقـ " في الفقرة .3
بؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قمما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.004"

كأف اإلدارة العميا حريصة عمى مكاكبة المستجدات التقنية الحديثة في  العينة عمى ىذه الفقرة،
 مجاؿ الشبكات".

لقيمة االحتمالية تساكم %" كا63.42" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "1رقـ "في الفقرة  .4
ف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة ممما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.006"

 كأف ىناؾ تناسؽ بيف الشبكة المستخدمة كطبيعة العمؿ في النظاـ". العينة عمى ىذه الفقرة،
االحتمالية تساكم %" كالقيمة 58.42" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "3رقـ "في الفقرة  .5

مما يدؿ عمى أف "أفراد العينة ال يكافقكف عمى ىذه الفقرة،  0.05مف  " كىي أكبر0.818"
 كأيضان تحدث انقطاعات مستمرة في كأعطاؿ في الشبكة".

، 3.194تساكم  سابي لجميع فقرات مكارد الشبكاتكبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الح
% كىي أكبر مف المتكسط الحسابي النسبي المحايد 63.88كالمتكسط الحسابي النسبي  يساكم 

الجدكلية كالتي تساكم  tمف قيمة  أكبركىي  4.164 حسكبة المطمقة تساكمالم t%" كقيمة 60"
مما يدل عمى توافر موارد ، 0.05كىي أقؿ مف  0.000لية تساكم كالقيمة االحتما 1.995

 غزة. بقطاع التقنية الكميات الشبكات في
كيرل الباحث أف حداثة الشبكة كتطكرىا كتناسبيا كتناسقيا مع طبيعة العمؿ في النظاـ 

لمعمؿ المطمكب بسرعة كافية، كأف متابعة عمؿ الشبكة كعمؿ  يؤدم ذلؾ إلى انجاز الشبكة
الصيانة ليا بشكؿ دكرم كمستمر يقمؿ مف األعطاؿ كحاالت االنقطاع فييا كبالتالي تجنب ىدر 

)عبد الرحمف،  الكقت كالجيد في عمميات الصيانة المفاجئة، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
امؿ المؤثرة في نجاح نظـ المعمكمات اإلدارية كجكد كالتي أكدت عمى أنو مف أىـ العك  (2015

شبكة ذات مكاصفات حديثة كمتناسقة كمتناسبة مع طبيعة نظاـ المعمكمات اإلدارم المستخدـ 
 (2014)فكرم،  ، كاتفقت أيضان مع دراسةلتحقيؽ االستفادة القصكل مف تطبيؽ ىذه النظـكذلؾ 

كالتي بينت أف تكافر البنية التحتية المطمكبة كالتي أحد مككناتيا الشبكات، تعتبر مف أىـ 
 ,Ben Asscili)المؤشرات كالعكامؿ لنجاح نظـ المعمكمات اإلدارية، كأيضان اتفقت دراسة 

التي أكدت عمى أف مكارد الشبكات مف أىـ المكارد لتبادؿ المعمكمات كالتي يرتكز  (2009
 اء نظاـ معمكماتي جيد.عمييا بن
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 اإلدارية المعمومات نظم وبعد الطالع عمى مستوى كل محور من محاور توافر موارد
المستوى الكمي لكل محور مع الستجابة  دغزة, قام الباحث بإيجا بقطاع التقنية الكميات في

 الكمية لممحور.
المتكسط الحسابي، ) كالن مف قاـ الباحث بحساب كإليجاد المستكل الكمي لممحكر

مف  محكرلمعينة الكاحدة، لكؿ  tتـ استخداـ اختبار ك ، (االنحراؼ المعيارم، كالكزف النسبي
( يكضح 5.7كالجدكؿ رقـ )، وراوالستجابة الكمية لممح اإلدارية المعمومات نظـ مواردمحكر 
 .محكرالتحميؿ 

 اإلدارية المعمومات نظم موارد لمحوريوضح استجابة افراد العينة  :(5.7جدول )

 المحور الرقم
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 1 0.000 12.266 73.76% 0.489 3.688 المكارد البشرية )األفراد( 1

مػػػػػػػػػػكارد األجيػػػػػػػػػػزة كالمككنػػػػػػػػػػات  2
 0.000 8.130 69.62% 0.655 3.481 المادية

4 

 3 0.000 7.322 70.92% 0.650 3.546 مكارد البرمجيات 3
 2 0.000 8.200 72.72% 0.766 3.636 مكارد البيانات 4
 5 0.000 4.164 63.88% 0.617 3.194 مكارد الشبكات 5
  0.000 8.561 70.18% 0.518 3.509 جميع الفقرات 
 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

 نو :أ ويتضح من الجدول

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 73.76بمغ المتكسط الحسابي النسبي "" 1رقـ "في الفقرة  ..
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

كمما سبؽ يرل الباحث أف المكارد البشرية متكفرة بشكؿ مناسب  ،محكرال االعينة عمى ىذ
 في ىذه الكميات كىي عمى درجة عالية مف التخصص كالكفاءة".

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 72.72بمغ المتكسط الحسابي النسبي "" 4في الفقرة رقـ " .5
مف قبؿ أفراد بيرة كافقة بدرجة كىناؾ ممما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

كبالتالي يرل الباحث أنو تتكفر مكارد البيانات في ىذه الكميات  العينة عمى ىذا المحكر،
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بشكؿ مناسب كيتـ العناية بشكؿ كبير بالبيانات مف حيث التصنيؼ كالتخزيف كاالسترجاع 
 لتمبية متطمبات المستخدميف".

   كالقيمة االحتمالية تساكم%" 70.92" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "3في الفقرة  رقـ " .5
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.000"

كمما سبؽ يرل الباحث أنو يتـ استخداـ برامج متطكرة كمتناسبة  العينة عمى ىذا المحكر،
 .مؿ النظاـ"مع عمؿ ىذه النظـ مما ينعكس عمى كفاءة كدقة ع

كالقيمة االحتمالية تساكم %" 63.88" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "2رقـ " في الفقرة .5
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05ىي أقؿ مف ك " 0.000"

نكعان ما في  كىذا يدؿ عمى تكافر مكارد األجيزة كالمكارد المادية العينة عمى ىذا المحكر،
 متيا لعمؿ ىذه النظـ".ءاألجيزة كالمعدات المستخدمة، كمال كأيضان تطكرىذه الكميات 

كالقيمة االحتمالية تساكم %" 65.52" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "5رقـ "في الفقرة  .2
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.004"

اـ شبكات مناسبة لعمؿ ىذه كيرل الباحث أنو يتـ ىنا استخد العينة عمى ىذا المحكر،
 .النظـ"

كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع محاكر مكارد نظـ المعمكمات اإلدارية 
مف المتكسط الحسابي % كىي أكبر 70.18، كالمتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.509تساكم

 tمف قيمة  كىي أكبر 8.561 لمطمقة تساكمالمحسكبة ا t%" كقيمة 60النسبي المحايد "
مما ،  0.05كىي أقؿ مف  0.000كالقيمة االحتمالية تساكم  1.995الجدكلية كالتي تساكم 

دؿ كىذا إف , غزة بقطاع التقنية الكميات في اإلدارية المعمومات نظم موارد تكافريدل عمى 
ىذه الكميات بنظـ المعمكمات لدييا،  فإنما يدؿ عمى االىتماـ الكبير مف قبؿ اإلدارة العميا في

كالعمؿ عمى تكفير البنية التحتية كالمكارد األساسية المناسبتيف لمثؿ ىذه النظـ، كذلؾ لضماف 
 عمؿ ىذه النظـ بكفاءة كدقة مناسبتيف، كبالتالي تحقيؽ األىداؼ بفاعمية.

التعمم  ,الرؤية الستراتيجية, فيم البيئة) الذكية المنظمة أبعاد توافر مستوى ماالسؤال الثاني: 
غزة؟ بقطاع التقنية الكميات في( العمميات الذكية, الذكاء الجماعي, المستمر  

 ولإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث باإلجابة عن األسئمة التالية:
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 غزة؟ بقطاع التقنية الكميات توافر فيم البيئة في مستوى . ما1
االنحراؼ المعيارم، كالكزف المتكسط الحسابي، )كالن مف حساب  تـ عنيا كلإلجابة

كاالستجابة  فيم البيئةلمعينة الكاحدة، لكؿ فقرة مف فقرات محكر  tتـ استخداـ اختبار ك ، (النسبي
 .ةفي االستبان فيم البيئة( يكضح تحميؿ فقرات محكر 5.8كالجدكؿ رقـ )، كراالكمية لممح

 فيم البيئةلمحور يوضح استجابة افراد العينة  :(5.8جدول )

 الفقرة الرقم
سط 

متو
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بي
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الح

ف  
حرا
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ري
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الم

سط  
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مة 
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t 
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لح
ة ا
قيم
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يب
ترت
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 2 0.000 3.781 62.10 0.703 3.105 يتـ تشخيص حاالت عدـ التأكد البيئي بدقة. 1

2 
يؤخذ بعيف االعتبار حاالت عدـ التأكد البيئي عند 

 3 0.000 4.003 61.84 0.636 3.092 قرار.اتخاذ أم 

3 
يتكفر أنظمة كمختصيف لتقييـ آثار حاالت عدـ 

 4 0.020 2.371 60.52 0.832 3.026 التأكد البيئي.

4 
يتـ تحديد مصادر عدـ التأكد البيئي لالستفادة منيا 

 5 0.042 2.073 60.52 0.951 3.026 في اتخاذ القرارات.

5 
التأكد البيئي المتعمقة يتـ تحديد حاالت عدـ 

 1 0.000 4.656 64.46 0.793 3.223 بالقرارات كيتـ التكاصؿ مع المختصيف لمعالجتيا.

  0.000 3.805 61.88 0.675 3.094 جميع الفقرات 
 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

 نو :أ ويتضح من الجدول

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 64.46المتكسط الحسابي النسبي " بمغ "5رقـ "في الفقرة  .1
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

يتـ تحديد حاالت عدـ التأكد البيئي المتعمقة بالقرارات كيتـ كأنو  العينة عمى ىذه الفقرة،
 دقيؽ".بشكؿ  التكاصؿ مع المختصيف لمعالجتيا

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 62.10بمغ المتكسط الحسابي النسبي "" 1رقـ " في الفقرة .2
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

، كيرل الباحث أف حاالت عدـ التأكد البيئي بدقةكأنو يتـ تشخيص  العينة عمى ىذه الفقرة،
 ذلؾ ىك القدرة العالية عمى تحميؿ البيانات كالمعمكمات المتكفرة بشكؿ دقيؽ".السبب في 
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لقيمة االحتمالية تساكم كا%" 61.84" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "2رقـ "في الفقرة  .3
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.000"

 ."العينة عمى ىذه الفقرة
كالقيمة االحتمالية تساكم %" 60.52" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "3رقـ "في الفقرة  .4

مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.020"
مصادر عدـ التأكد البيئي  ، كأف اإلدارة لدييا القدرة العالية عمى تحديدالعينة عمى ىذه الفقرة

 .منيا في اتخاذ القرارات"لالستفادة 
كالقيمة االحتمالية تساكم %" 60.52" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "4رقـ "في الفقرة  .5

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.042"
 ".العينة عمى ىذه الفقرة

، 3.094محكر فيـ البيئة تساكم كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات 
كسط الحسابي النسبي المحايد % كىي أكبر مف المت61.88كالمتكسط الحسابي النسبي  يساكم 

الجدكلية كالتي تساكم  tمف قيمة  كىي أكبر 3.805 المحسكبة المطمقة تساكم t" كقيمة 60%"
فر فيم امى تو مما يدل ع، 0.05كىي أقؿ مف  0.000م كالقيمة االحتمالية تساك  1.995
 غزة. بقطاع التقنية الكميات البيئة في

كمما سبؽ يرل الباحث أف قدرة اإلدارة العميا عمى تحديد مصادر عدـ التأكد البيئي، مع 
تشخيص ، كؿ ذلؾ أدل إلى أنظمة كمختصيف لتقييـ آثار حاالت عدـ التأكد البيئيكجكد 

، كبالتالي أخذ االحتياطات الالزمة لممستقبؿ كتجنيب الكميات حاالت عدـ التأكد البيئي بدقة
كالتي بينت أف فيـ البيئة  (2015)ردايدة، الكثير مف المخاطر، كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

تعتبر مف أىـ أبعاد المنظمة الذكية كالتي تؤثر بشكؿ كبير في بناء المنظمة الذكية، كأيضان 
كالتي أكدت عمى أف فيـ البيئة تعتبر مف أىـ خصائص  (2012)عجيالت، اتفقت مع دراسة 

 المنظمة الذكية كالتي تؤثر عمى اإلبداع التقني بشكؿ عاـ.  
 غزة؟ بقطاع التقنية الكميات توافر الرؤية الستراتيجية في مستوى . ما2

االنحراؼ المعيارم، كالكزف المتكسط الحسابي، كالن مف )حساب تـ  عنيا كلإلجابة
 الرؤية الستراتيجيةلمعينة الكاحدة، لكؿ فقرة مف فقرات محكر  tتـ استخداـ اختبار ك ، (بيالنس

 الرؤية الستراتيجية( يكضح تحميؿ فقرات محكر 5.9) كالجدكؿ رقـ، كراكاالستجابة الكمية لممح
 .ةفي االستبان
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 لمحور الرؤية الستراتيجيةيوضح استجابة افراد العينة  :(5.9جدول )

 الفقرة الرقم
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يتـ عمؿ مراجعة منتظمة لبيئة العمؿ لتحديد  1
 الفرص كالتيديدات.

3.460 0.620 69.20 6.470 0.000 3 

2 
يتـ عمؿ مناقشة مستمرة لبيئة العمؿ كالطرؽ 

التحديات الحالية المستخدمة لمكاجية 
 كالمستقبمية.

3.394 0.713 67.88 4.825 0.000 4 

3 
تصرح االدارة العميا بشفافية عف التكجيات 

 االستراتيجية.
3.592 0.786 71.84 6.566 0.000 2 

 5 0.000 4.338 66.56 0.661 3.328 يكجد دليؿ ارشادم كاضح لتكجيو العمؿ. 4

5 
جميع  تكجد رؤية كاضحة لممؤسسة كيعرفيا

 العامميف.
3.631 0.780 72.62 7.055 0.000 1 

  0.000 7.894 69.62 0.531 3.481 جميع الفقرات 
 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

 نو :أ ويتضح من الجدول

تساكم %" كالقيمة االحتمالية 72.62بمغ المتكسط الحسابي النسبي "" 5في الفقرة رقـ " .1
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

 كىي كجكد رؤية كاضحة لممؤسسة يعرفيا جميع العامميف". العينة عمى ىذه الفقرة
%" كالقيمة االحتمالية تساكم 71.84بمغ المتكسط الحسابي النسبي "" 3في الفقرة رقـ " .2

مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"
كأف اإلدارة العميا لدييا الجرأة الكبيرة في طرح التكجيات االستراتيجية  العينة عمى ىذه الفقرة،

 ليا بكؿ شفافية".
      كالقيمة االحتمالية تساكم%" 69.20" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "1رقـ "في الفقرة  .3

مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.000"
 كأنو يتـ تحميؿ نقاط القكة كالضعؼ في ىذه الكميات بشكؿ مستمر". العينة عمى ىذه الفقرة،

كالقيمة االحتمالية تساكم %" 67.88" " بمغ المتكسط الحسابي النسبي2" رقـفي الفقرة  .4
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"
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يتـ عمؿ مناقشة مستمرة لبيئة العمؿ كالطرؽ المستخدمة لمكاجية كأنو  العينة عمى ىذه الفقرة،
 في ىذه الكميات". التحديات الحالية كالمستقبمية

الية تساكم كالقيمة االحتم%" 66.56" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "4في الفقرة رقـ " .5
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف  0.000"

 ".العينة عمى ىذه الفقرة

تساكم  سابي لجميع فقرات محكر الرؤية االستراتيجيةكبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الح
% كىي أكبر مف المتكسط الحسابي 69.62 ، كالمتكسط الحسابي النسبي يساكم3.481

 tمف قيمة  كىي أكبر7.894 المحسكبة المطمقة تساكم  tكقيمة %" 60النسبي المحايد "
مما يدل ، 0.05كىي أقؿ مف  0.000االحتمالية تساكم كالقيمة  1.995الجدكلية كالتي تساكم 

 غزة.  بقطاع التقنية الكميات عمى توافر الرؤية الستراتيجية في
كيرل الباحث أف الرؤية االستراتيجية تتكفر بشكؿ مرتفع في ىذه الكميات كالسبب الرئيسي 

بمكضكع الكعي اإلدارة العميا  سعي الكميات لتبني رؤية استراتيجية حيث لدلفي ذلؾ يعكد إلى 
عمؿ مراجعة منتظمة ، ك دليؿ ارشادم كاضح لتكجيو العمؿكحرصيا عمى تكفير  تاالستراتيجيا

، كاتفقت ىذه الدراسة مع لتحديد الفرص كالتيديدات كتحميؿ نقاط القكة كالضعؼ العمؿلبيئة 
كالتي بينت أف لمرؤية االستراتيجية دكر كبير في بناء المنظمات  (ـ2016)الربابعة، دراسة 

كالتي أكدت عمى األىمية الكبيرة لمقيادة  (ـ2015)النكاصرة، الذكية، كاتفقت أيضان مع دراسة 
 & Nasabi)االستراتيجية في بناء المنظمة الذكية، كأيضان اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة  كالرؤية

Safarpour, 2009 العكامؿ الرئيسة لتحقيؽ المنظمة الذكية تتمثؿ في الرؤية ( كالتي بينت أف
 االستراتيجية كالتغيير كالمحاذاة كالرصؼ كنشر المعرفة.

 غزة؟ بقطاع التقنية الكميات توافر التعمم المستمر في مستوى . ما3
االنحراؼ المعيارم، كالكزف المتكسط الحسابي، كالن مف )حساب تـ  نياع كلإلجابة

 التعمم المستمرلمعينة الكاحدة، لكؿ فقرة مف فقرات محكر  tتـ استخداـ اختبار ك ، (النسبي
 التعمم المستمر( يكضح تحميؿ فقرات محكر 5.10كالجدكؿ رقـ )، كراكاالستجابة الكمية لممح

 .ةفي االستبان
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 لمحور التعمم المستمريوضح استجابة افراد العينة  :(5.11جدول )

 الفقرة الرقم

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
الن

ي  
ساب

الح
ط 
وس
لمت
ا

بي
نس
ال

 

مة 
قي

t 

لية
تما
لح
ة ا
قيم
ال

 

يب
لترت
ا

 

1 
ترحب اإلدارة العميا باألفكار اإلبداعية 

 الجديدة.
3.657 0.902 73.14 6.354 0.000 1 

2 
ىناؾ اجراءات عممية تيدؼ لمتعمـ المستمر 

 لمكاجية التغيرات البيئية. 
3.302 0.879 66.04 2.999 0.004 4 

يتـ تحديد الفرص بناءن عمى تميزىا بشكؿ  3
 مستمر.

3.250 0.714 65.00 3.052 0.003 5 

 3 0.000 3.957 68.42 0.927 3.421 يتـ تكفير الفرص كالمكارد الالزمة لمتعمـ. 4
 2 0.000 3.849 68.68 0.984 3.434 ينظر لمتغير االيجابي كعممية ىامة مربحة. 5
  0.000 4.663 68.26 0.772 3.413 جميع الفقرات 

 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
 نو :أ ويتضح من الجدول

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 73.14المتكسط الحسابي النسبي " " بمغ1رقـ "في الفقرة  .1
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

كيعزك الباحث ذلؾ إلى كجكد ترحيب كبير مف قبؿ اإلدارة العميا  العينة عمى ىذه الفقرة،
 لألفكار اإلبداعية الجديدة".

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 68.68" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "5قـ "ر في الفقرة  .2
د مف قبؿ أفراىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

كىذا يدؿ عمى األىمية الكبيرة التي تكلييا ىذه الكميات لعممية التغير  ىذه الفقرة، العينة عمى
 كالتحديث".

     كالقيمة االحتمالية تساكم %" 68.42" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "4رقـ "في الفقرة  .3
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

كىنا يرل الباحث أف الكميات تكلي عممية التعمـ أىمية كبيرة كذلؾ مف  العينة عمى ىذه الفقرة،
 خالؿ تكفير المكارد الالزمة ليذه العممية، كتدريب العامميف فييا بشكؿ مستمر".
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كالقيمة االحتمالية تساكم %"  66.04" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "2"في الفقرة رقـ  .4
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة أف " مما يدؿ عمى 0.05كىي أقؿ مف " 0.004"

 ".العينة عمى ىذه الفقرة
كالقيمة االحتمالية تساكم %" 65.00" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "3رقـ "في الفقرة  .5

مف قبؿ أفراد ة ىناؾ مكافقة بدرجة كبير مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.003"
باحث أف ىناؾ ترتيب دقيؽ في األكلكيات مف حيث كىنا يرل ال العينة عمى ىذه الفقرة،

 ".األىمية بالنسبة لمفرص المتاحة بناءن عمى تميز ىذه الفرص

، 3.413كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات التعمـ المستمر تساكم 
كبر مف المتكسط الحسابي النسبي المحايد % كىي أ68.26م كالمتكسط الحسابي النسبي  يساك 

الجدكلية كالتي تساكم  tمف قيمة  كبركىي أ 4.663محسكبة المطمقة تساكم ال t%" كقيمة 60"
فر التعمم امما يدل عمى تو ، 0.05كىي أقؿ مف  0.000يمة االحتمالية تساكم كالق 1.995

 غزة. بقطاع التقنية الكميات المستمر في
ث أف خاصية التعمـ المستمر في الكميات محؿ الدارسة مرتفعة كمما سبؽ يرل الباح

عطائيا  نسبيان، كيعكد ذلؾ إلى اىتماـ اإلدارة العميا في الكميات محؿ الدراسة بعممية التعمـ كا 
جانب كبير مف األكلكيات، كتكفير جميع المكارد الالزمة ليذه العممية، كتتفؽ ىذه النتيجة مع 

تكفر خاصية التعمـ المستمر مف كجية نظر كحدة كالتي أكدت عمى  (ـ2015)ردايدة، دراسة 
دارة األزمات. ككجكد عالقة قكية بيف، التحميؿ بشكؿ مرتفع  التعمـ المستمر كا 

 غزة؟ بقطاع التقنية الكميات توافر العمميات الذكية في مستوى . ما4
يارم، كالكزف االنحراؼ المعالمتكسط الحسابي، ) كالن مف حسابتـ  نياع كلإلجابة

 العمميات الذكيةلمعينة الكاحدة، لكؿ فقرة مف فقرات محكر  tتـ استخداـ اختبار ك ، (النسبي
 العمميات الذكية( يكضح تحميؿ فقرات محكر 5.11كالجدكؿ رقـ )، كراكاالستجابة الكمية لممح

 .ةفي االستبان
 لمحور العمميات الذكيةيوضح استجابة افراد العينة  :(5.11جدول )

 الفقرة الرقم
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 2 0.000 5.776 70.26 0.774 3.513 تستخدـ التقنيات الحديثة كالمتطكرة في العمؿ. 1
 3 0.000 4.095 66.56 0.700 3.328تدعـ أنظمة المعمكمات المستخدمة التدفؽ الكاسع  2
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 كالحر لممعمكمات.

3 
تمكف األنظمة المستخدمة العامميف مف أداء أعماليـ 

 بكفاءة كفاعمية.
3.644 0.843 72.88 6.661 0.000 1 

يتكفر في األنظمة المستخدمة إنذار مبكر لألزمات  4
 5 0.208 1.270- 57.88 0.722 2.894 التخاذ القرارات االستراتيجية في الكقت المناسب.

 4 0.014 2.520 61.30 0.573 3.065 ىناؾ تكيؼ سريع مع المتغيرات البيئية المتسارعة. 5
  0.000 4.188 65.78 0.602 3.289 جميع الفقرات 

 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
 نو :أ ويتضح من الجدول

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 72.88النسبي "" بمغ المتكسط الحسابي 3"في الفقرة رقـ  .1
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

كأنو تتكفر في ىذه الكميات األنظمة التي تمكف العامميف مف القياـ  العينة عمى ىذه الفقرة،
 بأعماليـ بكفاءة".

      كالقيمة االحتمالية تساكم%" 70.26النسبي "ابي " بمغ المتكسط الحس1رقـ "في الفقرة  .2
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.000"

 .كالتقنيات الحديثة إلنجاز العمؿ"يتـ استخداـ التكنكلكجيات  وكأن العينة عمى ىذه الفقرة،
كالقيمة االحتمالية تساكم %" 66.56ي "سب" بمغ المتكسط الحسابي الن2رقـ "في الفقرة  .3

مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف " 0.000"
 كأنو ىناؾ مركنة كانسيابية لممعمكمات المطمكبة بدقة عالية". العينة عمى ىذه الفقرة،

االحتمالية تساكم %" كالقيمة 61.30" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "5رقـ "في الفقرة  .4
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.014"

 كأف ىناؾ تكيؼ مع المتغيرات البيئية المتسارعة". العينة عمى ىذه الفقرة،
االحتمالية تساكم %" كالقيمة 57.88" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "4في الفقرة  رقـ " .5

مكافقة مف قبؿ أفراد العينة  عدـ ىناؾمما يدؿ عمى أف " 0.05مف  أكبر" كىي 0.208"
 ".عمى ىذه الفقرة
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، 3.289تساكم  سابي لجميع فقرات العمميات الذكيةكبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الح
% كىي أكبر مف المتكسط الحسابي النسبي المحايد 65.78كالمتكسط الحسابي النسبي  يساكم 

الجدكلية كالتي تساكم  tمف قيمة  كىي أكبر 4.188سكبة المطمقة تساكم المح t%" كقيمة 60"
توافر العمميات  مما يدل عمى، 0.05كىي أقؿ مف  0.000لية تساكم كالقيمة االحتما 1.995

 غزة. بقطاع التقنية الكميات الذكية في
كمما سبؽ يرل الباحث أف تكفر المعمكمات بمركنة كدقة ككجكد أنظمة تقنية متقدمة، 
بجانب التكيؼ السريع مع المتغيرات البيئية المتسارعة، كؿ ذلؾ أدل إلى القياـ بالعمميات بشكؿ 

 & Finkelstein)فطف كذكي كانجاز األعماؿ بكؿ دقة ككفاءة، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
Jackson, 2005 تشكؿ ( كالتي بينت أف العمميات الذكية ىي أحد األعمدة الثالث التي

 في بناء المنظمة الذكية كبقائيا. الدعائـ القكية
 غزة؟ بقطاع التقنية الكميات توافر الذكاء الجماعي في مستوى . ما5

االنحراؼ المعيارم، كالكزف المتكسط الحسابي، كالن مف )حساب تـ  نياع كلإلجابة
 الذكاء الجماعيلمعينة الكاحدة، لكؿ فقرة مف فقرات محكر  tتـ استخداـ اختبار ك ، (النسبي

 الذكاء الجماعي( يكضح تحميؿ فقرات محكر 5.12كالجدكؿ رقـ )، كراكاالستجابة الكمية لممح
 .ةفي االستبان

 لمحور الذكاء الجماعييوضح استجابة افراد العينة  :(5.12جدول )
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 3 0.017 2.438 65.52 0.987 3.276 يسكد في المؤسسة العمؿ الجماعي كركح الفريؽ. 1

2 
يكجد فريؽ عمؿ استراتيجي قادر عمى التعامؿ مع 

 الظركؼ المتغيرة كاألزمات.
3.236 0.846 64.72 2.439 0.017 2 

3 
يتككف فريؽ العمؿ االستراتيجي مف المتميزيف كمف 

 تخصصات مختمفة.
3.355 0.975 67.10 3.174 0.002 1 

 4 0.019 2.408 64.46 0.809 3.223 يكجد مناخ تنظيمي يعزز االبداع الجماعي. 4
 5 0.012 2.569 64.46 0.758 3.223 تربط فرؽ العمؿ الجماعي ركابط اجتماعية خاصة. 5

 0.003 3.077 65.26 0.745 3.263 جميع الفقرات 
 

 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
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 نو :أ ويتضح من الجدول
%" كالقيمة االحتمالية تساكم 67.10" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "3رقـ "في الفقرة  .1

مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة يدؿ عمى أف "مما  0.05" كىي أقؿ مف 0.002"
كأف الكميات تحرص عمى اختيار أعضاء الفرؽ االستراتيجية مف  العينة عمى ىذه الفقرة،

 المتميزيف مع مراعاه التشكيؿ في التخصصات".
%" كالقيمة االحتمالية تساكم 65.52" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "1رقـ "في الفقرة  .2

مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05كىي أقؿ مف  "0.017"
 الكميات". ىذه كأنو ىناؾ ركح العمؿ الجماعي تسكد في العينة عمى ىذه الفقرة،

      كالقيمة االحتمالية تساكم%" 64.72" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "2رقـ "في الفقرة  .3
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة دؿ عمى أف "مما ي 0.05كىي أقؿ مف " 0.017"

كأنو يتكفر في ىذه الكميات فريؽ عمؿ استراتيجي قادر عمى التعامؿ  العينة عمى ىذه الفقرة،
 مع المتغيرات كاألزمات".

كالقيمة االحتمالية تساكم %" 64.46" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "5"رقـ في الفقرة  .4
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.012"

 كأنو تربط العامميف في ىذه الكميات ركابط اجتماعية طيبة". العينة عمى ىذه الفقرة،
%" كالقيمة االحتمالية تساكم 64.46" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "4رقـ "في الفقرة  .5

مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.019"
 ".العينة عمى ىذه الفقرة

، 3.263تساكم  سابي لجميع فقرات الذكاء الجماعيكبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الح
% كىي أكبر مف المتكسط الحسابي النسبي المحايد 65.26كالمتكسط الحسابي النسبي  يساكم 

الجدكلية كالتي تساكم  tمف قيمة  كىي أكبر 3.077المحسكبة المطمقة تساكم t%" كقيمة 60"
توافر الذكاء  مما يدل عمى، 0.05كىي أقؿ مف  0.000كالقيمة االحتمالية تساكم  1.995

 غزة. بقطاع التقنية الكميات الجماعي في
كمما سبؽ يرل الباحث أف كجكد مثؿ ىذه الفرؽ مع كجكد مثؿ ىذه الركابط الطيبة يمكف 

عماليا بشكؿ سميـ كدقيؽ، مع مضاعفة االنجاز في العمؿ، كتتفؽ ىذه الكميات مف أداء أ
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كالتي بينت أف الذكاء الجماعي مف أىـ الركائز التي  (ـ2012)عجيالت، النتيجة مع دراسة 
كالتي أكدت  (Filos, 2005)تقكـ عمييا المنظمات الذكية، كأيضان اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

 ي يعتبراف مف أىـ سمات كخصائص المنظمة الذكية.التنظيـ الفرقعمى أف العمؿ الجماعي ك 
 المنظمة الذكية في الطالع عمى مستوى كل محور من محاور توافر موارد كبعد

المستوى الكمي لكل محور مع الستجابة الكمية  دغزة, قام الباحث بإيجا بقطاع التقنية الكميات
 لممحكر.

المتكسط الحسابي، ) كالن مف قاـ الباحث بحساب كإليجاد المستكل الكمي لممحكر
مف  محكرلمعينة الكاحدة، لكؿ  tتـ استخداـ اختبار ك ، (االنحراؼ المعيارم، كالكزف النسبي

( يكضح تحميؿ 5.13كالجدكؿ رقـ )، وراوالستجابة الكمية لممح المنظمة الذكيةكر امح
 .محكرال

 لمحور المنظمة الذكيةيوضح استجابة افراد العينة  :(5.13جدول )

 المحور الرقم
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 5 0.000 3.805 61.88 0.675 3.094 فيـ البيئة 1
 1 0.000 7.894 69.62 0.531 3.481 الرؤية االستراتيجية 2
 2 0.000 4.663 68.26 0.772 3.413 التعمـ المستمر 3
 3 0.000 4.188 65.78 0.602 3.289 العمميات الذكية 4
 4 0.003 3.077 65.26 0.745 3.263 الذكاء الجماعي 5
  0.000 4.965 66.16 0.542 3.308 جميع الفقرات 

 552.." تساكم 52كدرجة حرية " 5.52الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
 نو :أ ويتضح من الجدول

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 69.62" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "2رقـ "في الفقرة  .1
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

كىنا يرل الباحث أف ىناؾ رؤية استراتيجية كاضحة لإلدارة العميا  العينة عمى ىذه الفقرة،
 تعمؿ كفقيا".

%" كالقيمة االحتمالية تساكم 68.26" بمغ المتكسط الحسابي النسبي "3رقـ "في الفقرة  .2
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

كيرل الباحث أف اإلدارة العميا في ىذه الكميات تيتـ بعممية التعمـ  العينة عمى ىذه الفقرة،
 ممحكظ، مع إعطاء عممية التدريب أىمية كبيرة".المستمر بشكؿ 
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    كالقيمة االحتمالية تساكم%" 65.78" بمغ المتكسط الحسابي النسبي " 4رقـ "في الفقرة  .3
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.000"

ات تقكـ بأعماليا بطريقة ذكية كفؽ كىنا يرل الباحث أف ىذه اإلدار  العينة عمى ىذه الفقرة،
 فرؽ عمؿ منظمة".

كالقيمة االحتمالية تساكم %" 65.26" بمغ المتكسط الحسابي النسبي " 5رقـ "في الفقرة  .4
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.004"

مؿ في ىذه الكميات قائـ عمى العمؿ كيرل الباحث ىنا أف أساس الع العينة عمى ىذه الفقرة،
 الجماعي كالفرقي كالتي تربطيـ ركابط اجتماعية طيبة".

  كالقيمة االحتمالية تساكم %" 61.88" بمغ المتكسط الحسابي النسبي " 1رقـ "في الفقرة  .5
مف قبؿ أفراد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مما يدؿ عمى أف " 0.05" كىي أقؿ مف 0.003"

 ".ىذه الفقرةالعينة عمى 

، 3.308تساكم المنظمة الذكيةكبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات 
% كىي أكبر مف المتكسط الحسابي النسبي المحايد 66.16كالمتكسط الحسابي النسبي  يساكم 

الجدكلية كالتي تساكم  tمف قيمة  كىي أكبر 4.965 المحسكبة المطمقة تساكم t%" كقيمة 60"
مما يدل عمى توافر المنظمة ، 0.05كىي أقؿ مف  0.000لية تساكم كالقيمة االحتما 1.995
كيعزل ذلؾ إلى ادراؾ الكميات ألىمية دكر الرؤية  .غزة بقطاع التقنية الكميات في الذكية

 االستراتيجية، كالعمميات الذكية كالجماعات الذكية.
 في الذكية المنظمة وبناء اإلدارية المعمومات نظم استخدام بين العالقة السؤال الثالث: ما

 غزة؟ بقطاع التقنية الكميات
 كلى ألكلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث  باإلجابة عمى الفرضية ا

 :الفرضية الولى
( بين استخدام نظم α=  0.05) ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة

 المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة.المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء 
 كلإلجابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث باإلجابة عف الفرضيات الفرعية التالية:

بناء المنظمة الذكية تعزيز و  توفر الموارد البشريةل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين . 1
  .قطاع غزةب في الكميات التقنية
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لمعرفة العالقة كلإلجابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف  
كالجدكؿ  ,قطاع غزةب المنظمة الذكية في الكميات التقنية بناء تعزيزك  البشرية المكارد تكفربيف 
 .محكرال( يكضح تحميؿ 5.14رقـ )

 بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنيةتعزيز و  توفر الموارد البشريةبين يوضح العالقة  :(5.14جدول )
 قطاع غزةب

 معامل الرتباط المحور
 بيرسون

مستوى 
 النتيجة الدللة

 0.05دالة عند  0.000 **0.446 توفر الموارد البشرية وتعزيز بناء المنظمة الذكية
  r = 0.245 "  تساكم74كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
  r = 0.3185"  تساكم74كدرجة حرية " 0.01الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 نو :أ ويتضح من الجدول
الجدكلية كالتي تساكم  rأكبر مف قيمة  كىك 0.466 يساكم r بيرسكف أف معامؿ االرتباط

، كبالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ 0.05قؿ مف أكىك  0.002 داللةمستكل ، ك 0.245
بناء تعزيز و  توفر الموارد البشرية بيف يعني كجكد عالقة قكية إيجابية بالفرضية البديمة، كىذا

 .0.05عند مستكل داللة  قطاع غزةب المنظمة الذكية في الكميات التقنية
كمما سبؽ يرل الباحث أف تكافر المكارد البشرية في المنظمات يعتبر مف أىـ العكامؿ 
كالركائز التي يقـك عمييا بناء المنظمات الذكية، كذلؾ لما لممكرد البشرم المؤىؿ كالمدرب مف 
أىمية كبيرة في بناء كتطكير المنظمات، كالذم يعتبر ىك المكرد األكؿ كالمكرد األىـ في بناء 

كالتي أكدت عمى أف  (ـ2015)النكاصرة، ىذه المنظمات، كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة  مثؿ
 الجدارات القيادية )المكارد البشرية( تعتبر مف أىـ أبعاد المنظمة الذكية، كأيضان اتفقت مع دراسة 

(Finkelstein & Jackson, 2005)  كالتي بينت أف القيادة الذكية )المكارد البشرية( تعتبر
 مف أىـ الدعائـ في بناء كبقاء المنظمة الذكية.

بناء المنظمة الذكية تعزيز و  الموارد المادية توفر ذات دللة إحصائية بين عالقةل توجد . 2
 .قطاع غزةبفي الكميات التقنية 

لمعرفة العالقة كلإلجابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف  
كالجدكؿ  ,قطاع غزةببناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية تعزيز و  الماديةالموارد  توفربيف 
 .محكرال( يكضح تحميؿ 5.15رقـ )
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 بناء المنظمة الذكية تعزيز و  الموارد المادية توفر يوضح العالقة بين (:5.15جدول )

 معامل الرتباط المحور
 بيرسون

مستوى 
 الدللة

 النتيجة

 0.05دالة عند  0.000 **0.700 توفر الموارد المادية وتعزيز بناء المنظمة الذكية 
  r = 0.245 "  تساوي74ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى دللة  rقيمة 
  r = 0.3185"  تساوي74ودرجة حرية " 0.01الجدولية عند مستوى دللة  rقيمة 

 :نوأ ويتضح من الجدول
الجدكلية كالتي تساكم  rأكبر مف قيمة  كىك 0.700 يساكم r بيرسكف االرتباطأف معامؿ 

ي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ ال، كبالت0.05قؿ مف أكىك  0.000 داللةمستكل ، ك 0.245
بناء تعزيز و  توفر الموارد البشرية بيف يعني كجكد عالقة قكية إيجابية بالفرضية البديمة، كىذا
 .0.05عند مستكل داللة  قطاع غزةب الكميات التقنيةالمنظمة الذكية في 

كيرل الباحث أف ىذه الكميات تزكد مراكزىا بأحدث األجيزة كالمعدات كذلؾ إلنجاز 
يتناسب مع المياـ التي تقكـ بيا الكميات، كتتفؽ ىذه النتيجة  بمااألعماؿ بسرعة ككقت مثالي 

يجابي تناسب التكنكلكجيا التي بينت أف  (ـ2016)ابف عكف، مع دراسة  ىناؾ تأثير جيد كا 
كالتي  (ـ2014)فكرم، ، كأيضان اتفقت مع دراسة مع المياـ عمى االستعماؿكالمكارد المادية 

بينت أيضان أنو يجب تكافر البنية التحتية المالئمة مف أجيزة كمكارد مادية لضماف نجاح عمؿ 
 نظـ المعمكمات بشكؿ عاـ.

بناء المنظمة وتعزيز  توفر الموارد البرمجيةدللة إحصائية بين ل توجد عالقة ذات . 3
 .قطاع غزةبالذكية في الكميات التقنية 

لمعرفة العالقة كلإلجابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف  
 ,غزة قطاعببناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية تعزيز و  الموارد البرمجية توفربيف 

 .محكرال( يكضح تحميؿ 5.16كالجدكؿ رقـ )
 بناء المنظمة الذكية تعزيز و  الموارد البرمجية توفر يوضح العالقة بين :(5.16جدول )

 معامل الرتباط المحور
 بيرسون

مستوى 
 النتيجة الدللة

 0...دالة عند  ..... **0.0.. بناء المنظمة الذكيةتعزيز و  الموارد البرمجية

  r = 0.245 "  تساوي74ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى دللة  rقيمة 
  r = 0.3185"  تساوي74ودرجة حرية " 0.01الجدولية عند مستوى دللة  rقيمة 
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 نو :أ ويتضح من الجدول
الجدكلية كالتي تساكم  rأكبر مف قيمة  كىك 0.707 يساكم r بيرسكف أف معامؿ االرتباط

، كبالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ 0.05قؿ مف أكىك  0.000 داللةمستكل ، ك 0.245
بناء تعزيز و  توفر الموارد البرمجية بيف يعني كجكد عالقة قكية إيجابية بالفرضية البديمة، كىذا

 .0.05عند مستكل داللة  قطاع غزةب المنظمة الذكية في الكميات التقنية
كيرل الباحث أف ذلؾ يرجع إلى اىتماـ الكميات باختيار البرمجيات التي تتالءـ كتجييزات 
النظاـ مف حيث تميز البرامج المستخدمة بسيكلة االستخداـ، كتحديث البرمجيات بشكؿ دكرم، 

كالتي بينت أف نظـ المعمكمات اإلدارية  (Nowduri, 2011)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
 كبرمجية خاصة لضماف عمميا بالشكؿ المناسب. ماديةتطمبات بحاجة إلى م

بناء المنظمة الذكية وتعزيز  توفر موارد البياناتل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين . 4
 .قطاع غزةبفي الكميات التقنية 

لمعرفة العالقة كلإلجابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف  
كالجدكؿ  ,قطاع غزةببناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية تعزيز و  موارد البيانات توفربيف 
 .محكرال( يكضح تحميؿ 5.17رقـ )

 بناء المنظمة الذكية تعزيز و  موارد البيانات توفر يوضح العالقة بين (:5.17جدول )

 المحور
 معامل الرتباط
 بيرسون

مستوى 
 النتيجة الدللة

 0...دالة عند  ..... **0.... بناء المنظمة الذكيةتعزيز و  البياناتموارد  توفر

  r = 0.245 "  تساوي74ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى دللة  rقيمة 

 نو :أ ويتضح من الجدول
الجدكلية كالتي تساكم   rاكبر مف قيمة كىك 0.662 يساكم r بيرسكف أف معامؿ االرتباط

ي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ ال، كبالت0.05قؿ مف أكىك  0.000 داللةمستكل ، ك 0.245
بناء تعزيز و  توفر موارد البيانات بيف يعني كجكد عالقة قكية إيجابية بالفرضية البديمة، كىذا

 .0.05عند مستكل داللة  قطاع غزةب المنظمة الذكية في الكميات التقنية
كالتي أكدت عمى أف تكافر  (ـ2015)عبد الرحمف، كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

كالتكقيت المناسب، كاتساؽ ىذه البيانات كعدـ تضاربيا، كقابميتيا  بالدقةالبيانات كالمعمكمات 
 إلى عمؿ ىذه النظـ بالدقة كالشكؿ المناسبيف. يؤدملمنقؿ كالنشر، كؿ ذلؾ 
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بناء المنظمة الذكية وتعزيز  توفر موارد الشبكاتل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين . 5
 .قطاع غزةبفي الكميات التقنية 

لمعرفة العالقة كلإلجابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف  
كالجدكؿ  ,قطاع غزةببناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية تعزيز و  الشبكاتموارد  توفربيف 
 .محكرال( يكضح تحميؿ 5.18رقـ )

 بناء المنظمة الذكية تعزيز و  موارد الشبكات توفر يوضح العالقة بين (:5.18)جدول 

 معامل الرتباط المحور
 بيرسون

مستوى 
 النتيجة الدللة

 0...دالة عند  ..... **0.... بناء المنظمة الذكيةتعزيز و  موارد الشبكات توفر

  r = 0.245 تساوي"  74ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى دللة  rقيمة 
  r = 0.3185"  تساوي74ودرجة حرية " 0.01الجدولية عند مستوى دللة  rقيمة 

 نو:أ ويتضح من الجدول
الجدكلية كالتي   rأكبر مف قيمة  كىك 0.695 يساكم r بيرسكف أف معامؿ االرتباط

الصفرية ي نرفض الفرضية ال، كبالت0.05قؿ مف أكىك  0.000 داللةمستكل ، ك 0.245تساكم 
تعزيز و  توفر موارد الشبكات بيف يعني كجكد عالقة قكية إيجابية كنقبؿ بالفرضية البديمة، كىذا

 .0.05عند مستكل داللة  قطاع غزةب بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية
كمما سبؽ يرل الباحث أف ىذه الكميات تمتمؾ شبكات انترنت بمكاصفات كسرعات عالية 

المعمكمات بسرعة تساعد عمى اتماـ األعماؿ في الكقت المحدد ليا دكف تأخير، كىذه كذلؾ لنقؿ 
( كالتي أكدت عمى ضركرة تكفر البنية التحتية ـ2014النتيجة تتكافؽ مع دراسة )فكرم، 

 ، كذلؾ لضماف عمؿ نظاـ المعمكمات بالشكؿ المناسب.الشبكاتالمناسبة كالتي مف ضمنيا 
 الكميات في الذكية المنظمة بناء في اإلدارية المعمومات نظم استخدام أثر السؤال الرابع: ما 

 غزة؟ بقطاع التقنية
 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث  باإلجابة عمى الفرضية التالية:

 الفرضية الثانية: 
 المعمومات نظم استخدام بين( α ≤ 0.05)عند مستوى دللة  إحصائية دللة ذو أثر يوجد ل

 غزة. بقطاع التقنية الكميات في الذكية المنظمة وتعزيز بناء اإلدارية
نظم المعمومات تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة أثر المتغير المستقؿ )

( يكضح اختبار 5.19(، كجدكؿ رقـ )الذكية المنظمة تعزيز بناء( عمى المتغير التابع )اإلدارية
 نمكذج االنحدار المتعدد كالتالي:االنحدار المتعدد، أف 
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 معبدلت خط االنحدار المتعدد:

Y = a + b1 X 1+ b2 X2 +b3 X3+ b4X4 +b5 X5+ U   

 
Y =   ، المتغير التابع )بناء المنظمة الذكية " فيـ البيئة ، الرؤية االستراتيجية، التعمـ المستمر
 العمميات الذكية ، الذكاء الجماعي"(
X1=   (الموارد البشرية )األفرادقؿ )المتغير المست  
X2 =  ( موارد األجيزة والمكونات الماديةالمتغير المستقؿ)  
X3 = ( موارد البرمجياتالمتغير المستقؿ)  
X4 = ( موارد البياناتالمتغير المستقؿ)  
X5 = ( موارد الشبكاتالمتغير المستقؿ)  
bn: معامؿ االنحدار لممتغير المستقؿ    
a: ثابت االنحدار 
U = تمثؿ الخطأ القياسي أك الخطأ العشكائي لمنمكذج المقدر 

 

اإلدارية(, والمتغير  المعمومات يوضح تحميل النحدار الخطي المتعدد لممتغير المستقل )نظم: (5.19جدول )
 الذكية( المنظمة )بناء التابع

المتغير 
 التابع

 معامل
 الرتباط

R 

 معامل
 التحديد

R2 

 درجة الحرية
 df  

F  
 المحسوبة

مستوى 
 معامل النحدار الدللة 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

يئة
 الب
فيم

 

0.702 0.493 

بيف 
 المجمكعات

5 

13.638 0.000 

 0.006 2.839 1.323 الثابت
الموارد البشرية 

 0.706 0.379 0.060 )األفراد(

داخؿ 
 70 المجمكعات

موارد األجيزة 
 والمكونات المادية

0.109 0.670 0.505 

 0.057 1.939 0.362 موارد البرمجيات

 0.000 4.486- 0.694- موارد البيانات 75 المجمكع
 0.000 6.047 0.755 موارد الشبكات  

جية
راتي
ست
 ال
ؤية
الر

 

0.627 0.393 

بيف 
 المجمكعات

5 
9.053 0.000 

 0.004 2.949 1.185 الثابت
 الموارد البشرية

 )األفراد(
0.222 1.630 0.108 

داخؿ 
موارد األجيزة  70 المجمكعات

 0.095 1.691 0.236 والمكونات المادية
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المتغير 
 التابع

 معامل
 الرتباط

R 

 معامل
 التحديد

R2 

 درجة الحرية
 df  

F  
 المحسوبة

مستوى 
 معامل النحدار الدللة 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 0.488 0.697 0.112 موارد البرمجيات
 0.511 0.661 0.088 موارد البيانات 75 المجمكع
 0.854 0.185- 0.02- موارد الشبكات  

مر
ست
الم
مم 
لتع
ا

 

0.752 0.566 

بيف 
 5 المجمكعات

18.251 0.000 

 0.988 0.015- 0.008- الثابت
الموارد البشرية 

 0.940 0.076 0.013 )األفراد(

داخؿ 
 70 المجمكعات

موارد األجيزة 
 0.105 1.640 0.282 والمكونات المادية

 0.016 2.479 0.490 موارد البرمجيات

 75 المجمكع
 0.405 0.837 0.137 موارد البيانات
 0.713 0.370 0.049 موارد الشبكات

كية
 الذ

ات
ممي
الع

 

0.813 0.661 

بيف 
 المجمكعات

5 

27.340 0.000 

 0.326 0.988 0.336 الثابت
الموارد البشرية 

 0.942 0.073- 0.008- )األفراد(

داخؿ 
 70 المجمكعات

موارد األجيزة 
 0.688 0.403 0.48 والمكونات المادية

 0.373 0.897 0.122 موارد البرمجيات

 75 المجمكع
 0.012 2.569 0.290 موارد البيانات
 0.000 4.569 0.416 موارد الشبكات

عي
جما

ء ال
ذكا
ال

 
0.787 0.620 

بيف 
 المجمكعات

5 

22.841 0.000 

 0.178 1.360 0.606 الثابت
الموارد البشرية 

 0.024 2.303- 0.347- )األفراد(

داخؿ 
 70 المجمكعات

موارد األجيزة 
 0.270 1.111 0.172 والمكونات المادية

 0.240 1.186- 0.212- موارد البرمجيات

 75 المجمكع
 0.000 5.551 0.821 موارد البيانات
 0.000 2.885 0.345 موارد الشبكات

كمي
ة ال

جاب
ست
ال

 

0.798 0.637 

بيف 
 المجمكعات

5 

24.560 0.000 

 0.033 2.172 0.689 الثابت
الموارد البشرية 

 0.909 0.115- 0.012- )األفراد(

داخؿ 
 70 المجمكعات

موارد األجيزة 
 0.129 1.535 0.169 والمكونات المادية

 0.173 1.378 0.175 موارد البرمجيات

 75 المجمكع
 0.226 1.221 0.129 موارد البيانات
 0.001 3.638 0.309 موارد الشبكات

 من الجدول السابق:

قكة العالقة بيف المتغيرات )المستقؿ  يكضح( rأشارت النتائج أف معامؿ ارتباط بيرسكف ) .1
 R، كىي عالقة طردية، مف قيمة مربع االرتباط 0.702ككؿ كالمتغير التابع( تساكم 
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square ( مف المتغير التابع، ككما 49.30نرل أف المتغير المستقؿ يفسر ما نسبتو )%
لذلؾ  0.05كىي أقؿ مف  0.000كمستكل داللة  13.638تساكم  Fبينت النتائج أف قيمة 

استخداـ نظـ المعمكمات  ؿ الفرضية البديمة، أم يكجد أثر بيفبنرفض الفرضية الصفرية، كنق
داللة  كفي الكميات التقنية بقطاع غزة كىذا يدؿ عمى كجكد أثر ذفيـ البيئة اإلدارية كتعزيز 

فيـ إحصائية بيف المتغير المستقؿ)استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية(، كالمتغير التابع )
 (.البيئة

خط االنحدار ىك كؿ مف  أف الذم يؤثر في معادلة tكما أنو يتضح مف الجدكؿ مف قيمة 
المستقمة  اتمكارد البيانات، كمكارد الشبكات(، كبينما المتغير مكارد البرمجيات، ) لمتغير المستقؿا

 ثر في معادلة خط االنحدار.ؤ خرل ال تاأل

قكة العالقة بيف المتغيرات )المستقؿ  يكضح( rأشارت النتائج أف معامؿ ارتباط بيرسكف ) .2
 R، كىي عالقة طردية، مف قيمة مربع االرتباط 0.627ككؿ كالمتغير التابع( تساكم 

square ( مف المتغير التابع، ككما 39.30نرل أف المتغير المستقؿ يفسر ما نسبتو )%
لذلؾ  0.05كىي أقؿ مف  0.000كمستكل داللة  9.053تساكم  Fبينت النتائج أف قيمة 

ؿ الفرضية البديمة أم يكجد أثر بيف استخداـ نظـ المعمكمات بنرفض الفرضية الصفرية، كنق
في الكميات التقنية بقطاع غزة كىذا يدؿ عمى كجكد أثر  الرؤية االستراتيجيةاإلدارية كتعزيز 

قؿ)استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية(، كالمتغير التابع داللة إحصائية بيف المتغير المست كذ
 )الرؤية االستراتيجية(.

أف الذم يؤثر في معادلة خط االنحدار ىك كؿ مف  tكما أنو يتضح مف الجدكؿ مف قيمة 
ثر ؤ خرل ال تالمستقمة األ ات(، كبينما المتغير لمكارد البشرية، مكارد البرمجياتاالمتغير المستقؿ )

 خط االنحدار.في معادلة 

قكة العالقة بيف المتغيرات )المستقؿ  يكضح( rأشارت النتائج أف معامؿ ارتباط بيرسكف ) .3
 R، كىي عالقة طردية، مف قيمة مربع االرتباط 0.752ككؿ كالمتغير التابع( تساكم 

square ( مف المتغير التابع، ككما 56.60نرل أف المتغير المستقؿ يفسر ما نسبتو )%
لذلؾ  0.05كىي أقؿ مف  0.000كمستكل داللة  18.251تساكم  Fئج أف قيمة بينت النتا

ؿ الفرضية البديمة أم يكجد أثر بيف استخداـ نظـ المعمكمات بنرفض الفرضية الصفرية، كنق
 كفي الكميات التقنية بقطاع غزة كىذا يدؿ عمى كجكد أثر ذ التعمـ المستمراإلدارية كتعزيز 
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المتغير المستقؿ)استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية(، كالمتغير التابع داللة إحصائية بيف 
 )التعمـ المستمر(.

أف الذم يؤثر في معادلة خط االنحدار ىك المتغير  tكما أنو يتضح مف الجدكؿ مف قيمة 
ثر في معادلة خط ؤ خرل ال تالمستقمة األ ات(، كبينما المتغير البرمجياتالمستقؿ )مكارد 

 االنحدار.

قكة العالقة بيف المتغيرات )المستقؿ  يكضح( rأشارت النتائج أف معامؿ ارتباط بيرسكف ) .4
 R، كىي عالقة طردية، مف قيمة مربع االرتباط 0.813ككؿ كالمتغير التابع( تساكم 

square ( مف المتغير التابع، ككما 66.10نرل أف المتغير المستقؿ يفسر ما نسبتو )%
لذلؾ  0.05كىي أقؿ مف  0.000كمستكل داللة  27.340تساكم  Fبينت النتائج أف قيمة 

ؿ الفرضية البديمة أم يكجد أثر بيف استخداـ نظـ المعمكمات بنرفض الفرضية الصفرية، كنق
 كفي الكميات التقنية بقطاع غزة كىذا يدؿ عمى كجكد أثر ذ العمميات الذكيةاإلدارية كتعزيز 

ستخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية(، كالمتغير التابع داللة إحصائية بيف المتغير المستقؿ)ا
 )العمميات الذكية(.

أف الذم يؤثر في معادلة خط االنحدار ىك كؿ مف  tكما أنو يتضح مف الجدكؿ مف قيمة 
ثر ؤ خرل ال تالمستقمة األ ات، كمكارد الشبكات(، كبينما المتغير لمتغير المستقؿ ) مكارد البياناتا

 .االنحدارفي معادلة خط 

قكة العالقة بيف المتغيرات )المستقؿ  يكضح( rأشارت النتائج أف معامؿ ارتباط بيرسكف ) .5
 R، كىي عالقة طردية، مف قيمة مربع االرتباط 0.787ككؿ كالمتغير التابع( تساكم 

square ( مف المتغير التابع، ككما 62.00نرل أف المتغير المستقؿ يفسر ما نسبتو )%
لذلؾ  0.05كىي أقؿ مف  0.000كمستكل داللة  22.841تساكم  Fبينت النتائج أف قيمة 

ؿ الفرضية البديمة أم يكجد أثر بيف استخداـ نظـ المعمكمات بنرفض الفرضية الصفرية، كنق
 كفي الكميات التقنية بقطاع غزة كىذا يدؿ عمى كجكد أثر ذ اعيالذكاء الجماإلدارية كتعزيز 

داللة إحصائية بيف المتغير المستقؿ)استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية(، كالمتغير التابع 
 )الذكاء الجماعي(.

أف الذم يؤثر في معادلة خط االنحدار ىك كؿ مف  tكما أنو يتضح مف الجدكؿ مف قيمة 
المستقمة  اتات(، كبينما المتغير كارد البشرية، كمكارد البيانات، كمكارد الشبكالمتغير المستقؿ )الم

 ثر في معادلة خط االنحدار.ؤ خرل ال تاأل
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( أف قكة العالقة بيف المتغيرات rبصفة عامة أشارت النتائج أف معامؿ ارتباط بيرسكف )
كىي عالقة طردية، مف قيمة مربع االرتباط  0.798( تساكم ككؿ )المستقؿ ككؿ كالمتغير التابع

R square ( مف المتغير التابع، ككما 63.70نرل أف المتغير المستقؿ يفسر ما نسبتو )%
لذلؾ  0.05كىي أقؿ مف  0.000كمستكل داللة  24.56تساكم  Fبينت النتائج أف قيمة 

ؿ الفرضية البديمة أم يكجد أثر بيف استخداـ نظـ المعمكمات بنرفض الفرضية الصفرية، كنق
 كفي الكميات التقنية بقطاع غزة كىذا يدؿ عمى كجكد أثر ذ بناء المنظمة الذكيةاإلدارية كتعزيز 

بناء داللة إحصائية بيف المتغير المستقؿ)استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية(، كالمتغير التابع )
 (.الذكية المنظمة

ك الباحث ذلؾ إلى اىتماـ اإلدارة العميا بنظـ المعمكمات اإلدارية مما ساىـ في سرعة كيعز 
تكفير المعمكمات المالئمة بجميع المستكيات اإلدارية بما يتناسب مع طبيعة عمؿ كؿ مستكل، 

 العميا الدعـ المالي كمتابعة سير العمؿ القائـ، كالعمؿ عمى التحسيف الدائـ اإلدارةكأيضان تقديـ 
كالمستمر لتمكيف المكظفيف عمى القياـ بأعماليـ عمى أكمؿ كجو، كىذا كمو أدل إلى المساىمة 

 الكبيرة في بناء المنظمات الذكية في الكميات التقنية المبحكثة في قطاع غزة.
 استخدام أثر حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بين فروق ىناك ىلالسؤال الخامس: 

 ,العممي المؤىل, الجنس)لممتغيرات تعزى الذكية المنظمة بناء في اإلدارية المعمومات نظم
 ؟(الوظيفي المستوى, الخبرة سنوات العمر,

 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث  باإلجابة عمى الفرضية التالية:
 :الثالثةالفرضية 

متوسطات ( بين α ≤ 0.05ل يوجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة )
استجابات عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية و تعزيز بناء المنظمات 

 )الجنس, المؤىل العممي, العمر, سنوات الخبرة, والمستوى الوظيفي(. الذكية تعزى لممتغيرات
 كينبثؽ مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

( بين متوسطات α ≤ 0.05. ل يوجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة )1
استجابات عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء المنظمات 

 .تغير الجنسمالذكية تعزى ل
الختبار الفركؽ في ت لعينتيف مستقمتيف كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

عينة الدراسة حكؿ أثر استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية كتعزيز بناء المنظمات متكسط استجابة 
 .محكرال( يكضح تحميؿ 5.20كالجدكؿ رقـ )، تغير الجنسمالذكية تعزل ل
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لمنظمات حول أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء ا tنتائج  اختبار يوضح : (5.20جدول )

 حسب متغير الجنس الذكية

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

النحراف 
مستوى  tقيمة  المعياري

 الدللة
أثر استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية 

 كتعزيز بناء المنظمات الذكية
0.538- 0.515 3.399 70 ذكر  

 
0.592 

 0.263 3.515 6 أنثى 
  55..تساوي 5.52" ومستوى داللة 52الجدولية عند درجة حرية " tقيمة 

كىي  0.538 -المحسكبة لجميع المحاكر تساكم  tجدكؿ السابؽ أف القيمة التضح مف يك 
كىي أكبر  0.592، كما أف قيمة مستكل الداللة 1.99الجدكلية كالتي تساكم   tأقؿ مف قيمة

متكسطات استجابات عينة الدراسة حكؿ أثر فركؽ في كجكد عدـ مما يدؿ عمى  0.05مف 
، كيعزك تغير الجنسماستخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية كتعزيز بناء المنظمات الذكية تعزل ل

الباحث ذلؾ إلى أف كال الجنسيف يقكماف باألعماؿ نفسيا كفؽ ما كمفكا بو عمى أكمؿ كجو، دكف 
ة العمؿ، فكال الجنسيف يؤدياف األعماؿ أف يككف لمجنسيف ذكر أك أنثى أم جانب مف شأنو إعاق

)ابف ذاتيا معتمديف عمى متطمبات نظـ المعمكمات اإلدارية بعينيا، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
 .(ـ2016)العنزم، ، كدراسة (2016عكف، 

( بين متوسطات α ≤ 0.05يوجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة ) ل .2
حول أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء المنظمات  استجابات عينة الدراسة

 العمر. تغيرمالذكية تعزى ل
 One Way)كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

ANOVA) استجابات عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم الفركؽ في متكسط  الختبار
( 21-5كالجدكؿ رقـ ) ،العمر تغيرميز بناء المنظمات الذكية تعزى لالمعمومات اإلدارية وتعز 

 .محكراليكضح تحميؿ 
أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء  تحميل التباين الحادي نتائج اختباريوضح ى :(5.21جدول )

 حسب متغير العمر المنظمات الذكية

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F" 

القيمة 
 الحتمالية

 0.002 6.631 1.442 2 2.884 بيف المجمكعاتأثر استخداـ نظـ المعمكمات 



120 
 

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F" 

القيمة 
 الحتمالية

اإلدارية كتعزيز بناء المنظمات 
 الذكية

   0.217 73 15.876 داخؿ المجمكعات
  75 18.760 المجموع

 5..5تساكم  5.52" كمستكل داللة 55، 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
 نو:أ ويتضح من الجدول

، 3.12الجدكلية  F كىي أكبر مف قيمة 6.631كر تساكم اممحلالمحسكبة  Fأف قيمة 
، مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة 0.05أقؿ مف  0.002 االحتمالية القيمةكما أف 
استخدام نظم المعمومات اإلدارية استجابات عينة الدراسة حول أثر متكسط بيف إحصائية 

اختبار شفيو ، لذلؾ قاـ الباحث باستخداـ العمر تغيرموتعزيز بناء المنظمات الذكية تعزى ل
 البعدم إليجاد اتجاه الفركؽ.

 
 متغير العمراختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب  :(5.22جدول )

 الفرق بين المتوسطات
الى أقل من  30من 

40 
أقل من الى  40من 

 سنة 50أكثر من  50

M.D Sig M.D Sig M.D Sig 
 - - - - - - 40الى أقل من  30من 
 - - - - 0.012 0.376 50الى أقل من  40من 

سنة 50أكثر من   - - 0.413 0.003 - - 
M.D.  Mean Difference 

Sig - significant at the 0.05 level  

 ويتضح من الجدول السابق:
الى أقؿ مف  40"،  ك "مف 40الى أقؿ مف  30يكجد فركؽ بيف العمر "مف  - أ

 ".50الى أقؿ مف  40"مف " كالفركؽ لصالح 50
" كالفركؽ 50"أكثر مف "،  ك50الى أقؿ مف  40يكجد فركؽ بيف العمر مف " - ب

 ".50لصالح "أكثر مف 
متوسطات ( بين α ≤ 0.05يوجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة ) ل. 3

استجابات عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء المنظمات 
 المؤىل العممي. تغيرمالذكية تعزى ل
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 One Way)كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

ANOVA)  أثر استخدام نظم استجابات عينة الدراسة حول الختبار الفركؽ في متكسط
كالجدكؿ رقـ  ،المؤىل العممي تغيرمالمعمومات اإلدارية وتعزيز بناء المنظمات الذكية تعزى ل

 .محكرال( يكضح تحميؿ 5.23)
أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء  تحميل التباين الحادي نتائج اختباريوضح  :(5.23جدول )

 حسب متغير المؤىل العممي المنظمات الذكية

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F" 

القيمة 
 الحتمالية

أثر استخدام نظم المعمومات 
اإلدارية وتعزيز بناء 
 المنظمات الذكية

 2.362 2 4.725 بين المجموعات
12.286 

 
0.000 

 0.192 73 14.036 داخل المجموعات 
  75 18.760 المجموع

 5..5تساكم  5.52" كمستكل داللة 55، 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
نو:أ ويتضح من الجدول  

، 3.12الجدكلية  F كىي أكبر مف قيمة 12.286كر تساكم اممحلالمحسكبة  Fأف قيمة 
، مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة 0.05أقؿ مف  0.000 االحتمالية القيمةكما أف 
استجابات عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية متكسط بيف إحصائية 

اختبار لذلؾ قاـ الباحث باستخداـ  ،المؤىل العممي تغيرموتعزيز بناء المنظمات الذكية تعزى ل
 اتجاه الفركؽ. إليجادالبعدم شفيو 

 متغير المؤىل العممياختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب  :(5.24جدول )

 بكالوريوس ماجستير دكتوراه الفرق بين المتوسطات
M.D Sig M.D Sig M.D Sig 

 - - 5.555 5.225 - - دكتكراه

 - - - - - - ماجستير

 - - - - - - بكالوريوس

M.D.  Mean Difference 

Sig - significant at the 0.05 level  

 ويتضح من الجدول السابق:
 "."دكتوراهكالفركؽ لصالح  "ماجستير""،  ك"دكتوراهيكجد فركؽ بيف المؤىؿ العممي مف 

تمكنيـ مف التعامؿ مع نظـ  ويبيدكرات تدر  تمقكفيتفسير النتيجة بأف العامميف   مكفيك 
مع تعزيز ذلؾ بالمؤىؿ العممي المتخصص، حيث أف بالشكؿ المطمكب   اإلداريةالمعمكمات 
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كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ، المؤىؿ العممي يؤثر بشكؿ مالحظ في تعزيز بناء المنظمة الذكية
 .(ـ2015)عبد الرحمف، ، (ـ2015)أبك الغنـ، كالن مف 

( بين متوسطات α ≤ 0.05فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة ) يكجد ل .1
استجابات عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء المنظمات 

 سنوات الخبرة. تغيرمالذكية تعزى ل

 One Way)كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

ANOVA) نظـ  استجابات عينة الدراسة حكؿ أثر استخداـالفركؽ في متكسط  الختبار
-5كالجدكؿ رقـ ) سنكات الخبرة، تغيرمالمعمكمات اإلدارية كتعزيز بناء المنظمات الذكية تعزل ل

 .محكرال( يكضح تحميؿ 25
أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء  تحميل التباين الحادي نتائج اختباريوضح : (5.25جدول )

 حسب متغير سنوات الخبرة المنظمات الذكية

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F" 

القيمة 
 الحتمالية

أثر استخدام نظم المعمومات 
اإلدارية وتعزيز بناء 
 المنظمات الذكية

 0.276 2 0.551 بين المجموعات
1.105 

 
0.337 

 0.249 73 18.209 داخل المجموعات 
  75 18.760 المجموع

 5..5تساكم  5.52" كمستكل داللة 55، 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
 نو:أ ويتضح من الجدول

، 3.12الجدكلية  F مف قيمة أقؿكىي  1.105كر تساكم اممحل المحسكبة Fأف قيمة 
كجكد فركؽ ذات داللة  عدـ ، مما يدؿ عمى0.05مف  أكبر 0.337كما أف القيمة االحتمالية 

استجابات عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية  متكسطبيف إحصائية 
 .سنوات الخبرة تغيرموتعزيز بناء المنظمات الذكية تعزى ل

يدرككف الدكر الياـ لنظـ فية االكظائؼ اإلشر  أف العامميف في إلىعزك الباحث ذلؾ يك 
احداث التغيير االيجابي نحك التكنكلكجيا المعمكمات االدارية في بناء المنظمة الذكية كدكرىا في 

 الحديثة.
التي بينت كجكد  (2016سة )ضؤالككافي، اسات كدر امع بعض الدر  النتائجكاتفقت ىذه 

 .لمتغير سنكات الخدمة فركؽ تبعان 
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( بين متوسطات α ≤ 0.05يوجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة ) ل .5
أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء المنظمات استجابات عينة الدراسة حول 

 المستوى الوظيفي. تغيرمالذكية تعزى ل
 One Way)الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  ىذهكلإلجابة عف 

ANOVA)  استجابات عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم في متكسط  الفركؽالختبار
كالجدكؿ  ،المستوى الوظيفي تغيرموتعزيز بناء المنظمات الذكية تعزى ل المعمومات اإلدارية

 .محكرال( يكضح تحميؿ 5.26رقـ )
أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء  تحميل التباين الحادي نتائج اختباريوضح  :(5.26جدول )

 حسب المستوى الوظيفي المنظمات الذكية

التباينمصدر  عنوان المحور مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F" 

القيمة 
 الحتمالية

أثر استخدام نظم المعمومات 
اإلدارية وتعزيز بناء 
 المنظمات الذكية

 1.500 2 3.000 بين المجموعات
6.947 

 
0.002 

 0.216 73 15.761 داخل المجموعات 
  75 18.760 المجموع

 5..5تساكم  5.52" كمستكل داللة 55، 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
 نو:أ ويتضح من الجدول

، 3.12الجدكلية  F كىي أكبر مف قيمة 6.947كر تساكم اممحلالمحسكبة  Fأف قيمة 
، مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة 0.05أقؿ مف  0.002كما أف القيمة االحتمالية 

عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية  استجاباتمتكسط بيف إحصائية 
لذلؾ قاـ الباحث باستخداـ  ،المستوى الوظيفي تغيرمالذكية تعزى ل المنظماتوتعزيز بناء 
 .إليجاد اتجاه الفركؽ البعدماختبار شفيو 

 متغير المستوى الوظيفياختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب  :(5.27جدول )

 رئيس قسم نائب عميد عميد الفرق بين المتوسطات
M.D Sig M.D Sig M.D Sig 

 5.552 5.552 - - - - عميد

 5.555 5.552 - - - - نائب عميد

 - - - - - - رئيس قسم

M.D.  Mean Difference 

Sig - significant at the 0.05 level  
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 ويتضح من الجدول السابق:
 ك"رئيس قسـ" كالفركؽ لصالح "عميد"." الكظيفي "عميديكجد فركؽ بيف المستكل 

"رئيس قسـ" كالفركؽ لصالح "نائب "،  كالكظيفي "نائب عميد المستكليكجد فركؽ بيف 
 عميد".

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف األفراد بيذه المسميات قد يككنكا قد مركا بنفس الظركؼ 
كأف المستكيات قد كصؿ إلى المنصب بعد فترة مف الزمف،  كمعظميـكالتعامالت في الكميات، 

استخداـ كتطكير نظـ المعمكمات باإلشرافية األعمى ىي األكثر معرفة كادراؾ بأىمية االىتماـ 
)أبك الغنـ،  ،(ـ2016)ضؤالككافي، في ىذه الكميات، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كالن مف 

 .(ـ2014)فكرم، ، (ـ2015
( بين متوسطات α ≤ 0.05يوجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة ) ل .5

استجابات عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء المنظمات 
 المؤسسة. تغيرمالذكية تعزى ل

 One Way)كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

ANOVA) استجابات عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم الفركؽ في متكسط  الختبار
كالجدكؿ رقـ  ،المؤسسة تغيرمالمعمومات اإلدارية وتعزيز بناء المنظمات الذكية تعزى ل

 .محكرال( يكضح تحميؿ 5.28)
أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية وتعزيز بناء  تحميل التباين الحادي نتائج اختباريوضح  :(5.28جدول )

 حسب المؤسسة المنظمات الذكية

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F" 

القيمة 
 الحتمالية

أثر استخداـ نظـ المعمكمات 
اإلدارية كتعزيز بناء المنظمات 

 الذكية

 0.064 4 0.256 بيف المجمكعات
0.246 

 
0.911 

 0.261 71 18.504 داخؿ المجمكعات 
  75 18.760 المجموع

 5.55تساكم  5.52" كمستكل داللة .5، 4الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
 نو:أ ويتضح من الجدول

، 3.12الجدكلية  F مف قيمة أقؿكىي  0.246كر تساكم اممحلالمحسكبة  Fأف قيمة 
كجكد فركؽ ذات داللة  عدـ ، مما يدؿ عمى0.05مف  أكبر 0.911كما أف القيمة االحتمالية 

استجابات عينة الدراسة حول أثر استخدام نظم المعمومات اإلدارية  متكسطبيف إحصائية 
  .المؤسسة تغيرموتعزيز بناء المنظمات الذكية تعزى ل
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ءات اتطكرىا بسبب عدـ تعقد اإلجر يسيؿ عممية الخاصة  الكمياتكيرل الباحث أف 
، أما بالنسبة لمكميات التي تتبع إلشراؼ عاـ اإلدارية، كىناؾ مركنة مناسبة في عمميا بشكؿ

المالية التي ءات اإلدارية، كتعاني مف نقص في المكارد ار جفيناؾ تعقيد لحد ما في اإلحككمي 
 .عمى تطكير نظـ المعمكمات لدييا تنعكس سمبان 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 السادس الفصل
 والتوصيات النتائج
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 السادس الفصل
 والتوصيات النتائج

 المقدمة: 6.1
أثر استخدام نظم المعمومات عمى الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث حكؿ  بناءن 

، فقد خمصت الدراسة بقطاع غزةفي الكميات التقنية  اإلدارية في تعزيز بناء المنظمات الذكية
لمجمكعة مف النتائج كذلؾ مف خالؿ البيانات التي جمعيا الباحث مف االستبانة، كتـ عرض 

، أما خامسالكتفسير النتائج كربطيا بالدراسات السابقة ذات العالقة بشكؿ مفصؿ في الفصؿ 
 ككذلؾ أىـ التكصيات.في ىذا الفصؿ فسيتـ استخالص أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة 

 :النتائج 6.2
تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر المكارد البشرية في نظـ المعمكمات اإلدارية  .1

 كتعزيز بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة. 
تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر المكارد المادية في نظـ المعمكمات اإلدارية  .2

 ز بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة.كتعزي
تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر المكارد البرمجية في نظـ المعمكمات اإلدارية  .3

 كتعزيز بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة.
مات اإلدارية تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر مكارد البيانات في نظـ المعمك  .4

 كتعزيز بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة.
تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر مكارد الشبكات في نظـ المعمكمات اإلدارية  .5

 كتعزيز بناء المنظمة الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة.
كالتي تتمثؿ بػ )فيـ البيئة، الرؤية يتكفر في الكميات التقنية جميع أبعاد المنظمة الذكية  .6

 االستراتيجية، التعمـ المستمر، العمميات الذكية، كالذكاء الجماعي(.
يكجد أثر ذك داللة إحصائية بيف استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية كتعزيز أبعاد المنظمة  .7

ميات الذكية، كالذكاء الذكية المتمثمة بػ  )فيـ البيئة، الرؤية االستراتيجية، التعمـ المستمر، العم
 الجماعي(.
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ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة حكؿ أثر استخداـ  .8
الجنس، كسنكات اء المنظمات الذكية تعزل لمتغير)نظـ المعمكمات اإلدارية كتعزيز بن

 الخبرة(.
الدراسة حكؿ أثر استخداـ يكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات عينة  .9

نظـ المعمكمات اإلدارية كتعزيز بناء المنظمات الذكية تعزل لمتغير) العمر، المؤىؿ العممي، 
 كالمستكل الكظيفي(.

 التوصيات: 6.3
خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات التي تكصؿ ليا الباحث بناءن عمى النتائج 

 السابقة كىي كالتالي:

كفاءة مككنات نظـ المعمكمات االدارية كتكفير أحدث األجيزة االستمرار في رفع  .1
 كالمعدات الالزمة إلتماـ العمؿ في الكميات كمكاكبة التطكرات.

عمؿ فحص دكرم لمشبكات المستخدمة لتفادم أم أعطاؿ مفاجئة مف شأنيا إعاقة  .2
 العمؿ.

ؿ عقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ خاصة بالعامميف كبشكؿ دكرم كخاصة في مجا .3
 تكنكلكجيا المعمكمات.

اختيار العامميف المؤىميف كالمختصيف في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات لمعمؿ في ىذه  .4
 المراكز.

استخداـ حـز برمجية شاممة يمكف استخداميا في أكثر مف نشاط في الكميات، مع  .5
 العمؿ عمى تحديثيا بشكؿ مستمر.

بشكؿ مستمر، لتتالءـ مع المتغيرات تطكير قاعدة بيانات مكحدة كالعمؿ عمى تحديثيا  .6
 التكنكلكجية المتسارعة.

ضركرة االىتماـ مف قبؿ الكميات محؿ الدراسة بتحديد مصادر حاالت الالتاكد البيئي  .7
 المتعمقة بقراراتيا.

قياـ الكميات التقنية ببناء سياسات أمف المعمكمات الخاصة بيا، كالعمؿ عمى نشرىا  .8
 كتطبيقيا.
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 :الدراسات المقترحة 6.4
 دكر القيادة االستراتيجية في بناء المنظمات الذكية في الجامعات الفمسطينية. .1
عمى جكدة القرارات اإلدارية في المنظمات الغير حككمية أثر نظـ المعمكمات اإلدارية  .2

 بقطاع غزة.
 ة.التحديات التي تكاجو نظـ المعمكمات اإلدارية في الجامعات كالكميات الفمسطيني .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـالمراجالمصادر و 
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 المصادر والمراجع
 أوًل: المراجع العربية

 ف الكريـالقرآ

 .العراؽ .األساسي النظاـ .(1979) .العامة األمانة، التقني لمتعميـ العربي االتحاد

 المنكفية، .المعاصرة المنظمات في اإلدارية المعمكمات نظـ .(2007) .الرحمف عبد إدريس،
 .الجامعية الدار: مصر

مقدـ  بحث .المعمـ أداء تطكير في فمسطيف في التربكم المشرؼ دكر .(2011) إحساف. اآلغا،
 جامعة القاىرة، التدريس، كطرؽ لممناىج المصرية لمجمعية عشر الرابع العممي لممؤتمر

 .عيف شمس

 دار . مصر. اإلدارية المعمكمات نظـ في الشامؿ المرجع (.2010) الحميد. عبد بسيكني،
  كالتكزيع. لمنشر الكتب العممية

 العربي المكتب: النشر بمد بدكف .اإلدارية المعمكمات نظـ .(نشر سنة بدكف) .سكنيا البكرم،
 .لمنشر الحديث

.كالتكزيع لمنشر الشركؽ دار عماف، .التربية مبادئ في المرجع (.1993سعيد. ) التؿ،  

  -التنظيمي الذكاء ك االستراتيجية القابميات بيف العالقة اختبار .(2014) .حيدر، الجبكرم
 النجؼ محافظة في الخاص المصرفي القطاع مكظفي مف عينة آلراء استطالعية دراسة

 .30، الككفة جامعة، كاإلدارية االقتصادية لمعمـك الغرم مجمة .األشرؼ

 :الخميؿ. 1ط .كطمكحات كاقع -فمسطيف في كالتقني الميني التعميـ .(1994) .محمد جراد، أبك
 . الجامعييف رابطة

 الكظيفي األداء تحسيف في المحكسبة اإلدارية المعمكمات نظـ دكر (.2014يكسؼ. )، خضر
 األقصى جامعة بيف المشترؾ الماجستير برنامج ماجستير. رسالة .المتكسطة في الكميات
 فمسطيف.، غزة، العميا لمدراسات كالسياسة اإلدارة كأكاديمية
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، التعداد لبيانات كالتحميؿ النشر مشركع .(2009) .الفمسطيني لإلحصاء المركزم الجياز
 .الفمسطيني العمؿ سكؽ ففي الميني كالتعميـ التدريب خريجي ظركؼ

 بحثية دراسة .العربي الكطف في كمشكالتو كالتقني الميني التعميـ كاقع (.2012شادم. )، حمبي
 الفمسطيني. االقتصادية السياسات أبحاث معيد، القدس، تنمكية

 ماجستير . )رسالة غزة محافظات في التقني لمتعميـ الخارجية الكفاءة (.2000مركاف. ) حمد،
 غزة. اإلسالمية، الجامعة منشكرة(. غير

 المرحمة في المدرسية االدارة تطكير في التربكم المشرؼ دكر .(2005) سناء.، حمداف
 )رسالة .كالمديريف التربكييف المشرفيف نظر كجية مف غزة بمحافظات الدنيا األساسية
 .فمسطيف غزة، االسالمية الجامعة منشكرة(. غير ماجستير

 بالكميات التنمية تحقيؽ في المستمر التعميـ فاعمية مدل .( 2005)  الرحيـ. عبد حمداف،
 (.1) 9 بغزة، االقصى جامعة مجمة غزة. محافظاتفي  التقنية

 نظـ .(2005) .الرحمف عبد كالعبيد، أميف سمكل كالساماريي، اهلل عبد نجـ الحميدم،
 .لمنشر كايؿ دار: األردف عماف، .2. طمعاصر مدخؿ -اإلدارية المعمكمات

 مجمة .األعماؿ أزمات إدارة في معاصرة فكرة -المنظمي الذكاء .(2012) .نعمة، الخفاجي
 .84، كاالقتصاد االدارة

 مؤسسات في  العميا الدراسات برامج بجكدة النيكض سبؿ (.2011محمد. ) ميرفت راضي،
 في كدكرىا العميا الدراسات مؤتمر إلى مقدمة عمؿ كرقة .الفمسطينية  العالي التعميـ

 بغزة. اإلسالمية الجامعة  في المنعقد  المجتمع

 الجامعات في التنافسية المزايا لتدعيـ مقترح تصكر .(2012) محمد. ميرفت راضي،
التجارة،  كمية العربية لممؤسسات اإلقميمية التنافسية مؤتمر إلى مقدـ بحث .الفمسطينية

 التحاد العممي، كالبحث العميا لمدراسات العربي المجمس مع باالشتراؾ القاىرة جامعة
 .  العربية الجامعات
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 رسالة الذكية األمنية المنظمات بناء في كدكرىا االستراتيجية القيادة .(2016) .خالد، الربابعة
 .الرياض، األمنية لمعمكـ العربية نايؼ جامعة .ماجستير

 في تطبيقية دراسة  -األزمات إدارة في الذكية المنظمة خصائص أثر (.2016إيناس. )، ردايدة
، عماف، األكسط الشرؽ جامعة ماجستير. رسالة .عماف بمدينة الخاصة المستشفيات

 األردف.

 القاىرة. شمس، عيف جامعة التربية، كمية منشكرة، غير دكتكراه، رسالة

. دار المفاىيـ كالكظائؼ  -منظمات األعماؿ (. 2012الزعبي، حسف، المصكر، ياسر. )
 عماف، األردف. 1كائؿ، ط

 المعمكمات نظـ أساسيات .(2012) .ىالؿ، كالبياتي عثماف، كالكيالني عالء، السالمي
 .كالتكزيع لمنشر المناىج دار: األردف، عماف .4ط .اإلدارية

 لمنشر الطارؽ دار: العراؽ المكصؿ،. 2ط .المحاسبية المعمكمات نظاـ .(2011). اديز  السقا،
 .كالتكزيع

 الكميات طمبة لدل الريادية بالتكجيات كعالقتيا الناعمة الميارات (.2016رمضاف. )، شبير
 غزة.، االسالمية الجامعة ماجستير. رسالة .غزة محافظات في كالمينية التقنية

 مياـ عمى المحكسبة المحاسبية المعمكمات نظـ أثر .(2013) .محمد كالمكمني، عكف الشبيؿ،
 مجمة (.ميدانية دراسة) كالشفافية المساءلة تعزيز في األردني المحاسبة ديكاف مدققي
 .(4)19 المنارة،

 الطبعة .اإلدارية القرارات اتخاذ في المعمكمات كتكنكلكجيا نظـ دكر .(2011) .عدناف الشكابكة،
 .كالتكزيع لمنشر اليازكرم دار: عماف .العربية

 كاالجتماعي االستراتيجي التميز منيج - بالذكاءات اإلدارة .(2010) كآخركف. أحمد صالح،
 لمنشر. كائؿ األردف: دار عماف، .1ط .لممنظمات

 بناء في لمشركة المستدامة االستراتيجية صياغة .(2013) .جبار، الصائغ ك حجيـ، الطائي
 .كاالقتصاد االدارة كمية، الككفة جامعة .الذكية المنظمات
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 المنظمات بناء في لمشركة المستدامة االستراتيجية صياغة .(2013) .كآخركف، يكسؼ، الطائي
، الككفة جامعة (.العراؽ زيف شركة في المدراء مف عينة آلراء استطالعية دراسة) الذكية
 .(9)26، كاالدارية االقتصادية لمعمكـ الغرم مجمة

 المجمة .الطبية المنظمات فى المعمكمات نظـ كاقع دراسة(. 2016. )محمد كداد ضؤالككافى،
 1. عمصر .كالتجارة لالقتصاد العممية

 .األزمات إدارة في كأثرىا المحكسبة اإلدارية المعمكمات نظـ فاعمية (.2009يكسؼ. )، عاشكر
 غزة.، االسالمية الجامعة ماجستير. رسالة

 بعض ضكء في العربية التقنية الكميات برسالة النيكض آليات .(2008) ناصر.، عامر
 .فمسطيف في كالميني التقني التعميـ مؤتمر .الرائدة الخبرات

: األردف، عماف .1ط .تكنكلكجي منظكر -اإلدارية المعمكمات نظـ .(2009) .مزىر، العاني
 .كائؿ دار

 منظكر – ذكية منظمة بناء نحك أعماؿ كممارسة التنظيمي الذكاء .(2012) .ىاشـ، العبادم
 .األردف، عماف .اإلدارية كالعمـك االقتصاد كمية، األردنية الزيتكنة جامعة .مفاىيمي
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 المالحق
 قائمة محكمي الستبانة: (1ممحق رقم )

 

 المسمى الوظيفي اسم المحكم م
 محاضر في كمية فمسطيف التقنية د. آماؿ الحيمة  .1
 محاضر في كمية فمسطيف التقنية د. مرفت راضي  .2
 محاضر في كمية فمسطيف التقنية القادر مسمـد. عبد   .3
 عميد كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية بجامعة القدس المفتكحة د. يكسؼ أبك فارة  .4
 محاضر بجامعة األزىر د. خميؿ ماضي  .5
 محاضر بجامعة فمسطيف كجامعة القدس المفتكحة د. ابراىيـ عابديف  .6
 محاضر بجامعة األزىر  د. كفيؽ األغا  .7
 ديكاف المكظفيف -مدير عاـ نبيؿ المكح د.  .8
 أستاذ اإلدارة التربكية المساعد في جامعة األقصى د. عدلي الشاعر  .9

 بمدية جباليا -مدير قسـ الحاسكب د.ماىر غنيـ  .10
 أستاذ تكنكلكجيا التعميـ في الجامعة اإلسالمية د. محمد عسقكؿ  .11
 فمسطيف التقنيةاستاذ أساليب التدريس في كمية  د. محمد البحيصي  .12
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 الستبانة في صورتيا النيائية: (2ممحق رقم )

 

 غزة– اإلسالمية الجامعة
  اـالعمي اتـــــالدراس عمادة
  ارةـــــــــــــــــــالتج ةــــــــــــــــــكمي
 الــــــــــاألعم إدارة مـــــــــقس
 

 ...................................يحفظيـ اهلل................ األخ/ ت الفاضؿ/ ة

،،،السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو  

بداية أىديؾ أطيب التحيات، كيطيب لي أف أضع بيف يديؾ استبانة بغرض استكماؿ 
متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير تخصص إدارة األعماؿ مف الجامعة االسالمية، حيث 

بناء  تعزيز استخدام نظم المعمومات اإلدارية في ثردراسة بعنكاف "أيقكـ الباحث بإجراء 
، كتتطمب الدراسة استقصاء المنظمة الذكية دراسة ميدانية عمى الكميات التقنية بقطاع غزة"

آراء مجمكعة مف العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في الكميات التقنية الفمسطينية لتحديد أبعاد 
 القتيا بنظـ المعمكمات اإلدارية في تمؾ لمؤسسات.المنظمة الذكية كمدل ع

في الخانة التي تعبر عف  ()ككمي أمؿ بأف يتـ قراءة العبارات بتمعف ككضع عالمة 
 مدل مكافقتكـ عمييا حسب الكاقع التي تعممكف بو.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الباحث
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 أوًل: المعمومات الشخصية:
 أنثى  ذكر  :الجنس

 عاـ 40أقؿ مف  -30مف   عاـ 30أقؿ مف   :العمر

   عاـ 50أقؿ مف  -40مف  50عاـ فأكثر 

 ماجستير  دكتكراه  :المؤىل العممي

  بكالكريكس  

 سنكات 10 -5مف   سنكات 5أقؿ مف   :سنوات الخبرة

   سنكات 10مف  أكثر  

 نائب عميد  عميد  :الوظيفي توىالمس

   قسـرئيس  

 دير البمح -كمية فمسطيف التقنية  المؤسسة:

  الكمية الجامعية لمعمـك كالتكنكلكجيا 

  تدريب مجتمع كمية ( غزةGTC) 

 األزىر -المتكسطة الدراسات كمية 

  التطبيقية لمعمـك الجامعية الكمية 
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 ثانيًا: محاور الدراسة:
 تعبر عف درجة مكافقتؾ: ( أماـ العبارة التيفضالن ضع عالمة )

عاد
األب

 

رقـ
ال

 

 الفقرة

 درجة المكافقة

شدة
ؽ ب

مكاف
 

ؽ 
مكاف

 
حايد

م
ض 

عار
م

ض  
عار

م
شدة

ب
 

 المحور األول: موارد نظم المعمومات اإلدارية

فراد
 األ

كرد
م

 

نتكاصؿ بسيكلة كبصكرة مباشرة مع المسئكؿ عف نظاـ  .1
 المعمكمات. 

     

المعمكمات عمى استفساراتي يجيب المسئكؿ عف نظاـ  .2
 في الكقت المحدد.

     

تتناسب خبرات كمؤىالت العامميف في نظاـ المعمكمات  .3
 مع المياـ المككمة إلييـ.

     

يتفيـ العاممكف في نظاـ المعمكمات احتياجات الجيات  .4
 المختمفة مف النظاـ.

     

لتطكير يتكفر تدريب لمعامميف في النظاـ بشكؿ مستمر  .5
 مياراتيـ كقدراتيـ.

     

      يشارؾ العاممكف في تصميـ كتطكير نظاـ المعمكمات.  .6

دية
الما
ت 
كنا
لمك
ة كا
يز
ألج

رد ا
مكا

 
      تتكفر أجيزة الحاسكب المالئمة لطبيعة عمؿ النظاـ. .1
خراج البيانات المتكاجدة مع  .2 تتناسب كسائؿ إدخاؿ كا 

 متطمبات عمؿ النظاـ.
     

      تتـ صيانة األجيزة بشكؿ سريع عند حصكؿ األعطاؿ. .3
تتكفر في النظاـ مساحات تخزيف مناسبة ككافية  .4

 لممعمكمات المستخدمة.
     

تحرص اإلدارة العميا عمى مكاكبة المستجدات التقنية في  .5
 مجاؿ نظـ المعمكمات.

     

ات
مجي
لبر
رد ا

مكا
 

      المستخدمة مع طبيعة عمؿ النظاـ.تتالءـ البرمجيات  .1
      تتكفر جميع التعميمات الضركرية لتشغيؿ البرامج. .2
      تتكفر برامج حماية لمنع اختراؽ البرامج. .3
      تكفر البرامج المعمكمات بالكمية كالدقة المناسبتيف. .4
يتـ تقييـ كتحديث كصيانة البرامج المستخدمة بشكؿ  .5

 دكرم كمستمر.
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      يعطي النظاـ الحالي تغذية راجعة. .6

ات
بيان
د ال
كار
م

 

يتـ االستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في الحصكؿ عمى  .1
 البيانات.

     

      ال يكجد تكرار لمبيانات في قكاعد البيانات المخزنة. .2
      يتـ تحديث البيانات بشكؿ دكرم كمستمر. .3
      تتناسب البيانات المتاحة مع احتياجات العمؿ. .4
      تمتاز البيانات بالجانب الكمي كسيكلة الرجكع إلييا. .5

ات
شبك

د ال
كار
م

 

      تتناسب الشبكة المتكفرة مع احتياجات العمؿ. .1
      تنجز الشبكة المتكفرة العمؿ المطمكب بسرعة كافية. .2
      كأعطاؿ في الشبكة المستخدمة.ال تحدث انقطاعات  .3
      تتـ عممية صيانة الشبكة بشكؿ دكرم كمستمر. .4
تحرص اإلدارة العميا عمى مكاكبة المستجدات التقنية  .5

 الحديثة في مجاؿ الشبكات.
     

 المحور الثاني: المنظمة الذكية

يئة
 الب
فيـ

 

      يتـ تشخيص حاالت عدـ التأكد البيئي بدقة. .1
يؤخذ بعيف االعتبار حاالت عدـ التأكد البيئي عند اتخاذ  .2

 أم قرار.
     

يتكفر أنظمة كمختصيف لتقييـ آثار حاالت عدـ التأكد  .3
 البيئي.

     

يتـ تحديد مصادر عدـ التأكد البيئي لالستفادة منيا في  .4
 اتخاذ القرارات.

     

البيئي المتعمقة بالقرارات يتـ تحديد حاالت عدـ التأكد  .5
 كيتـ التكاصؿ مع المختصيف لمعالجتيا.

     

جية
راتي
الست

ة ا
رؤي
ال

 

يتـ عمؿ مراجعة منتظمة لبيئة العمؿ لتحديد الفرص  .1
 كالتيديدات.

     

يتـ عمؿ مناقشة مستمرة لبيئة العمؿ كالطرؽ المستخدمة  .2
 لمكاجية التحديات الحالية كالمستقبمية.

     

      تصرح االدارة العميا بشفافية عف التكجيات االستراتيجية. .3
      يكجد دليؿ ارشادم كاضح لتكجيو العمؿ. .4
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      تكجد رؤية كاضحة لممؤسسة كيعرفيا جميع العامميف. .5

مر
مست

ـ ال
تعم
ال

 

      ترحب اإلدارة العميا باألفكار اإلبداعية الجديدة. .1
ىناؾ اجراءات عممية تيدؼ لمتعمـ المستمر لمكاجية  .2

 التغيرات البيئية. 
     

      يتـ تحديد الفرص بناءن عمى تميزىا بشكؿ مستمر. .3
      يتـ تكفير الفرص كالمكارد الالزمة لمتعمـ. .4
      ينظر لمتغير االيجابي كعممية ىامة مربحة. .5

كية
 الذ

ات
ممي
الع

 

      التقنيات الحديثة كالمتطكرة في العمؿ.تستخدـ  .1
تدعـ أنظمة المعمكمات المستخدمة التدفؽ الكاسع كالحر  .2

 لممعمكمات.
     

تمكف األنظمة المستخدمة العامميف مف أداء أعماليـ  .3
 بكفاءة كفاعمية.

     

يتكفر في األنظمة المستخدمة إنذار مبكر لألزمات  .4
 االستراتيجية في الكقت المناسب.التخاذ القرارات 

     

      ىناؾ تكيؼ سريع مع المتغيرات البيئية المتسارعة. .5

عي
جما

ء ال
ذكا
ال

 
      يسكد في المؤسسة العمؿ الجماعي كركح الفريؽ. .1
يكجد فريؽ عمؿ استراتيجي قادر عمى التعامؿ مع  .2

 الظركؼ المتغيرة كاألزمات.
     

العمؿ االستراتيجي مف المتميزيف كمف يتككف فريؽ  .3
 تخصصات مختمفة.

     

      يكجد مناخ تنظيمي يعزز االبداع الجماعي. .4
      تربط فرؽ العمؿ الجماعي ركابط اجتماعية خاصة. .5

 


