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 اإلهداء
 

 

إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره.. أو هدي بالجىاب الصحيح حيرة سائليه.. فأظهس 

 بسماحخه جىاضع العلماء... وبسحابخه سماحت العازفين

 صيدها محمد  .. هبي السحمت وهىز العاملين ىلإمن بلغ السسالت وأدي ألاماهت وهصح ألامت  ىإل

 سبب وجىدي في الحياة... ىأهدي هرا العمل املخىاضع إل

 ... لك كّل الاحترام. أبي

 التي جمتهن الحب وإلى من جدسابق الكلماث لخخسج معبرة عن مكنىن ذاتها

 ...وحغصل ألامل

 ... الحبيبة أمي

 إلى من جروقذ وإًاها العيش 
ً
 وكاهذ لي في كل خطىة سندا

ً
 وجسدا

ً
وإلى من زافقخني زوحا

....
ً
 ومسا

ً
 حلىا

 الحبيبة ....زوجتي

 سندي وقىحي ومالذي.. ىلإمن حبهم ًجسي في عسوقي ويلهج بركسهم فؤادي  ىلإ

 إخوجي وأخواجي

أصدقائي التي حسكن صىزهم وأصىاتهم أجمل اللحظاث وألاًام التي عشتها.. إليهم  ىإل

 أهدي ثمسة هرا الجهد املخىاضع
ً
 جميعا
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 شكر وتقدير
 ،وجعؿ نور قموبنا إيمانًا ونور عقولنا عمماً  الحمد هلل الذي خمؽ الخير وزرع فينا حبو

 مد وعمى آلو وصحبو وسمـ أما بعد: والصالة والسالـ عمي أشرؼ المرسميف سيدنا مح

َوالَِديه َوَأْن  َعَلى  َقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمتََك الهتِي َأْنَعْمَت َعََله وَ ] :ىوانطالقا مف قولو تعال

يَ  اِِلِ تَِك ِِف ِعَباِدَك الصه ا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرْْحَ  (.19)النمؿ: [َأْعَمَل َصاِِلً

حيز الوجود داعيًا  ىلإوأخرجيا  ،أشكر اهلل عز وجؿ الذي مف عمي بإتماـ ىذه الدراسة المتواضعة
  .طاعتو ىونًا لي عموتكوف ع ،المولي عز وجؿ أف ينفع بيا اإلسالـ والمسمميف

رواه الترمذي  ""من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل وانطالقًا مف قوؿ الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ
 .(2/1122لباني في كتاب صحيح الجامع الصغير )والحديث صححو األ

 جامعة األزىر ىلإفإني أتقدـ بالشكر والتقدير  ،واعترافًا بالفضؿ ألىمو ورد المعروؼ ألصحابو
إتاحة الفرصة لي  ىعم داريةاالقتصاد والعموـ اإلممثمة في إدارتيا وعمادة الدراسات العميا  وكمية 

لنيؿ درجة الماجستير مف خالؿ برنامج الدراسات العميا والجيود التي بذلت مف أجؿ تسييؿ ميمة 
 الباحث في جميع مراحؿ الدراسة. 

سامي سميم أبو أستاذ دكتور/  ء لمشرَفي األفاضؿكما وأتقدـ ولساني يقؼ عاجزًا عف الشكر والثنا
 محمد عبد حسين اشتيوي كتور/دوال ناصر

 ،وخبرتيـ ،وعمميـ ،مف وقتيـومنحاني بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة  تفضالو  كرمات فالذي
نعـ المرشد والموجو  ناالسند لي في كؿ لحظة والعوف عند كؿ حاجة فكا اكان انيمإالكثير بؿ 

 فجزاىـ اهلل خير الجزاء.

وفيق حممي عضوي لجنة المناقشة ممثمة في الدكتور  ىلإكما يطيب لي أف أتوجو بالشكر والتقدير 
لقبوليما مناقشة ىذه  ،اً خارجي اً مناقش نبيل عبد شعبان الموح و الدكتور اً داخمي اً مناقش سعيد األغا

الرسالة )الدراسة( كمااًل ودقة مف خالؿ مالحظاتيـ، والشكر موصوؿ الى والذي سيزيد ىذه الرسالة 
  لتدقيقو ىذه الرسالة لغة ونحوًا. الدكتور/خميؿ حماد

أسأؿ اهلل أف يجعؿ عمميـ  كما أتقدـ بالشكر والعرفاف والتقدير الى كؿ مف ساىـ معي ولو بالدعاء
 ىؤالء جميعًا كؿ شكري وتقديري. الى في ميزاف حسناتيـ يـو ال ينفع ماؿ وال بنوف
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 الدراسةممخص 
العالقة بيف نظـ المعمومات اإلدارية وجودة القرارات اإلدارية  إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 

 واستخدـ، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، في وزارة التربية والتعميـ العالي قطاع غزة
تـ  حيث، أسموب العينة الطبقية المسحيةوقاـ الباحث باستخداـ ، لجمع البياناتكأداة االستبانة 
 .(70.8بنسبة استرداد )، استبانة( 175تـ استرداد )و ، عمى عينة الدراسة استبانة (247توزيع )

  وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها:
 وزارة في اإلدارية المعمومات ونظـ اإلدارية القرارات جودة بيف عالقة وجود النتائج أظيرت .1

 .(.744) يساوي ارتباط معامؿب العالي التعميـ التربية
 بنسبة مطبقة العالي والتعميـ التربية وزارة في االدارية المعمومات نظـ بأف النتائج بينت  .2

(67.47.%) 
 غزة، قطاع في العالي والتعميـ التربية وزارة في االدارية القرارات جودة واقع بأف النتائج أظيرت .3

 (%.63.09)  وبنسبة ايجابي كاف
والمتطمبات  ،(%(72.19 متوفرة بنسبة نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات المادية المتاحة ل .4

المتطمبات البشرية و ، (%(67.74بنسبة  متوفرة نظـ المعمومات اإلداريةالبرمجية المتاحة ل
المتاحة أف المتطمبات التنظيمية ، و (%68.33) بنسبة متوفرة نظـ المعمومات اإلداريةالمتاحة ل

 .(%64.19)بنسبة  متوفرة اإلدارية نظـ المعموماتل
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة حوؿ عالقة نظـ المعمومات  .5

المستوى -العمر-المؤىؿ العممي-)الجنس:تعزى لممتغيرات، إلدارية بجودة القرارات اإلداريةا
ما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ عالقة نظـ المعمومات اإلدارية بجودة بين، الوظيفي(

 .تعزى لمتغير سنوات الخدمة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي
  :كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها

 االدارية المعمومات نظـ بتشغيؿ الخاصة المستمزمات توفير دعـزياده  عمى العميا االدارةحث  .1
 .الوزارة في

 .مستمر بشكؿ العامميف قبؿ مف البرامج فاعمية تقييـ في العامميف اشراؾ عمى الحرص .2
أف تحرص االدارة العميا في وزارة التربية والتعميـ العالي عمى توفير البدائؿ المتعددة عند اتخاذ  .3

 .القرارات االدارية
أقساـ ودوائر الوزارة المختمفة لما لو مف أثر بالغ في نجاح الوزارة العمؿ عمى زيادة التنسيؽ بيف  .4

 في تحقيؽ أىدافيا.
إشراؾ العامميف عند إحداث أي تغيير، واألخذ باقتراحاتيـ حوؿ النظاـ، لما لو مف األثر البالغ  .5

 في نجاح النظاـ في تحقيؽ أىدافو.
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Abstract 

The aim of this study is to explore the relationship between 

management information systems and the quality of decision management 

in the Ministry of Higher Education in Gaza Strip. Analytical descriptive 

approach was used where a questionnaire was developed and distributed to 

a stratified survey sample. (247) questionnaires were distributed and (175) 

were returned, response rate (70.8).  

The study reached many outcomes such as:  

1. There is a relationship between the of quality decision management 

and management information system indicated by the correlation 

coefficient (.744).  

2.  The results showed that the Ministry of Higher Education use 

management information systems with a percentage of(67.47%). 

3. The results showed that the quality of management decisions in the 

Ministry of Higher Education is positive. The percentage is 

(63.09%). 

4. The study clarified that (72.19%) of the physical requirements, 

(68.33%) of the human requirement, and (64.19%) of the 

organizational requirements were available for management 

information systems.  

5. There are no statistically significant differences in the responses 

from members of the sample regarding the management 

information system and its relationship with quality decision 

management, which are due to certain variables such as: (sex, 

qualifications, age, functional level), while there are statistically 

significant differences regarding the relationship between 

management information system and the Ministry of Higher 

Education attributed to years of service. 

The study concluded a series of recommendations such as:  

1. Encourage the Higher Management to support and provide the 

necessary supplies regarding running management information 

systems in the Ministry.  

2. Involve the employees in evaluating the proficiency of programs 

continuously.  

3. It is essential to provide several alternatives when taking 

management decisions by the Higher Management in the Ministry 

of Higher Education. 

4. Increase coordination and harmony between the different section in 

the Ministry of Higher Education in order to achieve the desired 

goals. 

5. Involve workers when making changes and take in to consideration 

their suggestions about the systems in order to achieve its goal. 
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 :مقدمة -أوالً 
 نجاح في الحيوي لدورىا وذلؾ ،المعمومات عصر ىو العصر ىذا أف -جمياً –أصبح لقد         

 والدقة التميز عف تبحث منظمة ةألي اً أساس داريةاإل المعمومات نظـ أصبحت بحيث ،المنظمات
 لما وذلؾ، المنظمات حجـ وكبر األعماؿ لتشابؾ نتيجة، التأكد عدـ حاالت عف بعيدا والكفاءة

 متخذ يواجو قد قرار أي اتخاذ في الةالفعَ  لممساىمة ،والجيد لموقت اختصار مف النظـ تمؾ هتوفر 
 عنيا ينتج الصحيحةغير  فالمعمومة، المعمومات أىمية -بالضرورة-تعادؿ القرار فأىمية، القرار
 عصرنا في المعادلة ىذه فيـ تحاوؿ ال منظمة أي وطموحات أحالـ عمى يقضي خاطئ قرار

 المعتمدة القرارات تمؾ ىي الفعالة اإلدارية القرارات أف( 21: 2006) ياسيفوىذا ما بينو  .الحالي
 نظـ بوجود إال تتوفر ال الجودة وىذه والدقة، الجودة ذات المعمومات مف الكافي القدر عمى

 ذات الموضوعات مف القرارات اتخاذ وموضوع لمقرارات، اتخاذىا عند اإلدارة عمييا تعتمد معمومات
 مف كبير بجميور القرار تعمؽ كمما تزداد األىمية وىذه والشعوب، األفراد حياة في الكبيرة األىمية
 بيف مف األمثؿ البديؿ اختيار ىو اإلداري فالقرار أخرى، جية مف المنظمة حجـ كبر وكمما الناس،
 المعموماتية وخبراء عمماء إف حيث االىتماـ، موضوع لممشكمة األمثؿ الحؿ يمثؿ والذي بدائؿ عدة
 .اإلداري القرار اتخاذ عممية دعـ نحو خاصة بصفة تتوجو النظـ ىذه أف عمى اتفقوا قد

( بأف المعمومات تشكؿ المادة األساسية لنظاـ 62: 2012) العارضي، وآخروف وقد ذكر
، فبدوف ىذه نفسو المعمومات لذا يعد كؿ نشاط إنساني ىو ناتج لإلنساف ومستيمؾ لو في الوقت

لما قدر الستراتيجية أف توضع أو تنفذ، فال غنى  عف المعمومات بأي شكؿ مف  ،المعمومات
ف نظـ المعمومات تستمد قيمتيا إألف جميع القرارات تستمـز توفر المعمومات، حيث  ،األشكاؿ

عيا، فمقد والحيوي لممنظمات بمختمؼ أنوا الميـوأىميتيا مف أىمية المعمومات التي تعد الشرياف 
ألف مف امتمكيا امتمؾ زماـ  ،أصبح في ىذا الزماف امتالؾ المعمومات أىـ مف امتالؾ األمواؿ

 المنافسة والتميز والتفوؽ.
( أف الزيادة  المتسارعة في حجـ المعمومات 7 :2005) قندلجي والجنابي كما أورد

دخالو في العمؿ اإلداري والفني المتدفقة أدى إلى تزايد الحاجة في التفكير بالجانب التكنولوجي  وا 
تمؼ واإلنتاجي األمر الذي جعمو إحدى أىـ الطموحات التي تسعى إلي تحقيقيا المنظمات بمخ

حجاميا في العالـ،  بأف نظـ المعمومات جزء  فقد أكدا (11 :2003) الكردي والعبد أماأنواعيا وا 
مف مقومات نجاح ىذه  أساسياً  ألنو أصبح جزءاً  ،يصعب االستغناء عنو في أي منظمة حديثة

األمر الذي جعؿ نظـ المعمومات قادرة عمى تحسيف أداء جميع أنشطة المنظمات ، المنظمات
وتدعيـ األعماؿ التعاونية بيف فرؽ  تباإلضافة إلى مساندة عممية اتخاذ القرارا ،بمختمؼ أحجاميا

  .الذي تتواجد فيو العمؿ مما يساعد المنظمة عمى تقوية مركزىا التنافسي في الوسط



  

 3 

( فقد بيف بأف محور  العممية االدارية ىو الوصوؿ إلى اليدؼ 33: 2011) أما تعمب
بأحسف وسيمة وبأقؿ تكمفة وفي حدود اإلمكانات المتاحة وذلؾ مف خالؿ مزاولة الوظائؼ اإلدارية 

ف التنسيؽ ىو خالصة العممية ا إلدارية ومزاولة مف تخطيط وتنظيـ وتوجيو كفايات وتنمية ورقابة وا 
لف تتحقؽ إال مف خالؿ منيج اتخاذ القرارات فالمسؤولية األساسية لإلدارة والمقياس كؿ ذلؾ 

الحقيقي لكفاءتيا ىي قدرتيا عمى اتخاذ القرارات اإلدارية الالزمة لمعالجة المشاكؿ التي تواجييا في 
 سبيؿ تحقيؽ أىدافيا.

بعد تسمـ السمطة تبيف أنو  (www.mohe.gov.psبالرجوع إلى موقع الوزارة اإللكتروني )
اإلشراؼ عمى وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية ميمو فقد تولت ، الحكـ الوطنية الفمسطينية
 وكذلؾ العالي، والتعميـ العاـ التعميـ قطاعي في مراحمو، مختمؼ في وتطويره التعميـ في فمسطيف

 إعداد أجؿ مف العصر، مستجدات مع يتالءـ بما بو لالرتقاء والتعمـ التعميـ وجودة نوعية تحسيف
 مدى تدرؾ الوزارة ألف .واقتدار بكفاءة بواجباتو القياـ عمى والقادر المؤىؿ، الفمسطيني المواطف
 بالتعميـ يتعمؽ فيما الجودة معايير تحقيؽ أىمية ومدى نوعيتو، وتحسيف العاـ التعميـ تطوير أىمية

 بيد األخذ عمى قادرة تربوية قاعدة لخمؽ وتأىيميـ، المعمميف لتدريب جاىدة عممت فقد الجامعي،
 .الحديثة والتكنولوجيا المتسارعة المعمومات عصر الحديث، العصر مجريات نحو فمسطيف أطفاؿ
 مشكمة الدراسة: -ثانياً 

 ةسياسي ظروؼوسط ، النيوض بالعممية التربويةاىتمت وزارة التربية والتعميـ العالي عمى 
لذلؾ ، وىذا ما يجعميا مطالبة بػأداء الكثير والكثير مف المياـ لخدمة شعبيا، ةصعب ةواقتصادي
والعمؿ عمى تحسيف  ،لكافة أفراد المجتمعالتربية والتعميـ العالي عمى توفير التعميـ وزارة سعت 

عصر االتصاالت  ومتطمبات تكيؼ والتأقمـ مع مستمزماتالمستويات لممختمؼ نوعيتو ومعايره في 
وحتى تكوف قادرة عمى اتخاذ قرارات سميمة ، وتكنولوجيا المعمومات والتطورات المتسارعة والمتالحقة

تماـ ىذه المياـ بسيولة ويسر وكفاءة، وسريعة في وزارة التربية والتعميـ سعوا دائمًا  ميففاف العام، وا 
 نجاز مياميـ اإلدارية بشكؿ فعاؿ.إباتجاه االستعانة بكؿ ما يرفدىـ في 

ومنيػا دراسػة ، وقد اطمع الباحث عمى مجموعة من الدراسات السابقة التي تتعمقق بموضقوع البحقث
 نظػػػـ كفػػػاءة رفػػػع و تطػػػوير فػػػي والتعزيػػػز االسػػػتمرار( التػػػي أكػػػدت عمػػػى ضػػػرورة 5002، )أبػػػو سػػػبت
 المزيػد إجػراءكمػا واقترحػت الدراسػة  ،الحديثػة التكنولوجية لممستحدثات تبعاً  وذلؾ اإلدارية المعمومات

، ودراسػة )أحمػد، القػرارات صػنع عمميػة فػي اإلداريػة المعمومػات نظػـ ألىميػة  الميدانية الدراسات مف
 العمميػػات تخطػػيط فػػيودورىػػا  المعمومػػاتنظػػـ  اسػػتخداـ فػػي التوسػػع ضػػرورة( وتأكيػػدىا عمػػى 5002

( حيث بينت بأف استخداـ نظػـ دعػـ القػرارات يزيػد 5002 وكذلؾ دراسة )أبو تيـ، ،والقرارات اإلدارية
 مف دقة المعمومات الالزمػة التخػاذ القػرارات االداريػة والػذي بػدوره يزيػد مػف فاعميػة القػرارات االداريػة،

، أمػا دراسػة )رمضػاف، مجموعػة مػف المعوقػات دىا عمى وجود( وتأكي5002، وكذلؾ دراسة )العمري

http://www.mohe.gov.ps/
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فػي وزارة التربيػة   األداء تطػوير عمػى القػرارات مسػاندة نظػـ اسػتخداـ أثػر( فقد اىتمت بدراسة 5002
 القػػػرارات ترشػػػيد فػػػي المعمومػػػات اإلداريػػػة نظػػػـ دوروالتعمػػػيـ ومػػػا توصػػػمت إليػػػو مػػػف مقتػػػرح  لدراسػػػة 

نظـ المعمومػات لػ الػدور الجيػدىػذه الدراسػة إلػي  وصمتت فقد( 5002، أما دراسة )مناصرية، اإلدارية
( 5002، أمػػا دراسػػة )جػػرادات وآخػػروف فػػي الرفػػع مػػف فعاليػػة عمميػػة اتخػػاذ القػػرارات االداريػػة اإلداريػػة

  .أكدت عمى االرتباط الوثيؽ بيف نظـ المعمومات اإلدارية وعممية جودة صنع القرارات اإلدارية فقد
وفاعػػػؿ لػػػنظـ  ميػػػـوجػػػود دور لػػػى إتوصػػػمت قػػػد يتضػػػح ممػػػا ورد بػػػأف أغمػػػب ىػػػذه الدراسػػػات 
 وىػػو غيػػر المحقػػؽ فػػي وزارة التربيػػة والتعمػػيـ، المعمومػػات اإلداريػػة فػػي فاعميػػة القػػرار وتحسػػيف األداء

آليػة اتخػاذ عمػى  واطالعػووزارة التربية والتعمػيـ العػالي  فيف الباحث مف خالؿ عممو إ، حيث العالي
اإلداريػػة الصػػادرة ال تعتمػػد بشػػكؿ  تالحػػظ بػػأف القػػرارامػػف خػػالؿ الممارسػػة العمميػػة لقػػرارات اإلداريػػة ا

األمػػػر الػػػذي زاد مػػػف دافعيػػػة . دائػػػـ عمػػػى أسػػػس عمميػػػة وعمػػػى مصػػػادر ومعمومػػػات واضػػػحة ومحػػػددة
الباحػػث فػػي تسػػميط الضػػوء عمػػى جػػودة القػػرارات اإلداريػػة التػػي اعتمػػدت عمػػى معمومػػات دقيقػػة دوف 

 .غيرىا مف القرارات
 يمكن صياغة مشكمة الدراسة من خبلل السؤال الرئيس التالي: ،وبناًء عمى ما سبق

  فقي  العالي والتعميم التربية وزارةفي  اإلدارية القرارات جودةب المعمومات اإلدارية نظم عبلقةما
 قطاع غزة ؟

 فبل بد من االجابة عن األسئمة الفرعية التالية: األول ولئلجابة عن السؤال الرئيس
مستوى تطبيؽ أنظمة المعمومات االدارية في وزارة التربية والتعميـ في  عمىىؿ يمكف التعرؼ  .1

 قطاع غزة؟

ىؿ يمكف التعرؼ عمى مستوى جودة القرارات االدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع  .2
 غزة؟

 التربية وزارة في اإلدارية القرارات جودةبيف و  المتاحة المادية المتطمبات بيف عالقة توجد ىؿ .3
 ؟غزة قطاع في والتعميـ

 التربية وزارة في اإلدارية القرارات جودةبيف و  المتاحة البرمجية المتطمبات بيف عالقة توجد ىؿ .4
  ؟غزة قطاع في والتعميـ

 والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة البشرية المتطمبات بيف عالقة توجد ىؿ .5
 ؟غزة قطاع في

 التربية وزارة في اإلدارية القرارات جودةبيف و  المتاحة التنظيمية المتطمبات بيف عالقة توجد ىؿ .6
  ؟غزة قطاع في والتعميـ

 التربية وزارة في اإلدارية القرارات جودةبيف و  العميا اإلدارة واىتماـ مساندة بيف عالقة توجد ىؿ .7
   ؟غزة قطاع في والتعميـ
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فروؽ ذات داللة إحصػائية حػوؿ  عالقػة نظػـ المعمومػات اإلداريػة  يوجدىؿ  السؤال الرئيس الثاني:
 :تعػػػػزى لممتغيػػػػرات الديمغرافيػػػػةفػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة بجػػػػودة القػػػػرارات اإلداريػػػػة فػػػػي وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ 

 المسمى الوظيفي(؟-خدمةسنوات ال-المؤىؿ التعميمي-العمر-)الجنس

 :الدراسة فرضيات -ثالثاً 
 بػيف( α ≤0002) داللػة مسػتوى عنػد إحصػائية داللػة ذات عالقػة توجد ال: األولى الرئيسة الفرضية

 . غزة قطاع -والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة اإلدارية المعمومات نظـ
 التحقؽ مف الفروض الفرعية التالية:ويمكف التحقؽ مف الفرضية الرئيس األولى عبر 

 المعمومات نظـ بيف( α ≤0.5.) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال .1
 مستوى تطبيؽ نظـ المعمومات االدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.و  اإلدارية

 المعمومات نظـ بيف( α ≤0.5.) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال .2
 مستوى جودة القرارات االدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي قطاع غزةو  اإلدارية

 المادية المتطمبات بيف( α ≤0.5.) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال .3
 .غزة قطاع في والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة

 البرمجية المتطمبات بيف( α ≤0.5.) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال .4
 . غزة قطاع في والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة

 البشرية المتطمبات بيف( α ≤0.5.) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال .5
 .غزة قطاع في والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة

 التنظيمية المتطمبات بيف( α ≤0.5.) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال .6
 . غزة قطاع في والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة

 اإلدارة واىتماـ مساندة بيف( α ≤0.5.) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال .7
 .   غزة قطاع في والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة العميا
 فػي( α ≤0002) داللػة مسػتوى عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجد ال :الثانية الرئيسية الفرضية
 التربيػة وزارة فػي اإلداريػة القػرارات بجػودة اإلدارية المعمومات نظـ عالقة حوؿ العينة أفراد استجابات
 سػنوات-العممػي المؤىؿ-الجنس-العمر) : الديمغرافية لممتغيرات تعزى غزة قطاع في العالي والتعميـ
 (.الوظيفي المستوى-الخدمة
 :متغيرات الدراسة -رابعاً 

 نظـ المعمومات اإلدارية ويتفرع منيا: يتمثؿ المتغير المستقؿ فيالمتغير المستقل: 
 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات المادية المتاحة ل .1
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 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات البرمجية المتاحة ل .2

 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات التنظيمية المتاحة ل .3

 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات البشرية المتاحة ل .4

 .اريةنظـ المعمومات اإلدمساندة واىتماـ اإلدارة العميا ل .5

جػػػودة القػػػرارات اإلداريػػػة فػػػي وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ يتمثػػػؿ المتغيػػػر التػػػابع فػػػي  :المتغيقققر التقققابع
 قطاع غزة. فيالعالي 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 (: يوضح متغيرات الدراسة1) رقم شكقل
 (4112) بناءًا عمى الدراسات السابقة جرد بواسطة الباحث المصدر:

 الدراسة: أهداف -خامساً 
 يهدف هذا البحث إلى توضيح النقاط التالية:

  نظـ المعمومات االدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة تطبيؽ واقع عمىالتعرؼ 
  واقع جودة القرارات االدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة. عمىالتعرؼ 
  المعمومات االدارية وجودة القرارات االدارية في وزارة التربية والتعميـ تحديد العالقة بيف نظـ

 .العالي في قطاع غزة

 وجودة القرارات اإلدارية  نظـ المعمومات اإلداريةالعالقة بيف المتطمبات المادية المتاحة ل بياف
 .قطاع غزة في في وزارة التربية والتعميـ العالي

 نظم المعلومات اإلدارية

متطلبات 

تنظيمية 

 متاحة

متطلبات 

 مادية متاحة

متطلبات 

 بشرية متاحة

متطلبات 

برمجية 

 متاحة

مساندة 

واهتمام 

 اإلدارة العليا

 جودة القرارات اإلدارية
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  وجودة القرارات  نظـ المعمومات اإلداريةعالقة المتطمبات البرمجية المتاحة ل إلىالتعرؼ
 .قطاع غزةفي اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي 

 وجودة القرارات  نظـ المعمومات اإلداريةتفحص العالقة بيف المتطمبات البشرية المتاحة ل
 طاع غزة.ق في اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي

 وجودة القرارات  نظـ المعمومات اإلداريةالكشؼ عف عالقة المتطمبات التنظيمية المتاحة ل
 قطاع غزة.في اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي 

 في وزارة التربية والتعميـ  نظـ المعمومات اإلداريةمدى مساندة واىتماـ اإلدارة العميا ل دراسة
 قطاع غزة.في العالي 

 الفروؽ في وجيات نظر المبحوثيف تجاه عالقة نظـ المعمومات اإلدارية بجودة القرارات  إظيار
 قطاع غزة.في اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي 

 أهمية الدراسة: -سادساً 
  األهمية العممية: .1
 وعالقتيا بجودة القرارات اإلدارية في  ،عرض دراسة شاممة ومتكاممة لنظـ المعمومات اإلدارية

 .في قطاع غزة وزارة التربية والتعميـ العالي
 التي الميمة تبرز أىمية ىذه الدراسة كونيا تتعمؽ بجودة القرارات اإلدارية كأحد المواضيع 

في تعتمد عمى نظـ المعمومات اإلدارية في القرارات الصادرة في وزارة التربية والتعميـ العالي 
 اع غزة. قط

  الدراسة وضع إطار مفاىيمي يوضح العديد مف النقاط والعناصر التي ليا عالقة بمتغيرات
 .ا( لتصبح مرجعا نظريا يمكف االستفادة منيةجودة القرارات اإلداري، )نظـ المعمومات اإلدارية

 دة بيانات ف ىذه الدراسة توفر قاعإحيث ، إثراء المكتبة العربية والمحمية ومراكز البحث العممي
تساعد الباحثيف في ىذا المجاؿ وتشجيعيـ إلجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث في ىذا 

 المجاؿ.

 األهمية العممية: .2
  وعمى عالقة  ،عمى مؤسسة ليا دورىا الميـ والحيوي في المجتمع الفمسطيني طبقتىذه الدراسة

انتباه وزارة التربية والتعميـ نيا تعمؿ عمى لفت إحيث ، صناعة المستقبؿ لممجتمع الفمسطيني
 أىمية استخداميا.و ، أىمية نظـ المعمومات اإلدارية ىالعالي إل

 التي تتناوؿ بالدراسة ، تعد ىذه الدراسة مف الدراسات النوعية في فمسطيف عمى حد عمـ الباحث
ية والتعميـ الميدانية الربط بيف نظـ المعمومات اإلدارية وجودة القرارات اإلدارية في وزارة الترب
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مما يفتح الباب أماـ دراسات أخرى لتناوؿ ذات الموضوع في منظمات ومؤسسات  ،العالي
 .أخرى

  تسمط الضوء عمى ماىية نظـ المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي وأىميتيا في
 الوزارة. مما يرفع مف مستوى أداء العمؿ في ،الحصوؿ عمى قرارات إدارية تمتاز بالكفاءة

 أىمية موضوع نظـ المعمومات اإلدارية وأىمية  ىلفت انتباه وزارة التربية والتعميـ العالي إل
لذا فيذه الدراسة تقدـ ، وتوضيح جوانب القوة والضعؼ الناتجة عف استخداميا، استخداميا

في  العالي دراسة متكاممة لنظـ المعمومات اإلدارية وأىمية تطبيقيا في وزارة التربية والتعميـ
 قطاع غزة.

  مدى نجاح نظـ المعمومات اإلدارية في  إلىتمثؿ ىذه الدراسة مساىمة جادة وفعالة لمتعرؼ
والذي يمثؿ ، الوصوؿ إلى قرارات إدارية تمتاز بالكفاءة والدقة في وزارة التربية والتعميـ العالي

 لمتخذي القرار وواضعي السياسات. ميماً موضوعا 
 األهمية لمباحث: .3
  تتوافؽ أىمية ىذه الدراسة مع التطمعات المينية والعممية لمباحث مف خالؿ عممو في وزارة

 التربية والتعميـ العالي قطاع غزة.

 .تساعد ىذه الدراسة في حصوؿ الباحث عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ 

 مصادر المعمومات  -سابعاً 
 واعتمػػػد، ، المػػػنيج الوصػػفي التحميمػػي اسػػتخدـف الباحػػث إفػػ ،ألجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػػة

  الباحث عمى نوعيف مف المصادر لجمع البيانات:
ومػػف ثػػـ  ،سػػيتـ إعػػدادىا اسػػتبانةقػػاـ  الباحػػث بجمػػع البيانػػات الميدانيػػة بواسػػطة المصققادر األوليققة: 

وذلؾ لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات الضرورية الختبار ، تحكيميا مف قبؿ عدد مف المختصيف
 ضيات.الفر 

مػف خػالؿ قيػاـ الباحػث بمراجعػة الرسػائؿ العمميػة والكتػب والػدوريات والمنشػورات المصادر الثانويقة: 
وأيػػة ، نترنػػت ذات العالقػػة بموضػػوع الدراسػػةلكترونيػػة عمػػى شػػبكة اإلوالمجػػالت العمميػػة والمواقػػع اإل

 مراجع قد يرى الباحث أنيا قد تسيـ في إثراء الدراسة.

  حدود الدراسة -ثامناً 
 .قطاع غزة فقط فيالدراسة عمى وزارة التربية والتعميـ العالي  تطبق :الحدود المكانية
فػي وزارة  (رئػيس قسػـ فػأعمى)الدراسة عمى المستويات اإلداريػة التػي تشػمؿ  ت: طبقالحدود البشرية

 .التربية والتعميـ العالي قطاع غزة
 .(2015-2013) الجامعيالعاـ الدراسة في  تطبق :الحدود الزمنية
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 :مصطمحات الدراسة -تاسعاً 
 :عرفو النظم (Oz (2009: p11  بأنو مجموعة مف المكونات التي تعمؿ معًا لتحقيؽ ىدؼ أو

عف طريؽ معالجة المدخالت لمحصوؿ عمى مخرجات منظمة. ، مجموعة مف األىداؼ المتعددة
األجزاء المتفاعمة مجموعة مف العناصر المترابطة أو  بأنو (43 :2004) الشرماف كما عرفو

 التي تعمؿ معًا لتحقيؽ بعض األىداؼ المرسومة والغايات المدروسة.
التي و  مترابطة والمتناسقة بعضيا مع بعضبأنو مجموعة مف العناصر ال :التعريف اإلجرائي لمباحث

تعمؿ عمى تحقيػؽ أىػداؼ مشػتركة تػـ وضػعيا مسػبًقا فػي ظػؿ ظػروؼ معينػة تحػيط بالنظػاـ لتحقيػؽ 
 رؾ.ىدؼ مشت

 :نظـ المعمومات اإلدارية  (59  :2012)وآخروف ،عرؼ السالمي نظم المعمومات اإلدارية
المستويات اإلدارية بعد تجييزىا  ى: "نظاـ ضبط وتحكـ يتخصص بتحويؿ المعمومات إلابأني

( 59 :2012، واخروف)العبادي وقد عرفيا، لكي يمكف اتخاذ القرارات بأفضؿ السبؿ" ،وتحديثيا
لية التي تعمؿ مع بعضيا البعض في ظؿ مجموعة مف مجموعة اإلمكانيات البشرية واآلبأنيا 

وتقـو بجمع وتخزيف واسترجاع وبث وتحقيؽ االستفادة القصوى مف  ،القواعد واالختصاصات
 المعمومات المتاحة لدى المنظمة لرفع كفاءة العمؿ اإلداري بو.

 ،مػػف مجموعػػة مػػف األفػػراد واألجيػػزة واإلجػػراءاتنظػػاـ متكامػػؿ يتكػػوف : التعريققف اإلجرائققي لمباحققث
اتخػاذ القػرارات الوظػائؼ اإلداريػة و  إلنجػازوذلؾ بغرض تزويد اإلدارة بكؿ مػا تحتاجػو مػف معمومػات 

 .ؤةبصورة فعالة وكف
( القػػرار بأنػػو " البػػديؿ األمثػػؿ الػػذي يمثػػؿ حػػؿ المشػػكمة موضػػوع 21 :2006) عػػرؼ ياسػػيف القققرار:

البػػدائؿ المتاحػػة الختيػػار  إلػػىفقػػد عػػرؼ القػػرار بأنػػو التعػػرؼ  (34 :2011 ) أمػػا تعمػػب، االىتمػػاـ "
 األنسب بعد التأمؿ حسب متطمبات الموقؼ وفي حدود الوقت المتاح.

العمميػػة التػػي يػػتـ مػػف خالليػػا تحديػػد وحػػؿ المشػػكالت باختيػػار الحػػؿ انػػو  :التعريققف اإلجرائققي لمباحققث
 جميعيا.األمثؿ واألفضؿ مف بيف البدائؿ المتاحة 

 اختيار بديؿ مف ": ( القرارات اإلدارية بأنيا53 :2012) عبد اهلل عرؼ :القرارات اإلدارية
 :2012)عواد أما، مجموعة بدائؿ لتنفيذ أىداؼ السياسة العامة وتحويميا إلى واقع ممموس"

 االختيار عممية بإنياء المتعمقة المرحمة تمؾ أي القرار صنع عممية ناتج ابأني ياعرف فقد( 221
 والرغبة والقدرة السمطة يممؾ الذي ؿؤو المس عف ويصدر القرار وىو ،واحد بديؿ عمى واالستقرار
 .والمعمومات

لمبحث عف  استراتيجيةىي قرارات تسعى دائمًا إليجاد حؿ لممشاكؿ وفؽ : التعريف اإلجرائي لمباحث
 وضع عدة بدائؿ مختمفة الختيار البديؿ األنسب منيا.
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  :ىو قرار يقاس بقدر موضوعيتو  :( جودة القرار بأنو55 :2012) عرؼ عبد اهللجودة القرار
ىذه القرارات تمتاز بالرشد والعقالنية لتحقيؽ الكفاءة والفعالية  تمتاز بحيث ،وتحقيقو لألىداؼ

 في األداء.
بحيػث  ،بأنػو عبػارة عػف القػرار الجيػد الػذي ييػدؼ إلػى حػؿ مشػكمة معينػة :التعريف اإلجرائي لمباحقث

 تكوف عممية اتخاذ القرارات ذات مواصفات و خصائص محددة وجيدة ويمبي احتياجات المستفيديف.
 وزارة التربية والتعميم العالي: ( بالرجوع إلى موقع الوزارةwww.mohe.gov.ps ) تشكمت وزارة

ـ وتتولى الوزارة مسؤولية اإلشراؼ عمى التعميـ الفمسطيني 1994في عاـ ، التربية التعميـ العالي
وتسعى لتوفير فرص ، وتطويره في مختمؼ مراحمو في قطاعي التعميـ العاـ والتعميـ العالي

 .التعميـ لالرتقاء بو بما يتالءـ مع مستجدات العصر
نيػػا تقػػـو إلة عػػف التعمػػيـ العػػاـ فػػي فمسػػطيف بحيػػث ؤو ىػػي الػػوزارة المسػػ: اإلجرائققي لمباحققث التعريققف

وتشػػػػرؼ عمػػػػى  ،باإلشػػػػراؼ عمػػػػى المػػػػدارس الحكوميػػػػة والخاصػػػػة والمػػػػدارس الخاصػػػػة بوكالػػػػة الغػػػػوث
 .الجامعات الفمسطينية والمعاىد

 

  

http://www.mohe.gov.ps/
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 الفصل الثاني 
 اإلطقققققار النظري 

 

 

  االدارية المعمومات نظم: األول المبحث

 اإلدارية القرارات جودة: الثاني المبحث

 العالي والتعميم التربية وزارة :الثالث المبحث
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  المبحث األول
   االدارية نظم المعمومات

 :توطئة
 المستوى عمى سواء والمستويات األصعدة جميع عمى مسبوؽ غير تطوراً  العالـ يشيد    

( فقد بيف 24: 2011تعمب )وىذا ما بينو  التكنولوجي أـ السياسي أـ االقتصادي أـ االجتماعي
بأنو في ظؿ التقدـ المتسارع الذي يشيده العالـ اليـو في المجاالت كافة أضحت المعمومة أحد 
الموارد الميمة لمنظمات اليوـ، وأصبح الحصوؿ عمييا ىاجسًا لمقيادات والمخططيف ومتخذي 

طاعتيـ الحصوؿ عمييا، بسبب عدـ تفرغيـ لذلؾ نتيجة لزيادة القرار، وحيث إنو ليس باست
التعامالت اليومية وتعقد العمميات اإلدارية، فقد اتجو تفكير القائميف بتصميـ وبناء النظـ في إيجاد 
نظاـ معمومات إداري يستخدـ التقنيات الحديثة كالحاسبات اإللكترونية، وتقنيات االتصاؿ في تدعيـ 

قرارات المختمفة، وبما يشبع احتياجات المستويات التنظيمية المختمفة مف عمميات اتخاذ ال
المعمومات، مف ىنا برزت أىمية وجود نظـ لممعمومات اإلدارية تكوف ميمتيا األساسية ىي توفير 
البيانات الالزمة، ومعالجتيا إلنتاج المعمومات المفيدة لإلدارة في الوقت المناسب وبالدقة والكمية 

 تيف، وبما يناسب احتياجات متخذي القرارات.المناسب
 ضغوطااألعماؿ تواجو في الوقت الحالي  منشآتبأف  (335 :2011) جمعة وقد بيف

ولقد أدى ىذا التعقد ، تنافسية حادة ناتجة عف التعامؿ مع بيئة أعماؿ تتسـ بالتعقد وعالمية المنافسة
والتي أصبحت تتصؿ بمجاالت متشابكة مختمفة تستدعي  اإلداريةتعقد عممية صنع القرارات  إلى

 وآخروف ،السالمي أما، كفاءة وفعالية عممية صنع القرار توفير معمومات متكاممة تساعد عمى رفع
فقد ربط أىمية أنظمة المعمومات بمستوى تحقيؽ ىدؼ المنظمة حيث بيف أف  (57 :2012)

اإلدارية دفع الكثير مف عمماء اإلدارة والبرمجيات الحاسوبية االىتماـ المتزايد في أنظمة المعمومات  
مو لكونيـ ينظروف إلى ىذه النظـ كونيا وسيمة فعالة لتحقيؽ يبتكثيؼ البحث في ىذا الموضوع وتقي

وكذلؾ كونيا نظـ رقابة لمعمميات وتييئة المعمومات  ،أىداؼ المنظمة بأسرع وقت وبأقؿ جيد
  .دارةالمطموبة لكافة مستويات اإل

ظيور العالمية في  بأف (13: 2004) البكري أما عمى المستوى العالمي فمقد ذكر
جديدة لممنظمات ونظـ  اً االقتصاد العالمي أكد عمى قيمة المعمومات لممنظمة ويوفر فرص

المعمومات تقدـ قوة االتصاالت والقوة التحميمية التي تستطيع المنظمة أف تعتمد عمييا في التجارة 
( بأف نظـ 17 :2006)ياسيفكذلؾ فقد بيف و ، دارة المنظمة عمى أساس عالميا  جية و الخار 

كما  ،غيرت بنية اإلدارة ووظائفيا وأساليب تخطيط وتنفيذ أنشطة األعماؿ الجوىريةالمعمومات 
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فمـ تعد ىذه النظـ مجرد أدوات حاسوبية ، تغيرت أدوار نظـ المعمومات في المنظمات الحديثة
صدار التقاريرلتسجيؿ  نتاج المعمومات وا  دارة  ،البيانات ومعالجتيا وا  نما ىي اليـو نظـ عمؿ وا  وا 

  مندمجة مع تدفقات العمؿ في جميع المستويات واألبعاد.
في نجاح العديد مف  ميماً نظـ المعمومات تمعب دورًا بأف ( فقد بيف 11 :2004) قاسـأما 
ذا، المنظمات ف أىمية المعمومات إف، كانت المعمومات تستخدـ منذ القدـ في عممية اتخاذ القرار وا 

 اإلداريةالعمميات  وأتمتوقد ازدادت في العقود األخيرة مف القرف الحالي نتيجة المنافسة الدولية 
المنظمات االقتصادية كانت  إف :يي القوؿيومف البد وكبر حجـ المنظمات االقتصادية. واإلنتاجية

فقد أثبتت ىذه التقنية قدرة فائقة عمى تخفيض ، األكثر تأثرًا نتيجة استخداـ تكنولوجيا المعمومات
 إلىمما أدى ، واإلدارية اإلنتاجية العممياتكافة مراحؿ  أتمتووالخدمات مف خالؿ  اإلنتاجتكاليؼ 

مت حمقة الوصؿ التي أنيا مث إلى باإلضافة، العاممة والمواد الخاـ والطاقة اليدتوفير في استخداـ 
 والتوزيع في منظومة متكاممة. واإلنتاجتربط بيف متطمبات السوؽ وأنشطة التصميـ 

 :النظام -أوالً 
 مفهوم النظام: .1

عمى الرغـ مف تعػدد التعريفػات لمفيػـو النظػاـ إال أننػا نجػد بػأف جميعيػا تمتقػي عمػى أف كػؿ 
وتعمػػؿ ضػػمف ظػػروؼ بيئيػػة  ،فيمػػا بينيػػانظػػاـ مػػف ىػػذه الػػنظـ يتكػػوف مػػف مكونػػات أساسػػية تتفاعػػؿ 

 عبػارة" بأنػو النظػاـ( 45: 2012)وآخػروف السػالمي، عػرؼفقػد  لتحقيؽ اليدؼ مف وجودىػا. ،محددة
 الػبعض ببعضػيا مجتمعػو والمكػائف اآلالت وعنصػر البشػري العنصػر مػف تتكوف عمؿ مجموعة عف

 دوره النظػاـ مكونػات مف جزء لكؿ يكوف أف ويجب شاممة وقوانيف محددة عالقات تربطيا أف ويجب
إطػار  "( بأف النظػاـ ىػو23 :2011)القباني أورد وقد ".محدد ىدؼ لتحقيؽ محددة وصيغة المرسوـ

متكامػػؿ لػػو ىػػدؼ واحػػد أو أكثػػر مػػف ىػػدؼ وىػػو يقػػـو بالتنسػػيؽ فيمػػا بػػيف المػػوارد المطموبػػة لتحويػػؿ 
المػػػدخالت إلػػػى مخرجػػػات والمػػػوارد قػػػد تكػػػوف خامػػػات أو آالت أو طاقػػػة وذلػػػؾ باالعتمػػػاد عمػػػى نػػػوع 

 األجػزاء مػف منتظمػة مجموعػة" بأنػو النظػاـ عرؼ فقد( 11: 2010) وآخروف الشنطي، أما ."النظاـ
  ."محددة أىداؼ لتحقيؽ أنشطة ألداء بينيا فيما والمتفاعمة المترابطة الفرعية األنظمة أو

مجموعة مف وحدات أو عناصر أو عمميػات مترابطػة "بأنو  (36 :2008)كما عرفو الطائي
مخرجاتو أكبر مػف القػيـ المقامػة  أو متفاعمة مع بعضيا البعض مف أجؿ تكويف كؿ منظـ تكوف قيـ

 عرفػػػو وقػػػد ".إليػػػو مػػػف قبػػػؿ الوحػػػدات المشػػػاركة فييػػػا لػػػو عممػػػت بشػػػكؿ مسػػػتقؿ عػػػف بعضػػػيا الػػػبعض
 بينيػػػا، فيمػػػا ومتكاممػػػة مترابطػػػة وأجػػػزاء عناصػػػر مػػػف المكػػػوف الكػػػؿ ذلػػػؾ بأنػػػو" (25: 2006)ياسػػػيف
 متفاعمة عناصر مف تتكوف ميكانيكية، بيولوجية إنسانية، اجتماعية، اً نظم كانت سواء بصفة فالنظـ

 أو المترابطػػة العناصػػر مػف مجموعػػة" بأنػو( 43: 2004) الشػػرماف عرفػو كمػػا .يػا"بين فيمػػا ومترابطػة
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أمػا الكػردي  "المدروسػة والغايػات المرسومة األىداؼ بعض لتحقيؽ معاً  تعمؿ التي المتفاعمة األجزاء
أمػا  ."مجموعة مف المكونات المرتبطة التي تكػوف معػًا كيانػًا واحػداً  "( عرفو بأنو21 :2003) والعبد

مجموعػػػة مػػػف األجػػػزاء المترابطػػػة والمتشػػػابكة والتػػػي  "( فقػػػد عػػػرؼ النظػػػاـ بأنػػػو4 :2002) الػػػدىراوي
 . "تسعى إلى تحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ معينة

 مكوًنات النظام: .2
منظػػاـ يتكػػوف لبػػأف النمػػوذج العػػاـ  (55 :1998)الحسػػنية و ( 48 :2004(بحسػػب مػػا أورد الشػػرماف

 مف األجزاء اآلتية:
  المققدخبلت(inputs):  و تتكػػوف مػػف البيانػػات التػػي تخػػدـ عمميػػة المعالجػػة كمػػادة أوليػػة أو

وبمػػػا أف النظػػػاـ قػػػائـ عمػػػى التفاعػػػؿ بػػػيف  ،التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى بػػػدء خطػػػوات عمميػػػة المعالجػػػة
شرية والتي تشػكؿ المػادة الخػاـ ليػذا إذ البد مف وجود موارد مادية أو ب ،عناصره أو مكوناتو

لػػذلؾ فػػإف ىػػذه المػػوارد يمكػػف تسػػميتيا بالمػػدخالت لكونيػػا تشػػكؿ نقطػػة البػػدء فػػي  ،التفاعػػؿ
ليػػػػتمكف مػػػػف أف يعمػػػػؿ النظػػػػاـ لغػػػػرض تحقيػػػػؽ اليػػػػدؼ  ،عمميػػػػة التفاعػػػػؿ فػػػػي النظػػػػاـ ورفػػػػده

 المطموب منو. 
  التجهيز( ، )العمميات(: )المعالجات(processing ،operations:)  وىي تحتوي عمى

معالجػػػات مكونػػػا الوتعتبػػػر  ،النشػػػاطات التػػػي تحػػػوؿ البيانػػػات المدخمػػػة إلػػػى معمومػػػات مفيػػػدة
أساسػػيا فػػي النظػػاـ لكونػػو يحػػوؿ المػػادة الخاـ)المػػدخالت( التػػي تػػدخؿ النظػػاـ إلػػى مخرجػػات 

ـ ال تػػتـ أي أف التفاعػػؿ بػػيف المكونػػات الخاصػػة بالنظػػا ،تحقػػؽ أىػػداؼ النظػػاـ المحػػددة فييػػا
بؿ تتـ بواسطة تحكـ تمؾ التفاعالت وتحدد مساراتيا وترشدىا بغية  ،بشكؿ عشوائي وتمقائي

 مخرجات مفيدة.  إلى الوصوؿ إلى ما ىو مطموب إجرائو عمى المدخالت لغرض تحويميا
 المخرجقات (out put:) وىػي النتيجػة مػف عمميػة المعالجػة.  :نتػائج تفاعػؿ مكونػات النظػاـ

إف إجػػراء المعالجػػات عمػػى مػػدخالت لمنظػػاـ فػػي إطػػار المتغيػػرات المحيطػػة بالنظػػاـ وفقػػا لمػػا 
ىػػػػو مطمػػػػوب مػػػػف النظػػػػاـ تحقيقػػػػو سػػػػيتـ الحصػػػػوؿ عمػػػػى نتػػػػائج يطمػػػػؽ عمييػػػػا بالمخرجػػػػات.  

ستعماليا والمخرجات إما أف توصؿ إلى أفراد معنييف بحاجة لممعمومات ولدييـ الصالحية ال
 أو تدمج في ممفات الستخداميا والرجوع إلييا فيما بعد. 

 التغذيقققة العكسقققية (feedback): وىػػػي مخرجػػػات ، ويطمػػػؽ عمييػػػا إعػػػادة التغذيػػػة الخمفيػػػة
جودتيػػػا وتقويميػػػا وتقسػػػـ إلػػػى تسػػػتعمؿ لمتحقػػػؽ مػػػف النتػػػائج والػػػتحكـ فػػػي  ،خاصػػػة التصػػػميـ

 : قسميف
تغذية الخمفية لمنظاـ لتحديد ما إذا كاف األداء يتوافػؽ الرقابة: وىي تحتوي عمى دالة تقوـ بال -

 مع التوقعات. 
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الضػػوابط: وىػػي منتجػػات عمميػػة الرقابػػة التػػي تعيػػد مػػدخالت النظػػاـ أو عمميػػة المعالجػػة إلػػى  -
 خط التوقعات.

بػػأف النظػػاـ  واأوردفيمػػا  (80 :1999)ومنصػػور (12 :2004)وآخػػروف،د كثيػػرًا السػػامرائي ولػػـ يبتعػػ
 ىي: يسةيتكوف مف ثالثة أجزاء رئ

 المدخالت (inputs.ىي كؿ شيء يأتي مف خارج النظاـ ويدخؿ إليو:) 
 المعالجة  processing).وىي آلية التعامؿ مع المدخالت لتحويميا إلى مخرجات :) 
 المخرجات (output):والتػي تخػرج مػف النظػاـ ،وىي األشػياء الناتجػة عػف عمميػة المعالجػة ،

                              خر وبالعكس.آويمكف أف تكوف مدخالت نظاـ معيف مخرجات نظاـ 
 

 

 

 

 (: مكونات النظام 4رقم )شكل 
  (49 :2012 )آخرون، المصدر: السالمي

  :( بأف النظاـ يتكوف مف64 :2007) وآخروف ،فقد أوضح السواط نفسو وفي السياؽ

  مدخبلت النظامInputs to the System)): مستويات رئيسة:  ةوتشتمؿ عمى ثالث 
المػدخالت البيئيػػة: المنظمػػة كنظػػاـ مفتػوح تعتبػػر فػػي حالػػة تبػادؿ وتفاعػػؿ مسػػتمر مػػع بيئتيػػا  .1

المنافسػػوف ، الحكوميػػةالخارجيػػة. فينالػػؾ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر.. األنظمػػة والقػػوانيف 
 التقاليد السائدة...الخ تعتبر مف مكونات مدخالت النظاـ. ، العادات، والممولوف

العنصػػر ، التكنولوجيػػا، المػػواد الخػػاـ، المصػػادر المتػػوفرة لممنظمػػة: وتشػػتمؿ عمػػى رأس المػػاؿ .2
 البشري. 

 الخطط واألىداؼ تمثؿ المستوى الثالث مف مدخالت النظاـ. ، السياسات .3
 النظام  عمميات(Processes): عناصر أساسية:  ةعبارة عف تفاعؿ بيف أربع 
 المياـ الرئيسة لمنظمة.  .1
، قػػدرات، خبػػرات، األشػػخاص الموجػػودوف فػػي النظػػاـ ومػػا يتمتعػػوف بػػو مػػف مسػػتوى تعميمػػي .2

  اختالفات.، توقعات، اتجاىات، إدراؾ، تدريب، ميارات

 

 المعالجة المدخالت المخرجات 

 التغذية العكسية
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، المسػػػػؤوليات، السػػػػمطات، التنظيمػػػػيالبنػػػػاء ، التنظػػػػيـ الرسػػػػمي ويشػػػػمؿ األسػػػػاليب القياديػػػػة .3
 .االتصاالت...الخ

تفاعالتيػا مػػع بعضػيا وتأثيرىػػا ، التنظيمػات غيػر الرسػػمية وتشػمؿ: الجماعػات غيػػر الرسػمية .4
 عمى النظاـ الرسمي. 

  مخرجقات النظقامSystem Outputs)):  ىػي المحصػمة النيائيػة لعمميػة التفاعػؿ السػالفة
الذكر. وتتمثؿ في فاعمية النظاـ في تحقيؽ األىداؼ التي أنشئ مف أجميا سػواء فػي صػورة 

، الفرديػػػػػة والجماعيػػػػػة تالسػػػػموكيا، التوظيػػػػػؼ األمثػػػػؿ لممصػػػػػادر المتاحػػػػػة، خػػػػػدمات أـسػػػػمع 
 باإلضافة إلى مقدرة المنظمة ونجاحيا في التأقمـ مع بيئتيا. 

 :أنواع النظم .3
 وذلؾ عمى النحو التالي: ،( النظـ إلى عدة تصنيفات12 :2013)صنؼ عبد ربو

  النظم المغمقةclosed system):)  ىي النظـ التي ال تتصؿ بالبيئة الخارجية وينحصػر
 .عمميا فيما يوجد بداخميا فقط

 القنظم المفتوحقةopen system) :) الخارجيػػة  تمػؾ الػػنظـ التػي تتفاعػؿ مػع البيئػة وىػي
 تبادلية وبيف البيئة الخارجية. ةبمعنى أف ىناؾ عالمة تأثيري

  القنظم شقبا المغمققةsemi-enclosed system ):)  تكػوف مػدخالت ىػذه الػنظـ مػف
عمػى المػدخالت  ةوذلػؾ لوجػود عمميػو سػيطرة ورقابػ ،البيئة الخارجية محػددة ومعروفػة مسػبقاً 

 ظـ أكثر استقرارًا وتعيش حالة مف التوازف.فتكوف مخرجاتيا معروفة لذلؾ تكوف ىذه الن

ذىب إلى تصنيؼ النظـ مػف زوايػا مختمفػة حيػث صػنفيا إلػى األنػواع فقد ( 14 :2007) أما النجار
 -:التالية
  القنظم الطبيعيقة والصقناعيةNatural and Manufacturing Systems):)  الػنظـ

يػػػي نظػػػـ مػػػف ابتكػػػار فأمػػػا الػػػنظـ الصػػػناعية  ،الطبيعيػػػة ىػػػي الػػػنظـ الموجػػػودة فػػػي الطبيعػػػة
 اإلنساف.

 القنظم المغمققة والقنظم المفتوحقةClosed and Open Systems) :)  النظػاـ المغمػؽ
ىػػػو النظػػػاـ المفصػػػػوؿ عػػػف البيئػػػػة المحيطػػػة ال يتػػػػأثر وال يػػػؤثر وال توجػػػػد بينيمػػػا أي حػػػػدود 

يػو النظػاـ الػذي يتفاعػؿ فوح أما النظػاـ المفتػ، مشتركة مثؿ الذرة والتفاعؿ الكيماوي المعزوؿ
 .ويكوف لو عالقة مستمرة معيا ،مع البيئة المحيطة يتأثر ويؤثر بيا

 الققنظم المحسوسققة والمجققردة(Tangible and Abstract Systems)  : الػػنظـ
المحسوسة ىي مجموعة مف العناصر الطبيعية أو الصناعية المحوسبة مثؿ نظـ الحاسػوب 
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نما يكوف تصورىا عقميػَا مثػؿ  ،المجردة فيي نظـ ال يمكف لمسياما النظـ أ، ونظـ المباني وا 
 نظاـ المعادالت الجبرية.

 النظم الثابتة والنظم المتغيرة Fixed and Variable Systems)) : النظاـ الثابػت ىػو
ويمكف التنبػؤ بدقػة بسػموكو ، النظاـ الذي يعمؿ ضمف آليات محددة سمفًا وبشكؿ شبو مطمؽ

ليػو آأما النظاـ المتغير فيو النظاـ الػذي يعمػؿ وفػؽ ، نظاـ البرنامج الحاسوبيمستقباًل مثؿ 
معينػػة وبشػػكؿ مسػػتمر وال يمكػػف التنبػػؤ بسػػموكو مسػػتقباًل بشػػكؿ حتمػػي مثػػؿ الػػنظـ اإلداريػػة 

 والمالية.
 القنظم الفكريقة والقنظم االجتماعيقة Ideological and Social Systems):) الػنظـ

أمػػػا الػػػنظـ ، عناصػػػرىا مػػػف المفػػػاىيـ مثػػػؿ الػػػنظـ الفمسػػػفية السػػػائدةالفكريػػة تتميػػػز بػػػأف جميػػػع 
االجتماعيػػػة فيػػػي الػػػنظـ التػػػي تػػػربط السػػػموؾ اإلنسػػػاني بالجماعػػػة مثػػػؿ التجمعػػػات اإلنسػػػانية 

 المختمفة.
  :لى عدة تصنيفات موضحة كما يميإ ـ( النظ84 :1999)وقد صنؼ منصور

  :مػػا وراء حػػدود النظػػاـ بحيػػث تصػػؿ إلػػى وفيػػو تمتػػد التغذيػػة العكسػػية إلػػى النظققام المفتققوح
، مسػػتخدمي النظػػاـ واسػػتقباؿ رد الفعػػؿ المتمثػػؿ فػػي المعمومػػات الػػواردة مػػف البيئػػة المحيطػػة

 وبمعنى آخر يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة. 
 :وال يػػتـ التػػدخؿ فػػي تشػػغيؿ  ،وفيػػو ال تختػػرؽ التغذيػػة العكسػػية حػػدود النظػػاـ النظققام المغمققق

  وبمعنى آخر ال يؤثر في البيئة المحيطة. ، النظاـ
 :خراج المعمومػات  ،وىي النظـ الدائمة التي ليا برنامج محدد النظم الرسمية لتشغيؿ جمع وا 

 ويتـ تحديدىا في الييكؿ التنظيمي لممنشأة. 
 :وىي النظـ المؤقتة أو التي تتدفؽ فييا المعمومات بصورة غير رسػمية  النظم غير الرسمية

 ادليا المديروف والعامموف في مفكرات غير رسمية.كالتي يتب

 : بأف النظـ يمكف تصنيفيا إلى Alhubaity and others   (37 :2003)وضح أيضاً أوقد  
 :يمكف أف يأخذ النظاـ أحد األشكاؿ اآلتية:  من حيث دقة المخرجات 
وىػو ذلػؾ  :(Deterministic Information System))مؤكقد(  نظام معمومات دقيق .1

ومػف ، النظاـ الذي تكوف مدخالتو دقيقة ومؤكدة بحيث تعطي مخرجات دقيقة ومؤكدة أيضػا
ف البيانػػػػات المعطػػػػاة كمػػػػدخالت تنػػػػتج مخرجػػػػات دقيقػػػػة إحيػػػػث ، أمثمتػػػػو: برنػػػػامج الحاسػػػػوب

 ومؤكدة. 
وىػػو ذلػػؾ النظػػاـ  :((Probabilistic systemنظققام معمومققات غيققر دقيققق )احتمققالي(  .2

ويكػوف ، وبػذلؾ فػإف مخرجاتػو البػد وأف تكػوف احتماليػة أيضػا، الذي تكوف مدخالتو احتمالية
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نظػػػػػاـ الموازنػػػػػات  :احتمػػػػػاؿ عػػػػػدـ الدقػػػػػة فػػػػػي التنبػػػػػؤ بالمخرجػػػػػات أمػػػػػرا قائمػػػػػا. ومػػػػػف أمثمتػػػػػو
 حيث تكوف مدخالتو متعمقة باحتماالت المستقبؿ والتنبؤات المتعمقة بو. ، التخطيطية

 يمكف أف يأخذ نظاـ المعمومات أحد الشكميف اآلتييف:  ث العبلقة بالبيئة:من حي 
وىو ذلػؾ النظػاـ الػذي يعمػؿ  :(Close Information System)نظام معمومات مغمق  .1

وىػذا الشػكؿ ال ينطبػؽ  ،في بيئة داخمية محددة بحيث ال يتأثر بالبيئة الخارجية وال يؤثر بيا
 وحدة االقتصادية.عمى نظـ المعمومات عمى مستوى ال

وىػو عمػى العكػس مػف نظػاـ  :(Open Information System)نظام معمومات مفتوح  .2
نو يرتبط بالبيئة الخارجية أيضا مف خػالؿ العالقػات العكسػية فػي إحيث ، المعمومات المغمؽ

وينطبؽ ىذا الشكؿ عمى جميع نظػـ المعمومػات ، تبادؿ البيانات والمعمومات واالستفادة منيا
 عمى مستوى الوحدة االقتصادية. 

 :يمكف أف يأخذ نظـ المعمومات أحد الشكميف اآلتييف:  من حيث رسمية تواجد النظام 
وىػو نظػاـ موجػود أصػال  :(Formal Information System)نظقام معمومقات رسقمي  .1

وبرامج محددة تعمػؿ وفػؽ إجػراءات منيجيػة  اً ويتميز بأف لو أىداف، في التنظيـ بصورة دائمة
وغالبػػا مػػا تسػػتخدـ األجيػػزة اإللكترونيػػة فػػي تجييػػز البيانػػات ، فػػي تشػػغيؿ البيانػػات وتجييزىػػا

 ومف أمثمتو: نظاـ الرقابة الداخمية. ، واستخراج المعمومات
وىػو يكػوف وليػد  :(Informal Information System)نظقام معمومقات غيقر رسقمي  .2

حيػػث ال يكػػوف لػػو خطػػة أو برنػػامج منػػتظـ لتشػػغيؿ البيانػػات ، ويػػزوؿ بزواليػػا، حاجػػة معينػػة
ويمكػػػف أف يتحػػػوؿ إلػػػى نظػػػاـ رسػػػمي فيمػػػا إذا بقػػػت الحاجػػػة إليػػػو مسػػػتمرة. ومػػػف ، وتجييزىػػػا

 أمثمتو: نظاـ محاسبة التكاليؼ في الوحدات الخدمية. 
 :ويمكف أف يأخذ نظـ المعمومات أحد الشكميف اآلتييف:  من حيث تكامل النظم الفرعية 
وىػو النظػاـ الػػذي : (Integrated Information System)نظقام معمومقات متكامقل  .1

ؿ نظمػػػو الفرعيػػػة بعضػػػيا الػػػبعض مػػػف خػػػالؿ عمميػػػا بصػػػورة متناسػػػقة ومتبادلػػػة بحيػػػث تكَمػػػ
خفػػض تكػػاليؼ  يسػػتبعد تكػػرار توليػػد المعمومػػات مػػف أكثػػر مػػف نظػػاـ فرعػػي ويمػػا يػػؤدي إلػػى

 إنتاج المعمومات الالزمة لمجيات المختمفة إضافة إلى تقميؿ الوقت والجيد الالزميف ليا. 
وىػػو النظػػاـ الػػذي تعمػػؿ نظمػػو الفرعيػػة بصػػورة مسػػتقمة عػػف  :نظققام معمومققات غيققر متكامققل .2

ممػا يػؤدي حتمػا إلػى زيػادة التكػاليؼ والوقػت والجيػد فػي ، بعضيا الػبعض دوف تنسػيؽ بينيػا
 المعمومات.  إنتاج 

  :من حيث العبلقة مع النظم األخرى وهي كالتالي 
حيػػػث يمثػػػؿ نظػػػاـ المعمومػػػات نظامػػػا كميػػػا لمجموعػػػة الػػػنظـ الفرعيػػػة  نظقققام معمومقققات كمقققي: .1

Sub-System)) التي يمكف أف يتكوف منيا.  



  

 19 

حيث يمثؿ نظاـ المعمومات جزءا أو فرعا مف أجػزاء أو فػروع النظػاـ  :نظام معمومات فرعي .2
 .الكمي

 :من حيث طريقة تشغيل النظام: وتقسم إلى كل من 
وىػػػو النظػػاـ الػػػذي يػػتـ فيػػو االعتمػػػاد عمػػى الوسػػػائؿ اليدويػػة فػػػي  نظققام المعمومقققات اليققدوي: .1

ة الوحػػػػدات وعػػػػادة مػػػػا يػػػػتـ االعتمػػػػاد عمػػػػى طريقػػػػة التشػػػػغيؿ ىػػػػذه فػػػػي حالػػػػ، تشػػػػغيؿ النظػػػػاـ
  .االقتصادية صغيرة الحجـ بسبب صغر حجـ البيانات التي يمكف تشغيميا

لكترونيػة وىػو النظػاـ الػذي يػتـ االعتمػاد فيػو عمػى الوسػائؿ اإل نظام المعمومات اإللكترونقي: .2
وعػػادة مػػا يػػتـ االعتمػػاد عمػػى طريقػػة التشػػغيؿ ىػػذه فػػي حالػػة الوحػػػدات ، فػػي تشػػغيؿ النظػػاـ

 االقتصادية كبيرة الحجـ بسبب كبر حجـ البيانات التي يمكف تشغيميا.  

 بأف أنواع النظـ يمكف تصنيفيا إلى:  دار أو  Oz (122009 :) و( 25 :1984)أما حممي
  :ىػػو النظػػاـ الػػذي يػػتحكـ و يعػػدؿ فػػي عممياتػػو أوتوماتيكيػػا نتيجػػة لمبيانػػات النظققام المغمققق

 الناتجة عف النظاـ نفسو. 
  :وىػػو النظػػاـ الػػذي ال يػػتـ الػػتحكـ أو التعػػديؿ فػػي عممياتػػو أوتوماتيكيػػا ممػػا النظققام المفتققوح

 يتطمب أف يقـو فرد أو عدد مف األفراد باإلشراؼ عمى حدوث تدخؿ مف جانبيـ في النظاـ. 
  :ىػػي الػػنظـ التػػي تكػػوف جميػػع مكوناتيػػا و أحػػداثيا متوقعػػة ويمكػػف وصػػؼ الققنظم المحققدودة

و أيضػػػا يمكػػػف التنبػػػؤ بمػػػا سػػػيتـ فػػػي ، النظػػػاـ وعممياتػػػو وتشػػػغيمو فػػػي فتػػػرات زمنيػػػة محػػػددة
 الخطوات التالية. 

  :وىي النظـ التي ال يمكف توقع أعماليا بدقة.النظم المحتممة 
  :ولكػف إذا ، التػي تكػوف جميػع عالقاتيػا وارتباطاتيػا محػددة بدقػةوىػي الػنظـ النظم المستقرة

وسػرعاف ، أو تداخؿ في ىذه العالقات فإف ذلػؾ يكػوف لفتػرة محػددة فقػطحدث أي اضطراب 
  ما تعود األوضاع إلى حالتيا الطبيعية مره أخرى.

 :صفات النظام .4
ظـ العامػة األسػاس الموضػوعي تعتبر معرفة صفات النظاـ إلى جانب المبػادئ األساسػية لنظريػة الػن

( بػػأف ىػػذه 78 :2011) وقػػد أوضػػح الشػػوابكة ،مػػة المعمومػػاتلعمميػػات تحميػػؿ وتصػػميـ وتطبيػػؽ أنظ
 تتصؼ بما يمي: عمييا أف النظـ
  التناسق(colorations) :  يجب أف تأخذ مكونات النظاـ أو أنظمتو الفرعية شكاًل منسقًا

 أىدافو.لموظائؼ التي تساعد النظاـ عمى تحقيؽ 



  

 2. 

  االرتباطيققة(correlation):  يتكػػوف النظػػاـ مػػف أجػػزاء مترابطػػة بحيػػث يعتمػػد كػػؿ جػػزء فػػي
 .وجوده عمى عالقتو باألجزاء األخرى بشكؿ كامؿ ومنظـ

  التكامقققلintegration):)  يتكػػػوف النظػػػاـ مػػػف مجموعػػػة العناصػػػر أو األجػػػزاء أو األنظمػػػة
 وتتصؼ ىذه العالقات بالتكامؿ واالتساؽ. ،الفرعية التي ترتبط بعالقات تفاعؿ فيما بينيا

  الوظيفيققققة(functional:)  وىػػػػي عبػػػػارة عػػػػف الوظيفػػػػة التػػػػي يؤدييػػػػا النظػػػػاـ بحيػػػػث تكػػػػوف
 ممموسة وواضحة و ذات قيمة مستمرة لمتنظيـ.

  الهدفيقققة(:(premedical  تسػػػعى المنظمػػػة مػػػف خػػػالؿ النظػػػاـ إلػػػى تحقيػػػؽ مجموعػػػة مػػػف
 .األىداؼ ضمف إطار بيئة محددة

  البساطة والتعقيد(simplicity and complex) 
 : بأف صفات النظاـ ىي بينوا فقد (12 :2010) وآخروف ،أما الشنطي

 بمعنى أف النظاـ المتعدد الفروع يتصؼ بأنو مرتب ومنسػؽ لتنفيػذ نػوع معػيف مػف  :االتساق
 الوظائؼ التي يؤدييا لتحقيؽ ىدؼ معيف. 

 :أي أف النظاـ كؿ متكامؿ مف األنظمة بمعنى أف النظاـ المكوف مف عدة فػروع ىػي  الكمية
 ف كؿ جزء يعتمد عمى الجزء األخر. إحيث  ،متكاممة ومترابطة مع بعضيا

 :بمعنى أف ىناؾ وظيفة لكؿ نظػاـ وسػبب لوجػوده يجػب أف يؤدييػا لتحقيػؽ اليػدؼ  الوظيفة
 المحدد. 

  :ـ ىػػو حصػػيمة تفاعػػؿ العناصػػر والمكونػػات مػػع بعضػػيا أي أف النظػػااالنتظاميققة والتكامققل
إنمػا لػو كينونػة خاصػة  ئػوضمف ىيكؿ شمولي منتظـ وبالتالي النظػاـ ىػو لػيس مجمػوع أجزا

 بو.
  :مػػػا زاد عػػػدد األنظمػػػة موك ،كػػػؿ نظػػػاـ يتكػػػوف مػػػف نظػػػاميف فػػػرعييف أو أكثػػػرالقققنظم الفرعيقققة

ألنػو يتطمػب تطػوير تحميػؿ  ،تصػميموالفرعية كمما زاد تعقيد النظاـ وكممػا زاد تعقيػد تحميمػو و 
 منيجي لمكوناتو ذات العالقة البينية المشتركة.  

 (:(Data البيانات .5
 قيمػػة ذات ليسػػت أوليػػة خػػاـ وحقػػائؽ مػػواد "بأنيػػا البيانػػات( 15: 2013) عبدربػػو عػػرؼفقػػد 

( 15: 2012)،وآخػػروف السػػالمي أمػػا. "ومفيػػدة مفيومػػة معمومػػات إلػػى تتحػػوؿ لػػـ مػػا األولػػي بشػػكميا
 تكػوف فأ يمكف التي الخاـ المادة وتعتبر الظاىري المعنى مف مجردة رموز عف عبارة" بأنيا ىاو عرف
 عػػػرؼ( 85: 2011)الشػػوابكة أمػػا". كميػػػة غيػػر تكػػوف أف أو رياضػػياً  وحسػػػابيا قياسػػيا يمكػػف كميػػة

 منيػػػا تصػػػاغ التػػػي الخػػػاـ المػػػادة وىػػػي والمشػػػاىدات واألفكػػػار الحقػػػائؽ مػػػف مجموعػػػة "بأنيػػػا البيانػػػات
 أو معػادالت أو نسػب أو شػكؿ أو رمػوز أو كممػات أو أعػداد صػورة فػي تكوف ما وغالبا المعمومات،
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 "البيانػات بأنيػافقػد عرفػوا  (264 :2008)وآخػروف ،جػودة أمػا ".اً معينػ اً ىػدف أو فكػرة لتصػؼ تقارير،
عالقػػة بػػيف بعضػػيا مجموعػػة حقػػائؽ غيػػر منتظمػػة قػػد تكػػوف فػػي شػػكؿ أرقػػاـ أو كممػػات أو رمػػوز ال 

: 2002وعػػرؼ المغربػػي)".  أي لػػيس ليػػا معنػػى حقيقػػي وال تػػؤثر فػػي سػػموؾ مػػف يسػػتقبميا، الػػبعض
مجموعػػة مػػف الحقػػائؽ أو الرسػػائؿ أو اإلرشػػادات أو اآلراء أو االتجاىػػات. أي  "( البيانػػات بأنيػػا29

نيػا" المػادة الخػاـ التػي ( فقػد عرفيػا بأ38: 1998" أمػا الحسػنية )أنيا تمثؿ المواد األولية لممعمومات
تشتؽ منيا المعمومات، فيي تمثؿ األشياء والحقائؽ واألفكار واآلراء واألحداث والعمميات التػي تعبػر 
عػػف مواقػػؼ وأفعػػاؿ أو تصػػؼ ىػػدفا أو ظػػاىرة أو واقعػػا معينا)ماضػػيا، أو حاضػػرا، أو مسػػتقبال( دوف 

 pearce and Others 643 :1989))عػرؼ  نفسو وفي السياؽأي تعديؿ أو تغيير أو مقارنة". 
نيػا بػدوف عمميػات المعالجػة لكػف يكػوف إحيػث ، كمصػدر لممعمومػاتعبارة عف وقائع وأحػداث "بأنيا 

  ".ليا معنى
 :((Information المعمومات .6

( المعمومػػػات بأنيػػػا" مجموعػػػة مػػػف البيانػػػات المنظمػػػة والمنسػػػقة، 15: 2013عػػػرؼ عبدربػػػو)
شػػكؿ يسػػمح باسػػتخداميا واالسػػتفادة منيػػا بتمػت معالجتيػػا ثػػـ تطبيقيػػا وتحميميػػا وتنظيميػػا وتمخيصػيا 

( فقػػػػػػد عرفػػػػػػوا 15: 2012) حيػػػػػػث أصػػػػػػبحت ذات معنػػػػػػى لمسػػػػػػتخدمييا". أمػػػػػػا السػػػػػػالمي، وآخػػػػػػروف
عبػػارة عػػف البيانػػات التػػي تمػػت معالجتيػػا بحيػػث أصػػبحت ذات داللػػة مبينػػة وذات المعمومػػات" بأنيػػا 

( المعمومات بأنيا" البيانات التي تمت معالجتيا واالستفادة 89: 2011) معنى". وقد عرؼ الشوابكة
بيانػػػات تػػػـ "المعمومػػػات بأنيػػػا  (264 :2008) وآخػػػروف ،الزعبػػػي عػػػرؼمنيػػػا فػػػي صػػػنع القػػػرارات". 

وتصػػػبح ذات قيمػػػة حقيقيػػػة ، ح مفيػػػدة وذات معنػػػى السػػػتخدامات المسػػػتفيديفمعالجتيػػػا بحيػػػث تصػػػب
( فمقػػػد 15 :2002)وآخػػػروف ،الػػػدىراويأمػػػا ، "بالنسػػػبة لعمميػػػات صػػػنع القػػػرارات الحاليػػػة والمسػػػتقبمية

ف إوبالتػػالي فػػػ، تتكػػوف مػػف بيانػػػات تػػـ تحويميػػا وتشػػػغيميا لتصػػبح ليػػا قيمػػػةبأنيػػػا  "عػػرؼ المعمومػػات
( فقػػد عػػرؼ 29: 2002المغربػػي ) ."ليػػا معنػػى وتفيػػد فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ المعمومػػات تمثػػؿ معرفػػة

المعمومات بأنيا" البيانات المجيزة في شكؿ منظـ ومفيد وبالتالي فيي نػوع مػف المعرفػة الناتجػة عػف 
 "عػػػرؼ المعمومػػػات بأنيػػػافقػػػد ( 38 :1998).أمػػػا الحسػػػنيةعمميػػػات تشػػػغيمية لخدمػػػة أغػػػراض بعينيا"

معالجة والتحميػؿ والتفسػير بيػدؼ اسػتخراج المقارنػات والمؤشػرات والعالقػات البيانات التي خضعت لم
( فقػػد عػػرؼ 119 :1997)اليػػواري . أمػػا"التػػي تػػربط الحقػػائؽ واألفكػػار والظػػواىر بعضػػيا مػػع بعػػض

 . "بأنيا بيانات تـ تقييميا لغرض معيف "المعمومات
 
 
 
 



  

 22 

 :خصائص المعمومات .7
ألنيػا ، إف لـ تكف أىميػا عمػى اإلطػالؽ، الرئيسة لممنظمةتعد المعمومات إحدى الموجودات 

( بػأف أىػـ الخصػائص التػي يجػب أف 20 :2013) وقػد أورد عبػد ربػو، عصب الحياة لمنمو والتنمية
 سيتـ عرضيا وفقًا لثالثة أبعاد رئيسة ىي:، تتوفر في المعمومات المقدمة لصانعي ومتخذي القرار

 ويتضمف ىذا البعد الجوانب التالية: (:(temporal dimensionالبعد الزمني  .1
  التوقيت(time lines:) ويقصد بو توفير المعمومات في الزمف المناسب لمتخذ القرار. 
  الحداثػػػػة(:(currently  يجػػػػب أف تكػػػػوف المعمومػػػػات متجػػػػددة وحديثػػػػة لالسػػػػتفادة منيػػػػا عنػػػػد

 .تقديميا لمتخذ القرار
  الفترة الزمنيةtime period) :) ويقصد بيا الفترة الزمنية المطموب توفير معمومات عنيا. 

 ويتضمف ىذا البعد الجوانب التالية: (:(content dimensionبعد المضمون )المحتوى(.  2 
 الدقةaccuracy) :)  فػي  يـف دقة المعمومات تسإتعني خمو المعمومات مف األخطاء حيث

 .جودة القرارات والعمؿ عمى تجنب القرارات الخاطئة
  الصدؽ والثباتvalidity reliability):)  التػي أعطتيػا ذاتيا ىي إعطاء المعمومات النتائج

تكػػػوف المعمومػػػات التػػػي يقػػػدميا النظػػػاـ تمتػػػاز  اضػػػافة الػػػى أف فػػػي كػػػؿ مػػػرة اسػػػتخدمت فييػػػا
 .بالصدؽ والواقعية

 ءمةالمال relevancy):) وليا دور فػي تحسػيف  ،أف تكوف المعمومات مالئمة ووثيقة الصمة
 عممية اتخاذ القرار.

  الشػػمولية((completeness:  يقصػػد بيػػا قػػدرة المعمومػػات عمػػى إعطػػاء صػػورة كاممػػة عػػف
 .المشكمة أو عف الحقائؽ الظاىر لموضوع الدراسة

  اإليجػػاز(conciseness:) ري ومػػا يتناسػػب مػػع تقػػديـ المعمومػػات الالزمػػة لكػػؿ مسػػتوى إدا
 .متطمباتو مف المعمومات

 ويتضمن الجوانب التالية: ((form dimensionالبعد الشكمي . 3
  الوضػػػػوحclarity))  يقصػػػػد بػػػػو تقػػػػديـ المعمومػػػػات بطريقػػػػة وشػػػػكؿ يسػػػػيؿ فيميػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ

 .المستخدـ كمما أمكف ذلؾ
  المرونةFlexibility) :)  يقصد بو قابمية المعمومات عمى التكيؼ ألكثر مف مستخدـ وأكثػر

 .مف تطبيؽ
  العرض(presentation): بحيث تقدـ بشكؿ مناسب، يقصد بو طريقة عرض المعمومات. 
  ًكػػي يػػتـ  ،التنظػيـ  يقصػػد بػػو تقػػديـ المعمومػػات بترتيػػب وتنسػػيؽ ضػػمف معػػايير محػػددة مسػػبقا

 تعظيـ االستفادة منيا.
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(: الخصائص المحددة لمبلئمة المعمومات3شكل رقم )  

 (20 :2010)مراد المصدر:

 ( فقد بيف بأف خصائص المعمومات الجيدة تندرج في عدة نقاط ىي:394 :2009)أما اليزايمة
 المعمومات مالئمة لغرض ما في وقت ما وقت الحاجة ليا فقط.تكوف  :ءمةالمبل 
 :المعمومػػػات الشػػػاممة تمػػػؾ المعمومػػػات التػػػي تػػػزود المسػػػتفيديف بكػػػؿ مػػػا يحتػػػاجوف  الشقققمول

 معرفتو عف حالة معينة.
 :وىي المعمومات المناسبة زمنيًا وتتوافر وقت الحاجة إلييا. التوقيت المناسب 
 :واضحة وخالية مف الغموض.يجب أف تكوف المعمومات  الوضوح 
 :وتعني أف تكوف المعمومات خالية مف أخطاء التجميع والتسجيؿ. الدقة 
 :االحتياجػػػات  لتمبيػػػةمرونػػػة المعمومػػػات تعنػػػي قابميػػػة تكييػػػؼ المعمومػػػات وتسػػػييميا  المرونقققة

 المختمفة لممستفيديف.
 :مومات الرسمي.إمكانية القياس الكمي لممعمومات الناتجة عف نظاـ المع إمكانية القياس 

( بػػػأف خصػػػائص المعمومػػػات الجيػػػدة ىػػػي 268 :2008)وآخػػػروف ،الزعبػػػي بػػػيف نفسػػػو وفػػػي السػػػياؽ
 كالتالي: 
 :وتشير إلى عدـ وجود أخطاء في المعمومات المقدمة مف نظاـ المعمومات.  الصحة 
 :تتحدد درجة دقة المعمومات بمدى تمثيؿ المعمومات لمموقؼ أو الحدث الػذي تصػفو.  الدقة

 فقد تكوف المعمومات صحيحة ولكنيا غير دقيقة. 
 :قد تكوف المعمومات تاريخية أو مستقبمية.  النطاق الزمني 
 :فقد تكوف ممخصة أو تفصيمية.  شكل المعمومات 
 :اء المعمومػات يػروف أف نظػـ المعمومػات حيػث نجػد أف بعػض خبػر  متوقعة أو غير متوقعقة

تكػػػػوف عديمػػػػة القيمػػػػة إذا لػػػػـ تػػػػوفر المعمومػػػػات غيػػػػر المتوقعػػػػة. والتػػػػي تسػػػػتخدـ الكتشػػػػاؼ 
 المشكالت. أما المعمومات المتوقعة فتستخدـ لتخفيض حالة عدـ التأكد. 

 المالئمة

 الشمول

 التوقيت

 الدقة

 المرونة

 االقتصاد

 المقارنة الموضوعية

 اإليجاز

 حالوضو
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 :قػػد تػػأتي مػػف مصػػادر داخميػػة وىػػي التػػي تنشػػأ داخػػؿ المنظمػػة. أو مػػف  مصققدر المعمومققات
 خارجية والتي تنشأ خارج المنظمة.مصادر 

 :تشػػػػير إلػػػػى المػػػػدى الػػػػذي تسػػػػمح لصػػػػانع القػػػػرار باالعتمػػػػاد عمػػػػى المخرجػػػػات  االعتماديققققة
 المعموماتية. وىذه تعتمد عمى مدى دقة مدخالت نظاـ المعمومات.

 :حيػث إذا بوتشير إلى توافر المعمومات وتناسبيا زمنيا الستخدامات صػانع القػرار.  التوقيت
وقتيػػا فقػػد تفقػػد قيمتيػػا لػػدى صػػانع القػػرار. فيجػػب أف تقػػدـ عنػػد  فػػي غيػػرقػػدمت المعمومػػات 

 الحاجة إلييا. 
 :ويكػػوف  ،وتعنػػي أف تكػػوف المعمومػػات متسػػقة فيمػػا بينيػػا دوف تعػػارض أو تنػػاقض الوضققوح

 عرضيا بالشكؿ المناسب لممستفيد دوف غموض.
 :مع االحتياجات المختمفة لجميع المستفيديف.  وىي مدى قابمية المعمومات لمتكيؼ المرونة 
 :وىػػي تمػػؾ المعمومػػات التػػي تػػزود المسػػتفيديف بكػػؿ مػػا يحتػػاجوف معرفتػػو عػػف حالػػة  الشققمول

 معينة. 
 إذا حققت الحاجة ليا في حالة معينة.  :ءمةالمبل 

خصائص أساسية لممعمومات  اأورد فقد ( 91 :1984)حمميو  (83 :2011) ولـ يبتعد كثيرًا الرممي
 ىي:
 :وىي أف تكوف المعمومات قابمة لمفيـ المباشر مف قبؿ المستخدميف. القابمية لمفهم 
 وتتصػػػػؼ ، تعتبػػػػر المعمومػػػػات مفيػػػػدة حػػػػيف تكػػػػوف مالئمػػػػة لحاجػػػػة متخػػػػذ القػػػػرار :ءمققققةالمبل

مػػػػة عنػػػػدما تكػػػػوف مرتبطػػػػة ووثيقػػػػة الصػػػػمة بػػػػالقرارات التػػػػي يػػػػتـ ءالمعمومػػػػات بخاصػػػػية المال
 :مة مقومات أو عناصر أساسية وىيءحيث تتحدد لخاصية المال، اتخاذىا

أف المعمومػػػػػات لتكػػػػػوف مالئمػػػػػة يجػػػػػب أف تقػػػػػدـ لمسػػػػػتخدمييا فػػػػػي الوقػػػػػت  تعنػػػػػيو  الوقتيػػػػػة: -
مف خالؿ السرعة في تقديـ المعمومات مع درجة دقة أفضؿ مف درجػة دقػة عاليػة ، المناسب

 .مع التأخير
يجػػب أف تسػػاعد مسػػتخدمييا فػػي التنبػػؤ بالنتػػائج ، المعمومػػات مالئمػػةلتكػػوف  القيمػػة التنبؤيػػة: -

 أو تأكيدىا لتوقعاتيـ.، المتوقعة لألحداث المختمفة
ليػػا قيمػػة فػػي  يكػػوف لتكػػوف المعمومػػات مالئمػػة يجػػب أف القيمػػة فػػي مجػػاؿ التغذيػػة المرتػػدة: -

أو البحػث ، عامػةال األىػداؼمثػؿ تغيػر ، بما يفيد في مجاالت متعددة، مجاؿ التغذية المرتدة
 أو تصحيح األخطاء.، عف بدائؿ

 :وتتػػوفر ، نػػو يجػػب االعتمػػاد عمييػػا والثقػػة بيػػاإحتػػى تصػػبح المعمومػػات مفيػػدة ف الموثوقيققة
 لممعمومات خاصية الثقة في حاؿ خموىا مف األخطاء المؤثرة واتساميا بالحياد.
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 :المعمومػػات بصػػدؽ فانػػو يجػػب أف تمثػػؿ ، لتكػػوف المعمومػػات ذات موثوقيػػة صققدق التمثيققل
 العمميات المالية واألحداث األخرى التي يفيـ أنيا تمثميا.

 :أي خموىػػا مػػف التحيػػز حيػػاؿ المصػػالح ، أف تتسػػـ المعمومػػات بالموضػػوعية والحيػػاد الحيققاد
 المتعارضة لمف يستخدموف تمؾ المعمومات في اتخاذ القرارات. 

 ميا لتمبيػػة االحتياجػػات المختمفػػة تعنػػي قابميػػة تكييػػؼ المعمومػػات وتسػػيي :مرونققة المعمومققات
 لممستفيديف.

 :إمكانية القياس الكمي لممعمومات الناتجة عف نظاـ المعمومات الرسمي. إمكانية القياس 
  :نظام المعمومات -ثانيًا:

 :تعريف نظام المعمومات .1

( نظاـ المعمومات بأنيا" مجموعة مف اإلجراءات التي 53: 2012وآخروف) عرؼ العبادي،
تتضػػمف تجميػػع وتشػػغيؿ وتخػػزيف وتوزيػػع ونشػػر واسػػترجاع المعمومػػات بيػػدؼ تػػدعيـ عمميػػات صػػنع 

( عرفو بأنو "إطار يتـ في ظمو التنسػيؽ بػيف 23: 2011القرار والرقابة داخؿ المنظمة". أما القباني)
وكمبيػػػوتر( لتحويػػػؿ المػػػدخالت )البيانػػػات( إلػػػى مخرجػػػات )معمومػػػات( وذلػػػؾ الموارد)مػػػوارد بشػػػرية، 

( فقػد عػرؼ نظػـ المعمومػات بأنػو" عبػارة عػف 106: 2011لتحقيؽ أىػداؼ المشػروع". أمػا الشػوابكة)
نظاـ متكامؿ يتكوف مػف مجموعػة مػف األفػراد واإلجػراءات والمصػادر لممعمومػات، والػذي يعمػؿ عمػى 

اجػػػو مػػػف معمومػػػات دقيقػػػة وكافيػػػة عػػػف األنشػػػطة عػػػف األنشػػػطة المختمفػػػة تزويػػػد اإلدارة بكػػػؿ مػػػا تحت
نجػاز الوظػائؼ اإلداريػة مػف تخطػيط وتنظػيـ ورقابػة وقيػادة إلممنظمة وفي الوقت المناسب، مف أجؿ 

فقد عرفو بأنو" نظاـ يتكوف مف مجموعػة  Oz(2009:(13وفعالة". أما  كفؤةواتخاذ لمقرارات بصورة 
نتػػاج المعمومػػات". أمػػا ياسػػيف)مػػف المكونػػات التػػي تعمػػؿ  ( فقػػد 19: 2009معػػًا لمعالجػػة البيانػػات وا 

عػػرؼ نظػػـ المعمومػػات بأنيػػا" أي توليفػػة)أو تركيبػػة( منظمػػة مػػف األفػػراد، عتػػاد الحاسػػوب، البػػرامج، 
شػػبكات االتصػػاالت ومػػوارد البيانػػات التػػي يػػتـ جمعيػػا ومعالجتيػػا وتحويميػػا إلػػى معمومػػات وبالتػػالي 

( نظػػػػاـ 13 :2007)عػػػػرؼ النجػػػػارفيديف فػػػػي المنظمػػػػة". وفػػػػي السػػػػياؽ نفسػػػػو توزيعيػػػػا إلػػػػى المسػػػػت
مجموعة المكونػات المتداخمػة واإلجػراءات التػي تعمػؿ معػًا لتجميػع وتشػغيؿ وتخػزيف  "المعمومات بأنو

وتوزيػػػع ونشػػػر واسػػػترجاع المعمومػػػات التػػػي تحتاجيػػػا المنظمػػػة بيػػػدؼ تػػػدعيـ اتخػػػاذ القػػػرار والتعػػػاوف 
نظػػـ  Alhubaity and others((37 :2003 وقػػد عػػرؼ". ؿ المنظمػػةوالتحميػػؿ والرقابػػة داخػػ

الماديػػة والبشػػػرية(  التػػي يمكػػف أف تسػػػتخدـ فػػي معالجػػة البيانػػػات )كافػػػة األسػػاليب  "المعمومػػات بأنػػو
كمػػا وعػػػرؼ . "وتحويميػػا إلػػى معمومػػات يمكػػػف االسػػتفادة منيػػا فػػػي اتخػػاذ القػػرارات مػػف قبػػػؿ متخػػذييا

النظػػاـ الػػذي يجمػػع ويحػػوؿ ويرسػػؿ المعمومػػات فػػي  "المعمومػػات بأنػػو(  نظػػاـ 85 :1999)منصػػور
عمومػػػات ويمكػػف أف يسػػتخدـ أنواعػػا عديػػدة مػػػف نظػػـ المعمومػػات لمسػػاعدتو عمػػى تػػوفير الم ،المنشػػأة
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مجموعػة "نظػـ المعمومػات بأنيػا   Kronke(1989: 20)وعػرؼكما  ".حسب احتياجات المستفيديف
 ."البعض لمحصوؿ عمى المعموماتمف المكونات التي تتفاعؿ مع بعضيا 

 :األنواع الرئيسة لنظم المعمومات .2

( 101 :2002) المغربػي وقػد بينيػا ،تعددت أنواع نظـ المعمومات بتعدد المجاالت التي تطبؽ فييػا
 حيث صنفيا إلى عدة أنواع:

  نظم معمومات دعم اإلدارة العميا(Executive Support Systems)(ESS))) 
  نظم معمومات إدارية((Management Information System)(MIS)) 
 نظم معمومات دعم القرارDecision Support Systems)(DSS)))) 
  النظم المبنية عمى المعرفة((KWS )knowledge work systems)))   
 نظم آلية المكاتبات اإلداريةoffice Automation Systems)(OAS)))) 
   التشغيميةنظم العمميات(Transaction Processing Systems)(TPS))) 

لػػنظـ  اً أنواعػػبػػأف ىنػػاؾ  Griffin (1997: 637) و( 4 :2005) كمػػا أنػػو قػػد أوضػػح عمػػي 
 المعمومات المستخدمة في األجيزة اإلدارية: 

 :ىي نظػـ لممعالجػة اآلليػة لمعمميػات الروتينيػة األساسػية لػدعـ أنشػطة  نظم معالجة العمميات
وأىػػػـ وظػػػائؼ ىػػػذه الػػػنظـ ىػػػي معالجػػػة البيانػػػات ، التشػػػغيؿ المختمفػػػة داخػػػؿ الجيػػػاز اإلداري

نتػػاج التقػػارير نظػػاـ الشػػؤوف ، ومػػف أمثمػػة نظػػـ معالجػػة العمميػػات: نظػػاـ شػػؤوف المػػوظفيف، وا 
 مخزوف. نظاـ المستودعات ومتابعة ال، المالية

 :تتألؼ مف مجموعة مف العمميات المنتظمة التػي تػدعـ المسػتويات  نظم المعمومات اإلدارية
اإلداريػػة المختمفػػة بالمعمومػػات الالزمػػة لمسػػاعدتيا فػػي تنفيػػذ األعمػػاؿ واتخػػاذ القػػرارات داخػػؿ 

، نظػاـ معمومػات التمويػؿ، ومف أمثمػة ىػذه الػنظـ: نظػاـ معمومػات التسػويؽ، الجياز اإلداري
 ظاـ معمومات اإلدارة العميا. ن
 :حيػػث ، تقػػود بػػدعـ أنشػػطة اتخػػاذ القػػرارات داخػػؿ الجيػػاز اإلداري نظققم دعققم اتخققاذ القققرارات

فػػي األجيػزة الحكوميػػة  اإلداريػوفتعتبػر عمميػة اتخػػاذ القػرار أسػػاس العمميػة اإلداريػة. ويواجػػو 
واختيػار أفضػؿ ، ئؿوتحميػؿ البػدا، ووضػع الخطػط، العديد مف المشكالت المتعمقػة بػالتخطيط

الحموؿ لالستغالؿ األمثؿ لمموارد المتاحة وغيرىا. وينتج عف ىذا التنوع مف المشكالت تنوع 
األمػػر الػػػذي يسػػتدعي إنشػػاء نظػػػـ ، فػػي طبيعػػة وشػػػكؿ المعمومػػات التػػي يحتاجيػػػا اإلداريػػوف

، داريػةمعمومات قادرة عمى تمبية االحتياجات المعموماتيػة المختمفػة عمػى كافػة المسػتويات اإل
وفػػي مختمػػؼ المجػػاالت الوظيفيػػة خاصػػة أف اتخػػاذ قػػرار سػػميـ أصػػبح إحػػدى التحػػديات التػػي 
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تواجو مديري اليوـ نظرا لمتقمبات اليائمة في المجاالت اإلدارية في ظػؿ االتجػاه نحػو عولمػة 
 األجيزة اإلدارية وتعقد المتغيرات التي تواجييا. 

 :فاءة أعماؿ السكرتارية والعػامميف فػي الجيػاز تيدؼ إلى تحسيف ك نظم المعمومات المكتبية
وتستخدـ ىذه ، اإلداري عف طريؽ إمكانية إجراء تعديؿ أو تغيير في ىياكؿ أنشطة المكاتب

نقػؿ ، تخزيف واسترجاع المعمومات، النظـ تقنيات حديثة لتسييؿ عمميات: تجييز المعمومات
 المعمومات. 

 ( فقد بيف أنواع نظـ المعمومات وىي: 53 :2009)أما ياسيف
  :ىػػو نظػػاـ معمومػػات محوسػػب يقػػـو بتسػػجيؿ المعػػامالت الروتينيػػة نظققم معالجققة المعققامبلت

 إعداد سجالت العامميف. ، اليومية و الضرورية لتنفيذ األعماؿ مثؿ إدخاؿ قيود البيع
  :مػػػف  ةفيػػػذ حزمػػػىػػػي نظػػػـ معمومػػػات حاسػػػوبية تقػػػـو بتننظقققم المعالجقققة التحميميقققة الفوريقققة

 .تنفيذ التحميؿ اإلحصائي، إعداد  التقارير، أنشطة: بناء االستعالمات
  :يمكػػف وصػػفيا بأنيػػا نظػػـ تتوجػػو نحػػو المعطيػػات الموضػػوعية نظققم مسققتودعات البيانققات

والتػػي تعتمػػد عمػػى حػػـز بيانػػات زمنيػػة غيػػر مطبعػػة وغيػػر متطػػايرة لػػدعـ عمميػػة ، المتكاممػػة
 شبة المبرمجة وغير المبرمجة(. )اتخاذ القرارات التحميمية

 ( فقد أورد أنواع نظـ المعمومات وىي: 524 :2003 )أما أبو قحؼ
  :وعػػادة مػػا ، تػػوفير معمومػػات بغػػرض مسػػاندة القػػرارات الروتينيػػةنظققام المعمومققات اإلداريققة

 تتوافر ىذه المعمومات عف طريؽ التقارير الدورية.
 :تػػػدعيـ القػػػرارات الفريػػػدة أو غيػػػر المتكػػػررة والتػػػي تكػػػوف غالبػػػا غيػػػر  نظقققام تقققدعيم الققققرارات

 ويعتبر تحديد المعمومات المطموبة جزءا مف مشكمة القرار. ، واضحة
  :تشػغيؿ البيانػات الناتجػة عػف األحػداث والمعػامالت بغػرض تسػجيميا نظام تشقغيل البيانقات

 وتصميميا وترتيبيا وتمخيصيا... الخ. 
 تجمػع بػيف أنشػطة تشػغيؿ البيانػات واالتصػاالت عػف بعػد ومعالجػة  ب:نظام معمومات المكت

 الكممات بغرض المعالجة اآللية لمعمومات المكتب وتشمؿ الكاتبات والتقارير والوثائؽ. 
المػػػػدخالت  يبػػػػيف مكونػػػػات كػػػػؿ نظػػػػاـ مػػػػف أنظمػػػػة المعمومػػػػات مػػػػف حيػػػػث: (1) جػػػػدوؿ رقػػػػـ

مػػف نوعيػػة كػػؿ نظػػاـ مػػف األنظمػػة المػػذكورة  والعمميػػات والمخرجػػات ومػػف ىػػي الجيػػة األكثػػر اسػػتفادة
 وذلؾ عمى النحو التالي:
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 خصائص ومميزات األنواع المختمفة لنظم المعمومات يوضح: (1جدول رقم )

 المستفيدين المخرجات عمميات التشغيل المدخبلت نوع النظام

(ESS) 
نظم معمومات دعم  

 اإلدارة العميا

البيانات الجوىرية 
البيئة عف متغيرات 

 الداخمية والخارجية

التشابؾ 
والتداخؿ 

والعرض البياني 
 والمحاكاة

قرارات 
 إستراتيجية

مديرو اإلدارة 
 العميا

(DSS) 
نظم معمومات دعم  

 القرار

بيانات أساسية 
ولكنيا أقؿ مف 

سابقتيا تأثيرًا تحتاج 
لنماذج تحميمية 
وتكويف قاعدة 

 بيانات

 -التفاعؿ
المحاكاة 
 والتحميؿ

خارجية  تقارير
تحميؿ القرارات 
الرد عمى 
 التساؤالت

المتخصصوف 
 ومديرو األفراد

(MIS)  
نظم المعمومات 

 اإلدارية

بيانات عف 
الوظائؼ اإلدارية 
 بمختمؼ صورىا

تحميالت 
لمتقارير 
الروتينية 
واستخداـ 

النماذج المختمفة 
في التمويؿ 
 والتشغيؿ

تقارير 
متخصصة 

ومحددة األطر 
في مجاالت 

 إدارية

مديرو اإلدارة 
 الوسطى

(Kws)  
نظم مبنية عمى 

 المعرفة

بيانات عف أسس 
عمميات التصميـ 
 والتخطيط والجدولة

المحاكاة 
 النمذجة

النماذج الرسوـ 
والصور 
 اليياكؿ

المتخصصوف 
 والمديروف الفنيوف

(OAS)  
نظم آلية المكاتبات 

 اإلدارية

بيانات المستندات 
 والوثائؽ والجدولة

الوثائؽ إدارة 
وجدولة عمميات 

 االتصاؿ

مستندات 
بريد\جداوؿ\  

السكرتارية 
 وموظفي المكاتب

TPS) ) 
نظم العمميات 
 التشغيمية

بيانات العمميات 
التشغيمية 

وتفصيالت األعماؿ 
 واألنشطة الجزئية

تسجيؿ -تخزيف
إدماج وتشغيؿ 

 وتحديث

تقارير تفصيمية 
 قوائـ ممخصات

المشرفيف 
وموظفي 
العمميات 
 التشغيمية

 (102 :2002)المغربي المصدر:
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 :مكونات نظم المعمومات .3
 :مف العناصر وىي اً ف نظـ المعمومات تشمؿ عددإ( ف71 :2009)بحسب ما أورد العاني

 )أما الدىراوي،اإلجراءات(، األفراد، االتصاالت، المعدات البرمجية، المعدات المادية، )البيانات
وىذه الموارد  ،نظاـ المعمومات يتطمب بعض الموارد لمقياـ بوظائفوفقد أورد بأف  (18 :2002

 أوضح القباني نفسو وفي السياؽ التمويؿ(.، األفراد، المعدات، الميمات، )البيانات تصنؼ كما يمي
( بأف نظاـ المعمومات يحتاج إلى موارد إلتماـ وظائفو ويمكف تبويب ىذه الموارد عمى 27 :2011)

  أمواؿ(. ، أفراد، معدات، ماتمي، أنيا )بيانات
 

 

 

 

 

 

 
 

 نظم المعمومات (:2شكل رقم )
 (71 :2009) المصدر: العاني

لإلدارة وتشغيؿ نظػاـ وعناصر ( فقد أوضح بأف ىناؾ مستمزمات 58 :2006)أما السعودي
 ضرورية لضماف عمؿ نظاـ المعمومات وىي:وعناصر بحيث أنيا مستمزمات  ،المعمومات

 :وتتمثػػؿ بػػاألجيزة والشػػبكات المسػػتخدمة فػػي نظػػاـ المعمومػػات بمػػا فػػي  المسققتمزمات الماديققة
 ذلؾ وحدات اإلدخاؿ واإلخراج ووحدة المعالجة المركزية.

 :دارة أجيػػػزة  المسقققتمزمات البرمجيقققة ىػػػي مجموعػػػة البرمجيػػػات التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي تشػػػغيؿ وا 
 النظاـ باإلضافة لمبرمجيات التطبيقية المستخدمة في أداء العمؿ.

 :ولة عػػف صػػيانة النظػػاـ والشػػبكة ومعالجػػة ؤ وىػػي تتمثػػؿ بالجيػػة المسػػ المسققتمزمات البشققرية
 ات المحوسب. المشكالت التي يواجييا المستخدموف في أثناء استخداـ نظاـ المعموم

 :وىػػي تتمثػػؿ بػػدعـ اإلدارة العميػػا السػػتخداـ نظػػاـ المعمومػػات وبقػػدرة  المسققتمزمات التنظيميققة
 النظاـ عمى إتاحة المعمومات لممستخدميف دوف قيود تنظيمية. 

 :قياـ العامميف بالمياـ والواجبات التي تتطمبيا الوظيفة التي يشغمونيا.  األداء الوظيفي 

 نظم المعلومات
 البيانات

المعدات  االتصاالت

 البرمجية
 األفراد

 اإلجراءات

المعدات 

 المادية
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 ومات:وظائف نظم المعم .4

( بػػػأف ىنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف الوظػػػائؼ األساسػػػية لػػػنظـ 107 :2011) لقػػػد وضػػػح الشػػػوابكة
 ويمكف أف نوردىا كالتالي: محوسبة ـكانت تقميدية أأالمعمومات عمى اختالؼ أنواعيا سواء 

 إدخققال البيانققاتinput data) :)  ال بػػد مػػف الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات الخاصػػة بالمنظمػػة
عدادىا مف خالؿ معالجتيا وتسجيميا وتحريرىا.  وا 

  خققزن البيانققات ومعالجتهققا(data stores and processing):  الخػػزف ىػػو وحػػدة
وىػػػي الوظيفػػػة التػػػي يػػػتـ فييػػػا حفػػػظ البيانػػػات بصػػػورة  ،رئيسػػػة مػػػف وحػػػدات نظػػػـ المعمومػػػات

 مي.منظمة لالستخداـ المستقب
 إخقراج المعمومقات بعقد معالجتهقا(output information processing) :  إف ىػدؼ

نظػػػػـ المعمومػػػػات ىػػػػو إنتػػػػاج معمومػػػػات مالئمػػػػة لممسػػػػتخدـ عمػػػػى شػػػػكؿ نمػػػػاذج أو رسػػػػومات 
 إحصائية.

  السقيطرة عمقى أداء القنظم(performance systems controls) :  يتوجػب عمػى
وحػػدات اإلدخػػاؿ واإلخػػراج والسػػيطرة عمييػػا مػػف نظػػاـ المعمومػػات إنتػػاج تغذيػػة عكسػػية حػػوؿ 

خػػػالؿ مراجعػػػة التغذيػػػة العكسػػػية وتقويميػػػا لتحديػػػد فيمػػػا إذا كػػػاف النظػػػاـ قػػػادرًا عمػػػى تحقيػػػؽ 
 ر الموضوعة أـ ال.ينجاز بحسب المعاياإل

بػػأف نظػػاـ المعمومػػات ال بػػد أف يتضػػمف مجموعػػة مػػف  فقػػد بػػيف( 15 :2004) ولػػـ يبتعػػد كثيػػرًا قاسػػـ
 وىي: الوظائؼ
  المققدخبلت(input):ال بػػد ، حتػػى نسػػتطيع الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات مػػف نظػػاـ المعمومػػات

 .حيث تشكؿ ىذه البيانات مدخالت النظاـ، مف تجميع بيانات حوؿ الواقع
 المعالجقققة (processing):  وىػػػي عبػػػارة عػػػف مجموعػػػة مػػػف العمميػػػات الحسػػػابية وعمميػػػات

والفػػرز التػػي تجػػري عمػػى البيانػػات المدخمػػة بغػػرض المقارنػػة المنطقيػػة والتمخػػيص والتصػػنيؼ 
 تحويميا إلى معمومات تقدـ لممستفيد النيائي.

 المخرجات((output:  يتـ إيصاؿ المعمومات إلػى المسػتفيديف بأشػكاؿ مختمفػة مثػؿ التقػارير
 وىذه المعمومات يطمؽ عمييا مخرجات نظاـ المعمومات. ،والجداوؿ

  الرقابققةControlling)):  الحصػػوؿ عمػػى معمومػػات صػػحيحة ودقيقػػة وجػػود رقابػػة يتطمػػب
لمتأكػد مػف أف النظػاـ ينػتج ويقػدـ المعمومػات  ،عمػى عمميػات اإلدخػاؿ والمعالجػة والمخرجػات

 .وفؽ المعايير المفترضة عند تصميمو
 التغذيقة العكسقيةfeed Back)): ىػي عمميػة قيػاس ردة فعػؿ المسػتفيديف عمػى عمػؿ النظػاـ

ولكػف بعػض المعمومػات التػي ، وظائفو كما ىو مفتػرض عنػد تصػميموفقد يقوـ النظاـ بأداء 
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عندئػػذ يقػػـو المسػػتخدموف بطمػػب إحػػداث تغيػػرات فػػي  ،حاجػػات المسػػتخدميف ئػػـيقػػدميا ال تال
 النظاـ.

 

فعاليات نظام المعمومات(: 5شكل رقم )  

 (16 :2004) قاسم: المصدر

لػػػنظـ وظػػػائؼ  بػػػأف ىنػػػاؾ وافقػػػد بينػػػ( 28 :2011)و قبػػػاني (19 :2002)وآخػػػروف ،الػػػدىراويأمػػػا 
 المعمومات وىي:

 :الخطوة األولػى تتمثػؿ فػي جػذب ، وىناؾ عدة خطوات تتـ في ىذه المرحمة تجميع البيانات
ذا، نظػػاـ المعمومػػات إلػػىالبيانػػات   إلػػىفػػاف األمػػر قػػد يحتػػاج  ،كانػػت ىػػذه البيانػػات كميػػة وا 

وبعػػد جػػذب البيانػػات لمنظػػاـ يػػتـ تسػػجيميا عػػف طريػػؽ كتابػػة مػػا يسػػمى ، القيػػاـ بعمميػػة قيػػاس
 إلػىثػـ تصػنيفيا  دقتيػالمتأكػد مػف  البيانػاتمصػادقة  إلىويحتاج األمر ، بمستندات المصدر
مكػػػاف  إلػػػىا مػػػف نقطػػػة الحصػػػوؿ عمييػػػا أخيػػػرًا فػػػاف البيانػػػات قػػػد يػػػتـ نقميػػػ، أقسػػػاميا الرئيسػػػة

 تشغيميا.
 :القياـ بعدة عمميات  إلىف األمر يحتاج إف، معمومات إلىولتحويؿ البيانات  تشغيل البيانات

وفػػػي بعػػػض ، البيانػػاتكمػػػا قػػد يػػػتـ تمخػػػيص  البيانػػاتفقػػػد يػػتـ مصػػػادقة وتصػػػنيؼ ، إضػػافية
كمػا قػد ، وسػائؿ حفػظ أخػرى أخػرى أو مسػتندات(في البيانػاتاألحياف يتـ نسػخ )أو تصػوير 

وفقػػًا  ترتيبيػػاوىػػذه البيانػػات الجماعيػػة قػػد يػػتـ ، يػػتـ تجميػػع البيانػػات فػػي مجموعػػات متشػػابية
 ألسس معينة.

 تخػزيف وتحػديث واسػتدعاء البيانات تتكػوف مػف ثػالث خطػوات: إدارةوظيفة  البيانات: إدارة ،
دـ البيانػات المخزونػة تػاريخ وتقػ، والتخزيف يعني وضع البيانات فػي ممفػات أو قواعػد بيانػات

ويػػتـ تخػػزيف ، وتعكػػس حالػػة الوحػػدة االقتصػػادية كمػػا تخػػدـ فػػي عمميػػة التخطػػيط، لألحػػداث
، انتظػػارًا لمزيػػد مػػف التشػػغيؿ ليػػذه البيانػػات مؤقتػػةأو بصػػورة  دائػػـ أسػػاسأمػػا عمػػى  ،البيانػػات

والقػرارات  والعمميػاتوتحديث البيانات يتمثؿ في تعػديؿ البيانػات المخزونػة لػتعكس األحػداث 

 المخرجات المعالجة المدخالت

 الرقابة

 التغذية العكسية

البيئة 

 المحيطة

مستخدمو 

 المعلومات
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مزيػػد مػػف  إلجػػراءأمػػا اسػػتدعاء البيانػػات فتعنػػي اسػػتخراج البيانػػات المخزونػػة ، حػػديثاً  المتخػػذة
 معمومات لمستخدمي نظاـ المعمومات. إلىعمميات التشغيؿ عمييا أو لتحويميا 

 :قػػد تحػػدث أخطػػاء فػػي البيانػػات التػػي تػػدخؿ لمتشػػغيؿ وقػػد تفقػػد ىػػذه  رقابققة وحمايققة البيانققات
الوظائؼ  ىف أحدإولذلؾ ف، وىكذا ،بيانات أو قد يتـ التالعب في السجالت أثناء التشغيؿال

والتأكػد مػف دقػة البيانػات وبالتػالي  التالعب البيانات مفلنظاـ المعمومات ىو حماية  الميمة
 دقة المعمومات.

 والوظيفػػػػة النيائيػػػػة لنظػػػػاـ المعمومػػػػات ىػػػػو وضػػػػع المعمومػػػػات فػػػػي يػػػػد  المعمومققققات: إنتققققاج
التقارير تحتوي عمى المعمومات الناتجة مف  إنتاج، ويتطمب ذلؾ عدة خطوات، المستخدميف

التقػػارير تحميػػؿ  إعػػدادوغالبػػًا مػػا يتطمػػب ، يمػػايمػػف كال المخزونػػةالتشػػغيؿ أو مػػف البيانػػات 
والخطوة التالية ىي التوصيؿ والتي تتكوف مف تقديـ ، وتفسير البيانات التي تحتوييا التقارير

 وضماف وصوؿ التقارير لممستخدميف.، ر في صورة مفيومة ومفيدة لممستخدميفالتقاري

 ر تحكم كفاءة نظام المعمومات:يمعاي .5
حتػػػػى تػػػػنيض اإلدارة بمسػػػػؤولياتيا وتحقػػػػؽ األىػػػػداؼ التػػػػي تسػػػػعى إلييػػػػا ال بػػػػد مػػػػف تػػػػوفير 

ذلػؾ إال مػف خػالؿ وال يمكػف تحقيػؽ ، المعمومات الضػرورية بالدقػة والكميػة والوقػت والتكمفػة المالئمػة
 (45 :2002)نظـ معمومات تتميز بعدة خصائص وتتوفر بيػا عػدة معػاير وحسػب مػا بػيف المغربػي

 ر تتمثؿ فيما يمي:يفاف ىناؾ عدد مف المعاي (52 :1984)وشييب
 :نظػػػاـ المعمومػػػات النػػػاجح ىػػػو ذلػػػؾ النظػػػاـ الػػػذي يػػػتـ بواسػػػطتو تسػػػييؿ وتطػػػوير  البسقققاطة

، انػػات ومعالجتيػػا وتوصػػيؿ المعمومػػات إلػػى المسػػتفيديفإجػػراءات وسػػبؿ الحصػػوؿ عمػػى البي
 خر إلى فشؿ ىذه النظـ.آبعيدًا عف التعقيد الذي يؤدي بشكؿ أو ب

 :مف المناسب أف يتصؼ النظاـ بالقدرة عمى التكيؼ لمتغيػرات فػي الظػروؼ البيئيػة  المرونة
الظػػػػروؼ  ونمػػػػط التكنولوجيػػػػا السػػػػائد فػػػػي بيئػػػػة العمػػػػؿ والقػػػػدرة عمػػػػى التكيػػػػؼ لمتشػػػػغيؿ فػػػػي

 يرات جوىرية شاممة في العمؿ.ياالستثنائية دوف الحاجة إلى إجراء تغ
 :يجػب أف تكػوف مخرجػات نظػاـ المعمومػات بالشػكؿ الػذي يمكػف المسػتفيديف منػو  الموثوقية

  .أف يعتمدوا عمييا في تمبية حاجاتيـ مف المعمومات الضرورية
 :لػذا ، قبؿ أولئؾ الذيف يصمـ النظػاـ ألجميػـأف يكوف النظاـ مقبواًل ومرغوبًا فيو مف  القبول

ال بد مف تػوافر درجػة مالئمػة مػف االقتنػاع مػف جانػب أولئػؾ األفػراد بأىميػة ىػذا النظػاـ ليػـ 
 مف أجؿ تجنب المقاومات التي قد يبدييا ىؤالء األفراد. ،ولممنظمة

 :فقػط إف النظػاـ الكػؼء لػيس ىػو ذلػؾ النظػاـ الػذي يحقػؽ اليػدؼ المخطػط لػو االقتصادية ،
نما ىو النظاـ الذي يحقؽ اليدؼ بأقؿ تكمفة ممكنة مقارنة بالعائد المتوقع.   وا 
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ط لبنػاء نظػـ مراعاتيػا عنػد التخطػي المعايير الواجػببأف  (275 :2008)وآخروف،وقد أوضح جودة 
 تي:المعمومات تتمثؿ باآل

 :وسػػبؿ الحصػػوؿ عمػػى  ،وىػػو النظػػاـ الػػذي يػػتـ بواسػػطتو تسػػييؿ وتطػػوير إجػػراءات البسققاطة
 .البيانات وتوصيميا إلى المستفيديف

 :وىػػػؿ ، وىػػي عنػػػدما تػػػزود نظػػاـ المعمومػػػات المسػػػتفيد بالمعمومػػات بصػػػورة دقيقػػػة الموثوقيقققة
 المستفيدوفوىؿ يشعر ، المعمومات ىي مؤشر حقيقي لألحداث التي تيـ وتعني المستفيديف

بحيػػث ، بػػأنيـ يمكػػف أف يعتمػػدوا فػػي صػػنع قػػرارات عمػػى تمػػؾ المعمومػػات التػػي يقػػدميا النظػػاـ
 يولد لدييـ صدؽ وشموؿ وكماؿ مخرجاتو مف المعمومات.

 :وخاصػة ، وىي مقدرة النظاـ لتغير أو التكيؼ لتمبية المتطمبات المتغيرة لممستفيديف المرونة
 المرونة في تكنولوجيتو المستخدمة.

  بػػؿ ، النظػػاـ الكػػؼء لػػيس فقػػط الػػذي يحقػػؽ اليػػدؼ المخطػػط لػػو االقتصققادية لمنظققام:الكفايققة
االعتبػار  بعػيفأف يأخػذ والنظػاـ النػاجح يجػب ، ذلؾ النظاـ التػي تكػوف عائداتػو تبػرر تكمفتػو

 تكاليؼ مخرجاتو مقارنة بعائداتو.
 :المعمومػػػات مػػػة المخرجػػػات مػػػف ءوىػػػي تعكػػػس مػػػدى مال مسقققتوى التناسقققب فقققي مخرجاتقققا

 الحتياجات متخذي القرار.
 :وىػػي تشػػير إلػػى أف النظػػاـ ألمعمومػػاتي الجيػػد يفتػػرض أف تكػػوف لديػػو  الشققمولية فققي النظققام

  .القدرة عمى تمبية احتياجات متخذي القرارات أيًا كاف موقعيـ الوظيفي
 :اء مما يؤدي إلػى تخفػيض نسػبة األخطػ ،وىي توفير المعمومات بالتوقيت المناسب التوقيت

 في إعداد التنبؤات بالشكؿ الذي يساعد عمى تقميص تكمفة الفرص البديمة.
 :عمػػػى تػػػوفير المعمومػػػات الضػػػرورية فقػػػط لمتخػػػذي  اً وتعنػػػي أف يكػػػوف النظػػػاـ قػػػادر  التصقققفية

 القرارات أف يبتعد عف إغراقو بالمعمومات.
 

 :نظم المعمومات اإلدارية -ثالثًا:
 :مفهوم نظم المعمومات اإلدارية .1

بالرجوع إلى عدد مف األدبيات المتعمقة بمفيـو نظـ المعمومات اإلدارية تبػيف أف العديػد مػف 
نظػػػـ  (16 :2013)فقػػػد عػػػرؼ عبػػػد ربػػػو ،الكتػػػاب عرفػػػوا نظػػػـ المعمومػػػات اإلداريػػػة بأشػػػكاؿ متنوعػػػة

مجموعػػة مػػف العناصػػر المتداخمػػة أو المتفاعمػػة بعضػػيا مػػع بعػػض والتػػي "بأنيػػا  المعمومػػات اإلداريػػة
وتعمؿ عمى معالجتيا وتخزينيا وبثيا وتوزيعيػا  ،عمى جمع مختمؼ أنواع البيانات والمعمومات تعمؿ

 عػػػرؼ وقػػػد. . "عمػػػى المسػػػتفيديف لغػػػرض دعػػػـ عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار وتػػػأميف السػػػيطرة عمػػػى المػػػنظـ
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 واآللية البشرية اإلمكانيات مجموعة " ابأني اإلدارية المعمومات نظـ( 59: 2012)خروفآ،و  العبادي
 وتخػزيف بجمػع وتقػوـ واالختصاصػات القواعػد مػف مجموعػة ظػؿ فػي الػبعض بعضيا مع تعمؿ التي

 العمػؿ كفػاءة لرفػع المنظمػة لػدى المتاحػة المعمومػات مػف القصػوى االستفادة وتحقيؽ وبث واسترجاع
 مجموعػػة" ابأنيػػ اإلداريػػة المعمومػػات نظػػـ( 99: 2012) وآخػػروف الزعبػػي، وعػػرؼ كمػػا ."بػػو اإلداري

 البيانػػات مختمػػؼ جمػػع عمػػى تعمػػؿ والتػػي بعػػض مػػع بعضػػيا المتفاعمػػة أو المتداخمػػة العناصػػر مػػف
 عمميػػة دعػػـ لغػػرض المسػػتفيديف عمػػى وتوزيعيػػا وبثيػػا وتخزينيػػا معالجتيػػا عمػػى وتعمػػؿ والمعمومػػات

 إلػػػػى تشػػػػير ا"بأنيػػػػ( 25: 2011)تعمػػػػب عرفيػػػػا كمػػػػا. "المػػػػنظـ عمػػػػى السػػػػيطرة وتػػػػأميف القػػػػرار اتخػػػػاذ
 مصػممة، وبرمجيػات نظػـ خػالؿ مػف أىػدافيا إنجػاز عمػى اإلدارة مسػاعدة في التكنولوجي االستخداـ
 الطػػػرؽ مػػػف أفضػػػؿ وبشػػػكؿ وميسػػػرة سػػػيمة وتقنيػػػة بأسػػػموب اإلداريػػػة العمميػػػات تشػػػغيؿ مػػػف لتػػػتمكف
النظـ اليدويػة أو المعتمػدة عمػى الحاسػوب والتػي  "بأنيا (20 :2009 )كما وعرفيا العاني ".التقميدية

 وقػػد ."تحػػوؿ البيانػػات إلػػى معمومػػات ذات فائػػدة وتسػػاعد فػػي اتخػػاذ القػػرار فػػي المنظمػػة أو المؤسسػػة
 الدقيقػػة المعمومػػات لتػػوفير يسػػتخدـ رسػػمي أسػػموب عػػف عبػػارة" بأنيػػا( 223: 2009)الشػػبمي عرفيػػا

( 45: 2004)الشػػػرماف عرفيػػػا وكػػػذلؾ ."القػػرارات اتخػػػاذ عمميػػػة لتسػػييؿ والالزمػػػة لػػػإلدارة، والموقوتػػة
 الالزمػػػػة بالمعمومػػػػات المنظمػػػة إداريػػػػي لتزويػػػػد المصػػػممة المعمومػػػػات أنظمػػػػة أنػػػواع مػػػػف نػػػػوع "بأنيػػػا

) الحسػنية أمػا. "القػرارات اتخاذ عمى لمساعدتيـ أو المنظمة، عمى والرقابة والقيادة والتنظيـ لمتخطيط
 المنظمػػػػة إداري لتزويػػػػد المصػػػػممة المعمومػػػػات أنظمػػػػة أنػػػػواع مػػػػف نػػػػوع "بأنيػػػػا عرفيػػػػا( 53: 2002

 عمػػى لمسػػاعدتيـ أو المنظمػػة، نشػػاط عمػػى والرقابػػة والقيػػادة والتنظػػيـ لمتخطػػيط الالزمػػة بالمعمومػػات
يجمع مػا بػيف  نظاـ متكامؿ "عرفو بأنو Gupta and others(460 :1997) أما ."القرارات اتخاذ

لمساعدة المدراء فػي ، مياـ التخطيط والمراقبة التي تدعـر المعمومات يوفلت الموارد المادية والبشرية 
فقػد عػرؼ  Pearce and Others (657 :1989 )أمػا  ."المنظمػة لموصػوؿ إلػى قػرارات فعالػة

نظاـ متكامؿ صمـ خصيصا لمساعدة المػدراء فػي عمميػات التخطػيط  "بأنو "نظـ المعمومات اإلدارية
 . "المنظماتمى أنشطة والتنفيذ والرقابة ع

 :مكونات نظام المعمومات اإلدارية .2
تحػػػدثت العديػػػػد مػػػف األطػػػػر النظريػػػة والمرجعيػػػػات العمميػػػة حػػػػوؿ مكونػػػات نظػػػػـ المعمومػػػػات 

أشػػاروا إلػػى مكونػػات نظػػـ  (66 :2012)آخػػروف و ،العبػػاديو ( 51 :2004)الشػػرماف اإلداريػػة فكػػاف
 المعمومات اإلدارية المكونة مف خمس مكونات رئيسة وىي:

إف أي نظػػػاـ معمومػػػاتي يفتػػػرض أف يكػػػوف مكونػػػًا مػػػف حاسػػػوب عمػػػى  :(Hardware) األجهقققزة. 1
 في  متناوؿ معظـ المنظمات. بأسعاربخاصة أف أجيزة الحاسوب أصبحت متوافرة و ، األقؿ

، ىػي األنظمػػة التػػي تشػػغؿ األجيػزة والبيانػػات والمعمومػػات والمعػػارؼ (:(Software البرمجيققات. 2
 :التي ستؤدييا األجيزة وتقسـ إلى نوعيفوتحدد العمميات 
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  برمجيات القنظم(System Software):  وىػي التػي تشػغؿ الحاسػوب وتجعمػو قػادرًا عمػى
 .تنفيذ العمميات

 برمجيققات التطبيقققات(application software) :  وىػػي التػػي تقػػـو بتشػػغيؿ بيانػػات
بحيػػػث يمكػػػف إعػػػداد بػػػرامج التطبيقػػػات بواسػػػطة العػػػامميف فػػػي  ،المنظمػػػة مثػػػؿ بػػػرامج األجػػػور

أمػػا بػػرامج الػػنظـ فيػػتـ الحصػػوؿ عمييػػا  ،البرمجػػة بالمنظمػػة نفسػػيا أو الحصػػوؿ عمييػػا جػػاىزة
 عف طريؽ موردي األجيزة نفسيا.

الػػذي يحتػػوي عمػػى  يانػػات ىػػي المخػػزف أو الوعػػاءقاعػػدة الب (:(Data Baseقواعققد البيانققات  .3
تصؼ كؿ العمميات واألحػداث الجاريػة فػي المنظمػة بكػؿ التفاصػيؿ الميمػة الخاصػة البيانات التي 

أو محسػػػوبية أي ، عمػػػى شػػػكؿ ممفػػات. ىػػػذه القاعػػػدة قػػد تكػػػوف ورقيػػػة فػػي النظػػػاـ اليػػػدوي، بنشػػاطيا
"مسػػػجمة إلكترونيػػػا" فػػػي النظػػػاـ اآللػػػي. وتكػػػوف وظيفػػػة نظػػػاـ المعمومػػػات تحويػػػؿ ىػػػذه البيانػػػات إلػػػى 

 مكف ألي نظاـ معمومات أو أي مكونات حاسوبية أف تعمؿ دوف بيانات. لذلؾ ال ي، معمومات
العمميػػػػػات  إلنجػػػػػازتباعيػػػػػا اكافػػػػػة الخطػػػػػوات والتعميمػػػػػات الواجػػػػػب :((Procedureاإلجقققققراءات  .4

فمف متطمبات نظاـ المعمومات تحديد أساليب جمع المعمومات وتصنيفيا وفيرسػتيا ، الحاسوبية كافة
 ،أسموب الترقيـ وتحديد الممفات وقنوات االتصاؿ بطػرؽ نقػؿ المعمومػاتوترتبييا وتخزينيا مع وضد 

تالؼ الوثائؽ ومعػايير التقيػيـ لممعمومػات وأنػواع التقػارير وغيرىػا  ،باإلضافة إلى تحديد لوائح حفظ وا 
 مف المخرجات.

فػأي نظػاـ ميمػا بمغػت درجػة المكننػة واآلليػة فيػو ال بػد وأف يمعػب :Personnel) ) األققشخاص .5
 .كافة األفراد دورًا أساسيًا فيو بصفتو المشرؼ والمسيطر عمى عناصر النظاـ

 : كالتالي( مكونات نظام المعمومات اإلداري 61 :1990)مكميود أوردوقد 
  :وىػػي أسػػيؿ مكػػوف مػػف مكونػػات نظػػاـ المعمومػػات اإلداري بالنسػػبة لعمميػػة نظققم المكونققات

 الحصوؿ عمييا. 
 :وىناؾ نوعاف أساسياف مف نظـ البرامج نظم برامج: 

 نظـ برامج التطبيقات: التي تقـو بتشغيؿ بيانات المؤسسة مثؿ برامج األجور.  .1
عمػى تنفيػذ عمميػات معينػو مثػؿ ترجمػة  اً نظـ برامج النظاـ: التي تسبب في جعؿ الكمبيوتر قادر  .2

التعامػؿ  (الكمبيوترالحاسػوب)مف لغة برمجة مثؿ البسكاؿ إلى لغة اآللة التي يستطيع )البرامج 
 أو ترتيب البيانات أو استرجاع البيانات مف المخزف. ، معيا(

  :فػػإذا مػػا أعػػدت نظػػـ بػػرامج التطبيقػػات الخاصػػة بيػػا عققاممين متخصصققين فققي المعمومققات
 . جوفنظـ ومبرم وفيجب أف يكوف لدييا محمم

 :فاصيؿ الميمػة الخاصػة تحتوي عمى بيانات تصؼ كؿ العمميات الجارية والت قاعدة بيانات
 بعمميات المؤسسة. 
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 :فوائد نظم المعمومات اإلدارية .3
تعػددت فوائػػد نظػـ المعمومػػات اإلداريػػة مػف وجيػػة نظػر الكتػػاب والبػػاحثيف كػؿ بحسػػب مجػػاؿ 

الػػذي بػػيف  (19 :2013) ومػػف الػػذيف وضػػعوا بصػػماتيـ فػػي ىػػذا الجانػػب عبدربػػو ،عممػػو وتخصصػػو
ومػػف أىػػـ الفوائػػد التػػي تقػػدميا  ،تقػػدـ العديػػد مػػف الفوائػػد لمتخػػذي القػػراربػػأف نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة 
 نظـ المعمومات اإلدارية ىي:

 .تقديـ المعمومات إلى المستويات اإلدارية المختمفة لمساعدتيا في اتخاذ القرار 
 .تقديـ المعمومات لجميع العامميف لمساعدتيـ في أداء أنشطتيـ الوظيفية 
 جراء عممية الرقابة.المساعدة في تقييـ أنش  طة المنظمة وا 
 .مساعدة المدراء في التنبؤ بالمستقبؿ بالنسبة لجميع أنشطة المنظمة 
  تحديػػد قنػػوات االتصػػاؿ األفقيػػة والعموديػػة وبػػيف الوحػػدات اإلداريػػة المختمفػػة لتسػػييؿ عمميػػة

 استرجاع البيانات.
 .حفظ البيانات لغرض إتاحتيا عند الحاجة لمستخدمييا 

 ( فقد أورد فوائد نظـ المعمومات اإلدارية التي يمكف أف تقدميا ىي كالتالي:28 :2007)أما النجار
 أـ، كانػػػت تجميعيػػػةأبغيػػػة إصػػػدار التقػػػارير سػػػواء ، تقػػػديـ المعمومػػػات إلػػػى األقسػػػاـ المختمفػػػة 

 تفصيمية عف نشاطات المنظمة المختمفة.
  لتييئػة الظػػروؼ المناسػػبة تجييػز المعمومػػات المالئمػة بشػػكؿ مختصػػر وفػي الوقػػت المناسػػب

 لصنع القرار.
 تقديـ المعمومات إلى المستويات اإلدارية المختمفة. 
 لتصحيح أي انحرافات محتممة.، تقديـ النتائج والنشاطات في المنظمة 
 لصػػػػنع ، المسػػػػاعدة عمػػػػى التنبػػػػؤ بمسػػػػتقبؿ المنظمػػػػة واالحتمػػػػاالت المختمفػػػػة التػػػػي تواجييػػػػا

 أي خمؿ في تحقيؽ األىداؼ.االحتياطات الالزمة في حالة وجود 
 حفظ البيانات والمعمومات المختمفة في المنظمة. 

 ( فوائد نظـ المعمومات اإلدارية:75 :2004)، وآخروف ،لحميدياأضاؼ  نفسو وفي السياؽ
  تييئة الظروؼ المناسبة لصنع القرارات الفعالة بتجييز المعمومات المالئمة وبشكؿ مختصر

 وفي الوقت المناسب.
  المسػػػاعدة عمػػػى التنبػػػؤ بمسػػػتقبؿ المنظمػػػة واالحتمػػػاالت المتوقعػػػة بيػػػدؼ صػػػنع االحتياطػػػات

 الالزمة في حالة وجود خمؿ في تحقيؽ األىداؼ.
 لتسييؿ  ،تحديد قنوات االتصاؿ أفقيًا وعموديًا وتوضيحيا بيف الوحدات اإلدارية في المنظمة

 .عممية االسترجاع
  والضرورية التي تعد أساس عمميا.حفظ البيانات والمعمومات التاريخية 



  

 37 

 : تتمثؿ في( بأف فوائد نظـ المعمومات اإلدارية 20 :1995)وقد أوضح برىاف
  :تعتبػػػر اإلنتاجيػػػػة مقياسػػػا لكفػػػاءة اسػػػػتخداـ المػػػوارد. فمػػػثال نقػػػػوؿ رفقققع مسققققتوى اإلنتاجيقققة

أو بمػػوارد أقػػؿ. وىػػذا  نفسػػيا اإلنتاجيػػة قػػد تحسػػنت عنػػد تحقيػػؽ نتػػائج أكبػػر باسػػتخداـ المػػوارد
لمنظمػػات األعمػػاؿ عمػػى اخػػتالؼ أنواعيػػا. وتتحسػػف اإلنتاجيػػة  فػػي المنظمػػة عنػػد ميػػـ جػػدا 

في مختمؼ المستويات. فمثال إدخاؿ نظـ المعمومات المحاسػبية أو  نظـ المعمومات اإلدارية
ؿ اسػتخداـ نظػـ معالجػة الفػواتير أو طمبػات المبيعػات تسػاعد فػي تحسػيف اإلنتاجيػة مػف خػػال

معالجػػػة عػػػدد كبيػػػر مػػػف السػػػجالت بأقػػػؿ عػػػدد ممكػػػف مػػػف المػػػوظفيف. ولكػػػف  إمكانيػػػةتػػػأميف 
التي تمكػف العػامميف  نظـ المعمومات اإلداريةالتحسف األكبر في اإلنتاجية يتحقؽ مف خالؿ 

 ومعالجتيػػػا بجػػػودة أفضػػػؿ وبدقػػػة أكبػػػرمػػػف السػػػجالت  ةمػػػف تػػػداوؿ أعػػػداد كبيػػػر فػػػي اإلدارة 
 نيائية خالؿ زمف قصير جدا. الوصوؿ إلى النتائج الو 

 :يقصػػػد بالكفػػػاءة قػػػدرة الفػػػرد أو المنظمػػػة عمػػػى القيػػػاـ باألعمػػػاؿ المطمػػػوب  تحسقققين الكفقققاءة
فالمػدير  ،وىذا يعني أف الكفاءة ترتبط بأداء األعماؿ لموصوؿ إلى األىداؼ المقررة ،تنفيذىا

الكفؤ ىػو ذلػؾ المػدير الػذي يقػـو بشػكؿ دائػـ باألعمػاؿ و األنشػطة التػي تقػود لموصػوؿ إلػى 
الماديػػػة )النتػػػائج المرغوبػػػة. وكػػػذلؾ األمػػػر تكػػػوف المنظمػػػة كفػػػوءة عنػػػدما تسػػػتخدـ مواردىػػػا 
إف تخػػػػزيف والماليػػػػة والبشػػػػرية( بطريػػػػؽ تضػػػػمف تحقيػػػػؽ األداء المرغػػػػوب و بجػػػػودة عاليػػػػة. 

مػػف ىػػذه  االسػػتفادةمػػنظـ داخػػؿ قواعػػد البيانػػات فػػي الحاسػػوب يػػوفر إمكانيػػة  البيانػػات بشػػكؿ
حيػػػػث يمكػػػػنيـ الوصػػػػوؿ إلػػػػى المعمومػػػػات المطموبػػػػة البيانػػػػات لجميػػػػع العػػػػامميف فػػػػي اإلدارة. 

 وتحميميا واالستفادة منيا في اتخاذ القرارات. 
 :المعمومات اإلداري يزداد االىتماـ بالتأكيد عمى دور نظـ  تقوية الموقع التنافسي لممنظمة

تحسيف يحققو رفع مستوى اإلنتاجية و في تقوية الموقع التنافسي لممنظمة. فباإلضافة إلى ما 
فػػإف مػف الضػػروري أف تسػػاعد ، الكفػاءة مػػف تػػأثيرات إيجابيػة عمػػى الموقػػع التنافسػي لممنظمػػة

افسػة التػي نظـ المعمومات اإلدارية في تطوير استراتيجيات فعالة تؤثر في تغيير طريقة المن
 تستخدميا المنظمة.  

 وظائف نظام المعمومات اإلدارية: .4
 بالنقاط التالية:وحصرىا وظائؼ نظاـ المعمومات اإلدارية  (76 :2004)أورد العبيد

 :الحصول عمى البيانات )المدخبلت( -أ
 سػػػواء مػػف داخػػػؿ، تتضػػمف وظيفػػة الحصػػػوؿ عمػػى البيانػػات اختيػػػار كػػؿ البيانػػػات الالزمػػة وتحديػػدىا

 .خارجيا في ضوء احتياجات المستويات اإلدارية في المنظمة ـالمنظمة أ
 : (اإلجراءات)تعميمات تشغيل البيانات  -ب

 يتـ تحديد ىذه التعميمات في ضوء المعايير التالية: 
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ومػػػف ثػػػـ  ،يحػػػدد طبيعػػػة اسػػػتخداـ المعمومػػػات مواصػػػفات المعمومػػػات المطموبػػػة االسػػػتخداـ: .1
 طريقة معالجة البيانات.

إذ يشترؾ المتخصصوف في وضع تعميمات وبػرامج التشػغيؿ الالزمػة  الخبرات المتخصصة: .2
 إلعداد التقارير المطموبة. 

  .تكنولوجيا المعمومات: إذ تحدد التكنولوجيا المستخدمة اإلجراءات الفنية .3
د تتضػػمف ىػػذه الوظيفػػة تقػػويـ البيانػػات لمتأكػػد مػػف صػػحتيا ومناسػػبتيا وتحديػػمعالجققة البيانققات:  -ج

درجػػة أىميتيػػا لممنشػػأة. وتػػتـ معالجػػة البيانػػات بيػػدؼ إعػػداد المعمومػػات التػػي تتطمبيػػا اإلدارة وتجػػري 
 عمميات المعالجة وفقا إلجراءات أو برامج معدة مسبقا. 

تحفظ جميع المعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا سواء استخدمت في غرض تخزين المعمومات:  -د
ويػػػتـ حفػػػظ المعمومػػػات وتخزينيػػػا بطريقػػػة يسػػػيؿ الرجػػػوع إلييػػػا عنػػػد الحاجػػػة.  .لػػػـ تسػػػتخدـ ـمعػػػيف أ

 وتتوقؼ عممية الحفظ عمى نوع التكنولوجيا المتاحة. 
بعػػػد معالجػػػة البيانػػػات يػػػتـ اسػػػتخراج المعمومػػػات التػػػي تحقػػػؽ اليػػػدؼ مػػػف عمميػػػة المخرجقققات:  -هقققق

خاص الػػذيف سيسػػتخدمونيا. المعالجػػة. ويػػتـ حفػػظ نسػػخة مػػف المعمومػػات لترسػػؿ إلػػى الجيػػة أو األشػػ
 ونأخذ ىذه المخرجات أشكاال تختمؼ باختالؼ التكنولوجيا المتاحة. 

لػػيس لممعمومػػات أي قيمػػة إذا لػػـ تسػػتخدـ. لػػذلؾ البػػد مػػف توصػػيميا بالشػػكؿ المطمػػوب االتصققال:  -و
وال تقتصر وظيفة االتصاؿ في نظـ المعمومات اإلدارية عمػى  ،وفي الوقت المناسب إلى مستخدمييا

بػػيف ، مجػرد توصػيؿ المعمومػػات إلػى مسػػتخدمييا بػؿ البػػد أف يكػوف االتصػػاؿ مزدوجػا فػػي االتجػاىيف
 د مف فيميـ لممعمومات المطموبة. لمتأك، النظـ والمستفيديف

نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة  ( فمقػػد بػػيف أف الوظػػائؼ التػػي تؤدييػػا232 :2009)وآخػػروف،أمػػا الشػػبمي 
 ىي:
 .تحديد االحتياجات مف المعمومات 
 .تجميع البيانات المطموبة مف مصادرىا المختمفة 
 .عداد المعمومات لمعرض واالستخداـ  معالجة البيانات وا 
 والى المستويات اإلدارية المختمفة.، إرساؿ المعمومات إلى مراكز اتخاذ القرارات 
 وتسجيميا حفظ المعمومات. 
 ومتابعػػة التغيػػر فييػػا حتػػى تصػػبح قابمػػة لالسػػتخداـ عمػػى نحػػو ، تحديػػد المعمومػػات المطموبػػة

 مستمر.
 ( فمقد بيف أف الوظائؼ التي تؤدييا نظـ المعمومات اإلدارية ىي:45 :1997)وآخروف ،غرابأما 
  عنصر المدخالت(والخارجية ليامف المصادر الداخمية  البياناتالحصوؿ عمى(. 
 (اإلجراءاتالتعميمات الخاصة بتشغيؿ البيانات)عنصر  إعداد. 
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 )تجميع وتحميؿ وتبويب وتمخيص البيانات)عنصر المعالجة والتشغيؿ. 
  عند  إليياويسيؿ الرجوع  ،حفظيا مكففي ممفات يتقسيـ وتصنيؼ المعمومات

 .الحاجة)عنصر التخزيف(
 )استخراج المعمومات طبقًا لحاجة مستخدمييا)عنصر المخرجات. 
  التشغيؿ  لضبطالنظاـ  إلىمستخدمييا واسترجاع النتائج  إلىالمعمومات توصيؿ

 .فيو)عنصر االتصاؿ(
 ( بأف وظائؼ نظـ المعمومات اإلدارية كالتالي: 18 :1995)بيف برىاف نفسو وفي السياؽ

  دخاليا إلى قواعد البيانات في النظاـ. ويمكف أف تأتي ىذه البيانات مف استقباؿ البيانات وا 
 مصادر داخمية )بيانات داخمية( أو مصادر خارجية )بيانات خارجية(. 

  معالجة البيانات لتحويميا إلى معمومات مفيدة لإلدارة المستخدمة ليا. وتتـ عمميات
 ية تنفيذ عمميات المعالجة.  المعالجة وفؽ إجراءات تحدد كيف

  .إخراج المعمومات )نتائج المعالجة( و إيصاليا لمستخدمييا 

 :ةأهداف نظم المعمومات اإلداري .5
 اإلدارة إمدادمف أجميا ىو  اإلداريةلعؿ أىـ األىداؼ التي يخطط نظاـ المعمومات 

عمى  اإلدارة اإلداريةبحيث يساعد نظاـ المعمومات ، بالمعمومات والبيانات اآلخريفوالمستفيديف 
 (65 :2012)وآخروف ،العباديه أورد ما مف خالؿوذلؾ  ،تنسيؽ جيودىا وتحقيؽ أىداؼ المنظمة

 :والمتمثؿ في النقاط األتية
 والرقابة والتوجيو والتنظيـ بالتخطيط المتمثمة وميماتيـ بأعماليـ القياـ عمى المدراء مساعدة 

 المديريف لكؿ المعمومات نظـ مف المقدمة المعمومات عمى واتماميا نجاحيا يرتكز والتي
 .المحدد والتوقيت والدقة والكفاية مةءالمال بدرجة تتسـ والتي

 ومستوياتيا نشاطاتيـ بكافة الراىف المنشأة وضع عف المختمفة التقارير مف العديد تقديـ 
 .الدقة مف المناسبة الدرجة عمى الحفاظ مع أقؿ وبجيد بتكمفة وذلؾ ،االدارية

 مف تمكنو بحيث لممدير المقدمة المعمومات مف المفيد واستخالص غربمة عمى العمؿ 
 .الرشيدة القرارات التخاذ عمييا االعتماد

 عالية وبدقة كبيرة بسرعة واالحصائية الرياضية العمميات نجازإ عمى تساعد. 
 ثارواآل النتائج تظير بحيث العمؿ إلنجاز والطرائؽ البدائؿ مف لسمسة تمثيالً  لممديريف تقدـ 

 .فعالً  اتخذت أنيا لو كما المتاحة القرارات بدائؿ مف بديؿ كؿ اتخاذ عمى المترتبة



  

 4. 

 مما القرارات باتخاذ المحيطة بالظروؼ واليقيف الشؾ مف كبير جزء استبعاد عمى تعمؿ 
 تعتمد كانت فأ بعد خصوصاً  ويسر عالية بكفاية الرشيد القرار اتخاذ مف االسترشاد يسيؿ
 .والمعرفة الخبرة أصحاب مف القمة عمى
وتتمثؿ في النقاط  ،داريةأىداؼ نظـ المعمومات اإل (53 :1984)شييبأورد  نفسو وفي السياؽ

 :تيةاآل
 .توفير المعمومات المناسبة لممستفيديف المناسبيف وفي الوقت المناسب وبالتكمفة المناسبة 
  بتقميؿ درجات عدـ التأكد التي تواجييا اإلداريةتحسيف جودة القرارات. 
 المناخ المالئـ لزيادة طاقة التشغيؿ لمواجية أحماؿ العمؿ الحالية والمستقبمية إيجاد. 
  المستحيالت  عدادمف أداء األعماؿ التي تحقؽ الربح والتي كانت تعتبر في  اإلدارةتمكيف

 .في الماضي
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  الثانيالمبحث 
 جودة القرارات اإلدارية

 :توطئة
إف عممية اتخاذ القرار ليا أىمية بالغة في حياتنػا الشخصػية أو العمميػة عمػى المػدى القريػب 

حيػػاتيـ الخاصػػة أو فػػي  ولػػذلؾ تعػػد عمميػػة اتخػػاذ القػػرار جػػوىر نشػػاط الفػػرد والجماعػػة فػػي ،أو البعيػػد
موضػػوع اتخػػاذ القػػرار يعػػد مػػف أىػػـ العناصػػر بػػأف  (225 :2010) فقػػد بػػيف العجمػػي، مجػػاؿ العمػػؿ

يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ مػػا ، وأكثرىػا أثػػرًا فػػي حيػػاة األفػػراد وحيػاة المنظمػػات اإلداريػػة وحتػػى فػػي حيػاة الػػدوؿ
 ةلػذا تبػرز أىميػة عمميػ، خاصػة مػف النػاحيتيف العمميػة والعمميػة، يحظى بو ىذا الموضوع مػف أىميػة

، ة إذ تعد القرارات اإلدارية جوىر عمػؿ القيػادة اإلداريػةاتخاذ القرارات عمى مستوى المنظمات اإلداري
بػػػؿ وفػػػي ، وىػػػي نقطػػػة االنطػػػالؽ بالنسػػػبة لجميػػػع النشػػػاطات والتصػػػرفات التػػػي تػػػتـ داخػػػؿ المنظمػػػة

ف توقػػؼ اتخػػاذ القػػرارات ميمػػا كػػاف نوعيػػا يػػؤدي إلػػى أكمػػا ، عالقتيػػا وتفاعميػػا مػػع بيئاتيػػا الخارجيػػة
 رفات كما يؤدي إلى اضمحالؿ المنظمة وزواليا.تعطيؿ العمؿ وتوقؼ النشاطات والتص

أثػرًا و أوضح بأف القرار ىػو مػف بػيف المواضػيع األكثػر أىميػة  فقد (19 :2012) أما عبداهلل
في حياة األفػراد والمؤسسػات والػدوؿ وتػزداد أىميػة القػرار مػف خػالؿ ارتباطػو اليػومي بنشػاط اإلنسػاف 

وبالمقابػػؿ مػػف ، لمقػػرار فػػي أف واحػػد ؼنػػو أداة وىػػدإحيػػث اإلنسػػاف ىػػو محػػور عمميػػة صػػنع القػػرار إذ 
وعػدـ ، ثػارهآذلؾ نجد أف عدـ جدوى القرار تأتي نتيجة الحسابات الضيقة والخوؼ مف نتائج القػرار و 

رغػػـ أف القػػرار ميمػػة ، االجتيػػاد فػػي البحػػث والتنقيػػب عػػف اتخػػاذ قػػرارات جػػادة وتػػرؾ األمػػور لمعفويػػة
 استشارة أىؿ االختصاص كوف القرار جوىر العمؿ اإلداري.صعبة تحتاج إلى تدبر واطالع واسع و 

( فقد ذكر بأننا ال نستطيع أف نمارس حياتنا دوف االختيار بػيف 115 :2002) أما المغربي
وال يمكننػا تقبػؿ أي شػيء وبػأي شػكؿ وفػي أي وقػت دوف ، المواقػؼ، األشػخاص، العناصر، األشياء

واختيػػػار أحػػػد األعمػػػاؿ أو  ،حكػػػـ عمػػػى ىػػػذا أو تمػػػؾلػػػذا فػػػنحف فػػػي حاجػػػة ماسػػػة لم ،تقيميػػػو وتحميمػػػو
ط والمركػػػز واألعمػػػاؿ األنشػػػطة أو السػػػموكيات أو األشػػػخاص وبنػػػاء عمػػػى معػػػايير معينػػػة وكػػػؿ أنمػػػا

 ال قػػد والفرصػػة فرصػػة والقػػرار قػػرار، الحيػػاة بػػأف بػػيف فقػػد( 33 :2011)تعمػػب أمػػا، قػػرارات يمتخػػذ
 والجػرأة بالرؤيػة اال يػأتي ال واالغتنػاـ ،صائب بقرار ويغتنميا الفرصة ينتيز مف ىو والناجح تتكرر،
 عائػده، ىػي ومخرجاتػو تكمفتػو، ىػي ،مدخالتػو نظػاـ ىػو ذاتػو حد في والقرار السميـ والتوقيت والخبرة

 ىػـ نتاجيػة،واإل والكفػاءة، الفاعميػة، ىػي: ثالثػة معػايير خالؿ مف يقاس نجاحو أو فشمو فإف التاليبف
 .القرار تكمفة اقتصاديات يضمنوف مجموعيـ في
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 :تعريف الجودة -أوالً 
 نيائي منتج شكؿ في تقديمو المطموب المنتج قدرة" بأنيا الجودة( 20: 2013)عمواف عرفيا

 حمػود أمػا ".المطموبػة لالحتياجػات المطابقػة ىػي الجػودة كػذلؾو . ومتطمباتو العميؿ استعماؿ إلشباع
 والعمميػػػػات بالخػػػػدمات تػػػػرتبط ديناميكيػػػػة عمميػػػػة "بأنيػػػػا الجػػػػودة عػػػػرؼ فقػػػػد( 22: 2010)،وآخػػػػروف
 عناصػرىا توقعػات مػع تتطػابؽ أف إلػى وتسػعى عمميػا وبيئػات عمييػا القػائميف واألشػخاص والبضائع

تعني الخمو مف أي عيوب بأنيا "( الجودة 31 :2009)وآخروف،النعيمي  وقد عرؼ ".تتعداىا أف أو
المنتجػات أو اسػتياء الزبػائف وبيػذا السػياؽ تعنػي أو أخطاء تتطمب إعادة العمؿ أو التسػبب بأعطػاؿ 

تعنػي حصػوؿ المسػتيمؾ عمػى  "( فقػد عرفػت الجػودة بأنيػا14 :2004)أما البكري ."الجودة كمفة أقؿ
مػة ءالموا "( فقػد عػرؼ الجػودة بأنيػا13 :2005)أمػا العػزاوي ."ما تـ دفعو لمحصوؿ عميو مػف منػافع

واإلنتاجية مف حيث المسػتمزمات الضػرورية لمعمػؿ بمػا  لالستعماؿ وذلؾ ألىمية الجودة في التصميـ
باإلضافة إلى مشاركة الزبوف فػي وضػع متطمبػات جػودة ، يحقؽ األماف لمعامميف عند انجاز أعماليـ

إنتػاج المنظمػة لسػمعة  "( عرفيػا بأنيػا17 :2000)عقيمػي أمػا ."السمع والخػدمات التػي يحصػؿ عمييػا
تكػػوف قػػادرة مػػف خالليػػا عمػػى الوفػػاء باحتياجػػات ، ة المتميػػزةمػػف الجػػود أو تقػػديـ خدمػػة بمسػػتوى عػػاؿٍ 

ويػػتـ ذلػػؾ مػػف ، وتحقيػؽ الرضػػا والسػػعادة لػػدييـ، بالشػػكؿ الػػذي يتفػػؽ مػػع توقعػػاتيـ، ورغبػات عمالئيػػا
يجاد صفة التميز فييما، خالؿ مقاييس موضوعة سمفًا إلنتاج السمعة أو تقديـ الخدمة   ."وا 

 :جودة القرارات -ثانياً 
بػػأف جػػودة القػػرارات التػػي تتخػػذ مػػف قبػػؿ المسػػتويات اإلداريػػة   (70: 205سػػبت )أبػػو بػػيف 

تـ الحكػـ عمػى جػودة القػرارات وعػادة يػ، تتوقؼ عمى مدى توافر المعمومات المتاحة لمتخذي القػرارات
وىػو أكثػر المػداخؿ ، المدخؿ األوؿ تقييـ القرارات في ضوء النتائج المترتبة عميػو، عمى مدخميف بناءً 

فػػػإذا كانػػػت النتػػػائج المترتبػػػة عمػػػى القػػػرار مقبولػػػة اعتبػػػر القػػػرار ، وضػػػوحًا وقبػػػواًل مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة
وقػد تػؤدي بعػض ، مع األخذ بعيف االعتبار الفترة الزمنية التي يتـ مػف خالليػا تقيػيـ القػرار، صحيحاً 

ف لتقيػػيـ القػػرارات أمػػا المػػدخؿ الثػػاني فيتضػػم، القػػرارات إلػػى نتػػائج غيػػر مرغوبػػة عمػػى المػػدى الطويػػؿ
ويتميػز ىػذا المػدخؿ بػأف ، تحديد أفضؿ قرار اتخذ في ضوء الظروؼ التي توافرت عنػد صػنع القػرار

ومػا تػوفر ، ميا في ظؿ الحاؿ موضوع القػرارييأخذ في  االعتبار ميارات متخذي القرار التي يتـ تقي
الحصػوؿ عمػى قػرار أمثػؿ  والنقػاط التػي يجػب أخػذىا بعػيف االعتبػار حتػى يػتـ، مف معمومات وموارد

 ىي:
 ـ المشكمة موضوع القرار.ئتفيـ واضح ودقيؽ لألىداؼ المتعددة التي تال -
 وجوانبيا المختمفة ولموضوع القرار.، تعريؼ محدد وشامؿ ودقيؽ لممشكمة -
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وبطريقػػة يمكػف االعتمػػاد عمييػػا فػي تقػػدير مػػا يترتػب عمػػى اختيػػار ، معرفػة كاممػػة بالبػدائؿ الممكنػػة -
 بديؿ.كؿ 
 واألىداؼ المرغوب في تحقيقيا.، تحديد العالقة بيف نتائج كؿ بديؿ -
 .الحرية الكاممة لالختيار بيف البدائؿ التي تحقؽ الحؿ األمثؿ لممشكمة -

 تعريف القرار: -ثالثاً 
 األنسػب الختيػار المتاحة البدائؿ إلى التعرؼ بأنو "القرار عرؼ فقد( 34: 2011)تعمب أما

 عرؼ فقد( 336: 2011) جمعة أما ."المتاح الوقت حدود وفي الموقؼ متطمبات حسب التأمؿ بعد
 واختيػػػار المتاحػػػة البػػػدائؿ مػػػف لمجموعػػػة النسػػػبية األىميػػػة لتقيػػػيـ خاصػػػة عمميػػػة نيايػػػة "بأنػػػو القػػػرار
 البػدائؿ بػيف والػواعي المػدرؾ االختيػار ذلػؾ "بأنػو القػرار( 129: 2009) زيػارة وعرؼ كما. "أفضميا
 أسػػػاس عمػػى القػػائـ االختيػػار "بأنػػػو( 160: 2008)العػػالؽ وعرفػػو كمػػا. "معػػػيف موقػػؼ فػػي المتاحػػة
 اإلنتػػػاج حجػػػـ زيػػػادة التكػػػاليؼ، تخفػػػيض السػػػوؽ، مػػػف أكبػػػر حصػػػة اكتسػػػاب مثػػػؿ المعػػػايير بعػػػض

 ىػػذه بعػػض بالعمميػػة القػػائـ ذىػػف وفػػي تتخػػذ القػػرارات جميػػع ألف ،عديػػدة المعػػايير وىػػذه ،والمبيعػػات
 ،الغػالبي عػرؼ.  "المستخدمة المعاير بواسطة كبير حد إلى األفضؿ البديؿ اختيار ويتأثر. المعايير
 مختمفػة مراحػؿ ضػوء فػي اعتمػاده تػـ الػذي النيائي جالنتا يمثؿ "بأنو القرار( 139 :2007)وآخروف
 فقػػد( 11: 2006)الصػػيرفي أمػػا ."االدارة تعتمػػده الػػذي النيػػائي الجػػوىر ويمثػػؿ واالختيػػار، لمصػػناعة

 مػع تتناسػب مواصػفات ذات متعػددة بػدائؿ بيف االختيار في تتبمور عقالنية عممية" بأنو القرار عرؼ
ترجمػػة  "عػػرؼ القػػرار بأنػػوفقػػد ( 27 :2004)أمػػا الفضػػؿ ".المطموبػػة واألىػػداؼ المتاحػػة اإلمكانيػػات

قبػؿ وىو أيضػًا تعبيػر عػف إرادة وتصػميـ معػيف مػف ، لرغبة معينة تتحوؿ إلى فعؿ في الواقع العممي
نجاز مياـ أو إحداث تغيػر محػدد فػي البيئػة إوىذه الرغبة تتحوؿ إلى  ،جية تعرؼ باسـ متخذ القرار
تمػػؾ العمميػػة  "ه بأنػػوو ( فقػػد عرفػػ17 :2001)وآخػػروف،وكػػذلؾ السػػاعد  ."التػػي يتخػػذ القػػرار يصػػددىا

 . "بيف بنديفالمبنية عمى الدراسة والتفكير الموضوعي الواعي لموصوؿ إلى قرار وىو  االختيار ما 
 :تعريف اتخاذ القرار اإلداري -رابعاً 

 صػػنع عمميػػة نػػاتج ىػػو" اإلداري القػػرار اتخػػاذ فػػإف( 221: 2012)عػػوادعنػػد حسػػب مػػا ورد 
 القػػػرار، وىػػػو واحػػػد بػػػديؿ عمػػػى واالسػػػتقرار االختيػػػار عمميػػػة بإنيػػػاء المتعمقػػػة المرحمػػػة تمػػػؾ أي القػػػرار

( 173: 2012)محمػود ". أمػاوالمعمومػات والرغبػة والقػدرة السػمطة يممػؾ الػذي المسػؤوؿ عػف ويصدر
 مػػف لػػدييا بمػػا الممزمػػة إدارتيػػا عػػف القػػانوف يحػػدده الػػذي الشػػكؿ فػػي اإلدارة جيػػة إفصػػاح "بأنػػوعرفػػو 
 ممكنػػاً  كػػاف متػى معػػيف، قػانوني مركػػز إحػداث بقصػػد وذلػػؾ والمػوائح، القػػوانيف بمقتضػى عامػػة سػمطة
عمػػؿ  "نقػػاًل عػػف" اليمشػػري اتخػػاذ القػػرار اإلداري ىػػو بػػيف (59 :2010)عميػػاف أمػػا ."قانونػػا وجػػائزاً 

فكري وموضوعي يسعى إلى اختيار البديؿ األنسب لحؿ مشكمة معينة مف بيف مجموعة مف البػدائؿ 
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 أي القػػرار صػػنع عمميػػة نػػاتج "بأنػػو عرفػػو( 20: 2010) طعمػػة وكػػذلؾ. "المتاحػػة أمػػاـ متخػػذ القػػرار
 ويصػدر القػرار يمثػؿ الػذي واحػد بػديؿ عمػى واالسػتقرار االختيػار عمميػة بإنيػاء المتعمقػة المرحمػة تمؾ
( 130 :2009) زيػارة كمػا وعػرؼ . "والمعمومػات والرغبػة والقػدرة السػمطة يمتمػؾ الػذي المسؤوؿ عف
 أمػػا ."مجموعػػة مػػف الخطػػوات المترابطػػة تبػػدأ بتحديػػد المشػػكمة وتسػػتمر لتشػػمؿ التنفيػػذ ومتابعتػػو "بأنػػو

 مػدرؾ واعٍ  وبشػكؿ المفاضػمة عمميػة عمػى يقػوـ" اإلداري القػرار بأف أكد فقد (11: 1998) الموسوي
 لتحقيػؽ وسػيمة أنسػب باعتبػاره منيػا واحػد الختيػار القػرار لمتخػذ متاحػة حمػوؿ أو بدائؿ مجموعة بيف

 ".القرار متخذ يبتغييا التي األىداؼ أو اليدؼ
 :اإلدارية أهمية اتخاذ القرارات -خامساً 

أىميػة اتخػاذ القػرارات بشػكؿ عػاـ بالنتػائج المتوقعػة والمترتبػة عمػى عمميػة يمكف اإلشارة إلػى 
تعد عممية اتخاذ القػرارات حيث ( 395 :2009) وىذا ما أشار إليو اليزايمة، اتخاذ القرارات اإلدارية

 ذلؾ أف عممية اتخاذ القرارات تكاد تكوف العممية الوحيػدة التػي تميػز مػديراً  ،عممية أساسية في اإلدارة
تغمغػػػؿ فػػػي تف اتخػػػاذ القػػػرارات إومػػػف ناحيػػػة أخػػػرى فػػػ، عػػػف مػػػدير أو مػػػديرًا ناجحػػػًا عػػػف مػػػدير فاشػػػؿ

، التوظيؼ، التنظيـ، )التخطيط في العمميات اإلدارية اً فالمدير يتخذ قرار ، نشاطات كؿ مدير ووظائفو
ؿ التنظيمػػػي يتعمػػػؽ بوضػػػع األىػػػداؼ أو السياسػػػات أو تعػػػديؿ الييكػػػ اً فقػػػد يتخػػػذ قػػػرار  القيػػػادة والرقابػػػة(

( 388 :2009) أمػا كنعػاف، أو توجيو العامميف وحػؿ مشػكالتيـ لمؤسسة أو تعيف موظؼ أو ترقيتو
ف اتخػػػاذ القػػرارات اإلداريػػػة تعتبػػر مػػػف الميػػاـ الجوىريػػػة لمقائػػد اإلداري ومػػػف ىنػػا وصػػػفت أفقػػد بػػيف  

وتبػدو أىميػة عمميػة اتخػاذ ، عممية اتخاذ القرارات بأنيا قمػب اإلدارة ووصػؼ القائػد بأنػو متخػذ قػرارات
القػػرارات بالنسػػبة أليػػة منظمػػة إداريػػة مػػف خػػالؿ كونيػػا تػػرتبط بجوانػػب العمميػػة اإلداريػػة المختمفػػة مػػف 

إذ أصػػبح النجػػاح الػػذي تحققػػو أيػػة منظمػػة يتوقػػؼ ، تخطػػيط وتنسػػيؽ وسياسػػات واتصػػاالت وتفػػويض
ذلػؾ أف عمميػة اتخػاذ القػرارات ، بةعمى قػدرة وكفػاءة قيادتيػا عمػى اتخػاذ القػرارات المناسػ لى حد بعيدإ

كمػػا تبػػدو أىميػػة القػػرارات اإلداريػػة بالنسػػبة ، تشػػمؿ مػػف الناحيػػة العمميػػة كافػػة جوانػػب التنظػػيـ اإلداري
 لمقائد مف خالؿ كونيا تؤثر في التنظيـ الذي يقوده وأىدافو.

ذلػػؾ  ،بػػأف اتخػػاذ القػػرارات ىػػو محػػور العمميػػة التربويػػة فقػػد أكػػد  (156 :2007) عبػػوي أمػػا
 فإنياوظيفة التخطيط  اإلدارةفعندما تمارس ، وأنشطتيا اإلدارةأنيا عممية متداخمة في جميع وظائؼ 

رسػػػـ  أـتتخػػػذ قػػػرارات معينػػػة فػػػي كػػػؿ مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ وضػػػع الخطػػػة سػػػواء عنػػػد وضػػػع اليػػػدؼ 
 ،تشػغيميالر أفضػؿ الطػرؽ واألسػاليب اختيػاأـ تحديػد المػوارد المالئمػة  أـإعداد البرامج  أـالسياسات 

( فكانت وجية نظره بأف عممية اتخػاذ القػرارات ىػي لػب أو جػوىر وظيفػة 160 :2008) لعالؽا أما
نجػػػد كػػاًل منيػػػا ، التوجيػػػو والرقابػػة الوظػػػائؼ الرئيسػػة لػػإلدارة، التنظػػيـ، فبينمػػا يعػػػد التخطػػيط، المػػدير

القػػرارات عمميػػػة  يعتبػػػر اتخػػاذف( 37 :2003) أمػػا المنػػديؿ، يتصػػؿ بوضػػوح بػػالقرارات لتنفيػػػذ الخطػػة
فإنيػػػا تتخػػػذ ، فعنػػدما تمػػػارس اإلدارة وظيفػػػة التخطػػيط، متغمغمػػة فػػػي جميػػع وظػػػائؼ اإلدارة وأنشػػػطتيا
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عنػد وضػع اليػدؼ ورسػـ السياسػات والبػرامج ، قرارات معينة في كؿ مرحمة مف مراحػؿ وضػع الخطػة
التنظػػػيـ المالئػػػـ   وعنػػػدما تضػػػع اإلدارة، وتحديػػػد المػػػوارد المالئمػػػة واختيػػػار أفضػػػؿ الطػػػرؽ لتشػػػغيميا

نوعػػػػو وحجمػػػػو وأسػػػػس تقسػػػػيـ اإلدارات –فإنيػػػػا تتخػػػػذ قػػػػرارات بشػػػػأف الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي  ،ألنشػػػػطتيا
وخطػوط ، ونطػاؽ اإلشػراؼ المناسػب، واألفراد الذيف تحتاج إلػييـ لمقيػاـ باألعمػاؿ المختمفػة، واألقساـ

كػذلؾ عنػدما يمػارس المػدير وظيفتػو القياديػة فيػو يتخػذ مجموعػة مػف ، السمطة والمسؤولية واالتصػاؿ
واستثارة دوافعيـ وتحفيزىـ عمػى األداء الجيػد وحػؿ  ـمجيوداتيالقرارات عند توجيو مرؤوسيو وتنسيؽ 

 .مشكالتيـ
 داري:عناصر عممية اتخاذ القرار اإل -سادساً 

عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات  عناصػػػر (71 :2010)وآخػػػروف ،فيػػػاض و (139 :2006) حػػػدد الصػػػيرفي
 اإلدارية كما يمي:

 :وأيػػًا كػػاف متخػػذ القػػرار فمديػػو السػػمطة ، قػػد يكػػوف فػػردًا أو جماعػػة حسػػب الحالػػة متخققذ القققرار
 الذي يعطيو الحؽ في اتخاذ القرار. ، الرسمية الممنوحة لو بموجب القانوف

 :فعمى سبيؿ المثاؿ ، ويمثؿ المشكمة التي تستوجب مف متخذ القرار تبني حؿ موضوع القرار
 يؤدي التغير التكنولوجي السريع إلى أف تتعرض منتجات المنظمة لمتقادـ.

 :القرار المتخذ إنما ىػو تعبيػر عػف سػموؾ أو تصػرؼ معػيف يػراد القيػاـ بػو  األهداف والدوافع
فكمػػػػا ىػػػو معػػػػروؼ فػػػػي مجػػػاؿ العمػػػػـو السػػػػموكية ، مػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػؽ ىػػػػدؼ أو غايػػػػة معينػػػة

، ووراء كؿ دافع حاجة معينة يراد إشباعيا، وراء كؿ عمؿ أو سموؾ دافعوالدافعية اإلنسانية 
وبالتػالي ال ، فتحقيػؽ اليػدؼ يعنػي حػدوث عمميػة اإلشػباع، إذف فاليدؼ ىػو تجسػيد لمحاجػة

 وبالتالي اليدؼ يبرر اتخاذ القرار.، يتخذ قرار إال إذا كاف وراءه دافع لتحقيؽ ىدؼ معيف
 :ال بػػػػد مػػػػف جمػػػػع ، ذ قػػػػرار حيػػػػاؿ موضػػػػوع أو مشػػػػكمة مػػػػاعنػػػػد اتخػػػػا المعمومققققات والبيانققققات

وذلػػؾ إلعطػػاء متخػػذ ، معمومػػات وبيانػػات كافيػػة عػػف طبيعػػة المشػػكمة أو الموضػػوع وأبعادىػػا
والمعمومػػػات تكػػػوف عمػػػى الماضػػػي والحاضػػػر والمسػػػتقبؿ عػػػف ، القػػػرار رؤيػػػة واضػػػحة عنيمػػػا

، امتػػػداد لمماضػػػي انطالقػػػًا مػػػف معمومػػػة مفادىػػػا أف الحاضػػػر إنمػػػا ىػػػو، طريػػػؽ عمميػػػة التنبػػػؤ
فالمعمومات والبيانات ىو مسألة حيوية يتوقػؼ عمييػا  ،كذلؾ ىو امتداد لمحاضر ،والمستقبؿ

والمنظمات الحديثة اليوـ لدييا نظاـ متكامؿ لممعمومات يوفر لمتخػذ القػرار مػا ، نجاح القرار
حصػػػائية بسػػػػرعة متناىيػػػة مػػػػف خػػػالؿ اسػػػػتخداـ الحاسػػػػبا  تيشػػػاء مػػػػف معمومػػػات وبيانػػػػات وا 

 االلكترونية.
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 :وذلػػػؾ ألف معظػػػـ القػػػرارات تتعامػػػؿ مػػػع متغيػػػرات ، ىػػػو شػػػيء أساسػػػي لمتخػػػذ القػػػرار التنبقققؤ
وتحديد انعكاساتيا وتأثيرىا في ، مستقبمية معظـ اتجاىاتيا مجيولة يجب التنبؤ بيا وتقديرىا

 فالتنبؤ يساعد متخذ القرار في أف يستطمع كما ما سوؼ يحدث في المستقبؿ.، المنظمة
 :البديؿ أو الحؿ يمثؿ مضموف القرار الذي سوؼ يتخذ لمعالجػة موضػوع أو مشػكمة  البدائل

فعمػى األغمػب ىنػاؾ ، والواقع مف النادر أف يكوف ىناؾ حؿ واحد لمموضػوع أو المشػكمة، ما
، وبالتػػالي فمتخػػذ القػػرار الجيػػد ىػػو الػػذي يضػػع أكثػػر مػػف بػػديؿ واحػػد، أكثػػر مػػف حػػؿ واحػػد

 ف البدائؿ كثيرة كي ال تختمط األمر عميو.وبالطبع يجب أف ال تكو 

 :يواجو متخذ القرار عػددًا مػف القيػود البيئيػة الداخميػة والخارجيػة تضػع معوقػات أمامػو  القيود
ثارىػا السػمبية آف يخفػؼ مػف أو ، وىذه القيود عميو أف يحسف التعامػؿ معيػا، عند اتخاذ القرار

 وى كفاءة العامميف.قدر اإلمكاف ومف أمثمتيا اإلمكانات المادية ومست

 وأىميا: اإلداري القرار  اتخاذ( فقد بيف عناصر 102 :2004)أما عباس
  :وتعتمد أىمية القػرار ، ال يتخذ القرار إال إذا كاف ىناؾ ىدؼ معيفالهدف من اتخاذ القرار

وكممػا كػاف اليػدؼ واضػحا سػاعد ذلػؾ عمػى اتخػاذ ، عمى درجػة أىميػة اليػدؼ المػراد تحقيقػو
 السميـ.القرار 

 :مػػثال ىػػدؼ مضػػاعفة ، ال يتخػػذ القػػرار إال إذا كػػاف وراءه دافػػع معػػيف لتحقيػػؽ اليػػدؼ الققدافع
 الدافع وراءه درجة الوضوح في المشروع الذي يتـ اختياره ىو الربح. ، قيمة المنشأة

 :ذلؾ أف ، وىو أمر يتعمؽ بتقدير ما سيحدث في المستقبؿ في حالة اتخاذ قرار معيف التنبؤ
 القرارات تتعامؿ مع المستقبؿ واتجاىاتو.معظـ 

 :وعػادة مػا يضػع المػدير ، البديؿ ىو الحؿ الذي تـ اختياره مف بيف عدة بدائؿ حمػوؿ البدائل
ثـ يقوـ باختيار بديؿ الحؿ المناسب الذي يعتقد بأنو يحقؽ  ،عددا مف الحموؿ لمشكمة واحدة

 ىدفو.
 :مثػؿ ىػذه القيػود درجػة ، نػد اتخػاذه قػرارا معينػايواجػو متخػذ القػرار قيػودا ع قيود اتخاذ الققرار

الخبػػرة...الخ لػػذا وجػػب عميػػو أخػػذىا ، مصػػادر التمويػػؿ، درجػػة التأكػػد مػػف المػػردود، المخػػاطرة
ودراسػػػػتيا حتػػػى يػػػػتمكف مػػػػف التأكػػػد مػػػػف صػػػػحة وسػػػالمة قػػػػراره و انعكاسػػػػاتو ، فػػػي االعتبػػػػار
 المستقبمية. 
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 تصنيف القرارات: -سابعاً 
( بأنػػػػو يمكػػػػف تنػػػػاوؿ األنمػػػاط المختمفػػػػة لمقػػػػرارات حسػػػػب عػػػػدة 118 :2002) المغربػػػػي بػػػيف

وبنػػاًء عمػى ذلػػؾ فإننػا سػػنتعرؼ  ،معػايير تبعػًا لمموقػػؼ والحػاالت المختمفػػة التػي يواجييػػا متخػذ القػرار
 عمى التصنيفات المختمفة لمقرارات كالتالي:

  :القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة. 1

بػأف القػرارات طبقػًا ليػذه الحالػة تصػنؼ إلػى  (70 :2010)طعمػة و (246 :1993)شاويش بيفلقد 
 نوعيف ىما: 

 :وتعتمػػػػد عمػػػػى الخبػػػػرات الشخصػػػػية لممػػػػديريف ، ومتكػػػػررة يػػػػةىػػػػي روتين القققققرارات المبرمجققققة
وتكػػػوف ، باإلضػػػافة إلػػػى اسػػػتخداـ التقػػػدير الشخصػػػي ،ومعػػػرفتيـ بػػػالمواقؼ السػػػابقة المماثمػػػة

، وال تحتػاج إلػى تحميػؿ طويػؿ ،مواجيتيػا القػرارات المبرمجػة بسػيطةالمشاكؿ التػي تتخػذ فػي 
ثػػار ضػػارة بالمنظمػػة آف القػػرار يمكػػف إلغػػاؤه أو تعديمػػو دوف نشػػوء أو ، وتقتضػػي سػػرعة البػػث

ومف أمثمتيا العديد مف المشاكؿ اليومية المتكررة التي تواجو المديريف في عمميػات اإلشػراؼ 
أكثػر تحديػدًا مثػؿ القػرار الػذي يتخػذ لمقيػاـ بترتيػب  ؿبشكو ، اليوميوالرقابة عمى سير العمؿ 

إف مثؿ ىػذه : كما يمكف القوؿ، أصناؼ مف المنتجات عمى رفوؼ محؿ لبيع المواد الغذائية
األعمػاؿ الروتينيػػة والمتكررة)والتػي تتخػػذ بشػػأنيا قػرارات مبرمجػػة( تقػـو اإلدارة بتطػػوير طػػرؽ 

 متعددة لمعالجتيا.

 تتخػذ لمعالجػة المشػػاكؿ غيػر الروتينيػة وتتميػػز ىػذه القػرارات بأنيػػا  ة:الققرارات غيقر المبرمجقق
ويصػػعب ، عمػػى نشػػاط المنظمػػة فػػي المػػدى الطويػػؿ ميمػػةوليػػا أثػػار  ،جديػػدة وغيػػر متكػػررة

وتتخػذ القػػرارات غيػػر المبرمجة)االبتكاريػة(في ظػػؿ التأكػػد ، تغيرىػا إال بعػػد مضػي فتػػرة طويمػػة
بيانػػػػات كاممػػػػة عنػػػػد صػػػػنع مثػػػػؿ ىػػػػذه القػػػػرارات غيػػػػر والمخػػػػاطرة وعػػػػدـ التأكػػػػد فػػػػإذا تػػػػوافرت 

أمػػا إذا اسػػتطاع صػػانع ، ف ذلػػؾ يسػػاعد عمػػى صػػنع القػػرارات فػػي حالػػة التأكػػدإفػػ ،المبرمجػػة
فانػػػو  ًا،ئج قراراتو(بصػػػورة غيػػػر مؤكػػػدة تمامػػػالقػػػرارات معرفػػػة احتمػػػاالت البػػػدائؿ المختمفػػػة)نتا

عرفػػػة االحتمػػػاالت لمبػػػدائؿ أمػػػا إذا لػػػـ يسػػػتطع م، يكػػػوف قػػػد صػػػنع القػػػرار فػػػي ظػػػؿ المخػػػاطرة
  المختمفة لصنع قرار معيف فيو إذا يصنع القرار في حالة عدـ التأكد.

 بأف:  ( أوضح 701 :1998) وأيضًا مكميود
  :جرائيػة إلػى حػد أنػو يمكػف إخػراج إجػراء محػدد مػف القرارات المبرمجقة ىػي قػرارات متكػررة وا 

 نيا ال يجب أف تعامؿ كأنيا جديدة في كؿ مرة تحدث. إبحيث  ،معاممتيا
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 :وال توجد طريقة  ،فيي جديدة وغير مرتبة وليست متتابعة في العادة القرارات غير المبرمجة
ألنيػػا لػػـ يسػػبؽ ليػػا أف ظيػػرت مػػف قبػػؿ أو بسػػبب أف طبيعتيػػا  ،واضػػحة لمعالجػػة المشػػكمة
 . اً أو معقد اً وتكوينيا الدقيؽ يكوف محير 

بػأف القػرارات تنقسػـ  افقػد بينػ Jr. and Others  (,110 :1992)و Dessler(5 :2004) أمػا
 طبقًا ليذا التصنيؼ إلى:

 :يػػتـ فييػػا اسػػتخداـ القواعػػد واإلجػػراءات التػػي ، ىػػي قػػرارات روتينيػػة ومتكػػررة قققرارات مبرمجققة
 تكوف قد وضعت مسبقًا.

 :وتتطمػػب الكثيػػر مػػف الحػػس اإلبػػداعي ،لػػـ يػػتـ التعامػػؿ معيػػا مسػػبقاً  قققرارات غيققر مبرمجققة 
 عة.والقدرة عمى اتخاذ القرارات ببرا

 مقارنة بين القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة يبين: (2جدول رقم )
 القرارات المبرمجة القرارات غير مبرمجة 
 روتينية ومتكررة غير متكررة أو روتينية

 مستقرة وثابتة نسبياً الظروؼ  الظروؼ فييا متغيرة وغير مستقرة
 البيانات تتسـ بالثبات النسبي أو شبو مؤكد البيانات غير مؤكدة نسبياً 

 الوقت والجيد المطموب محدد الوقت والجيود المبذولة فييا كبيرة نسبياً 
 تتخذ في مختمؼ المستويات اإلدارية غالبًا ما يتـ اتخاذىا في المستويات اإلدارية العميا

 لمتفويض في الغالبغير قابمة 
غالبًا ما يتـ تحويؿ الصالحيات إلى المستويات 

 الوسطى والدنيا
 تتعمؽ عادة باألنشطة التشغيمية لممنظمة تتعمؽ بالبعد االستراتيجي لممنظمة

 (247 :2000 )آخرونو  ،حمود : المصد

 :القرارات بحسب المناخ السائد. 2

   بػػأف ىنػاؾ عػدة حػاالت ال بػػد أف  (108 :2004)عبػاس و (20 :2001)وآخػروف ،السػاعد وضػح
 نأخذىا بعيف االعتبار عند اتخاذ أي قرار إداري وىذه ىي:

 :تعني ىػذه الحالػة أف نكػوف قػادريف فييػا عمػى تحديػد المعمومػات الالزمػة التخػاذ القػرار  حاالت التأكد
 المناسب الختيار الحموؿ المناسبة.
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 :فييا تحديد المشكمة والبدائؿ واختيار البػدائؿ المناسػبة فػي ىي الحالة التي نستطيع  حاالت المخاطرة
ولكف ىذه المعمومات ليست مؤكدة تمامًا ولكف ىي مناسبة التخاذ قرار وبيا نػوع مػف  ،ظؿ معمومات

 المخاطرة.

 :وىذه الحالة نكوف فييا غير قادريف عمى تحديد وجمع المعمومػات إليجػاد الحمػوؿ  حاالت عدم التأكد
 حتى نستطيع أف نتخذ القرار المناسب. ،حتى الفتراض االحتماالتالمناسبة أو 

 :تصنيف القرارات حسب أهميتها .3
 وتكتيكية وتنفيذية عمى النحو التالي: استراتيجية( إلى قرارات 256 :2010)لقد صنفيا العجمي

  ومسػػػتقبؿ البيئػػػة وتتعمػػػؽ بكيػػػاف التنظػػػيـ اإلداري ، التػػػي تتخػػػذىا اإلدارة العميػػػا :االسقققتراتيجيةالققققرارات
 بالثبات النسبي طويؿ األجؿ مستقبؿ التنظيـ. االستراتيجيةوتتميز القرارات ، المحيطة بو

 بعنايػػة تحميميػػا يػػتـ قػػرارات بأنيػػا: االسػػتراتيجية القػػرارات بػػأف بػػيف فقػػد Dessler 54 :2004)) أمػػا
 فقػػػد (106 :2004)عبػػػاس أمػػػا ،والسػػػمبيات  بيػػػاتايجواإل المتاحػػػة الخيػػػارات االعتبػػػار بعػػػيف وتأخػػػذ
 عمميػػة تتطمػب، وشػمولية معقػػدة، إبداعيػة بأنيػا تتميػػز قػرارات ىػي: االسػػتراتيجية القػرارات بػأف أوضػح
 تتكػػػرر ال أساسػػػية وتعتبػػػر، بالمنظمػػػة تتعمػػػؽ ألنيػػػا، تطبيقيػػػة، نظريػػػة، عمميػػػة بحػػػوث إجػػػراء اتخاذىػػػا
 .المنظمة في العميا اإلدارة مستويات في القرارات ىذه وتتخذ، باستمرار

 :وغالبػا مػا تيػدؼ ىػذه القػرارات إلػى تقريػر الوسػائؿ ، التػي تتخػذىا اإلدارة الوسػطى القرارات التكتيكيقة
المناسػػبة لتحقيػػؽ األىػػداؼ وترجمػػة الخطػػط أو بنػػاء الييكػػؿ التنظيمػػي أو تحديػػد مسػػار العالقػػات بػػيف 

: التكتيكيػػػػة القػػػػرارات بػػػػأف( 161ص :2007)عبػػػػوي بػػػػيف وقػػػػد، أو تفػػػػويض الصػػػػالحيات، العػػػػامميف
، وتفصػيالً  فنيػة وأكثػر التنفيذيػة القػرارات مػف أعمػى مسػتوى فػي كػاف واف متكػررة قػرارات بأنيا تتصؼ
 .والمتخصصيف الفنيف الرؤساء إلى مواجيتيا أمر ويوكؿ

 :والتػػػي تتعمػػػؽ بمشػػػكالت تنفيػػػذ النشػػػاط ، التػػػي تتخػػػذىا اإلدارة التنفيذيػػػة المباشػػػرة الققققرارات التنفيذيقققة
وتعتبػر ىػذه القػرارات مػف اختصػاص اإلدارة المباشػر ة أو التنفيذيػة فػي معظػـ ، التجاري في المنظمػة

كما أف ىذه القرارات تتميز بأنيػا ال تحتػاج إلػى المزيػد مػف الجيػد والبحػث مػف قبػؿ متخػذىا ، األحياف
 بؿ تتخذ في ضوء التجارب والخبرات السابقة.

 تصنيف القرارات حسب تنظيمها:  .4
 (247 :1993)شػػػػػػػػػػػاويشو  (70 :2010)طعمػػػػػػػػػػػةو (49 :2010)موسػػػػػػػػػػػىكػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف يا صػػػػػػػػػػػنف

 إلى قرارات تنظيمية و شخصية عمى النحو التالي: (106 :2004)عباسو 
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 :ويتمكف عف طريقيػا  ،القرارات التي يتخذىا المدير بحكـ السمطة التي يتمتع بيا قرارات تنظيمية
وتتضػػمف وضػػع قواعػػد وتعميمػػات ، القيػػادةويؤكػػد سػػمطتو وقدرتػػو عمػػى  تفػػويض السػػمطة لنخػػريف.

وتحديػػد صػػالحياتيـ  ،شػػاممة تمتػػـز بيػػا األقسػػاـ والشػػعب لتنظػػيـ وتنسػػيؽ أعمػػاؿ وأنشػػطة أفرادىػػا
 وطريقة تعامميـ مع الجميور كقرارات وزارة التعميـ العالي ألسس القبوؿ في الجامعة.

 :تتضػػمف القػػرارات ، قػػرارات فرديػػة يتخػػذىا المػػدير وتعكػػس ميولػػو وقيمػػو الذاتيػػة قققرارات شخصققية
اإلداريػػة التػػي تصػػدر بحػػؽ األشػػخاص تنفيػػذا لمػػا تضػػمنتو القػػرارات التنظيميػػة. وال يمكػػف تخويػػؿ 
صػػالحية اتخػػاذ القػػرارات الشخصػػية بينمػػا يمكػػف تخويػػؿ صػػالحية اتخػػاذ القػػرارات التنظيميػػة إلػػى 

 األخرى.المستويات اإلدارية 
 : القرارات لآلثار المترتبة عميها تصنيف .5

 :كالتالي ،يجابية وقرارات سمبيةإت ( إلى قرارا49 :2011)لقد صنفيا تعمب
  :يقصػد بػالقرارات اإليجابيػة القػرارات التػي يترتػب عمييػا اتخػاذ سػموؾ معػيف أو القرارات اإليجابيقة

تباع نظاـ البيع بالتقسيط أو فتح معارض لمبيػع اوقت سموؾ معيف مثؿ تعبئة وتغميؼ السمعة أو 
 إلتباع المنشأة لسياسة التوزيع المباشر توفيرا لعمولة الوسطاء. 

  :وىي تمؾ التي تعني استمرار المشكمة القائمة بسػبب عػدـ إمكانيػة اتخػاذ القػرار القرارات السمبية
تػوافر إمكانيػات التنفيػذ أو فقد يكوف الوقت غير مناسب أو لعدـ  ،لوجود بعض القيود المفروضة

 لنقص في البيانات و المعمومات المتاحة أو لعدـ معرفة رد فعؿ المتأثريف باتخاذ القرار. 
 :تصنيف القرارات وفقًا لمنمط القيادي لمتخذيها .6

 لى:إ( وفقًا لمنمط القيادي 259 :1999)صنفياالييتي

 اتخاذىػػا مػػف قبػػؿ المػػدير بشػػكؿ انفػػرادي وىػػذه القػػرارات يػػتـ  انفراديققة: -قققرارات أوتوقراطيققة
 ويعمنيا عمى موظفيو دوف إعطائيـ أية فرصة لممشاركة في اتخاذىا.

 وىػػػي القػػػرارات التػػػي يػػػتـ اتخاذىػػػا عػػػف طريػػػؽ إشػػػراؾ  تقققتم بالمشقققاركة: -ققققرارات ديمقراطيقققة
وكػػػؿ مػػػف يعنػػػييـ أمػػػر القػػػرار مػػػف خػػػارج  ،المسػػػتويات المختمفػػػة مػػػف العػػػامميف فػػػي التنظػػػيـ

وتتميػػػز مثػػػؿ ىػػػذه القػػػرارات بفاعميتيػػػا ورشػػػدىا وذلػػػؾ ألف مشػػػاركة المرؤوسػػػيف فػػػي ، التنظػػػيـ
 صنعيا يساعد عمى قبوليـ ليا.

 القرارات األساسية والقرارات الروتينية:  .7

 ( إلى قرارات أساسية وقرارات روتينية كالتالي: 248 :1993)شاويش صنفياو 

 :ينظػػر إلييػػا عمػػى أنيػػا أكثػػر أىميػػة مػػف تمػػؾ الروتينيػػة. تشػػمؿ القػػرارات  القققرارات األساسققية
ممػػا يعنػػي أف أي خطػػأ يحػػدث فػػي ، صػػرؼ مبػػالغ كبيػػرة، األساسػػية التزامػػات طويمػػة األجػػؿ



  

 51 

مثػؿ ىػذه القػرارات يمكػف أف يعػرض المنظمػة لمخطػر. ومػف األمثمػة عمػى القػرارات األساسػػية 
وتعػػديؿ تشػػكيمة ، اختيػػار موقػػع جديػػد لممصػػنع، اختيػػار خػػط إنتػػاج أو مجػػاؿ نشػػاط المنظمػػة

وال يمكف أف يتـ صنع القرارات األساسية بطريقة أوتوماتيكية ومتسرعة إذ  منتجات المنظمة.
اقتصػادية واجتماعيػة ، نيا تتطمب عناية خاصة في صنعيا والقياـ بتحميالت ألبعاد متعددةإ

 ومالية.

 ات تػأثير بسػيط وثػانوي عمػى المنظمػة. وليػذه وذ، : فيي متكررة بطبيعتيػاالقرارات الروتينية
األسباب تقوـ معظػـ المنظمػات بوضػع كثيػر مػف اإلجػراءات لترشػد المػدير فػي معالجػة ىػذا 
، النوع مف القرارات. ومف األمثمة عمى القرارات الروتينية صرؼ العالوات السنوية لمموظفيف

 لممفات في المنظمة. وأعماؿ حفظ األوراؽ وا، وتوزيع ميمات العمؿ عمى العامميف

 :روتينية كالتالي وأخرى ،أساسيةقرارات  إلى أيضاً  ( فقد قسـ القرارات272 :1979)حسف أما
  اآلتيةتتميز القرارات األساسية بالمميزات: 

 .ويكوف االلتزاـ بيا ألجؿ طوؿ نسبياً ، حد كبير إلىليا صفة الدواـ  -
ف إبحيػث ، الضػخمة عمػى درجػة كبيػرة مػف األىميػة نفاقاتاإلتتعمؽ باالستثمارات الكبيرة أو  -

 أي خطأ يصيب المنظمة بخسائر جسيمة.
 :أو تتكػػرر بصػػفة مسػػتمرة، ىػػي تمػػؾ التػػي ال تطمػػب جيػػدًا ذىنيػػًا كبيػػراً  القققرارات الروتينيققة ،

 .وتأثيرىا عمى نجاح األعماؿ في المنظمة غير كبير

 العوامل المؤثرة في عممية اتخاذ القرار: -ثامناً 
يتعمػؽ بالمشػكمة  منيػا مػا، العوامػؿ ( بأف عممية اتخاذ القرار تتأثر بعػدد مػف241 :2012)بيف عواد

ىػذا باإلضػافة لمعوامػؿ الشخصػية المتعمقػة ، ومنيا ما يتعمؽ بالبيئة التي يتـ فييا اتخػاذ القػرار، ذاتيا
 ثة أنواع ىي:بمتخذ القرار وتصنيؼ العوامؿ المؤثرة في اتخاذ القرارات حسب ما ورد إلى ثال

 وذلػؾ مػف حيػث نػوع  ،تػؤثر المشػكمة عمػى عمميػة اتخػاذ القػرارات :العوامل المتعمققة بالمشقكمة
واألطراؼ المؤثرة والمتأثرة بيا وعالقتيا بغيرىا مف المشكالت ، المشكمة واآلثار المترتبة عمييا

 التي يعاني منيا التنظيـ.
 :المحيطػػة بكافػػة متغيراتيػػا عمػػى عمميػػة اتخػػاذ القػػراراتتػػؤثر البيئػػة  العوامققل المتعمقققة بالبيئققة ،

وظػػروؼ الوقػػت مػػف حيػػث مػػدى اتسػػاعو أو ، فالبيئػػة المسػػتقرة تختمػػؼ عػػف البيئػػة الديناميكيػػة
وكػػذلؾ مػػدى التأكػػد أو عػػدـ التأكػػد والبيانػػات ، ضػػيقو ليػػا تأثيرىػػا الواضػػح عمػػى القػػرار المتخػػذ
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كميػا مػف العوامػؿ البيئيػة ، خارجيػة ـنػت داخميػة أكاأوالمعمومات المتوافرة في تمػؾ البيئػة سػواء 
 المؤثرة عمى القرار.

 ىنػاؾ العديػد مػف العوامػؿ الخاصػة بشخصػية متخػذ  :العوامل المتعمقة بشخصية متخقذ الققرار
وعوامػؿ ، فيناؾ عوامؿ تتصؿ بالنواحي النفسية )كاإلدراؾ والقيـ واالتجاىات والدوافع(، القرار

يولوجية )كالقػػػػدرات الجسػػػػمانية والقػػػػدرات العقميػػػػة وسػػػػف متخػػػػذ أخػػػػرى تتصػػػػؿ  بػػػػالنواحي الفسػػػػ
 القرار(.
 اتخاذه ىي:والقرار  اتخاذ( فقد أوضح بأف العوامؿ المؤثرة في عممية 261 :2008)أما العجمي

 :وتتمثػػؿ العوامػػؿ اإلنسػػانية التػػي تسػػاعد عمػػى ترشػػيد سػػموؾ متخػػذ القػػرار  العوامققل اإلنسققانية
األفضػػؿ فػػي المػػدير متخػػذ القػػرار ومػػا لديػػو مػػف قػػدرات تػػرتبط وتوجييػػو نحػػو اختيػػار البػػديؿ 
المػػػدير الػػػذيف يتولػػػوف تحديػػػد المشػػػكمة وأبعادىػػػا وجوانبيػػػا  يبعمميػػػو اتخػػػاذ القػػػرارات ومعػػػاون

المػػدير الػػذيف يتولػػوف البحػػث والتحميػػؿ والمقارنػػة  يويقترحػػوف الحمػػوؿ المالئمػػة ليػػا ومستشػػار 
، مدير والمرؤوسيف وغيرىـ ممف سينفذوف القػرارويعرضوف وجيات نظرىـ المختمفة بأمانو لم

 ، أو ينفذ عمييـ القرار أو كؿ مف يعنيو أمر القرار أو مف يتأثر أو مف سيسميو القرار
  :وتعػػػدد المسػػػتويات اإلداريػػػة فيػػػو، وتتمثػػػؿ فػػػي )نمػػػط التنظػػػيـ اإلداريالعوامقققل التنظيميقققة ،

ت اإلدارية الالزمة لمحصوؿ عمػى والوقت المتاح لحميا إضافة إلى االتصاال، ودرجو تعقدىا
 المعمومات والبيانات المطموبة التخاذ قرار ما(.

 :ىنػػاؾ ، جانػب العوامػػؿ اإلنسػانية والتنظيميػػة المػؤثرة عمػػى اتخػاذ القػػرارإلػػى  العوامقل البيئيققة
مجموعػػة مػػػف العوامػػػؿ أو القيػػػود  التػػي تػػػؤثر فػػػي فعاليػػػة القػػرار وتنبػػػع مػػػف الظػػػروؼ البيئيػػػة 

وأىػػػـ ىػػػذه العوامػػػؿ يتمثػػػؿ فػػػي طبيعػػػة النظػػػاـ السياسػػػي واالقتصػػػادي فػػػي  ،بػػػالقرارالمحيطػػػة 
ومدى انسجاـ القرار مع الصالح العػاـ والقػوانيف واألنظمػة السػائدة مػف ناحيػة والتقػدـ  ،الدولة

 .التكنولوجي وما صاحبو مف تغيرات جوىرية في كافة مجاالت الحياة المختمفة
 :الضػػغوط  التػػي يتعػػرض ليػػا متخػػذ القػػرار  وتػػؤثر فػػي  يمكػػف تقسػػيـ ضػػغوط متخػػذي القػػرار

 قراراتو إلى:
ونقػػػػص ، وقصػػػػور نظػػػػـ المعمومػػػػات والبيانػػػػات، وتتمثػػػػؿ فػػػػي ضػػػػغوط الرؤسػػػػاء ضػػػػغوط داخميػػػػة: -

باإلضػػػافة إلػػػى ضػػػيؽ الوقػػػت لػػػدى المػػػدير واضػػػطراره إلػػػى  ، اإلمكانػػػات الماديػػػة والبشػػػرية الالزمػػػة
لمحصوؿ عمػى المعمومػات الوافيػة  ةالفرص كافي حيث ال تكوف ،اتخاذ القرار تحت ظروؼ معينة

 عف البدائؿ ودراستيا.
والضػػغوط النابعػػة مػػف العالقػػات االجتماعيػػة ، وتتمثػػؿ فػػي ضػػغوط الػػرأي العػػاـ ضػػغوط خارجيػػة: -

وضغوط األجيزة اإلعالمية واألجيزة الرقابية وكميػا عوامػؿ تػؤثر فػي ، لممدير خارج نطاؽ العمؿ
 د مف فعاليتيا.وؿ وقد تحؤ توجيو قرارات المس
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 :( فقد أوضح بأف العوامؿ المؤثرة في اتخاذ القرارات ىي185 :2011)رممي أما
 :تشكؿ المنشأة خمية مف خاليا المجتمع التي تتأثر بو بصورة مباشػرة  تأثير البيئة الخارجية

، ومف أىـ الظروؼ التي تؤثر عمى عممية اتخاذ القرارات ظروؼ اقتصادية، أو غير مباشرة
باإلضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ فينػػػػاؾ أيضػػػػًا تػػػػأثيرات ، والقػػػػيـ والعػػػػادات، تقنيػػػػة، اجتماعيػػػػة، سياسػػػػية

كانػت منافسػػة أسػواء ، فػي المجتمػػع رىمجموعػة مػف القػػرارات التػي تتخػذىا المنظومػػات اآلخػ
 متعاممة معو. ـأ، لمتنظيـ

 :مػف حيػث حجػـ يتػأثر القػرار بالعوامػؿ البيئيػة الداخميػة فػي المنظومػة  تأثير البيئقة الداخميقة
ويظيػػر  ىػػذا التػػأثير فػػي ، وعػػدد العػػامميف فػػي والمتعػػامميف معيػػا، ومػػدى نموىػػا، المنظومػػة

نػػػواحي أساسػػػية متعػػػددة تػػػرتبط الناحيػػػة األولػػػى بػػػالظروؼ الداخميػػػة المحيطػػػة بعمميػػػة اتخػػػاذ 
ة أمػا الناحيػ، وترتبط الناحية الثانية بتأثير القرار عمى مجموعػة األفػراد فػي المنظومػة، القرار

ومػف عوامػؿ البيئػة الداخميػة التػي تػؤثر عمػى ، الثالثة فتتعمؽ بالموارد المالية والبشػرية والفنيػة
والتنظيـ الرسػمي وغيػر ، ؽ االتصاؿائصناعة القرار تمؾ التي تتعمؽ بالييكؿ التنظيمي وطر 

مكانيػػػة األفػػػراد وقػػػدراتيـ ومػػػدى تػػػدريبيـ، وطبيعػػػة العالقػػػات اإلنسػػػانية السػػػائدة، الرسػػػمي  ،وا 
 .ومدى توافر مستمزمات التنفيذ المادية والمعنوية والفنية

 :تػرتبط عمميػة اتخػاذ القػرار بشػكؿ وثيػؽ بصػفات الفػرد النفسػية ومكونػات  تأثير متخذ الققرار
أو ، كاألوضػػػػػاع العائميػػػػػة، التػػػػػي تتػػػػػأثر بظػػػػػروؼ بيئػػػػػة مختمفػػػػػة، أنمػػػػػاط سػػػػػموكوو شخصػػػػػيتو 
أربعػػػة أنػػػواع مػػػف السػػػموؾ لػػػدى متخػػػذ لػػػى حػػػدوث إممػػػا يػػػؤدي ، أو االقتصػػػادية، االجتماعيػػػة

كػػذلؾ نجػػد أف مسػػتوى الػػذكاء لػػدى متخػػذ ، التيػػور، ، التسػػرع، الحػػذر، ىػػي المجازفػػة، القػػرار
ومػػا يمممػػؾ مػػف ميػػوؿ وانفعػػاالت يػػؤثر أيضػػًا فػػي ، القػػرار ومػػا يكسػػبو مػػف خبػػرات وميػػارات

ىػػػػداؼ ومػػػػدى إدراكػػػػو أل ،وكػػػػذلؾ أىػػػػداؼ متخػػػػذ القػػػػرار الشخصػػػػية، عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات
 غالبًا ما تؤثر في نوعية القرار المتخذ وأسموب اتخاذه.و ، التنظيـ

 :تختمؼ مواقؼ اتخاذ القرار مف حيث تأكد اإلدارة أو متخذ القرار  تأثير مواقف اتخاذ القرار
مػػف النتػػائج المتوقعػػة لمقػػرار. ويقصػػد بػػالموقؼ الحالػػة الطبيعيػػة لممشػػكمة مػػف حيػػث العوامػػؿ 

شػػػػكمة والمػػػػؤثرة عمييػػػػا ومػػػػدى شػػػػمولية البيانػػػػات ودقػػػػة المعمومػػػػات والظػػػػروؼ المحيطػػػػة بالم
 ة مواقؼ أو حاالت التخاذ القرار.المتوافرة لإلدارة عنيا. وعميو يمكف التمييز ىنا بيف ثالث
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 مراحل عممية اتخاذ القرارات اإلدارية: -تاسعاً 
بػػػػأف خطػػػػوات اتخػػػػاذ القػػػػرار يمكػػػػف  (65 :2008)العػػػػالؽ و (40 :2001)وآخػػػػروف ،عمػػػػي آؿ بػػػػيف

 تحديدىا كالتالي:
 :قػرارفيػو الجميع جوانب المشكمة أو الموضوع الذي  إلىأي أف يتـ التعرؼ  تحديد المشكمة، 

وتحديػد المشػػكمة أمػر فػي غايػػة ، والمشػكالت تحػدد اليػدؼ الػػذي نسػعى التخػاذ قػػرار مػف أجمػو
وربما اكتشػفنا أثنػاء التعمػؽ فػي معرفػة جوانػب  ،ألننا نسير بدونيا دوف ىدؼ واضح ،األىمية

وكػػذلؾ يجػػب معرفػػة ، المشػػكمة نػػواحي مػػف األفضػػؿ أخػػذىا بعػػيف االعتبػػار أثنػػاء اتخػػاذ القػػرار
ألف القػرار الػذي سػيتخذ يتػأثر بػالظروؼ المحيطػة  ،الظروؼ المختمفة المحيطػة بيػذه المشػكمة

الظػػػػروؼ  بسػػػػببف األحيػػػػاف ا اختمػػػػؼ القػػػػرار فػػػػي كثيػػػػر مػػػػمػػػػواف اختمفػػػػت ىػػػػذه الظػػػػروؼ فمرب
 .المحيطة

 :ف الخطػػوة التاليػػة تصػػبح تطػػوير البػػدائؿ ومػػف النػػادر إبعػػد تحديػػد المشػػكمة فػػ تطققوير البققدائل
نػو إذا كػاف ىنالػؾ بػديؿ واحػد فقػط فيػذا إوجود بديؿ   واحػد ألي عمػؿ حتػى أنػو يمكػف القػوؿ 

 ،البدائؿ التي تـ اكتشافياوبما أف صحة البديؿ المختار تعتمد عمى ، يعني أف ىنالؾ خطأ ما
 ف اكتشاؼ البدائؿ يعتبر أمرًا ميمًا.إلذا ف

 فػاف عمميػػة التقيػيـ تعتبػػر الخطػوة التاليػػة  ،بعػد الحصػػوؿ عمػى البػػدائؿ المناسػبة م البققدائل:يتقيق
وىي الغايػة األساسػية لعمميػة اتخػاذ القػرارات وفػي ىػذا المجػاؿ يػتـ عػادة عػزؿ المتغيػرات التػي 

ىػػذه العناصػػر طبعػػًا ميمػػة ولكػػف ، ًا مثػػؿ الػػربح والتكػػاليؼ وعنصػػر الوقػػتيمكػػف قياسػػيا عػػددي
فعوامػػؿ ، غيػػر مقبػػوؿ اً إىمػاؿ العناصػػر األخػػرى التػػي يمكػػف وضػػعيا بصػػورة عدديػػة يعتبػػر أمػػر 

ميمػػػة مثػػػؿ العالقػػػات العماليػػػة الجيػػػدة أو األحػػػواؿ السياسػػػية أمػػػور ال يمكػػػف وضػػػعيا بصػػػورة 
المتغيرات بصورة عددية تصبح عممية اتخاذ القػرار عمميػة يـ يوفي حاؿ القدرة عمى تق، عددية
 .سيمة

 :ف اإلداريػيف يمكػنيـ اسػتخداـ ثالثػػة إفػي االختيػػار مػف بػيف البػدائؿ المختمفػة فػػ اختيقار البقدائل
فاالعتمػاد عمػى الخبػرة أساسػًا ، الخبرة والتجربة والبحث والتحميػؿ :منطمقات التخاذ القرار وىي
فػػػاإلداريوف المتمرسػػػوف يعتقػػػدوف بػػػأف  ،رًا كبيػػػرًا وأكبػػػر ممػػػا يسػػػتحؽالتخػػػاذ القػػػرار قػػػد لعػػػب دو 

كػػذلؾ فػػالبعض ينػػادي  ،ىـ تشػػكؿ دلػػياًل يمكػػف اسػػتخدامو لمعرفػػة المسػػتقبؿءانجػػازاتيـ وأخطػػا
 ،بأسموب التجربة كطريقة عممية وذلؾ بػأف تجػري تجربػة البػدائؿ المختمفػة لمعرفػة مػا سػيحدث

ألنيا تعطي الجواب األكيد  ،جب استخداميا بصورة أكبروكثيروف يعتقدوف بأف ىذه الطريقة ي
ولكػػف ىػػذه الطريقػػة ال تخمػػو مػػف عيػػوب منيػػا النفقػػات الباىظػػة  ،عمػػى حصػػة البػػديؿ أو قيمتػػو

 .أما األسموب األكثر استخدامًا فيو أسموب البحث والتحميؿ، والوقت الذي تستغرقو
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 : لػذي تػـ اختيػاره بنػاء عمػى معيػار معػيفبعػد اختيػار البػديؿ المالئػـ وا متابعة الققرار وتنفيقذ، 
ف عمميو اتخاذ القرار لـ تنتو بعد ألنػو ال بػد مػف معرفػة مػدى تػأثير ىػذا القػرار وقدرتػو عمػى إف

كػػذلؾ فػػاف القػػرار يجػػب أف يبمػػغ لجميػػع مػػف ليػػـ ، تحقيػػؽ اليػػدؼ الػػذي اتخػػذ مػػف أجػػؿ تحقيقػػو
إف ردود الفعػػػؿ التػػػي يمكػػػف  ،ة المػػػؤازرة الكاممػػػة مػػػف الجميػػػعأعالقػػػة بػػػو حتػػػى تضػػػمف المنشػػػ

 الحصوؿ عمييا قد تساعد المنشأة في إجراء التعديالت الالزمة لضماف تحقيؽ اليدؼ.
 
 

 

 

 

 

 

 خطوات المنهج العممي في حل المشكبلت واتخاذ القرارات (:6شكل رقم )
 (53 :2010)موسى ر:المصد

 تباعيػا فػي عمميػة اتخػاذ القػراراطػوات مػف األفضػؿ ( فقد أوضح بأف ىنػاؾ خ92 :2006)أما حريـ
 وىي:
 إف مف شأف وجػود أىػداؼ واضػحة ومحػددة أف يحػدد النتػائج الواجػب  :وضع أهداف محددة

إذا كػاف قػد تػـ تحقيػؽ ىػذه  مػا التي يمكف استخداميا لمعرفة، والمعايير، والمقاييس، تحقيقيا
وىػػو أمػػر حيػػوي ، كمػػا أف األىػػداؼ تسػػاعد عمػػى توحيػػد جيػػود األفػػراد فػػي المنظمػػة، النتػػائج

 لنجاح المنظمة.
 :تعنػػي المشػػكمة وجػػود تفػػاوت أو اخػػتالؼ بػػيف الوضػػع الحػػالي  تحديققد وتشققخيص المشققكمة

ويػتـ ، وىكذا يتضح وجػود مشػكمة حينمػا يػتـ وضػع األىػداؼ، ودوالوضع المرغوب أو المنش
تحديػد مػػدى خطػػورة المشػكمة لممنظمػػة مػػف خػالؿ قيػػاس الفجػػوة بػيف مسػػتوى األداء المرغػػوب 

 ومستوى األداء الفعمي.، مف األىداؼ )المحدد(
 ولمػػا كانػػت ، إف عمميػػة صػػنع القػػرارات وتنفيػػذ الحمػػوؿ تحتػػاج إلػػى مػػوارد :وضققع األولويققات

أي ترتيب المشكالت ، لذا يجب وضع قائمة أولويات بالمشكالت، موارد أي منظمة محدودة

 اإلحساس بالمشكلة وتشخيصها

 تحليل المشكلة

 تحديد البدائل

 اختيار البديل األفضل

 اختيار الحل المالئم

 اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه
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مف حيث أىميتيا وخطورتيا ومداىا ودرجة اإللحػاح والنتػائج واآلثػار التػي تترتػب عمػى عػدـ 
 حميا.

 :مػف غيػر المناسػب تحديػد حػؿ معػيف لمشػكمة بػدوف معرفػة أسػبابيا تحديد أسباب المشكمة، 
يػػتـ تحديػػد أسػػباب المشػػكمة مػػف قبػػؿ األفػػراد الػػذيف يواجيػػوف تمػػؾ المشػػكمة ومػػف األفضػػؿ أف 

 باستمرار.
 :وتأتي ىذه الخطوة بعػد إتمػاـ ، تعني المعايير العناصر المناسبة لمقرار تحديد معايير القرار

، وتشمؿ معايير القرار عناصر أو عوامؿ مثػؿ )التكمفػة، تشخيص المشكمة ومعرفة مسبباتيا
 الزمف الالـز لتنفيذ الحؿ(.، المواصفات

 تتفاوت المعايير التي تـ تحديدىا في الخطوة السابقة مف حيث  :ريإعطاء قيم وأوزان لممعاي
وبػػػذلؾ يػػػتـ ، ولػػػذا فػػػاف عمميػػػة صػػػنع القػػػرار الفعالػػػة تأخػػػذ فػػػي االعتبػػػار ىػػػذا األمػػػر، أىميتيػػا

 إعطاء قيمة لكؿ معيار.
 :الوسػيمة الممكنػة المتاحػة أمػاـ صػانع القػرار  يقصػد بالبػديؿ الحػؿ أو تطوير الحمول البديمقة

وال بػػػد لصػػػانع القػػػرار أف يفتػػػرض وجػػػود عػػػدة بػػػدائؿ لحػػػؿ أي ، لمتعامػػػؿ مػػػع المشػػػكمة وحميػػػا
 وبالتالي إعطاء الوقت الكافي لتطوير ما أمكف مف البدائؿ.، مشكمة

 :يجري تقييـ ليذه البدائؿ ةبعد تحديد الحموؿ الممكن تقييم الحمول البديمة. 
 :وىنػػا يقػػوـ صػػانع القػػرار باختيػػار الحػػؿ األفضػػؿ مػػف بػػيف الحمػػوؿ  اختيققار البققديل األنسققب

 .استنادًا إلى نتائج التحميؿ الناقد لكؿ بديؿ، البديمة
 :وااللتػػزاـ ، إيصػػاؿ القػػرار لألفػػراد المعنيػػيف بتنفيػػذه لنيػػؿ قبػػوليـ وتفيميػػـ لمقػػرار تنفيققذ القققرار

  .بتنفيذه
 :تقيػػػيـ نتػػػائج تنفيػػػذ القػػػرار ومػػػدى نجاحػػػو فػػػي تحقيػػػؽ األىػػػداؼ يػػػتـ  تقيقققيم فاعميقققة الققققرار

  .المرسومة
 :2001 )محمدو  Megginson and Other (1989: 154) و (130 :2009) وقد وضح زيارة

 أف خطوات عممية اتخاذ القرار كالتالي:  (261
 تحديد المشكمة. 
 تحديد معايير القرار.  
 تحديد أوزاف لممعايير. 
 تحديد البدائؿ. 
 تحميؿ البدائؿ. 
 اختيار أحد البدائؿ. 
 تنفيذ البديؿ المختار. 
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 :خصائص القرار اإلداري -عاشراً 
ليػػة آ( بػػأف القػػرار اإلداري يتصػػؼ بخصػػائص تممييػػا ظػػروؼ اتخػػاذه و 240 :2010)فقػػد بػػيف عبػػوي

 نوجزىا فيما يمي:، صنعو وأىدافو ومجالو
  ألنػػػو يتنػػػاوؿ مصػػػالح ، االجتماعيػػػةيتصػػػؼ القػػػرار اإلداري فػػػي مختمػػػؼ مسػػػتوياتو بالصػػػفة

وتأخذ آثار تنفيػذه صػيغة اجتماعيػة ، مجموعة اجتماعية معينة مف الناس أو المجتمع برمتو
تنعكس مف خالؿ ردود الفعؿ االجتماعية والسياسية واالقتصادية والنفسية عميو مف قبؿ مف 

 .يعنييـ القرار اإلداري
  ىػػو فػػي ، اإلداريػػة التػػي تتطمػػب حػػؿ مشػػكمة مػػاأي قػػرار إداري فػػي أي موقػػؼ مػػف المواقػػؼ

 أنفسػػػيـسػػػبؽ واتخػػػذىا أفػػػراد أو جيػػػات أخػػػرى أو ، الحقيقػػػة امتػػػداد واسػػػتمرار لقػػػرارات أخػػػرى
 األفراد أو الجيات التي يتعيف عمييا اتخاذ قرار جديد في ظروؼ جديدة.

 فػػنحف ال ، ثػػاره تنصػػرؼ دومػػًا إلػػى المسػػتقبؿآبمعنػػى إف ، إف القػػرار اإلداري عمػػؿ مسػػتقبمي
نمػػا نتخػػذ قػػرارًا ، ثػػاره إلػػى مػػا قػػد مضػػىآوتنصػػرؼ  ،نتخػػذ قػػرارًا يتعػػيف تنفيػػذه فػػي الماضػػي وا 
 ثاره إلى فترة مستقبمية.آسيتـ تنفيذه في المستقبؿ وستنصرؼ 

 وعمميػػػػة معقػػػػدة تواجػػػػو متخػػػػذي القػػػػرار ، يعتبػػػػر عممػػػػاء اإلدارة القػػػػرار اإلداري مشػػػػكمة إداريػػػػة
طبػائع المشػكالت المطروحػة أمػاـ متخػذي القػرار وتبػايف  نتيجػة الخػتالؼ، وتحتاج إلى حػؿ
 المواقؼ اإلدارية.

 بؿ عمى مراحػؿ تختمػؼ ، القرار اإلداري ىو نتيجة لعممية معقدة ال يمكف أف تتـ دفعة واحدة
 واإلمكانات المتوفرة لدى متخذ القرار.، باختالؼ طبيعة المشكمة المطروحة

بػأف القػرار اإلداري يتميػز بالخصػائص  بينػوافقػد  ( 33 :2010) طعمػةو  (226 :2012) أما عػواد
 التالية:
 وبيػاف إجػراءات تنفيػذ األعمػاؿ وتحديػد ، نجػازيتـ اتخاذه داخػؿ المنظمػة لتسػييؿ عمميػات اإل

 كيفية الحصوؿ عمى الموارد.
  وتحديد مراكز السمطة والمسؤولية، الستقرار الييكؿ التنظيمي ميمةتعتبر القرارات اإلدارية ،

 ى المركزية أو الالمركزية التي يتـ تطبيقيا بالمنظمة.ومد
 وتنظػيـ ، تيتـ القرارات اإلدارية بتدفؽ البيانػات والمعمومػات فيمػا بػيف إدارات وأقسػاـ المنظمػة

 عمميات االستفادة منيا.
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 الصعوبات التي تعترض عممية اتخاذ القرار: -حادي عشر
يمكػف أف تعتػرض عمميػة اتخػاذ القػرار عمػى بػأف الصػعوبات  (32 :1997)لقد حػدد مشػرقي

 النحو التالي:
 :وقػد تنصػب  ،يمقػى المػدير صػعوبة فػي تحديػد المشػكمة عدم إدراك المشكمة وتحديدها بدقة

 وعدـ التعرض إلى المشكمة الحقيقية. ،قراراتو عمى حؿ المشاكؿ الفرعية مف ىذه المشكمة
 فقػد تتعمػؽ األىػداؼ  ،التػي يمكػف أف تتحقػؽ باتخػاذ القػرار عدم القدرة عمقى تحديقد األهقداف

بتحديد رقـ مبيعات في منظمة إنتاجية مػا وبالتػالي يجػب إدراؾ ىػذه األىػداؼ الرئيسػة حتػى 
ومػػف ثػػـ العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ األىػػػداؼ  ،ال تتعػػارض مػػع األىػػداؼ الفرعيػػة ضػػمف المنظمػػػة

 .األكثر أىمية ثـ االنتقاؿ إلى األىداؼ األخرى
 مزايػػا وعيػػوب البػػديؿ المتوقػػع  إلػػىبغيػػة إمكانيػػة التعػػرؼ  ئققة التققي تعمققل فيهققا المؤسسققةالبي

والمقصػػػػود بالبيئػػػػة التقاليػػػػد والعػػػػادات والقػػػػوانيف والتغيػػػػرات والعالقػػػػات اإلنسػػػػانية والظػػػػروؼ 
وتتجمػػػػػى ، االقتصػػػػػادية والماليػػػػػة والسياسػػػػػية والتشػػػػػريعات الحكوميػػػػػة والتطػػػػػورات التكنولوجيػػػػػة

حيػػث يػػتـ مػػف خػػالؿ  ،منفعػػة ـمعنويػػة أ ـر سػػواء كانػػت ماديػػة أيالمعػػاي الصػػعوبة فػػي تحديػػد
فمػثاًل ، ير ممموسػةير تحويؿ النتائج غير الماديػة أو األحكػاـ الشخصػية إلػى معػايىذه المعاي

المعيػػار المناسػػب لقيػػاس مػػدى الفاعميػػة الكميػػة لعمميػػة اإلنتػػاج قػػد تػػرتبط بمقيػػاس يشػػير إلػػى 
 أو في خدمة المجتمع. مساىمتيا في اإليرادات الكمية

 :قػػد يكػػوف المػػدير واقعػػًا عنػػد اتخػػاذ قػػراره تحػػت تػػأثير بعػػض العوامػػؿ  شخصققية متخققذ القققرار
وما ينجـ عنو مف  ،كالقيود الداخمية التي تشمؿ التنظيـ اليرمي الذي تقرره السمطة السياسية

التػػػالي يػػػنجـ وب ،وضػػػرورة التقيػػػد بػػػاإلجراءات الداخميػػػة أو قيػػػود خارجيػػػة، بيروقراطيػػػة وجمػػػود
عنيػػا خضػػوع اإلدارة لسػػمطة أعمػػى كالسػػمطة السياسػػية التػػي تحػػدد الغايػػات الكبػػرى الواجػػب 
، تحقيقيػػا ممػػا تػػنعكس سػػمبيًا عمػػى أفكػػاره وتطمعاتػػو ممػػا يػػؤثر سػػمبًا عمػػى المؤسسػػة ونجاحيػػا

يضػػػاؼ إلػػػى ذلػػػؾ درجػػػة ذكائػػػو وخبراتػػػو وقدراتػػػو العمميػػػة والعقميػػػة والجسػػػدية وموقعػػػو داخػػػؿ 
 .التنظيـ

 ارات كمػا ر فػي اتخػاذ القػ ميمةتعد المعمومات  :عمومات والخوف من اتخاذ القراراتنقص الم
 ةويجػب أف تكػوف المعمومػات ممثمػ، أف اإلنتاج يعتبر المواد األولية ىي األساس فػي إنتاجػو

وىذه المعمومات جوىرية تمكػف اإلدارة مػف اسػتخداميا ووضػع التقػديرات ، اىر المدروسةو لمظ
ونظػػػرا لضػػػيؽ  ،حػػػوؿ األوضػػػاع القائمػػػة والتنبػػػؤ بمػػػا سػػػتكوف عميػػػو األمػػػور مسػػػتقبالالالزمػػػة 

الوقت لدى المدير فال يستطيع اإلحاطة بالبيانات الالزمة حتى يستطيع دراستيا وبالتػالي ال 
 يستطيع تقييـ البدائؿ المتاحة لديو حتى يتسنى لو اختيار البديؿ األمثؿ. 

 :باآلتي تتمثؿ القرار اتخاذ ومشاكؿ صعوبات بأف أوضح فقد (29 :2010)أما طعمة
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 ىذه تحديد في تجاىمو أو أىدافو تحديد في القرار متخذ إخفاؽ إف األهداف: تحديد في اإلخفاق 

 إلػى الوصػوؿ يجعػؿ ممػا ،التركيػز إلػى بمجمميػا العمميػة افتقػار إلػى سػيؤدي ذلؾ فإف ،األىداؼ

 .صعب أمر ومقبولة مرضية نتيجة
 شأنو مف ذلؾ فاف ،ضيؽ منظور ضمف اً مقيد القرار متخذ يكوف عندما ضيق:  منظور اداعتم 

 عمػػػى تػػػؤثر منطقيػػػة إبداعيػػػة بطريقػػػة التفكيػػػر فػػػي واإلخفػػػاؽ والمالئمػػػة الفعالػػػة القػػػرارات تفويػػػت

 القرار. سالمة
 خيػػار كػػؿ عنػػد القػػرار متخػػذ يتوقػػؼ لػػـ عنػػدما المناسققب: بالشققكل الخيققارات ميتقيقق فققي اإلخفققاق 

 اً متسػػرع القػػرار فسػيكوف ،ومزايػػاه خيػػار كػؿ نتػػائج ومعرفػة بعمػػؽ ومدروسػػة متأنيػة وقفػػو مطػروح
. اليدؼ عف تختمؼ والنتيجة  المرسـو

 لممشػكمة الػواقعي اإلدراؾ مػف القرار متخذ يتمكف ال عندما بدقة: وتحديدها المشكمة إدراك عدم 

 دوف الفرعيػة المشػكالت عمػى كػزتر  قػرارات اتخػاذ نحػو جيػوده تتوجػو قػد دقيػؽ بشػكؿ وتحديدىا

 الرئيسة. المشكمة إلى ذلؾ يؤدي أف
 والػروتيف الجمػود مثػؿ القيػود لػبعض خاضػعاً  القػرار متخػذ يكػوف عنػدما الققرار: متخقذ شخصية 

 وتطمعاتو. القرار متخذ أفكار عمى تنعكس سمبية ثارآ إلى ذلؾ سيؤدي وغيرىا اليرمي والتنظيـ
 المعمومػات كػـ عمػى وفعاليتػو القرار نجاح يعتمد :القرارات ذاتخا من والخوف المعمومات نقص 

 .المشكمة حوؿ المتوافرة الصحيحة
 نصػؼ يمثػؿ ،المشػكمة لحقػائؽ القػرار متخػذ إدراؾ لعػؿ لممشقكمة: الققرارات متخقذ تفهم صعوبة 

 تحقيقو. إلى يصبو الذي اليدؼ ومعرفة المشكمة أبعاد بكؿ اإللماـ ينبغي وعميو ،حميا
 الصػػػعوبات مػػػف الكثيػػػر تواجػػػو القػػػرار اتخػػػاذ عمميػػػة بػػػأف بينػػػوا فقػػػد (87 :2010)وآخػػػروف ،فيػػػاض أمػػػا

 يمي: ما أىميا مف والمشكالت
 بدقة وتحديدىا المشكمة إدراؾ صعوبة. 
 القرار اتخاذ يحققيا أف يمكف التي األىداؼ تحديد عمى القدرة عدـ. 
 بديؿ لكؿ المتوفرة والعيوب المزايا تحديد عمى القدرة عدـ. 
 وصحتيا دقتيا عدـ أو المعمومات نقص. 
 المتاحة البدائؿ ودراسة المشكمة إلى لمتعرؼ الكافي الوقت تخصيص عدـ.  
 اتخػاذ عمميػة تواجػو التػي الصػعوبات بػأف (278 :1996 )وآخػروف ،زويمػؼ أضاؼ نفسو السياؽ وفي

 ىي: القرارات
 يمثػػػؿ المشػػػكمة لحقػػػائؽ اإلدارة رجػػػؿ إدراؾ فإ إذ اإلداري: لمموقػػػؼ اإلدارة تفيػػػـ فػػػي الصػػػعوبة 

 .تحقيقيػػا إلػػى ترمػػي التػي األغػػراض إلػػى ويتعػرؼ ،أبعادىػػا يػػدرؾ أف عميػو وليػػذا ،حميػػا نصػؼ
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 المعمومػػػػات تػػػػوفر عػػػػدـ إلػػػػى ،واضػػػػح وبشػػػػكؿ لمموقػػػػؼ اإلدارة رجػػػػؿ إدراؾ فػػػػي الخمػػػػؿ ويرجػػػػع

 بيا. الوثوؽ صعوبة أو ،أصالً  الحقائؽ تمؾ قمة أو ،بو المتعمقة والحقائؽ
 العناصر. بيف العالقة أو المشكمة عناصر تحديد في الصعوبة 
 وىو ،توصياتو وقوة اإلدارة رجؿ استنتاجات متانة تتوقؼ إذ والتوصيات: االستنتاجات ضعؼ 

 عالقػػػػة وعمػػػػى ،االسػػػػتنتاج عمػػػػى قدرتػػػػو عمػػػػى ،حميػػػػا بيػػػػدؼ لمقػػػػرار لمتوصػػػػؿ المشػػػػكمة يتنػػػػاوؿ

 وتطويرىا. توصياتو بناء عمى وبقدرتو ،لممشكمة لتحميمو االستنتاج
 أساليب تحسين القرارات اإلدارية وزيادة فاعميتها: -ثاني عشر

 ،مػف األسػاليب التػي يمكػف مػف خالليػا تحسػيف القػرارات اإلداريػة اً ( عػدد77 :2010)لقد أورد عمياف
 ومنا ما يمي:

 مما يساعد عمى إيجاد البدائؿ المناسبة ليا.، فيـ المشكمة اإلدارية عمى نحو تاـ 
 ممػػا سػػاعد عمػػى زيػػادة فيميػػـ لمقػػرار ودعميػػـ لػػو، إشػػراؾ العػػامميف فػػي عمميػػة صػػنع القػػرار ،

 وعدـ معارضتو.
 مما يزيد مف موضوعيتو.، تجنب العواطؼ واألىواء الشخصية أثناء اتخاذ القرار 
 ممػػا ، تفػػويض سػػمطة اتخػػاذ القػػرارات العاديػػة والروتينيػػة إلػػى مػػدراء الػػدوائر واألقسػػاـ والشػػعب

 لمدراء عمى التفرغ التخاذ القرارات الميمة والحساسة.يساعد ا
 متابعة التغيرات والتطورات التي تحدث في البيئتيف الداخمية والخارجية لممؤسسة. 
 عمػى  -قػدر اإلمكػاف -وعػدـ االعتمػاد، إيجاد الحموؿ)القرارات(اإلبداعيػة والمبتكػرة لممشػكالت

 حموؿ جاىزة أو سبؽ تبنييا في قرارات سابقة إال عند الضرورة.
 بمعنػػى إمكانيػػة تعػػديؿ القػػرار المتخػػذ عنػػدما تسػػتجد ، تبنػػي مبػػدأ المرونػػة فػػي اتخػػاذ القػػرارات

 أمور تقتضي ذلؾ.
 ممػا يسػاعد عمػى إمػداد المػديريف بالمعمومػات الالزمػة ، إيجاد نظاـ معمومػات إداري محوسػب

 رارات الصحيحة.ليـ التخاذ الق
عػػدد األسػػاليب التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا تحسػػيف القػػرارات اإلداريػػة فقػػد  (153 :2006) أمػػا الصػػيرفي

 وىي:
 :ضرورة توفر المعمومات الالزمة التخاذ القرارات التي تتعمؽ 

 .بالموقؼ موضوع القرار -
 .العوامؿ المحددة لمموقؼ -
 .النتائج المرتبطة بالقرار -

 القرار أف يتوفر في متخذ: 
 .القدرة عمى التحميؿ والذكاء وبعد النظر -
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 .المؤثرة في القرار االستراتيجيةتحديد المتغيرات  -
 .إلقناعيـ بأىمية االلتزاـ بتنفيذ القرار اآلخريفالقدرة عمى التعامؿ مع  -
 .إلقناعيـ بأىمية االلتزاـ بتنفيذ القرار اآلخريفالقدرة عمى التعامؿ مع  -

 ميـ لفرؽ العمؿ المعاونة لمتخذ القراراالختيار الس. 
 الصياغة الجيدة لمقرار. 
  والمرؤوسيفتوفر الثقة بيف الرؤساء. 
 توفر نظاـ جيد لممعمومات ولالتصاؿ ولمرقابة والمتابعة. 

 بأف مف أساليب تحسيف القرارات اإلدارية وزيادة فعاليتيا واأورد فقد (88 :2010)وآخروف ،قدادة أما
 :ما يمي
 وعدـ الوقوع فييا ثانياً  ،مف أخطاء الماضي اإلفادة. 
  في الحاالت الطارئة إالالتروي في اتخاذ القرار وعدـ االستعجاؿ فيو. 
 تػػدار  آالتفيػػـ ليسػػوا ، األخػػذ بعػػيف االعتبػػار درجػػة تػػأثير القػػرار عمػػى العػػامميف المنفػػذيف لػػو

 حسب الرغبة.
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  الثالثالمبحث 
 العاليوزارة التربية والتعميم 

 :توطئة
تبػػػػيف أنػػػػو بعػػػػد تسػػػػمـ   (www.mohe.gov.ps)لكترونػػػػي بػػػػالرجوع إلػػػػى موقػػػػع الػػػػوزارة اإل

تشػػكمت وزارة التربيػػة والتعمػػيـ ، 1994ميػػاـ التعمػػيـ فػػي فمسػػطيف عػػاـ ، السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية
التعمػػيـ أنيطػػت صػػالحيات التعمػػيـ العػػالي بػػوزارة جديػػدة حممػػت اسػػـ وزارة  1996وفػػي عػػاـ ، العػػالي

وفػي تعػديؿ وزاري   فيمػا ظمػت الػوزارة األـ تحمػؿ اسػـ وزارة التربيػة والتعمػيـ.، العالي والبحػث العممػي
تػػػـ إعػػػادة دمػػػج الػػػوزارتيف فػػػي وزارة واحػػػدة حممػػػت اسػػػـ وزارة  2002عمػػى الحكومػػػة الفمسػػػطينية عػػػاـ 

لفمسطيني وتطويره في مختمؼ تتولى الوزارة مسؤولية اإلشراؼ عمى التعميـ ا، و التربية والتعميـ العالي
وتسعى لتوفير فرص االلتحاؽ لجميع مف ىػـ فػي   في قطاعي التعميـ العاـ والتعميـ العالي.، مراحمو

وكػػػذلؾ تحسػػػيف نوعيػػػة وجػػػودة التعمػػػيـ والػػػتعمـ لالرتقػػػاء بػػػو بمػػػا يػػػتالءـ مػػػع مسػػػتجدات ، سػػػف التعمػػػيـ
مػػػػف أجػػػؿ إعػػػػداد المػػػػواطف ، تعميمػػػيوكػػػػذلؾ تنميػػػة القػػػػوى البشػػػرية العاممػػػػة فػػػي القطػػػػاع ال  العصػػػر.

 .بكفاءة واقتدار بكؿ والقادر عمى القياـ بواجباتو، الفمسطيني المؤىؿ
، 1994منػذ تولييػا قيػادة دفػة التعمػيـ عػاـ ، حرصت وزارة التربية والتعميـ العػالي الفمسػطينية

، اسػية صػعبةوسط ظػروؼ سي، وبذلت جيودًا كبيرة في ىذا المجاؿ، عمى النيوض بالعممية التربوية
خّمفيػػػػػػا االحػػػػػػتالؿ ، وبنيػػػػػػة تربويػػػػػػة شػػػػػػبو مػػػػػػدمرة، وورثػػػػػػت تركػػػػػػة ثقيمػػػػػػة، فقػػػػػػد تحممػػػػػػت عبئػػػػػػًا كبيػػػػػػراً 

وألف الػوزارة  ،ووضعت ذلؾ نصب عينييا ىػدفًا لمتحقيػؽ، وأخذت عمى عاتقيا أف تنجح  اإلسرائيمي.
الجػػودة فيمػػا ومػػدى أىميػػة تحقيػػؽ معػػايير ، تػػدرؾ مػػدى أىميػػة تطػػوير التعمػػيـ العػػاـ وتحسػػيف نوعيتػػو

لخمػػؽ قاعػػدة تربويػػة قػػادرة ، فقػػد عممػػت جاىػػدة لتػػدريب المعممػػيف وتػػأىيميـ، يتعمػػؽ بػػالتعميـ الجػػامعي
عصػػػػر المعمومػػػػات المتسػػػػارعة ، عمػػػػى األخػػػػذ بيػػػػد أطفػػػػاؿ فمسػػػػطيف نحػػػػو مجريػػػػات العصػػػػر الحػػػػديث

 (1200)وأصػبح لػدييا أكثػر مػف ، لى المدارسإفعممت عمى إدخاؿ الحاسوب ، والتكنولوجيا الحديثة
وتػػػػـ ربػػػػط بعػػػػض ىػػػػذه المػػػػدارس بشػػػػبكة المعمومػػػػات العالميػػػػة ، مختبػػػػر حاسػػػػوب يسػػػػتخدميا الطمبػػػػة

وفػػي اسػػتمرار ليػػذه الجيػػود تبنػػت خطػػة لتػػدريب جميػػع المعممػػيف الفمسػػطينييف فػػي دورات ، نترنػػت""اإل
بالتعػاوف  تػدريب وتأىيػؿ المعممػيف اسػتراتيجيةوتعمؿ حاليًا عمػى تنفيػذ ، مستمرة لرفع كفاءتيـ وأدائيـ

 .مع الجامعات
فقػد تبنػت الػوزارة ، وضمف جيودىا الرامية إلى إيجاد بنية تحتيػة فػي المجػاؿ المينػي والتقنػي

أيضػػًا تشػػمؿ تطػػوير نظػػاـ التعمػػيـ والتػػدريب المينػػي والتقنػػي والمصػػادر البشػػرية وتطػػوير  اسػػتراتيجية
وتػػػدرؾ الػػػوزارة أف دربيػػػا ، المػػػوارد الماديػػػة والمنػػػاىج واألنظمػػػة والتشػػػريعات المتعمقػػػة بػػػالتعميـ المينػػػي
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لػػػى وسيفضػػػي إ، باإلنجػػػازاتسػػػيحفؿ ، غيػػػر أنػػػو بالعزيمػػػة والتصػػػميـ والمثػػػابرة واإلرادة، طويػػػؿ وشػػػاؽ
 .نياية مشرقة ومشّرفة

وزارة التربيػػػة ( تبػػػيف أيضػػػًا أف (www.mohe.psلكترونػػػي جوع إلػػػى موقػػػع الػػػوزارة اإلوبػػػالر 
مػف ، والتعميـ العالي تسعى إلى توفير التعميـ لمجميع وتحسيف نوعيتو ومعاييره فػي جميػع المسػتويات

، المتعممػػيف لمتكيػػؼ مػػع متطمبػػات عصػػر االتصػػاالت وتكنولوجيػػا المعمومػػاتأجػػؿ تمبيػػة احتياجػػات 
ىميـ لمػػدفاع عػػف الحقػػوؽ الوطنيػػة ؤ وتوسػػعة فكػػرىـ فػػي بيئػػة صػػحية متوازنػػة تػػ، وتعميػػؽ فيميػػـ لمػػديف
وذلػػػؾ بالتعػػاوف مػػػع الػػوزارات األخػػػرى ، واالنفتػػػاح عمػػى المجتمعػػػات اإلنسػػانية، وأداء الواجػػب بكفػػاءة
 االسػػتراتيجيةكوميػػة والمؤسسػػات اإلقميميػػة والدوليػػة فػػي إطػػار الخطػػة التطويريػػة والمنظمػػات غيػػر الح

 .ويضمف جودة األداء، االستراتيجيةالتربوية لموزارة بما يحقؽ المشاركة 

 صبلحيات ومهام الوزارة: -أوالً 
والتعمػػيـ ( وضػػعت وزارة التربيػػة (www.mohe.psلكترونػػي وبػػالرجوع إلػػى موقػػع الػػوزارة اإل

 منيا:، ـ2013لسنة  (1ضمف قانوف التربية والتعميـ رقـ ) ،( ميمة وصالحية16العالي لنفسيا )
  وضػػػع السياسػػػػات العامػػػػة والخطػػػػط لتطػػػػوير العمػػػػؿ التعميمػػػػي بمػػػػا يػػػػتالءـ والخطػػػػة الوطنيػػػػة

 لمتنمية.
 يـ إنشػػػاء المؤسسػػػات التعميميػػػة بأنواعيػػػا ومسػػػتوياتيا المختمفػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مؤسسػػػات التعمػػػ

 .ومراكز تعميـ الكبار ومحو األمية وذوي االحتياجات الخاصة والتعميـ المستمر ،الميني
 توفير األبنية الصالحة لممؤسسات التعميمية بما يتناسب وأىداؼ المنياج والعممية التعميمية ،

 بحسب احتياجاتو. كؿٌ ، وذوي االحتياجات الخاصة
  ومينيًا وأخالقيًا إلدارة المؤسسات التعميمية واإلشراؼ توفير الكوادر البشرية المؤىمة أكاديميًا

 عمييا ومتابعتيا.
  تػػدريب مػػوظفي الػػػوزارة لتحسػػيف مسػػػتواىـ العممػػي والمينػػػي وتوجيػػو قػػػدراتيـ لتحقيػػؽ أىػػػداؼ

 النظاـ التعميمي وغاياتو.
 شراؼ عمى المؤسسات التعميمية وفؽ أحكاـ ىذا القانوف واألنظمة التي تصدر بمقتضاه.اإل 
 يع البحث العممي ونشر نتائجو لغايات تطوير العممية التعميمية وتحسينيا.جتش 
  تنسػػػػيؽ العالقػػػػة مػػػػع المجتمػػػػع المحمػػػػي والمؤسسػػػػات األىميػػػػة المختمفػػػػة بمػػػػا يخػػػػدـ العمميػػػػة

 .التعميمية
  إنشاء الوحدات اإلدارية الالزمة لموزارة لتمكينيا مف القياـ بأعماليػا عمػى نحػو يضػمف حسػف

 نجازه.إ سير العمؿ وسرعة

http://www.mohe.ps)/
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 ويسػاعده عػدد  ،إنشاء مديرية لمتربية والتعميـ أو أكثر في كؿ محافظة يرأسيا مػدير لممديريػة
ورفػػػػع مسػػػػتواه فػػػػي  ،وتنػػػػاط بيػػػػا مسػػػػؤولية التعمػػػػيـ، مػػػػف المػػػػوظفيف حسػػػػب ىيكميػػػػة معتمػػػػدة

 المؤسسات التعميمية التابعة ليا.
 لمتطمبػات الصػحية واألمنيػة لتػوفير ا ،إصدار المواصفات العامػة الخاصػة باألبنيػة المدرسػية

 والمناخية واالحتياجات الخاصة لجميع لمطمبة.
  تييئػػة الفػػرص والوسػػائؿ لممعممػػيف فػػي المؤسسػػات التعميميػػة العامػػة لتنميػػة ميػػاراتيـ العمميػػة

 .والتربوية
 :ةالوصف الوظيفي لممناصب العميا في الوزار  -ثانياً 

ة فػي السػمطة ار الييكػؿ التنظيمػي لمػوز بػأف  (2004) حسب الييكمية النموذجية لموزارات لسنة
 عمى النحو التالي:يكوف الوطنية الفمسطينية 

 ولػػة لػػو ىػػو الػػرئيس األعمػػى فػػي وزارتػػو ويمػػارس فييػػا السػػمطات والصػػالحيات المخَ  :الػػوزير
ويمػػارس بصػػفة ، بموجػػب القػػانوف األساسػػي المعػػدؿ والقػػرارات الصػػادرة عػػف مجمػػس الػػوزراء

 التالية:خاصة االختصاصات 
  .إقراراىاعمى تنفيذىا بعد  واإلشراؼة العامة بوزارتو ساقتراح السيا .1
صدار ،عمى سير العمؿ في وزارتو اإلشراؼ .2  .لذلؾ الالزمةالتعميمات  وا 
 .تنفيذ الموازنة العامة ضمف االعتمادات المقررة لوزارتو .3
 .مشروعات القوانيف الخاصة بوزارتو وتقديميا لمجمس الوزراء إعداد .4
العميػا فػي وزارتػو فػي  اإلدارةوكيػؿ الػوزارة أو غيػره مػف مػوظفي  إلىتفويض بعض سمطاتو  .5

 حدود القانوف.
  أن:فقد نصت المادة الخامسة عمى  ،(2004)وطبقًا لمقوانين والموائح التنفيذية لسنة 

 :مػػوظفي الفئػػة األولػػى إلػػىوينتمػػي بالضػػرورة  ،ىػػو أعمػػى موظػػؼ فػػي الػػوزارة وكيػػؿ الػػوزارة ،
العامػػة والوحػػدات التنظيميػػة المرتبطػػة بػػو وينسػػؽ  اإلداراتالمباشػػر عمػػى  اإلشػػراؼويمػػارس 
أماـ الوزير عف تنفيذ السياسة العامة والخطة السنوية لموزارة ويمػارس  وؿؤ مسوىو ، أعماليا

 التالية: المياـبصفو خاصة 

 .تقديميا لموزيرو تحضير خطة عمؿ الوزارة وموازنتيا السنوية  .1

 .الخاصة بالوزارة واألنظمةمشاريع القوانيف  إعدادعمى  اإلشراؼ .2

 .عف الوزير في المجاالت التي يفوضو بيا فقطاإلنابة  .3

 .الوزير إلىوالترقيات والتنقالت  التعيينات تنسيب .4
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فعالػػة والتأكػػد مػػف التػػدفؽ  إدارةالتوجييػػات والتعميمػػات التنفيذيػػة لمرؤوسػػيو وتطبيػػؽ  إصػػدار .5
 .في الوزارة اإلداريةوالدائـ لممعمومات بيف الوحدات  الالـز

عػػف  والؤ مسػػموظػػؼ حكػػومي مػػف مػػوظفي الفئػػة األولػػى ويكػػوف فيػػو  الوكيػػؿ المسػػاعد:أمػػا 
إشػرافو ويمػارس بصػفو خاصػة الميػاـ ويعمػؿ تحػت  ،مجاؿ عمؿ محدد في الوزارة تجػاه وكيػؿ الػوزارة

 التالية:
  .بو اطةنالمائر التخصصية العامة والدو  اإلداراتعمى عمؿ  اإلشراؼ .1
 .لمرؤوسيوالتوجييات والتعميمات التنفيذية  إصدار .2
 .الخطة العامة لموزارة إعداداالشتراؾ مع وكيؿ الوزارة في  .3
 .بو لوكيؿ الوزارة اطةنالموالترقيات والتنقالت في الدوائر  التعييناتتنسيب  .4

يػػػو موظػػػؼ حكػػػومي مػػػف الفئػػػة األولػػػى ويتػػػولى ف :المػػػدير العػػػاـ حسػػػب المػػػادة السػػػابعةأمػػػا 
وكيػؿ الػوزارة أو الوكيػؿ  ـمباشػر أمػا والؤ مسػويكوف  ،العامة في الوزارة اإلدارةالمباشر عمى  اإلشراؼ

 .اإلدارةىذه عمى عمؿ  اإلشراؼالمساعد المناط بو 
 وحسب المادة الثالثة يتكون الهيكل التنظيمي لموزارة من الوحدات التالية:

العامة مف عػدد  اإلدارةوتتكوف ، مدير عاـويشرؼ عمى كؿ منيا ويدير شؤونيا  :العامة اإلدارة .1
 مف الدوائر.

ويمكػػف أف تحتػوي الػدائرة عمػػى عػدد مػػف ، ويشػرؼ عمػػى كػؿ منيػا ويػػدير شػؤونيا مػدير الػدوائر: .2
 .األقساـ

ف يحتػوي القسػـ عمػى عػدد مػ أفويمكػف ، ويشرؼ عمػى كػؿ منيػا ويػدير شػؤونيا رئػيس األقساـ: .3
 .الشعب

وىػػػي أصػػػغر لبنػػػة فػػػي بنيػػػة الػػػوزارة ، ويشػػػرؼ عمػػػى كػػػؿ منيػػػا ويػػػدير شػػػؤونيا رئػػػيس الشػػػعب: .4
 .الييكمية

وتضػـ ديػواف ، اإلداريجانب التسمسػؿ اليرمػي إلى الوحدات المساندة والمرتبطة مباشرة بالوزير  .5
 .الوزير والرقابة الداخمية ومكاتب أخرى مثؿ التخطيط والعالقات العامة

وتضػـ ، اإلداريجانػب التسمسػؿ اليرمػي إلػى الوحدات المساندة والمرتبطة مباشرة بوكيػؿ الػوزارة  .6
 مكتب وكيؿ الوزارة ومكاتب أخرى حسب احتياجات العمؿ.

 :اإلدارة العامة لمشئون اإلدارية -ثالثاً 
 :أهداف اإلدارة العامة لمشئون اإلدارية

وف ؤ بأف اإلدارة العامة لمشتبيف ( www.mohe.ps )لكترونيلوزارة اإلوبالرجوع إلى موقع ا
وف اإلداريػػػة إلػػػى تطبيػػػؽ السياسػػػات العامػػػة وخطػػػط وزارة التربيػػػة ؤ اإلداريػػػة تيػػػدؼ اإلدارة العامػػػة لمشػػػ
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والتعمػػػػيـ العػػػػالي فػػػػي النػػػػواحي اإلداريػػػػة والماليػػػػة لموصػػػػوؿ إلػػػػى الحػػػػد األعمػػػػى مػػػػف اإلنتاجيػػػػة وتقػػػػديـ 
 الخدمات الالزمة لمموظفيف بالسرعة الفائقة.

 :أهم المهام الرئيسة لهذ  اإلدارة تتمخص في اآلتي
  تزويد أجيزة وزارة التربية والتعميـ ومؤسسات التعميـ العالي التابعة ليػا والمػديريات والمػدارس

قػانوف  وفػؽ نظػاـ، وذلؾ مف خالؿ إدارة عمميات تعييف المػوظفيف، بالكوادر المؤىمة الالزمة
وبالتعػاوف مػع ديػواف المػوظفيف العػاـ ووزارة الماليػة واألمانػة العامػة لمجمػس ، الخدمة المدنية

 .الوزراء
 اإلشػػراؼ عمػػى شػػؤوف المػػوظفيف مػػف حيػػث حفػػظ الوثػػائؽ فػػي ممفػػات مػػع تنظػػيـ السػػجالت ،

اتيـ وتنفيػذ ومتابعػة اإلجػراءات المتعمقػة بتعييػنيـ وتػرفيعيـ وترقيػ، وتحديث بيانات الموظفيف
جازاتيـ  .ونقميـ وانتدابيـ وا 

 نيػػػاء ، متابعػػػة اإلجػػػراءات المتعمقػػػة بالمسػػػمؾ الػػػوظيفي لممػػػوظفيف وضػػػبط ومتابعػػػة دواميػػػـ وا 
وذلػػؾ مػػف ، وصػػرؼ الرواتػػب والعػػالوات والزيػػادات التػػي ُتسػػتحؽ ليػػـ، خػػدماتيـ واسػػتقاالتيـ

 خالؿ متابعة اإلجراءات المتعمقة بيـ.
 وأسػس اختيػار ، لتحديػد احتياجػات الػوزارة مػف الوظػائؼ المساىمة في وضع الخطط الالزمة

وذلػؾ بالتعػاوف مػع مػديريات التربيػة وأجيػزة الدولػة ، وتقييـ أدائيػـ وتنميػة قػدراتيـ، الموظفيف
 .المختمفة في ضوء التشريعات المتبعة

 مهام االدارة العامة لمتخطيط: -رابعاً 
الخاصػػػػة  الميػػػػاـتبػػػػيف بػػػػأف  (www.mohe.psلكترونػػػػي )وبػػػػالرجوع إلػػػػى موقػػػػع الػػػػوزارة اإل

 العامة لمتخطيط تتضمف: باإلدارة
 .المساىمة في رسـ السياسات التربوية العامة لوزارة بالتعاوف مع الجيات ذات العالقة 
 عػػػداد مشػػػروعات الخطػػػط التنمويػػػة فػػػي ضػػػوء األىػػػداؼ واألسػػػس التػػػي تقرىػػػا الػػػوزارة لتمػػػؾ إ

 وتقويميا.الخطط ومتابعة تنفيذىا 
 دارات العامػػػػػة ومػػػػػديريات التربيػػػػػة وتطػػػػػوير تحديػػػػػد االحتياجػػػػػات عمػػػػػى مسػػػػػتوى البػػػػػرامج واإل

 مكانيات الفنية الخاصة بذلؾ.اإل
  تنسػػػػيؽ الجيػػػػود الخاصػػػػة بتػػػػدريب العػػػػامميف عمػػػػى مسػػػػتوى الػػػػوزارة والمػػػػديريات فػػػػي البػػػػرامج

 شراؼ التربوي.دارة العامة لمتدريب واإلالمختمفة بالتعاوف مع اإل
 مػػػع ورصػػػد األنظمػػػة والتعميمػػػات التربويػػػة بػػػالوزارة وتحػػػديثيا دوريػػػًا بالتعػػػاوف مػػػع الجيػػػات ج

 المعنية.
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 لكترونيػػػًا عػػػف التعمػػػيـ ا  حصػػػائية والبيانػػػات التربويػػػة ورقيػػػًا و صػػػدار التقػػػارير والمنشػػػورات اإلإ
 العالي والتعميـ العاـ.

  ة المختمفة في الوزارةعداد القوانيف واألنظما  المساىمة في تطوير اليياكؿ التنظيمية و. 
 قتراح التعديالت الالزمة عمى السياسات التربوية المتبعة لتنفيذ أىداؼ الخطط التطويرية.إ 
  ًوالنػدوات مػف خػالؿ توصػيات المػؤتمرات  ودوليػاً  متابعة الخطط االستراتيجية التربوية اقميميػا

نظػػػػػاـ التعمػػػػػيـ الخبػػػػػرات فػػػػػي المجػػػػػالت التربويػػػػػة المختمفػػػػػة لممسػػػػػاىمة فػػػػػي تطػػػػػوير  وتبػػػػػادؿ
 الفمسطيني.

 حصائية وحوسبتيا.شراؼ عمى منيجية جمع البيانات اإلاإل 
 الخطط والمشاريع التي يجري تنفيذىا. والتطبيقية وتقييـعداد الدراسات التربوية النظرية إ 
  جمػػػػع الوثػػػػائؽ والكتػػػػب التربويػػػػة والمجػػػػالت العمميػػػػة والدراسػػػػات والبحػػػػوث العمميػػػػة والتربويػػػػة

 .لإلفادةوتنظيميا لتسييؿ استخداميا 
 دارات العامة بالوزارة ومديريات التربيػة وتػدريب  العػامميف عمػى تطوير قواعد البيانات في اإل

 استخداميا.
 عممػػػي بمػػػا يمبػػػي حاجػػػات الػػػوزارة والنظػػػاـ المسػػػاىمة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التخطػػػيط والبحػػػث ال

  .التعميمي
  المساىمة في بناء قواعد البيانات النوعية والكمية والتخصصية في قطاع التعميـ العػالي فػي

 الوزارة والعمؿ عمى تحديثيا دوريًا.
 مهام وواجبات االدارة العامة لممشاريع: -خامساً 

دارة العامػػة ( تبػػيف بػػأف واجبػػات وميػػاـ اإلwww.mohe.ps) لكترونػػيبػػالرجوع الػػى موقػػع الػػوزارة اإل
 لممشاريع تتمثؿ في النقاط التالية:

 .نقاش مع المانحيف حوؿ أولويات واحتياجات الوزارة 
  لى مقترحات مشاريع.إالعمؿ عمى ترجمة االحتياجات 
 عداد المقترحات التفصيمية لممشاريعإ. 
  عداد التقارير الدورية والتقييـ.ا  تنفيذ المشاريع و متابعة 
  دارة المشاريع وبناء قاعدة بيانات محوسبة خاصة بالمشاريع.إتطوير نظاـ 
  اتوتػػػػػوفير الػػػػدعـ الفنػػػػي لػػػػػإلدار  ،دارة المشػػػػاريعا  جػػػػراءات و إتحضػػػػير بػػػػرامج تػػػػدريب حػػػػػوؿ 

 المختمفة.
 .ضماف تطبيؽ المشاريع وربطيا في الخطة الخمسية لموزارة 

http://www.mohe.ps/
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  تخػػاذ الػػى لجنػػة السياسػػات والتخطػػيط عنػػد إتكػػويف وجيػػة نظػػر معينػػة عػػف المشػػاريع ورفعيػػا
 يا أو تطويرىا.ئقرار تعميميا أو الغا

 :تكنولوجيا المعمومات وحدة -سادساً 
بػػأف مفيػػـو تكنولوجيػػا اتضػػح  ((www.mohe.psلكترونػػي وبػػالرجوع إلػػى موقػػع الػػوزارة اإل

أحػػػد المػػػوارد األساسػػػية الواجػػػب اسػػػتثمارىا مػػػف قبػػػؿ اإلدارات الحديثػػػة ألتمتػػػػة  المعمومػػػات أضػػػحى 
أعماليػػا اإلداريػػة والفنيػػة ولالرتقػػاء بمسػػتوى أداء تشػػكيالتيا. إذ يعتبػػر معيػػار مسػػتوى اسػػتخداـ مػػوارد 

ف أكمػػػػا ، اإلداري ألي مؤسسػػػػة تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات مػػػػف المعػػػػايير األساسػػػػية لقيػػػػاس مػػػػدى التقػػػػدـ
االرتقاء بمستوى استخداـ موارد تكنولوجيا المعمومات يعتبر مف المياـ الرئيسة التي ال تػزاؿ تحػرص 

 العديد مف المؤسسات التعميمية والبحثية في دوؿ العالـ المتقدـ عمى تحقيقيا وديمومتيا.
، نولوجيػا المعمومػات كوحػدة مسػاندةلذلؾ قامػت وزارة التربيػة والتعمػيـ العػالي بإنشػاء وحػدة تك

تقػػـو بتقػػديـ أعمػػاؿ اإلسػػناد الفنػػي المػػرتبط بتكنولوجيػػا المعمومػػات لكافػػة التشػػكيالت اإلداريػػة التابعػػة 
 .لوزارة التربية والتعميـ العالي

 :أهداف الوحدة
  تػػػوفير البنيػػػة التحتيػػػة التكنولوجيػػػة الالزمػػػة لمواكبػػػة التقػػػدـ واإلشػػػراؼ عمػػػى أنظمػػػة وخػػػدمات

 بطيا بالشبكة الحكومية وشبكة االنترنت.ر و ،الشبكة داخؿ وخارج الوزارة 
 أتمتة األعماؿ اإلدارية والفنية الخاصة بوزارة التربية والتعميـ العالي. 
 األعماؿ المتعمقة بػالوزارة والمػديريات والمػدارس والمجتمػع لكترونية لدعـ تطوير الخدمات اإل

 اإلحصائي.
  تػػػػوفير البيانػػػػات والتقػػػػارير واإلحصػػػػائيات الالزمػػػػة لػػػػإلدارة العميػػػػا فػػػػي الػػػػوزارة لتيسػػػػير اتخػػػػاذ

القػػػرارات المناسػػػبة والسػػػممية والمتابعػػػة المباشػػػرة لمحالػػػة التعميميػػػة عمػػػى مسػػػتوى أفػػػرع الػػػوزارة 
 والمجتمع المحمي.

  المستوى المعموماتي لطمبة المجتمع الفمسطيني وزيادة الجودة والتميز التعميمي.رفع 
  لكترونية متكاممة تخدـ أىػداؼ وزارة التربيػة والتعمػيـ وتيسػر فػرص وصػوؿ إتوفير بيئة تعميـ

 الطمبة إلى مصادر المعمومات المقروءة والمطبوعة والمسموعة.
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 الخدمات اإللكترونية التابعة لموحدة:
  نظام المراسبلت الداخمية -

يعػػد نظػػاـ المراسػػالت الداخميػػة الوسػػيمة األسػػرع واألكثػػر فعاليػػة لتناقػػؿ البيانػػات بػػيف مػػوظفي 
حيػػػث اسػػػتبدؿ الطريقػػػة التقميديػػػة فػػػي نقػػػؿ  ،الػػػوزارة فػػػي كػػػؿ مػػػف مبنػػػى الػػػوزارة والمػػػديريات والمػػػدارس

  والجيد. رنت موفرًا الوقت والماؿلكترونية حديثة عف طريؽ شبكة اإلنتإالمراسالت الورقية بطريقة 
 :اإلدارات المدرسية -

حيػث يشػمؿ ، يعمؿ البرنامج عمى أرشػفة البيانػات الخاصػة بالمػدارس فػي المجتمػع المحمػي 
كمػػػا يتػػػيح ، التشػػػكيؿ المدرسػػػي و بيانػػػات المعممػػػيف و الطػػػالب و عالمػػػاتيـ و الشػػػيادات المدرسػػػية

 المباشرة.التواصؿ ألولياء األمور لممتابعة 
  :تدريب المعممين -

حيػث يشػمؿ بيانػات المشػرفيف ، ب المعممػيف الجػددييعمؿ البرنامج عمى حوسبة عممية تدر   
 .والمتدربيف و مواعيد المقاءات واالمتحانات و رصد العالمات

 :إدارة امتحانات الثانوية العامة -
الثانويػػة العامػػة حيػػث يػػتـ تسػػجيؿ الطػػالب و توزيػػع  تػػـ تطػػوير ىػػذا البرنػػامج لخدمػػة طمبػػة 

أرقاـ الجموس و ما يخص العامميف في امتحانات الثانوية العامة مف أمػور ماليػة و إداريػة و عػرض 
 .النتائج

 :ون اإلداريةؤ الش -
 سجيؿ بيانات العامميف في الوزارة تـ تطوير البرنامج لخدمة الجية اإلدارية في الوزارة لت             

 و تحديث بياناتيـ بشكؿ محوسب و يسير. ،المديريات و المدارس و متابعة تنقالتيـو 
 :التعميم العالي - 

اؿ متابعػػة إدخػػاؿ بيانػػات طػػالب امتحػػاف الشػػامؿ مػػف حيػػث عمميػػة تسػػجيؿ الطػػالب و إدخػػ 
 عالماتيـ و استخراج الشيادات.

 :التعميم اإللكتروني  -
ييػػدؼ ىػػذا البرنػػامج إلػػى رفػػع المسػػتوى التعميمػػي لػػدى طمبػػة المجتمػػع المحمػػي عػػف طريػػؽ تزويػػدىـ 
بػػالمواد اإلثرائيػػة والعمميػػة بأحػػدث التقنيػػات التكنولوجيػػة المتػػوفرة وزيػػادة الػػرابط النفسػػي بػػيف الطػػالب 

 ومدارسيـ و منياجيـ.
  :إدارة الموازم و المستودعات -

ر مػػف قبػػؿ الػػوزارة ليخػػدـ إدارة المػػواـز و المشػػتريات بشػػكؿ عػػاـ يعػػد ىػػذا البرنػػامج قيػػد التطػػوي
و متابعػػػػة عمميػػػػات الشػػػػراء  ،ومتابعػػػػة عيػػػػد المػػػػوظفيف و األقسػػػػاـ و إدارة المخػػػػازف و المسػػػػتودعات

  واالستيالؾ بسيولة و يسر.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 

 العربية الدراسات -:أوالً 

 األجنبية الدراسات -:ثانياً 

 السابقة الدراسات عمى التعقيب -:ثالثاً 

 أوجا االستفادة من الدراسات السابقة -:رابعاً 
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 :توطئة
الباحث عمػى العديػد مػف الدراسػات السػابقة التػي تتعمػؽ بموضػوع الدراسػة: عالقػة نظػـ  اطمع

مباشػػر أو غيػػر مػػف الناحيػػة النظريػػة والميدانيػػة بشػػكؿ ، جػػودة القػػرارات اإلداريػػةبالمعمومػػات اإلداريػػة 
وتػػـ استعراضػػيا ، مباشػػر. حيػػث تػػـ إجػػراء مسػػح مكتبػػي لمدراسػػات السػػابقة المتعمقػػة بموضػػوع الدراسػػة

 وذلؾ عمى النحو التالي: ،مقسمة إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية
 :الدراسات العربية -أوالً 
دراسة -( بعنوان: )نظم دعم القرارات وعبلقتها بفاعمية القرارات اإلدارية2015دراسة )أبو تيم، .1

 محافظات غزة( -ميدانية عمى العاممين اإلداريين في الجامعات الفمسطينية
البحث إلى التعرؼ عمى العالقة بيف نظـ دعـ القرارات وفاعمية القرارات االدارية ىدؼ ىذا 

األقصى(، ويعد ىذا البحث مف البحوث  -االسالمية -في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة )األزىر
الميدانية التي استخدمت المنيج الوصفي التحميمي، واستخدـ الباحث اداة االستبانة لجمع البيانات، 

قاـ الباحث بتقسيـ مجتمع البحث الى طبقات ومف ثـ تـ اختيار عينة عشوائية مف كؿ طبقة، و 
بواسطة االستبانة حيث تـ ( مفردة، تـ جمع منيـ البيانات 240حيث بمغت العينة في ىذا البحث )

 %(.93( استمارة بنسبة )223استرداد)
  : خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاوقد 

اؾ توجو جيد لدى العامميف في الجامعات وتقارب في آرائيـ نحو ادراؾ االدارة العميا أف ىن .1
 ألىمية استخداـ نظـ دعـ القرارات. 

 أف االمكانات المادية مثؿ المعدات واجيزة الحاسوب تتالءـ مع متطمبات العمؿ. .2
يعالجوف  ؤىميف ومتخصصيف ذوي كفاءة وخبرةأف الجامعات تقوـ باستقطاب طواقـ وافراد م .3

 المشاكؿ واالستفسارات التي تواجو العامميف في استخداـ ىذه البرامج.
 تتمتع الجامعات بوجود ىيكؿ تنظيمي واضح يدعـ نظـ دعـ القرارات. .4
استخداـ نظـ دعـ القرارات يزيد مف دقة المعمومات الالزمة التخاذ القرارات االدارية والذي  .5

 رية. بدوره يزيد مف فاعمية القرارات اإلدا
القرارات المتخذة والمدعومة مف نظـ دعـ القرارات تعمؿ عمى تقميؿ التكاليؼ ويترتب عمييا  .6

 . ، وتوفر الوقت والجيدمنع وجود نزاعات بيف العامميف
توجد فروؽ ذات داللة احصائية حوؿ واقع نظـ دعـ القرارات في الجامعات الفمسطينية في  .7

 ذكور.قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس لصالح ال
 وجود فروؽ حوؿ واقع نظـ دعـ القرارات تعزى لمتغير سنوات الخدمة.  .8
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 وقد خرج البحث بتوصيات عدة أهمها: 
زيادة دعـ االدارة العميا والذي يكوف مف خالؿ تقديـ االحتياجات الالزمة لمتغمب عمى  .1

 المعيقات التي تعترض نظـ دعـ القرارات.
وجعميا تشجيع العامميف وتحفيزىـ وتكثيؼ الدورات التدريبية والتي تتعمؽ بنظـ دعـ القرارات  .2

 بصفة دورية. 
العمؿ عمى تعزيز تسييؿ االتصاالت االدارية بيف الدوائر وتعزيز منح سمطات مناسبة  .3

 لمموظفيف تساعدىـ عمى اتخاذ قرارات ميمة.
ذ القرارات مع ضماف اشراؾ الموظفيف بشكؿ العمؿ عمى تبني أسموب الالمركزية عند اتخا .4

 أكبر عند اتخاذ القرارات.
ضرورة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ودوف أي تأخير لموصوؿ بشكؿ أكبر لقرارات  .5

 فعالة.
المحوسبة وعبلقتها باألداء الصحية  ( بعنوان: )نظم المعمومات2014 )الغرباوي، دراسة .2

 كز وكالة الغوث الصحية األولية في قطاع غزة( دراسة ميدانية عمى مرا-الوظيفي
المحوسبة وعالقتيا باألداء الصحية تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نظـ المعمومات 

الوظيفي وىي دراسة ميدانية عمى مراكز وكالة الغوث لمرعاية الصحية األولية في قطاع غزة، 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وقاـ الباحث باستخداـ طريقة الحصر الشامؿ لجميع 

تخدـ نظـ المعمومات ( مكز صحي يس21( مراكز مف أصؿ )9الموظفيف، حيث شممت الدراسة )
الصحية المحوسبة في قطاع غزة، واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة، حيث تـ استرجاع 

 %. 80( استبانة تـ توزيعيا بنسبة استرداد بمغت 270( استبانة مف أصؿ )216)
 وقد أظهرت الدراسة نتائج اهمها: 

راسة فيما يخص اإلمكانات المتاحة وجود درجة عالية مف الموافقة مف قبؿ أفراد مجتمع الد .1
الستخداـ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة، تطبيقات نظـ المعمومات الصحية المحوسبة 

 المستخدمة ومستوى األداء الوظيفي لمعامميف في المراكز الصحية.
وجود عالقة ايجابية بيف نظـ المعمومات الصحية المحوسبة واألداء الوظيفي في مراكز  .2

 غوث الصحية في قطاع غزة.وكالة ال
عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ اإلمكانات المتاحة  .3

العممي،  ؿالستخداـ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة  تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤى
 ومجاؿ العمؿ(. 
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األداء عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ مستوى  .4
 الوظيفي لمعامميف تعزى لمتغيرات ) الجنس، العمر، المؤىؿ العممي وسنوات الخبرة(. 

 توصمت الدراسة لمجموعة من التوصيات أهمها: 
 االىتماـ بتوفير شبكات حديثة تمتاز بسرعة االتصاؿ. .1
 انشاء قسـ فني متخصص بنظـ المعمومات الصحية المحوسبة. .2
 عقد الدورات التدريبية في مجاؿ استخداـ نظـ المعمومات الصحية.  .3
لممستخدميف مف خالؿ تشجيعيـ عمى استخداـ نظـ المعمومات  االدارة العميا دعـزيادة  .4

 الصحية المحوسبة. 
 ضرورة اشراؾ العامميف في عممية تصميـ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة.  .5
 دارة العميا عمى كافة العمميات.زيادة الرقابة الفعالة مف قبؿ اال .6
 توفير بريد الكتروني خاص لكؿ موظؼ داخؿ المركز الصحي. .7
 استخداـ نظـ قواعد المعرفة والنظـ الخبيرة في مجاالت صناعة القرارات اإلدارية والطبية.  .8

 )األنماط القيادية التربوية وعبلقتها بفاعمية اتخاذ القرار من ( بعنوان:2013 دراسة)الطيبي، .3
 دراسة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة(-وجهة نظر العاممين

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األنماط القيادية التربوية وعالقتيا بفاعمية اتخاذ القرار مف وجية 
بيف أنماط  نظر العامميف بوزارة التربية والتعميـ العالي بمحافظات غزة، وكذلؾ إلى معرفة العالقة

القيادة التربوية وعممية اتخاذ القرار، كما تيدؼ الدراسة أيضًا إلى تحديد تأثير كؿ مف الجنس 
وعممية ،المسمى الوظيفي، المؤىؿ العممي، سنوات الخدمة ،عمى تقديرات العامميف لنمط القيادة 

د إستخدـ الباحث المنيج اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعميـ العالي، وق
الوصفي التحميمي، وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة حيث قاـ الباحث بتصميـ استبانتيف، األولى لتحديد 
األنماط القيادية، والثانية لقياس درجة فاعمية اتخاذ القرار، وتكونت عينة الدراسة مف جميع العامميف 

( مف مديري الدوائر ورؤساء األقساـ ورؤساء 255بوزارة التربية والتعميـ العالي والبالغ عددىـ )
 (.SPSSالشعب واإلدارييف، واستخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية مف خالؿ برنامج )

 وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعميـ العالي يميو أف النمط الديمقراطي ىو النمط السائد  .1
 النمط الترسمي، ثـ النمط األوتوقراطي.

مستوى ممارسة مديري التربية والتعميـ لعممية اتخاذ القرار وفؽ الطريقة العممية "جيد" بوزف  .2
 %(.75نسبي )
 .خاذ القرارديمقراطي وعممية اتوجود عالقة ارتباطية موجبة بيف نمط القيادة ال .3
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 .وجود عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة بيف نمط القيادة الترسمي وعممية اتخاذ القرار  .4
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات العينة حوؿ األنماط  .5

القيادية التربوية بوزارة التربية والتعميـ العالي تعزى لممتغيرات التصنيفية لمدراسة 
 المسمى الوظيفي، المؤىؿ العممي، سنوات الخدمة(.)الجنس، 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات العينة حوؿ فاعمية اتخاذ  .6
القرار لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعميـ العالي تعزى لممتغيرات التصنيفية 

 سنوات الخدمة(.لمدراسة )الجنس، المسمى الوظيفي، المؤىؿ العممي، 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: 

تزويد القادة التربوييف بنتائج الدراسات النظرية والميدانية التي تؤكد العالقة اإليجابية بيف  .1
 األنماط القيادية وفاعمية اتخاذ القرار.

اسبة، ووضع الرجؿ اختيار القيادة التربوية مف ذوي الكفاءة والقدرات القيادية المنضرورة  .2
 المناسب في المكاف المناسب.

) مدى مبلءمة مخرجات أنظمة المعمومات المحاسبية :( بعنوان2013دراسة)حبلسة،  .4
دراسة تطبيقية عمى الشركات الندرجة في بورصة -اإللكترونية لمتطمبات متخذي القرارات اإلدارية

 فمسطين لؤلوراق المالية(

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى مساىمة أنظمة المعمومات المحاسبية اإللكترونية في 
جعؿ مخرجاتيا مف المعمومات المحاسبية والتقارير والقوائـ المالية يتوافر فييا الخصائص النوعية 

سة تـ ، ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراإداريةلممعمومات المحاسبية لتمبي احتياجات متخذي القرارات 
تصميـ استبانة ووزعت عمى جميع أفراد مجتمع وعينة الدراسة المتمثؿ في الشركات المدرجة في 

المنيج الوصفي التحميمي ليذه  اعتماد( شركة، وقد تـ 48بورصة فمسطيف لألوراؽ المالية وعددىا  )
 الدراسة وأسموب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة.

 النتائج تتمخص في اآلتي: قد توصمت الدراسة إلى العديد منو 

تساىـ أنظمة المعمومات المحاسبية اإللكترونية في مالءمة مخرجاتيا مف المعمومات والتقارير  .1
 .متخذي القرارات  احتياجاتلتمبي  ،والقوائـ المالية

تساىـ أنظمة المعمومات المحاسبية اإللكترونية في تقديـ معمومات محاسبية واضحة ومفيومة  .2
 القرارات. اتخاذتساعد في ترشيد 

القرارات أمرًا  اتخاذيساىـ فيـ مخرجات أنظمة المعمومات المحاسبية اإللكترونية في جعؿ  .3
 ميسرًا.
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نظمة المعمومات المحاسبية %(،حيث تساىـ أ82.15خاصية المالءمة تمثؿ نسبة ) .4
وتنتج معمومات محاسبية  ونية في إيصاؿ المعمومات المحاسبية في الوقت المناسب،ر اإللكت

 وتساعد في تقييـ األحداث التي حدثت في الماضي. تتسـ بالشفافية،

%( حيث يتـ عرض التقارير والقوائـ المالية حسب 80.22خاصية الموثوقية تمثؿ نسبة ) .5
معمومات محاسبية تتسـ بالحيادية وغير  توفيروتساىـ في  لمحاسبية المتعارؼ عمييا،المبادئ ا

 متحيزة وتتطابؽ الواقع الحالي.
 وقد توصمت الدراسة إلي عدد من التوصيات أهمها:

لمخرجات أنظمة المعمومات  والضرورية.ضرورة توفير المزيد مف المتطمبات األساسية 1
 المعمومات والتقارير والقوائـ.المحاسبية اإللكترونية مف 

( بعنوان:)معوقات استخدام األساليب الكمية وعبلقتها بجودة القرارات 2012دراسة)حسونة،   .5
 دراسة ميدانية لمبنوك العاممة في فمسطين(-يةاإلدار 

األساليب الكمية وعالقتيا بجودة  استخداـىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ معوقات 
القرارات اإلدارية في البنوؾ العاممة في فمسطيف مف خالؿ التعرؼ عمى مستوى معرفة المديريف 

باألساليب الكمية، ومدى حاجتيـ الستخداـ تمؾ األساليب ودرجة تطبيقيـ ليا في أعماليـ ، 
( بنكًا مف 11مت الدراسة عدد )كما تـ التعرؼ عمى مدى استخداـ أىـ األساليب الكمية ، وشم

البنوؾ العاممة في فمسطيف، مف خالؿ استبانة تـ تصميميا ليذا لغرض أجابت عمييا عينة 
( استبانة تـ توزيعيا عمى عدد 380( استبانة مف أصؿ )300طبقية عشوائية والبالغ عددىا )

%( مف اجمالي 79مف المدراء والمسؤوليف العامميف في البنوؾ العاممة في فمسطيف بنسبة)
 االستبيانات التي تـ توزيعيا.

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

مدى المعرفة باألساليب الكمية، ومدى الرغبة في  وجود عالقة طردية بيف المتغيرات المستقمة" .1
 التعرؼ عمى األساليب الكمية ، ومدى حاجة العمؿ الستخداـ األساليب الكمية واالستفادة

ومدى دعـ اإلدارة العميا الستخداـ األساليب  ، واألساليب المستخدمة في اتخاذ القرار،منيا
األساليب الكمية ،وبيف جودة القرارات  الستخداـالكمية ،ومدى توفر اإلمكانيات المادية 

 اإلدارية .
ة القرارات وجود عالقة عكسية بيف أسموب التجربة والخطأ في اتخاذ القرارات اإلدارية وبيف جود .2

 اإلدارية.
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 كما توصمت الدراسة الى بعض التوصيات أهمها:

 .االىتماـ بالبعد التعميمي والتدريبي، وتكثيؼ تدريب مدراء المصارؼ.1

.إنشاء مراكز بحوث مختصة لتطوير وتطوير األساليب الكمية بما يتوافؽ مع القطاع 2
  المصرفي.

 في اإلدارية القرارات اتخاذ في المحاسبية المعمومات دور: )بعنوان( 2011 اهلل، فرج) دراسة .6
 (غزة بقاع العاممة البنوك عمى تطبيقية دراسة -التأكد عدم ظروف ظل

 التأكد عدـ درجة تخفيض في المحاسبية المعمومات تمعبو الذي الدور معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
عداد القرارات، اتخاذ بعممية المحيطة  القرارات اتخاذ عمى اإلدارة تساعد التي بالمعايير قائمة وا 
 المعمومات جودة بيف العالقة وقوة طبيعة معرفة إلى باإلضافة الظروؼ، ىذه ظؿ في اإلدارية

 والمتطمبات الخصائص ودراسة القرارات، اتخاذ بعممية المحيطة والمتغيرات والظروؼ المحاسبية
 تطبيؽ خالؿ مف وذلؾ اإلدارية، االحتياجات لمواجية المحاسبية المعمومات في مراعاتيا يجب التي

 غزة بقطاع العاممة التجارية( البنوؾ)المصارؼ عمى الدراسة

 ذات السابقة والدراسات األدبيات عمى بالموضوع المتعمقة البيانات جمع في الباحث اعتمد وقد
 أما. لمدراسة النظري اإلطار شكمت والتي الثانوية البيانات عمى الحصوؿ تـ خالليا ومف الصمة،
 عينة عمى توزيعيا تـ حيث الغرض، ليذا تصميميا تـ استبانة إعداد عمى اعتمد فقد العممي اإلطار
 الباحث وقاـ الدراسة، لمجتمع الشامؿ الحصر بأسموب اختيارىا تـ مفردة،( 116) البالغة الدراسة

جراء التحميمي الوصفي المنيج باستخداـ  فرضيات واختبار الالزمة، اإلحصائية التحميالت وا 
 .SPSS اإلحصائي التحميؿ برنامج باستخداـ. الدراسة

 : أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة خمصت وقد

 عمى غزة بقطاع العاممة التجارية البنوؾ في القرارات متخذي تساعد المحاسبية المعمومات أف.1
 قرارات اتخاذ وبالتالي اإلدارية، القرارات اتخاذ بعممية المحيطة التأكد عدـ حالة تخفيض
 . رشيدة

 القرارات اتخاذ في عمييا االعتماد يتـ التي المحاسبية المعمومات في الجودة خصائص توافر.2
 . غزة بقطاع العاممة التجارية( البنوؾ)المصارؼ في التأكد عدـ ظروؼ ظؿ في اإلدارية

 القرارات اتخاذ عممية في وكاؼٍ  كبير بشكؿ العممي لألسموب التجارية البنوؾ استخداـ عدـ.3
 .العمميات وبحوث الكمية األساليب خصوصا التأكد، عدـ ظروؼ ظؿ في اإلدارية
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 :التوصيات من مجموعة إلي توصمت قد أنها كما

 .المستقبمية والتنبؤات المقارنات إجراء عمى تساعد التي المحاسبية بالمعمومات االىتماـ زيادة.1

 .المحيطة البيئة تحميؿ بعد اإلدارية القرارات اتخاذ يتـ بأف اإلدارة اىتماـ ضرورة.2

 .التأكد عدـ ظروؼ ظؿ في وخاصة اإلدارية القرارات اتخاذ في العممية الطرائؽ عمى االعتماد.3
 المنافسة خيار تحديد في أثرها المعمومات نظم خصائص: )عنوانب (2011، اسماعيل)دراسة  .7
 في العاممة التجارية المصارف عمى تطبيقية دراسة -والوسطى العميا اإلدارتين في ستراتيجياإل

 (غزة قطاع
 المنافسػػة خيػػار تحديػػد فػػي وأثرىػػا المعمومػػات نظػػـ خصػػائص إلػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت

 تكونػػت وقػػد غػػزة قطػػاع فػػي العاممػػة التجاريػػة لممصػػارؼ والوسػػطى العميػػا اإلدارتػػيف فػػي االسػػتراتيجي
 تػػـ حيػػث، مصػػارؼ( 10) عػػددىا والبػػالغ غػػزة قطػػاع فػػي العاممػػة التجاريػػة البنػػوؾ مػػف الدراسػػة عينػػة
 .الدراسة ىذه في التحميمي الوصفي المنيج تطبيؽ جرى وقد، ةاستبان( 67) توزيع

 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 الوحدات جميع في المعمومات تكنولوجيا و نظـ تطبؽ غزة قطاع في العاممة المصارؼ أف .1
 المعمومات وتكنولوجيا نظـ استخدامات مف القصوى االستفادة عمى وتحرص، واألقساـ

 في البشرية الكوادر واستثمار لدييا المتوفرة والخبرات الميارات مف واالستفادة ،واالتصاالت
 .التنمية مجاؿ

 عمى وتعمؿ ،الفروع بيف التنسيؽ كفاءة عمى تعمؿ المستخدمة المعمومات نظـ أف أظيرت .2
 .(البنوؾ المصارؼ) إيرادات زيادة

 لممصارؼ التنافسية الميزة تحقيؽ في اً وميم اً كبير  اً دور  المعمومات لنظـ أف الدراسة أثبتت .3
 .غزة قطاع في العاممة

 أمواؿ عمى لممحافظة العمالء وسرية أمف بأىمية المصارؼ لدى وعي وجود الدراسة أظيرت .4
 .المودعيف

 :    أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 المسػػػػتمرة والمعوقػػػػات الكبيػػػػرة لمتحػػػػديات المصػػػػارؼ فػػػػي وليفؤ المسػػػػ  وأدراؾ وعػػػػي تعميػػػػؽ .1
 .الشديدة والمنافسة

 والعمػػؿ ،المعمومػػات وتكنولوجيػا المعمومػػات لػنظـ اً زائػػد اً اىتمامػػ وفولؤ المسػ يػػولي أف ضػرورة .2
 .المعمومات لنظـ متخصصة إدارة إنشاء عمى
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، البرمجيػػات، المعػػدات) المعمومػػات نظػػـ ومكونػػات المعمومػػات نظػػـ كفػػاءة رفػػع عمػػى العمػػؿ .3
 (.اإلجراءات، األفراد، البيانات قواعد، االتصاالت

)نظم المعمومات الصحية المحوسبة وأثرها عمى القرارات  عنوان:ب (2010، دراسة )الدويك .8
 تطبيقية عمى مستشفى غزة األوروبي(اإلدارية والطبية" "دراسة 
تحديد اآلثار المترتبة عمػى اسػتخداـ نظػـ المعمومػات الصػحية المحوسػبة  ىىدفت الدراسة إل

وتحديػػد الفػروؽ مػػا بػيف ىػػذه اآلثػار عمػػى  .عمػى عمميػات صػػنع القػرارات فػػي مستشػفى غػػزة األوروبػي
وقد ىدفت الدراسة إلى تحميؿ الواقع الفعمي لمدى اسػتخداـ  .القرارات اإلدارية مقارنة بالقرارات الطبية

كمػػا ىػػدفت ، وأثػػر ذلػػؾ عمػػى مجػػاالت األعمػػاؿ اإلداريػػة والطبيػػة ،ىػػذه الػػنظـ ضػػمف مختمػػؼ األقسػػاـ
استخدـ المنيج الوصفي التحميمي وقدإلي الكشؼ عف أىـ المعوقات والمشاكؿ التي تحد مف فعاليتا. 

ويتكػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف ، ( فقػػػرة تغطػػػي متغيػػػرات الدراسػػػة83مكونػػػة مػػػف) ةوتػػػـ تصػػػميـ اسػػػتبان
 بحيػػػػث( مفػػػػردة 140وتػػػػـ اسػػػػتخداـ أسػػػػموب العينػػػػة الطبقيػػػػة مكونػػػػة مػػػػف )، ( موظفػػػا وموظفػػػػة187)

تػػـ معالجػػة البيانػػات باالعتمػػاد عمػػى برنػػامج الحزمػػة اإلحصػػائية  .مػػف مجتمػػع الدراسػػة (%75)تمثػػؿ
(SPSS).   

 :النتائجوقد خمصت الدراسة لمجموعة من 

بمغ عدد أفراد العينة اإلدارية والطبية والذيف يستخدموف نظػـ المعمومػات الصػحية المحوسػبة  .1
نيا مؤشر الرتفػاع نسػبة إحيث (%94)أي نسبة  اً فرد (128مف أصؿ ) (121في عمميـ )

 .استخداـ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة
مستشػػفى غػػزة األوروبػػي يػػؤثر أف نظػػاـ المعمومػػات الصػػحي المحسػػوب المسػػتخدـ حاليػػا فػػي  .2

بصػػػػورة جيػػػػدة عمػػػػى مجػػػػاالت األعمػػػػاؿ الطبيػػػػة واإلداريػػػػة  وكػػػػذلؾ عمػػػػى القػػػػرارات اإلداريػػػػة 
 .والطبية

إف نظاـ المعمومات الصحي المحوسب المستخدـ حاليا لو تػأثير فعػاؿ عمػى عمميػة صػناعة  .3
 نو يقـو بتحسيف نوعية القرارات المتخذة. إالقرارات الطبية حيث 

ؽ بيف مسػتويات تػأثير نظػـ المعمومػات الصػحية المحوسػبة عمػى القػرارات اإلداريػة يوجد فرو  .4
 والفروؽ لصالح القرارات اإلدارية. ،مقارنة بالقرارات الطبية

وعػػدـ تػػوفر  ،وجػػود معوقػػات  تحػػد مػػف فعاليػػة ىػػذه الػػنظـ منيػػا ضػػعؼ االعتمػػادات الماليػػة .5
مؿ لتطبيقػػػػػػات الصػػػػػػحة ونقػػػػػػص الرؤيػػػػػػة نحػػػػػػو ضػػػػػػرورة التخطػػػػػػيط الشػػػػػػا ،التػػػػػػدريب الكػػػػػػافي

 .لكترونيةاإل
إف نظػػػاـ المعمومػػػات الصػػػحي المحوسػػػػب المسػػػتخدـ حاليػػػا لػػػو تػػػػأثير فعػػػاؿ عمػػػى مجػػػػاالت  .6

 .األعماؿ اإلدارية مف حيث تسييؿ عمميات إعداد التقارير والبرامج الممفات
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إف نظػػاـ المعمومػػات الصػػحي المحوسػػب لػػو تػػأثير فعػػاؿ فػػي عمميػػة صػػنع القػػرارات اإلداريػػة  .7
 و يوفر المعمومات الدقيقة والضرورية لصنع القرار.نإحيث 

 :وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات

تقوية الرؤية اإلستراتيجية نحػو ضػرورة التخطػيط الشػامؿ والطويػؿ األجػؿ لتطبيقػات الصػحة  .1
 .لكترونية عمى رأس األولويات الوطنيةووضع الصحة اإل، لكترونيةاإل

 كترونية متكاممة عمى مستوى الوطف.اإللضرورة العمؿ عمى بناء منظومة صحية  .2
 .ربط المستشفيات مع بعضيا البعض عف طريؽ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة .3
والبػػػػػدء بتنفيػػػػػذ نظػػػػػاـ السػػػػػجؿ الصػػػػػحي  ،الػػػػػتخمص مػػػػػف الممػػػػػؼ الصػػػػػحي الػػػػػورقي تػػػػػدريجياً  .4

 .لكترونياإل
 .ف والتركيز عمى إدامة ىذه الدوراتعقد الدورات التدريبية لجميع الموظفي .5

عادة الهندسة في ) عنوان:ب (2010، )الشوبكي دراسة .9 العبلقة بين نظم دعم القرار وا 
 الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة(

عادة اليندسة في  إلىالتعرؼ  ىىدفت ىذه الدراسة إل العالقة بيف نظـ دعـ القرار وا 
وقاـ الباحث باستخداـ ، استخدمت المنيج الوصفي التحميميوقد ، الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
( 449استرجع منيا )، عمى عينة الدراسة ة( استبان500تـ توزيع )، طريقة العينة الطبقية العشوائية

 %(.89.8)بنسبة  ةاستبان
  :وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها

اسػتخداـ نظػـ دعػـ القػرارات ،مػف خػالؿ   وجود دعػـ مػف قبػؿ االدارة العميػا، واعتمادىػا عمػى .1
 تشخيص المشاكؿ وتشجيع العامميف وتحفيزىـ.

( بػػػيف نظػػػـ دعػػػـ القػػػرار α ≤0.05) وجػػػود عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة .2
عادة اليندسة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة  .وا 

دعػػػـ القػػػرارات االتصػػػاالت بينػػػت بػػػأف االمكانػػػات التنظيميػػػة المتاحػػػة تسػػػيؿ اسػػػتخداـ نظػػػـ  .3
 االدارية بيف الكميات والدوائر واألقساـ المختمفة بالجامعات.

 االمكانيات المادية المتاحة الستخداـ نظـ دعـ القرار في الجامعات الفمسطينية متوفرة. .4
وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ العالقػػة بػػيف  .5

عادة اليندسة في الجامعات الفمسػطينية بقطػاع غػزة تعػزي لمتغيػر الجػنس نظـ دعـ القرار  وا 
بالنسبة إلي مجالو "دعـ  اً وجد بأف ىناؾ فروق فقد أما بالنسبة لمتغير العمر ،لصالح الذكور

 (55-45اإلدارة العميا الستخداـ نظـ دعـ القرار" لدى المبحوثيف الذيف تتراوح أعمارىـ مف)
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، واسػػػػـ الجامعػػػػة، وجػػػػود فػػػػروؽ بالنسػػػػبة لمتغيػػػػر المسػػػػتوى التعميمػػػػيو  ،( سػػػػنة فػػػػأكثر55) و
  .ولمتغير سنوات الخبرة

 :وقد خمصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات لعل أهمها

ف ىذه يستدعي إعادة ىندسة الجامعػات الفمسػطينية التػي ال يوجػد إفي ظؿ عصر العولمة ف .1
وتشػػػجيع الجامعػػػات التػػػي لػػػدييا طمػػػوح إلعػػػادة اليندسػػػة بػػػأف ، لػػػدييا توجػػػو إلعػػػادة اليندسػػػة

ف مػف الضػروري عمػى الجامعػات عنػد إعػادة إلػذ فػ، حدث ىذا التغير في أسرع وقت ممكػفي
ونظػـ ، ىندسة عممياتيا أف تقػوـ بتطػوير البنيػة التحتيػة لتكنولوجيػا المعمومػات بصػورة عامػة

يا في الجامعات الفمسطينية بقطاع غػزة وتعزيز ودعـ اإلدارة العم، دعـ القرار بصورة خاصة
 بنظـ دعـ القرار.

تشػػػجيع العػػػامميف مػػػف خػػػالؿ تػػػوفير الكػػػادر البشػػػري الػػػالـز لتنفيػػػذ عمميػػػة نظػػػـ دعػػػـ القػػػرار  .2
 وتشخيص المشاكؿ والتغمب عمى المعيقات التي تعترض تطوير ىذه النظـ. 

 البلمركزية عمى وأثرها المحوسبة اإلدارية المعمومات نظم: )عنوانب (2010، الحمبي) دراسة .10
 (غزة قطاع في المالية وزارة عمى تطبيقية دراسة-

 عمى وأثرىا المحوسبة اإلدارية المعمومات نظـ مةءمال مدى قياس ىلإ الدراسة ىذه ىدفت
 تـ وقد ،فقرة( 62) مف تتكوف ةاستبان تصميـ تـ وقد. غزة قطاع في المالية وزارة في الالمركزية

 حصائيةاإل الحزمة عمى االعتماد وتـ( 79) استرجع، مف الموظفيف ( 104) عمى االستبانة توزيع
(SPSS). 

 :أهمها النتائج من مجموعة ىإل الدراسة توصمت وقد

( التنظيميػػة، البشػػرية، البرمجيػػة، الماديػػة) المحوسػػبة  اإلداريػػة المعمومػػات نظػػـ متطمبػػات أف .1
 .المبحوثيف نظر وجية مف عالية بكفاءة تتمتع

 وزارة في الالمركزية المحوسبة اإلدارية معمومات نظـ بيف إحصائية داللة ذات عالقة وجود .2
 . المالية

 عمػػى المحوسػػبة اإلداريػػة المعمومػػات نظػػـ أثػػر حػػوؿ إحصػػائية داللػػة ذات عالقػػة وجػػود عػػدـ .3
، العمػػر، الجػػنس):الديمغرافيػػة لممتغيػػرات تعػػزى غػػزة قطػػاع فػػي الماليػػة وزارة فػػي الالمركزيػػة

  .(العممي المستوى الوظيفي المؤىؿ، الخبرة
 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة وخمصت

 .العمؿ حاجات مع يتناسب بما البرمجيات تحديث عمى العمؿ .1
 .العمؿ لمتطمبات السرعة حيث مف الدائرة في الشبكة تحسيف ضرورة .2
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 فػػي اً دور  المرؤوسػػيف إعطػػاء جانػػب مػػف المحوسػػب اإلداري المعمومػػات نظػػاـ تطػػوير ضػػرورة .3
 .القرارات اتخاذ عممية

 دراسة -اإلبداع مستويات في وأثرها المعمومات: )عنوانب (2010، وآخرون النجار) دراسة .11
 (األردنية التأمين شركات في ميدانية

 التػي، الشركات تنافسية في  محوريا دورا تؤدي المعمومات نظـ أف إلي  الدراسة ىذه ىدفت
 المعمومػػػات ىإلػػػ ينظػػػر عنػػػدما خصوصػػػا، عاليػػػة تنافسػػػية ميػػػزة تحقػػػؽ أف لمشػػػركة يمكػػػف خالليػػػا مػػػف

  المعمومػػات نظػػـ تػػأثير  تعريػػؼ الباحثػػاف حػػاوؿ فقػػد لػػذا، المنظمػػة مػػوارد مػػف اً أساسػػي اً مػػورد بوصػػفيا
، عمػػاف بورصػػة فػػي المسػػجمة األردنيػػة التػػأميف شػػركات فػػي اإلبػػداع مسػػتويات فػػي المختمفػػة بأنواعيػػا
 عمػػى اإلبػػداع مسػػتويات تمثمػػت حػػيف فػػي، المختمفػػة الػػنظـ أنػػواع فػػي المعمومػػات نظػػـ تمثمػػت حيػػث

 .المنظمات مستوى عمى واإلبداع، الجماعات مستوى عمى واإلبداع، الفردي المستوى

 شركة( 28) البالغ الدراسة مجتمع مف% 50 تمثؿ  تأميف شركة( 14) الدراسة عينة شكمت وقد
 .عماف بورصة في مدرجة تأميف

 :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة توصمت وقد

 نظػػـ أنواعبػػ تػػأثرت قػػد األردنيػػة التػػأميف شػػركات فػػي جميعيػػا فػػي اإلبػػداع مسػػتويات أف تبػػيف .1
  معنػػػوي مسػػػتوى عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذي تػػػأثير بوجػػػود نقبػػػؿ وعميػػػو، المختمفػػػة المعمومػػػات
α≤0.01  األردنية التأميف شركات في اإلبداع مستويات في المختمفة المعمومات لنظـ. 

 .الفردي المستوى عمى اإلبداع في التبايف مف( 4، 68) المعمومات نظـ أنواع فسرت .2
 .الجماعي المستوى عمى اإلبداع في التبايف مف%( 4، 65) .3
 ػ المنظمة مستوى عمى اإلبداع في  التبايف مف%( 4، 54) .4
 :التوصيات من مجموعة إلي الدراسة توصمت وقد

 عمى العامميف لتشجيع األردنية التأميف شركات في لمعامميف والمعنوية المادية الحوافز تقديـ .1
 .العمؿ في اإلبداع

 مستوى عمى اإلبداع تحقؽ التي بالنظـ االىتماـ بضرورة العميا اإلدارة لدى القناعة ترسيخ .2
 .المنظمة

 المختمفػػػة المعمومػػػات نظػػػـ كفػػػاءة لزيػػػادة الالزمػػػة المختمفػػػة الػػػنظـ مػػػوارد تػػػوفير عمػػػى العمػػػؿ .3
 .وفاعميتيا
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 أداء في  المحوسبة اإلدارية المعمومات نظم أثر: )عنوانب (2010، القرشي) دراسة .12
 (النقال لمهاتف( واي) شركة في  العاممين من لعينة ميدانية دراية -العاممين

 أداء فػػػػي المحوسػػػػبة اإلداريػػػػة المعمومػػػات نظػػػػـ أثػػػػر إلػػػػى التعػػػرؼ إلػػػػى الدراسػػػػة ىػػػػذه ىػػػدفت
 تطػوير تػـ الدراسػة أىػداؼ ولتحقيػؽ، اليمنيػة الجميوريػة فػي النقػاؿ لمياتؼ( واي) شركة في العامميف
، موظفػػاً  (124) عػػددىـ البػػالغ العينػػة أفػػراد عمػػى وتوزيعيػػا البيانػػات جمػػع لغػػرض االسػػتبانة وتصػػميـ

 واسػػػػتخدمت، البيانػػػػات لتحميػػػػؿ( SPSS) االجتماعيػػػػة لمعمػػػػوـ اإلحصػػػػائية الرزمػػػػة اسػػػػتخداـ تػػػػـ وقػػػػد
، الػوظيفي واألداء المعمومات نظـ ألبعاد العينة أفراد تصورات لمعرفة الوصفية اإلحصائية األساليب
 المتغيػػر فػػي المسػػتقمة المتغيػػرات ثػػرأو  الدراسػػة نمػػوذج صػػالحية الختبػػار المتعػػدد االنحػػدار وتحميػػؿ
  .األحادي التبايف وتحميؿ، التابع

 : أهمها من النتائج من عدد إلى الدراسة وتوصمت

 .مرتفعة بدرجة جاءت المعمومات نظاـ تشغيؿ مستمزمات تجاه المبحوثيف تصورات أف .1
 .مرتفعة بدرجة جاءت الوظيفي األداء تجاه المبحوثيف تصورات أف .2
، الماديػػػػػػة) المحوسػػػػػػبة المعمومػػػػػػات نظػػػػػػـ وتشػػػػػػغيؿ إلدارة الرئيسػػػػػػة المسػػػػػػتمزمات ثػػػػػػرأ وجػػػػػػود .3

 .الوظيفي األداء في( والبشرية، والبرمجية
 لمسػػػتمزمات المبحػػػوثيف تصػػػورات بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ وجػػػود الدراسػػػة أظيػػػرت .4

، الخبػػرة، العممػػي المؤىػػؿ، الجػػنس) :الديموغرافيػػة لممتغيػػرات تعػػزى، المعمومػػات نظػػـ تشػػغيؿ
 (.الوظيفي المستوى

، الوظيفي لألداء المبحوثيف تصورات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود الدراسة وأظيرت .5
 (.الوظيفي المستوى، الخبرة، العممي المؤىؿ، الجنس) :الديموغرافية لممتغيرات تعزى

 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

  وتفيـ ،النظاـ استخداـ عمى تشجيعيـ خالؿ مف لممستخدميف العميا اإلدارة دعـ عمى التأكيد .1
 النظػاـ اسػتخداـ عنػد تػواجييـ التػي المشػكالت حػوؿ آرائيـ واستطالع، المختمفة احتياجاتيـ

 .عمييا التغمب يتـ حتى
 بالمسػػػتمزمات المعمومػػػات نظػػػاـ عػػػف وؿؤ المسػػػ القسػػػـ تزويػػػد فػػػي االسػػػتمرارية إلػػػى باإلضػػػافة .2

 .وجو أكمؿ عمى بواجباتو القياـ يستطيع لكي الضرورية
 مػع تػتالءـ والتػي المسػتخدميف مختمػؼ احتياجات تمبي التي البرمجيات توفير في االستمرار .3

 .العمؿ في المستخدمة والشبكات األجيزة
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  لزيادة والتطبيقية التشغيمية والبرمجيات المعمومات بتكنولوجيا تتعمؽ لممستخدميف دورات عقد .4
 كيفيػػػػة عمػػػػى التركيػػػػز وعػػػػدـ ،المسػػػػتخدمة والبرمجيػػػػات األجيػػػػزة لقػػػػدرات المسػػػػتخدميف إدراؾ

 .فقط استخداميا
 العاممين أداء عمى المحوسبة اإلدارية المعمومات نظم أثر):عنوانب (2009، العمري) دراسة .13
 (الفمسطينية االتصاالت شركة في

 أداء عمػػػى المحوسػػػبة اإلداريػػػة المعمومػػػات نظػػػـ أثػػػر إلػػػى التعػػػرؼ إلػػػى الدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت
 اسػػتبانة وتطػػوير تصػػميـ تػػـ الدراسػػة أىػػداؼ ولتحقيػػؽ، الفمسػػطينية االتصػػاالت شػػركة فػػي العػػامميف
 عمػى االسػتبانة توزيػع تػـ ولقػد، الدراسػة متغيػرات وقيػاس البيانات جمع لغرض فقرة( 60) مف تتكوف
 لمقيػػػاـ SPSS اإلحصػػػائية الحزمػػػة عمػػػى االعتمػػػاد وتػػػـ، موظفًػػػا( 360) عػػػددىـ البػػػالغ العينػػػة أفػػػراد

 .اإلحصائي بالتحميؿ
  :أهمها نتائج عدة إلى الدراسة خمصت وقد

دارة تشػػغيؿ لمتطمبػػات إحصػػائية داللػػة ىذ أثػػر وجػػود .1 ، الماديػػة) اإلداريػػة المعمومػػات نظػػـ وا 
 .االتصاالت شركة في العامميف أداء عمى (التنظيمية، البشرية، البرمجية

بينػػػت بػػػأف أفػػػراد العينػػػة موافقػػػوف عمػػػى أف المسػػػتمزمات البرمجيػػػة لػػػنظـ المعمومػػػات االداريػػػة  .2
 المحوسبة كانت جيدة.

 التنظيمية لنظـ المعمومات االدارية المحوسبة كانت جيدة .أف المستمزمات  .3
 تعػػػزى الدراسػػػة موضػػػوع حػػػوؿ المبحػػػوثيف تصػػػورات بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ وجػػػود .4

 المسػػػػػتوى، العمػػػػػؿ مكػػػػػاف، الخبػػػػػرة سػػػػػنوات، لعممػػػػػي ا المسػػػػػتوى) :الديموغرافيػػػػػة لممتغيػػػػػرات
 (.الوظيفي

 : أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت كما

 .اإلدارية المعمومات نظـ مجاؿ في التكنولوجية التطورات مواكبة ضرورة .1
  .االتصاالت بطػء مثؿ مشاكميا وحؿ حديثة شبكات بتوفير االىتماـ .2
 .والتطبيقية التشغيمية والبرمجيات المعمومات بتكنولوجيا تتعمؽ لممستخدميف دورات عقد .3
  .وتطويرىا اإلدارية المعمومات نظـ تصميـ عممية في العامميف مشاركة .4
 .العمؿ احتياجات يمبي بما لممستخدميف المعمومات إتاحة عمى العمؿ .5
 -األداء تطوير عمى القرارات مساندة نظم استخدام أثر):عنوانب (2009، رمضان) دراسة .14

 (غزة قطاع محافظات والتعميم التربية وزارة عمى تطبيقية دراسة
 التربيػة وزارة فػي األداء تطػوير عمى القرارات مساندة نظـ ثرأ معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

 نموذج صياغة تـ المجاؿ ىذا في العممية اإلسيامات مراجعة خالؿ ومف، غزة محافظات – والتعميـ
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 نسػبة وكانػت ،اإلشػرافية الوظائؼ في يعمموف اً موظف( 230) مف الدراسة عينة تكونت حيث الدراسة
 وتػػػػـ، اإلحصػػػػائي التحميػػػػؿ SPSS اإلحصػػػػائية الحزمػػػػة عمػػػػى االعتمػػػػاد وتػػػػـ، (% 81) االسػػػػتجابة
 ألفػػػا طريقػػػة باسػػػتخداـ االسػػػتبانة ثبػػػات مػػػف التأكػػػد تػػػـ وقػػػد، المالئمػػػة اإلحصػػػائية األسػػػاليب اسػػػتخداـ
 .سبيرماف معامؿ باستخداـ االستبانة صدؽ مف التأكد تـ كما، كرونباخ

 : النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

دراؾ وعي وجود في تمثؿ األداء تطوير عمى القرارات مساندة لنظـ أثر وجود .1  اإلدارة لػدى وا 
 .جيدة بدرجة القرارات مساندة نظـ الستخداـ بالنسبة العميا

 والتعمػػيـ التربيػػة وزارة فػػي القػػرارات مسػػاندة نظػػـ السػػتخداـ والفنيػػة الماديػػة اإلمكانػػات وتػػوفر .2
 جيػػػد تنظيمػػػي مسػػػتوى وتػػػوفر، جيػػػدة بدرجػػػة بشػػػرية إمكانػػػات وجػػػود مػػػع، متوسػػػطة بدرجػػػة

 .القرارات مساندة نظـ الستخداـ
 نظػػـ أنػػواع قمػػة مػػع جيػػدة بدرجػػة القػػرارات تػػدعـ التػػي المعمومػػات نظػػـ تنػػوع الدراسػػة أظيػػرت .3

 .متوسطة بدرجة متوفرة أيًضا فيي التدريبية لمبرامج بالنسبة أما، القرارات مساندة
)فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأثرها في  عنوان:ب (2009، دراسة )أبو عمر .15

 دراسة تطبيقية عمى القطاع المصرفي في فمسطين(-إدارة األزمات
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى قيػػاس مػػدى فاعميػػة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المحوسػػبة وأثرىػػا فػػي قػػدرة 

اس مكػػوف مػف سػػتة عناصػػر المصػارؼ العاممػػة فػي فمسػػطيف عمػػى إدارة أزماتيػا. وقػػد تػػـ تصػميـ مقيػػ
مػة النظػاـ ءمػدى مال، رضػا المسػتخدـ، سرعة اتخاذ القػرارات، وىي سرعة الحصوؿ عمى المعمومات

أمػف المعمومػات( لقيػاس فاعميػة نظػـ المعمومػات ، االستجابة لمتغيػرات المسػتجدة، لممستويات اإلدارية
وطبقػػت الدراسػػة عمػػى جميػػع البنػػوؾ ، حيػػث اسػػتخدـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي، اإلداريػػة المحوسػػبة

حيػث تػـ ، موظفػا (348)وقد بمػغ مجتمػع الدراسػة ، مصرفا (21)العاممة في فمسطيف والبالغ عددىا 
 مف مجتمع الدراسة الكمي.(%53)بواقع  اً موظف (168)أخذ عينة طبقية عشوائية مكونة مف

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج: 

وجػػػػػود عالقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف فاعميػػػػػة نظػػػػػـ المعمومػػػػػات اإلداريػػػػػة وبػػػػػيف قػػػػػدرة  .1
 العاممة في فمسطيف عمى إدارة األزمات. (البنوؾالمصارؼ)

مف قػدرة المصػارؼ عمػى إدارة األزمػات يفسػره  (%66.6)وقد خمصت الدراسة إلي ما نسبتو .2
 فاعمية نظـ المعمومات المحوسبة. 

تعمؿ عمى جمع المعمومات الخاصة باألزمات وتحميميػا وتخزينيػا  يوفر النظاـ وحدة خاصة .3
معدة مسبقًا لمواجية األزمات المتوقعػة ولكػف لػيس  ويوفر النظاـ حموالً  ،عمى قواعد البيانات
 بالمستوى المطموب.
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 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

 ألنيا تعتبر عصب العمؿ المصرفي.  ،ةزيادة االىتماـ بنظـ المعمومات اإلدارية المحوسب .1
 .ضرورة توفير أجيزة احتياطية جاىزة لالستخداـ يتـ تحديثيا بصورة مستمرة .2
 ضرورة إنشاء فرؽ عمؿ ميمتيا رصد مواطف الضعؼ والقياـ بعممية التطوير. .3
 إف المعمومات ىي جوىر العمؿ المصرفي أساسو والحفاظ عمييا يعزز مف بقاء المصارؼ. .4
 المؤسسات في القرارات اتخاذ في المعمومات نظام دور: )عنوانب (2009، الهزايمة) دراسة .16

 (اربد لمحافظة العامة المؤسسات في ميدانية دراسة- الحكومية
 أف و القػػػرارات اتخػػػاذ عمميػػػة فػػػي المعمومػػػات نظػػػاـ دور توضػػػيح ىإلػػػ الدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت

 أجزائيػػا ربػػط مػػف تػػتمكف كػػي المعمومػػات إلػػى المنظمػػة وتحتػػاج، معنػػى ذات بيانػػات ىػػي المعمومػػات
 المعمومػػات وتكػػوف، بنجػػاح المحيطػػة البيئػػة مػػع التكيػػؼ مػػف تػػتمكف وحتػػى ،أىػػدافيا لتحقيػػؽ المختمفػػة

 صػػػفات خمػػػس وىنػػػاؾ والعمميػػػات القػػػرارات اتخػػػاذ فػػػي أكبػػػر فائػػػدتيا كانػػػت كممػػػا لممنظمػػػة قيمػػػة ذات
 المسػتخدمة لمتكنولوجيا المعمومات مةءمال: وىي لممنظمة قيمة ذات تكوف حتى  لممعمومات أساسية

 .عمييا الحصوؿ وسيولة، وتوقيتيا، وكميتيا، المعمومات ودقة، المنظمة في

 سػيما وال القػرارات اتخػاذ في المعمومات تأثير الختبار استطالعية ميدانية دراسة أجريت وقد
 عالقػة وجػود افتػراض :وىػي األساسية الفرضيات مف اثناف وضعت حيث، الحكومية المؤسسات في
 مالئمػػػة بػػيف عالقػػػة وجػػود وافتػػراض. اإلداريػػػة القػػرارات اتخػػػاذ وسػػرعة المعمومػػات جمػػػع طرائػػؽ بػػيف

 واقػع إلػى التعػرؼ جػؿأ مػف خاصػة ةاسػتبان صػممت وقد. اإلدارية القرارات اتخاذ وفاعمية المعمومات
 .الفرضيات تمؾ

 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 ، الحكومية المؤسسات في القرارات اتخاذ في فاعؿ دور ليا وتقنياتيا المعمومات نظـ أف .1
 عمػػى الحصػػوؿ سػػرعة فػػي ميػػـ دور ليػػا والمحوسػػبة الحديثػػة وخاصػػة التقنيػػات ىػػذه أف كمػػا .2

 .القرارات ىذه فاعمية مف يرفع وىذا القرارات اتخاذ سرعة ثـ ومف، المعمومات
 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 الحكومػة بمشػروع واإلسػراع مؤسسػة أو دائػرة لكػؿ لممعمومػات نظاـ بتصميـ االىتماـ يتـ أف .1
 .لكترونيةاإل

 منيػػػا لالسػػػتفادة ،التقنيػػػات ىػػػذه عمػػػى العػػػاـ القطػػػاع فػػػي لمعػػػامميف الكػػػافي واإلعػػػداد التػػػدريب .2
 .والتطوير
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 المباشػػر ارتباطػػو يكػػوف أف عمػػى دائػػرة كػػؿ فػػي خػػاص لممعمومػػات نظػػاـ إنشػػاء عمػػى الحػػث .3
 .بالمدير

 .النظـ ليذه والحماية األمف وتوفير السرقة مف المعمومات ىذه بسرية االىتماـ .4
 صناعة جودة في اإلدارية المعمومات نظم دور: )عنوانب (2009، وآخرون جرادات) دراسة .17

 (والتمويل لمتجارة اإلسكان بنك في  تطبيقية دراسة -االدارية القرارات
 عمميػػة جػػودة فػػي نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة واقػػع عمػػى الضػػوء إلقػػاء إلػػى الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت

 المشػػػػاكؿ اكتشػػػػاؼ أجػػػػؿ مػػػػف وأيضػػػػا، والتمويػػػػؿ لمتجػػػػارة اإلسػػػػكاف بنػػػػؾ فػػػػي اإلداري القػػػػرار صػػػػنع
 المعمومػات نظػـ ودور، إدراجػو الدراسػة تحاوؿ كما، القرارات اتخاذ عممية في تؤثر التي والصعوبات

( 210) عمػػػى الدراسػػػة عينػػػة اشػػػتممت وقػػػد (البنؾالمصػػػرؼ) فػػػي القػػػرارات اتخػػػاذ جػػػودة فػػػي اإلداريػػػة
 .مدير
 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 القػػػرار صػػػناعة جػػػودة وعمميػػػة اإلداريػػػة المعمومػػػات نظػػػـ بػػػيف الوثيػػػؽ االرتبػػػاط عمػػػى التأكيػػػد .1
 حيػػث مػػف اإلداري القػػرار صػػنع جػػودة فػػي اإلداريػػة المعمومػػات لػػنظـ الكبيػػر واألثػػر، اإلداري

 (.المحتوى، الشكمي، الزمني البعد)
 والتمويػػػؿ لمتجػػػارة اإلسػػػكاف مصػػػرؼ فػػػي الموجػػودة اإلداريػػػة المعمومػػػات نظػػػـ وفاعميػػػة كفػػاءة .2

 .األنظمة دائرة وجود خالؿ مف وذلؾ
 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 المعمومػػات نظػػـ وتحػػديث تطػػوير فػػي والتمويػػؿ لمتجػػارة اإلسػػكاف مصػػرؼ اسػػتمرار ضػػرورة .1
 .لديو الموجودة

 القػرار صػنع فػي تساعد التي الجماعية القرارات دعـ نظـ عف ميدانية دراسات عمؿ ضرورة .2
 .الموظؼ عمؿ مكاف مف

 القرارات خدمة في اإلداري االتصال وتقنيات نظم دور: )عنوانب (2008، طبش) دراسة .18
 (غزة قطاع في والتعميم التربية وزارة عمى تطبيقية حالة

 اتخػػاذ خدمػػة فػػي اإلداري االتصػػاؿ وتقنيػػات نظػػـ دور إلػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت
 وتػػـ، التحميمػػي الوصػػفي المػػنيج اسػػتخداـ تػػـ ولقػػد. غػػزة قطػػاع فػػي والتعمػػيـ التربيػػة وزارة فػػي القػػرارات
 تغطػػي بحيػػث فقػػرة (50) مػػف مكونػػة ةاسػػتبان تصػػميـ وتػػـ، واألوليػػة الثانويػػة المصػػادر لػػىإ الرجػػوع
 عاـ مدير بيف ما درجاتيـ تتراوح، اً موظف (120) مف يتكوف الدراسة مجتمع وكاف، الدراسة متغيرات
 .ةاستبان( 90) الباحث جمع وقد، شعبة ورئيس
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 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 الػى تحتاج ولكنيا جيدة بالوزارة المستخدمة االتصاؿ وتقنيات نظـ واقع بأف الدراسة أظيرت .1
 .وتطوير تحسيف

 اتخػػػاذ وفػػػي الميػػػاـ أداء سػػػرعة فػػػي يسػػػيـ الحديثػػػة االتصػػػاؿ تقنيػػػات توظيػػػؼ فأبػػػ أظيػػػرت .2
 القرارات

، الجػػواؿ، اليػاتؼ)الترتيػػب حسػب الػػوزارة فػي المسػتخدمة التقنيػػات أكثػر بػػأف الدراسػة أظيػرت .3
 .(لكترونياإل البريد) نترنتاإل تطبيقات استخداـ وقمة، (الفاكس

 ثـ الكتابية االتصاالت ىي القرارات اتخاذ في فعالية االتصاؿ وسائؿ أكثر أف الدراسة بينت .4
 غيػػر االتصػػاالت بينمػػا االلكترونػػي واالتصػػاؿ المصػػورة االتصػػاالت ثػػـ الشػػفيية االتصػػاالت

 .بالوزارة القرارات اتخاذ في فعالة غير فإنيا مفظيةال
 القػػرارات اتخػػاذ فػػي االتصػػاؿ تقنيػػات اسػػتخداـ مػػف تحػػد معوقػػات ىنػػاؾ بػػأف الدراسػػة أظيػػرت .5

 .التنظيمية ثـ الشخصية المعوقات يمييا االتصاؿ بتقنية تتعمؽ معوقات أكثرىا
 ىي التقنيات واستخداـ االتصاؿ عممية تحسيف في أىمية المقترحات أكثر فأب الدراسة بينت .6

  .التقنيات ىذه الستخداـ الالزمة بالميارات وتزويدىـ العامميف ميارات تنمية
 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى توصمت وقد

 فػي الوزارة في الموجودة الحالية التقنية واستغالؿ الوزارة في العامميف بيف التقني الوعي نشر .1
  .االتصاؿ عممية وتسييؿ األعماؿ انجاز سرعة

 .فعاؿ تدريبي نظاـ خالؿ مف، التقنية استخداـ مجاؿ في البشرية الموارد تنمية .2
 متخػػػذي تسػػػاعد لمبيانػػػات مركزيػػػة قاعػػػدة وتػػػوفير داخميػػػة نترنػػػتإ شػػػبكة إنشػػػاء عمػػػى العمػػػؿ .3

 .المطموبة الجودةو  بالسرعة أعماليـ أداء عمى القرارات
 .الورقي االتصاؿ عمى االعتماد مف التقميؿ بيدؼ لكترونيةاإل الحكومة بمفيوـ بالعمؿ البدء .4
 اإلدارية القرارات ترشيد في المحاسبية المعمومات نظم دور: )عنوانب (2007، أحمد) دراسة .19
 (الفمسطينية األعمال منشآت في

 المعمومػات إنتػاج فػي المحاسػبية المعمومػات نظػـ دور وتحميػؿ بيػاف إلػى الدراسػة ىػذه ىدفت
 فػػي اإلداريػػة القػػرارات لترشػػيد الالزمػػة اإلداريػػة باالحتياجػػات لموفػػاء، والفعاليػػة الكفػػاءة ذات المحاسػػبية
 .غزة قطاع في المساىمة الشركات

 المتعمقػة البيانػات جمػع فػي الباحػث اعتمػد، تسػاؤالتيا فعػ واإلجابة الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ
 البيانػػات عمػػى الحصػػوؿ تػػـ خالليػػا ومػػف، الصػػمة ذات السػػابقة والدراسػػات األدبيػػات عمػػى بالموضػػوع

 تػـ اسػتبانة إعػداد عمػى اعتمػد فقػد العممػي اإلطػار أمػا، لمدراسػة النظري اإلطار شكمت والتي الثانوية
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 ويتكػوف، الدراسػة فرضػيات واختبػار الالزمػة التحمػيالت بػإجراء الباحػث وقػاـ، الغػرض ليذا تصميميا
 ب الدراسػػػة عينػػػة وتمثمػػػت  ،شػػػركة (671)  عػػػددىا والبػػػالغ األعمػػػاؿ شػػػركات مػػػف الدراسػػػة مجتمػػػع

 .العشوائية العينة طريقة استخدـ وتـ شركة( 180)
 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصمت

 ومعالجػػػة إثبػػات طػػرؽ لتحديػػد لمحسػػابات أدلػػة وضػػع فػػي االنخفػػاض مظػػاىر بعػػض وجػػود .1
، المحاسػبي المجػاؿ فػي العػامميف ميػارات بتطوير الالـز االىتماـ عدـ جانب إلى ،العمميات

 بكفاءة المحاسبي النظاـ لتشغيؿ الالزمة المقومات بتوفير اإلدارة اىتماـ ضرورة يتطمب مما
 .وفعالية

، األىػػداؼ وترجمػػة التخطػػيط عمميػػات فػػي المحاسػػبية المعمومػػات نظػػـ اسػػتخداـ فعاليػػة تػػدني .2
 .لمشركة السياسات ووضع

 الالزمػػػة القػػػرارات واتخػػػاذ المشػػػكمة لتحديػػػد الالزمػػػة الرقابيػػػة والمؤشػػػرات المعػػػايير تػػػوفر عػػػدـ .3
 والرقابػػة لمتخطػػيط الالزمػػة المعمومػػات بتػػوفير االىتمػػاـ ضػػرورة يسػػتدعي ممػػا .فعػػاؿ بشػػكؿ
 .الرشيدة القرارات واتخاذ

 :التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 مسػػػتواىـ بتحسػػػيف المحاسػػػبي المجػػػاؿ فػػػي العػػػامميف تشػػػجيع عمػػػى بالعمػػػؿ االىتمػػػاـ ضػػػرورة .1
 .واألكاديمي الفني

 النظػػػػاـ تشػػػػغيؿ فػػػػي المسػػػػتخدمة والبػػػػرامج األجيػػػػزة تطػػػػوير نحػػػػو والسػػػػعي االىتمػػػػاـ ضػػػػرورة .2
 .المحاسبي

 وتطػػوير إعػػداد عنػػد عػػاـ بشػػكؿ وذلػػؾ بالشػػركة المحيطػػة البيئيػػة بالعوامػػؿ االىتمػػاـ ضػػرورة .3
 .المحاسبية المعمومات نظـ

دراؾ فيـ ضرورة .4  تحديػد بأىميػة اإلدارة توعيػة وزيػادة، بالشػركة الخاصة التنظيمية العوامؿ وا 
 .لمشركة التنظيمي الييكؿ

أثر نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى أداء بعنوان: " (2006، السعودي) دراسة .20
 "دراسة ميدانية -العاممين في مؤسسة الضمان االجتماعي

 فػي العػامميف أداء عمػى المحوسػبة اإلداريػة المعمومػات نظػـ أثػر إلػى التعػرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 جمػػػع لغػػرض ةاسػػتبان وتطػػوير تصػػميـ تػػـ الدراسػػة أىػػداؼ ولتحقيػػؽ ،االجتمػػاعي الضػػماف مؤسسػػة
 البيانػػػػػات لتحميػػػػػؿ اسػػػػػتخداـ تػػػػػـ وقػػػػػد، (369)عػػػػػددىـ البػػػػػالغ العينػػػػػة أفػػػػػراد عمػػػػػى وتوزيعيػػػػػا البيانػػػػػات

 نمػػػوذج صػػػالحية الختبػػػار المتعػػػدد االنحػػػدار وتحميػػػؿ، (SPSS) اإلحصػػػائية األسػػػاليب واسػػػتخدمت
 .التابع المتغير عمى المستقمة المتغيرات وأثر ،الدراسة
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 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 .مرتفعة بدرجة جاءت المعمومات نظاـ تشغيؿ مستمزمات تجاه المبحوثيف تصورات أف .1
 .متوسطة بدرجة جاءت الوظيفي األداء تجاه المبحوثيف تصورات أف .2
 .األداء فػػػػي المحوسػػػػب المعمومػػػػات نظػػػػاـ وتشػػػػغيؿ إلدارة الرئيسػػػػة لممسػػػػتمزمات أثػػػػر وجػػػػود .3

 .الوظيفي األداء في( التنظيمية، البشرية، المادية)الوظيفي
 تشػػغيؿ لمسػػتمزمات المبحػػوثيف لتصػػورات إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود الدراسػػة أظيػػرت .4

، الخبػػػرة، العممػػػي المؤىػػػؿ، العمػػػر، الجػػػنس):الديمغرافيػػػة لممتغيػػػرات تعػػػزى، المعمومػػػات نظػػػاـ
 (.الوظيفي المستوى

 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 وتفيػػػػـ النظػػػػاـ اسػػػػتخداـ عمػػػى تشػػػػجيعيـ خػػػػالؿ مػػػػف لممسػػػتخدميف العميػػػػا اإلدارة دعػػػػـ زيػػػادة .1
 النظػاـ اسػتخداـ عنػد تػواجييـ التػي المشػكالت حػوؿ رائيـآ واستطالع، المختمفة احتياجاتيـ

 .عمييا التغمب يتـ حتى
 القيػػاـ يسػػتطيع لكػػي ،الضػػرورية بالمسػػتمزمات المعمومػػات نظػػاـ عػػف وؿؤ المسػػ القسػػـ تزويػػد .2

 .وجو أكمؿ عمى بواجباتو
 األجيػػػزة مػػػع تػػػتالءـ والتػػػي المسػػػتخدميف مختمػػػؼ احتياجػػػات تمبػػػي التػػػي البرمجيػػػات تػػػوفير .3

  .العمؿ في المستخدمة والشبكات
 .المعمومات بتكنولوجيا تتعمؽ لممستخدميف دورات عقد .4
 –)أثر كفاءة نظم المعمومات في فاعمية اتخاذ القرارات  عنوان:ب( 2005، دراسة )المحاسنة .21

 دراسة ميدانية في دائرة الجمارك األردنية(
ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تحميػػػؿ أثػػػر كفػػػاءة نظػػػـ المعمومػػػات اإلداريػػػة عمػػػى فاعميػػػة اتخػػػاذ 

( 250عػػددىا )وُأجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة عشػػوائية بسػػيطة ، القػػرارات فػػي دائػػرة الجمػػارؾ األردنيػػة
 موظًفا مف العامميف ضمف الفئة األولى والثانية المستخدميف لنظاـ المعمومات في دائرة الجمارؾ.

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 .لمستخدمة في دائرة الجمارؾ ذات جودة وكفاءة مرتفعةأف نظـ المعمومات اإلدارية ا .1
 ر جيدة ومرتفعة.وكذلؾ فاعمية عممية اتخاذ القرا .2
مسػتمزمات  :بكافػة عناصػرىا)لكفاءة نظـ المعمومات اإلداريػة  ميـوأثبتت الدراسة وجود أثر  .3

دارية تحديػد  :فػي فاعميػة عمميػة اتخػاذ القػرار )التػي تتمثػؿ فػي (مادية ومالية وفنية وبشرية وا 
 .والمتابعة(الرقابة ، تنفيذ البدائؿ، تقييـ البدائؿ، تطوير البدائؿ، المشكمة
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 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

خمػػؽ جػػو مػػف المشػػاركة الفعالػػة بػػيف العػػامميف عمػػى ىػػذه البػػرامج والمسػػتخدميف ليػػا مػػف أجػػؿ  .1
 .تطويرىا ومتابعتيا

زيادة االىتماـ بالمستمزمات المادية والمالية والفنية لمػا ليػا مػف أثػر فػي فاعميػة عمميػة اتخػاذ  .2
 .القرارات

القياـ بدراسات أخرى مف قبؿ الباحثيف لربط نظـ المعمومات اإلدارية مع متغيرات أخرى في  .3
 ىذه الدائرة الواعدة.

)تقييم دور نظم المعمومات اإلدارية في صنع القرارات  عنوان:ب (2005، دراسة )أبو سبت .22
 اإلدارية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة(

دور ىذه النظـ في عممية صنع القرارات لدى متخػذي القػرارات  ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ
فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية بقطػػػاع غػػػزة. وترتكػػػز الدراسػػػة عمػػػى استكشػػػاؼ مػػػدى وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف 

-االتصاالت وقواعد البيانات-البرمجيات-مكونات نظـ المعمومات اإلدارية في الجامعات )المعدات
اسػتخدـ الباحػػث وقػد  ،كفػاءة األفػػراد العػامميف فػي النظػػاـ(-مػاتالمسػتوى التنظيمػي لػدائرة نظػػـ المعمو 

( متخػذ 195وتألفػت عينػة الدراسػة مػف ) ،لجمػع البيانػات ةفػي وضػع خطػة البحػث وفرضػياتو اسػتبان
وتـ اعتماد العينة الطبقية في اختيػار عػدد أفػراد  ،قرار موزعة عمى الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

 .ط سبيرماف لمتثبت مف صحة النتائجتربيع ومعامؿ ارتباوتـ استخداـ كاي ، العينة
 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 أف نظـ المعمومات الحالية ال ترتقي إلى النظـ الخبيرة حيث ال تعطي حموال لممشكالت.  .1
وعدـ اتصاليا المباشػر مػع مراكػز إحصػاء داخػؿ  ،عدـ توفيرىا لمعمومات إحصائية خارجية .2

 الوطف أو خارجو.
 وأف لدييـ كفاءة وخبرات إدارية وفنية تتناسب بشكؿ كبير مع األعماؿ الموكمة بيـ. .3
 وأف األجيزة المستخدمة في الجامعات حديثة وذات كفاءة عالية في الجامعات الفمسطينية. .4
واسػػتخداـ نظػػـ المعمومػػات فػػي عمميػػة صػػنع  ،أف ىنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف جػػودة المعمومػػات .5

 .القرارات
أف البرامج المستخدمة تساعد عمى التبادؿ المرف لممعمومات بػيف مسػتخدمي النظػاـ ووجػود   .6

 .تقنيات حديثة في النظـ المستخدمة بما فييا الفنية
 أف ىناؾ عالقة قوية بيف المستوى التنظيمي وجودة القرارات. .7
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 مجموعة من التوصيات أهمها:وقد توصمت الدراسة إلى 

وذلػػؾ تبعػػًا  ،االسػػتمرار والتعزيػػز فػػي تطػػوير ورفػػع كفػػاءة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المحوسػػبة .1
 .لممستحدثات التكنولوجية

بػػراز  ،االسػػتمرار فػػي تطػػوير المسػػتوى التنظيمػػي لػػدائرة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المحوسػػبة .2 وا 
 .أىمية نظـ المعمومات

ة المعمومػػػات التػػػي تقػػػدميا نظميػػػا مػػػف حيػػػث زيػػػادة دقتيػػػا وسػػػرعة الحػػػرص عمػػػى زيػػػادة جػػػود .3
 الوصوؿ إلييا ومالءمتيا وكفايتيا.

 وذلؾ باالستمرار في رفع كفاءتيـ الفنية واإلدارية. ،تطوير األفراد العامميف في النظاـ .4

 فعالية من الرفع في اإلدارية المعمومات نظم دور: )عنوانب (2004، مناصرية) دراسة .23
 (لؤللمنيوم الجزائرية الشركة حالة دراسة -اإلدارية القرارات اتخاذ عممية

 المعمومػػػات نظػػػاـ مفيػػػوـ عمييػػػا يقػػػوـ التػػػي األسػػػس إلػػػى التعػػػرؼ إلػػػى الدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت
براز اإلدارية  وتحميػؿ، اإلداريػة القػرارات اتخػاذ فػي الكمية والنماذج الحديثة التقنيات استخداـ أىمية وا 

 مجتمػػع، بيػػا القػػرار باتخػػاذ وعالقتػػو لأللمنيػػوـ الجزائريػػة الشػػركة فػػي الحػػالي المعمومػػات نظػػاـ ـيوتقيػػ
 مػػف تػػـ، مػػديراً  (52) عػددىـ بمػػغ وقػػد ،الشػركة فػػي القػػرار ومتخػػذي وليفؤ المسػ  مجمػػوع ضػػـ الدراسػة
 وىػي( 48) يبمػغ االسػتبانات مػف عػدد اسػترجع وقػد ،المػدراء حصػيمة عمػى االسػتبانات توزيػع خالليا
 (.92.30)نسبتو ما عالية استرجاع نسبة
 :أهمها النتائج من مجموعة إلي الدراسة توصمت وقد

 فكػرة واسػتيعاب لتقبػؿ وكػاؼٍ  مقبػوالً  اً تعميميػ مسػتوى يمتمكوف الشركة في القرارات يمتخذ أف .1
 .اآللي الحاسب عمى مبنية إدارية معمومات نظـ إدخاؿ

 القػػرارات يمتخػػذ أغمبيػػة فإ حيػػث عاليػػة فعاليػػة ذات الشػػركة فػػي المتخػػذة اإلداريػػة والقػػرارات .2
 حيػث، بشػأنيا قػرار اتخػاذ قبػؿ بالمشػكالت المتعمقػة المعمومػات جميػع تػوافر عمػى يحرصوف

 .متوسط بشكؿ يتـف القرارات تمؾ تنفيذ أما سريع بشكؿ يتـ الشركة قرارات اتخاذ فإ
 .الشركة تخص قرارات أي اتخاذ عممية في ديمقراطي أسموب موظفييا مع تتبع الشركة أف .3
 نػػوع يسػػود أف مػػف خوفػا الشػػركة فػػي العػػامميف قبػؿ مػػف التقبػػؿ فػػي صػعوبة ،النظػػاـ واجػػو لقػد .4

 .لمنظاـ األمثؿ االستخداـ ىنالؾ يكف ولـ النظاـ بسبب البطالة مف
 والكافيػػة المالئمػػة المعمومػػات تػػوفر ىػػو اإلداريػػة القػػرارات اتخػػاذ فعاليػػة لزيػػادة محػػدد أىػػـ أف .5

 .المناسب وقتيا في والدقيقة
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 زيػادة فػي كبيػر بقػدر تسػيـ الدراسة محؿ الشركة في المعتمدة اإلدارية المعمومات أنظمة أف .6
 وقػػت فػػي القػػرارات تخػػاذال ضػػروري أغمبيػػاو  المعمومػػات وتػػوفر الشػػركة فػػي المعمومػػات دقػػة
 .الكمي لمقياس قابمية أكثر المعمومات وتجعؿ، نسبيا سريع

 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد
 تطػػوير خػػالؿ مػػف وذلػػؾ ،لممعمومػػات التكنولوجيػػة لػػنظـ التطػػور مواكبػػة وراء السػػعي ضػػرورة .1

 .الشركة في المعمومات نظاـ
 ونظػػـ تكنولوجيػػا مػػع التعامػػؿ فػػي النظػػاـ مسػػتخدمي كفػػاءة لزيػػادة التدريبيػػة الػػدورات تكثيػػؼ .2

 .فعالة قرارات إلي الوصوؿ و المعمومات
 والعمػػؿ الحػػالي النظػػاـ بػػو يتمتػػع الػػذي والرقابػػة األمػػف مسػػتوى عمػػى المحافظػػة وراء السػػعي .3

 .النظاـ لتطور تبعا السالمة إجراءات تطوير عمى
)نظم المعمومات الحديثة وأثرها عمى أداء العاممين في  عنوان:ب (2003، )الفوزاندراسة  .24

 مصمحة الجمارك في الرياض( 
أثػػػػر نظػػػػـ المعمومػػػػات عمػػػػى أداء العػػػػامميف فػػػػي مصػػػػمحة  إلػػػػىىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ 

المعوقات المؤثرة عمى استخداـ أنظمة المعمومات الحديثة  إلىوكذلؾ التعرؼ ، الجمارؾ في الرياض
، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي اعتمد عمى االستبانة كأداة لمدراسة، بالمصمحة

موظفػػػًا مػػػف العػػػامميف فػػػي إدارة نظػػػـ المعمومػػػات  (211) ددىاوكانػػػت العينػػػة عشػػػوائية منتظمػػػة وعػػػ
 اإلدارية في مصمحة الجمارؾ.

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

وجود مميزات عديدة الستخداـ نظـ المعمومات الحديثة في أعماؿ مصمحة الجمارؾ منيا  .1
 تقميؿ تكاليؼ التشغيؿ.، تحسيف األداء، الدقة

عدـ  منيا:، ات إدارية ومالية وتنظيمية تواجو استخداـ نظـ المعمومات الحديثةوجود معوق .2
 .قمة كفاية وخبرة العامميف في المصمحة لنظـ المعمومات الحديثة، المرونة اإلدارية

 وجود معوقات تشغيمية وفنية تساىـ في صعوبة استخداـ نظـ المعمومات الحديثة أىميا: .3
كثرة أعطاؿ ، مواكبتيا لمتطورات السريعة في مجاؿ الحاسب عيوب األنظمة المستخدمة وعدـ

 وعدـ اىتماـ اإلدارة.، األجيزة
 وقد توصمت الدراسة  إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

 أىمية أف يكوف ىناؾ دور أكبر لمتدريب. .1
 .ثةف في استخداـ النظـ الحديالعمؿ عمى معالجة المعوقات المالية واإلدارية التي تواجو العاممي .2
 .استخداـ النظـ الحديثة في تقييـ وتقويـ األداء لمعامميف .3
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  :الدراسات األجنبية -ثانياً 
 (Nowduri، 2011) دراسة .1

 (Management Information System and Business Decision Making: 
Review) ،Analysis ،and Recommendations 

 عمميػػة فإ حيػػث، القػػرار اتخػػاذ عمػػى القػػدرة ضػػوء فػػي اإلداريػػة المعمومػػات نظػػـ دور يوصػػؼ
 التركيػز خػالؿ مػف يفسػر التجاريػة األعماؿ تنظيـ في األعمى المستوى إدارة عمى وأثرىا القرار صنع
 فػي اإلداريػة المعمومػات نظػـ تواجػو التػي والتحػديات القيود الدراسة ىذه وتناقش، القرارات اتخاذ عمى
 .القرار صنع عممية
 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 المنظمػات لػبعض بالنسػبة الصػعب مػف تجعػؿ اإلداريػة المعمومات لنظـ الديناميكية الطبيعة .1
 .والمقترحات واالستراتيجيات المبادئ مواكبة عمى القدرة

 قػػدرتيا فػي اإلداريػة المعمومػات لػنظـ تحػديات تفػػرض القػرار اتخػاذ لعمميػة المختمفػة الحػاالت .2
 .بالمتطمبات والوفاء التكيؼ عمى

 المنظمػات بعػض عمػى يصػعب مكمفػة ماديػة متطمبػات إلػى بحاجػة اإلداريػة المعمومػات نظـ .3
 .المتطمبات تمؾ تحمؿ

 مػػػف العديػػػد إليػػػو تفتقػػػر الػػػذي األمػػػر ،الخبػػػرات مػػػف لكثيػػػر بحاجػػػة اإلداريػػػة المعمومػػػات نظػػػـ .4
 .المنظمات

 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 .العمؿ في الدقة لتوخي اإلدارية المعمومات نظـ متابعة في زيادة ىناؾ يكوف أف ينبغي .1
 عمميػات مػع تتناسػب المعمومػات لتنظيـ طريقة إيجاد األعماؿ وأصحاب المدراء عمى ينبغي .2

 .القرار صنع
 .التطوير عمية في تساعد دورات إعطاء خالؿ مف بالموظفيف المدراء اىتماـ .3
 .اإلدارية المعمومات نظـ لمتطورات مستمر بشكؿ لممتابعة وسيمة إيجاد ينبغي .4

 

 

 



  

 94 

 :Bahloul, 2011)) دراسة .2
The Role of Marketing Information System Technology in the Decision 

Making Process Case Study: The Banking Sector in Gaza Strip. 

 عممية في التسويقية المعمومات نظـ تكنولوجيا دور إلى التعرؼ ىإل الدراسة ىذه ىدفت
 في الدراسة مجتمع يتمثؿ فمسطيف، حيث في العاممة (البنوؾالمصارؼ) في القرار صنع

 الدراسة استيدفت لقد. فمسطيف في البنوؾ ليذه واإلدارات غزة قطاع في العاممة (البنوؾالمصارؼ)
 ليذه العامة اإلدارة موظفي إلي باإلضافة التسويؽ ، ومدير(البنؾالمصرؼ) مدير مف كالً 

 الرئيسة المصادر عمى واعتمد التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدـالمصارؼ)البنوؾ( ، وقد 
 .المعمومات جمع في والثانوية

 : أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد 
القػرار،  اتخػاذ في التسويقية المعمومات نظـ تكنولوجيا عمى (البنوؾالمصارؼ) مدراء اعتماد .1

 التػػي والبػرامج التكنولوجيػػا تمتمػؾ (البنػػوؾالمصػارؼ ) فإ القػرارات، حيػػث بيػػذه المػدراء ويثػؽ
 .القرارات اتخاذ عمى تساعد

 السػػػجالت، الداخميػػػة، االسػػػتخبارات) التسػػػويقية المعمومػػػات نظػػػـ مكونػػػات أف إلػػػي باإلضػػػافة .2
 عمميػػة عمػػى الميػػـ تأثيرىػػا ليػػا (ويقيةالتسػػ القػػرارات دعػػـ التسػػويقية، نظػػـ التسػػويقية، البحػػوث

 .القرار صنع
 التسػويقية المعمومػات نظػاـ بػيف إحصػائية داللػة ذات عالقػة إلػى وجػود الدراسة خمصت وقد .3

 .األخرى الجية مف القرار صنع عممية وبيف جية مف ومكوناتو
 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 القػرارات دعـ نظـ استخداـ عمى لموظفييا تدريبية برامج توفير (البنوؾ المصارؼ) عمى أف .1
 .داخمية ـأ خارجة كانت سواء المعمومات عمى الحصوؿ البنوؾ وعمى التسويقية

 (Chan، 2009دراسة ) .3
(The roles of user motivation to perform a task and decision support 

system (DSS) effectiveness and efficiency in DSS use ،Computers in 

Human Behavior) 

اليػػدؼ مػػف ىػػذه الدراسػػة الحصػػوؿ عمػػى مقػػاييس فعميػػة لقيػػاس نظػػـ دعػػـ القػػرارات باسػػتخداـ 
وكػػػذلؾ معرفػػػػة الػػػدوافع التػػػي تجعػػػػؿ ، (2006)عناصػػػر تػػػـ اقتراحيػػػػا مػػػف قبػػػؿ بيػػػػرتف جػػػونز  ةثالثػػػ

واختبار كيفية التفاعؿ مع خصائص نظـ مساندة القػرارات المتمثمػة فػي ، المستخدميف يؤدوف مياميـ
. وكمػػػا ىػػػو متوقػػػع تػػػـ التوصػػػؿ إلػػػى أف DSS))الكفػػػاءة والفاعميػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى أفضػػػؿ اسػػػتخداـ 

األفػػراد الػػذيف اسػػتخدموا نظػػـ مسػػاندة قػػرارات أكثػػر فاعميػػة ألداء ميػػاميـ التػػي تػػـ تحفيػػزىـ مػػف قبػػؿ 
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بينمػػا لػػـ تختمػػؼ فاعميػػة ، بكثافػػة ((DSSعمػػى أكمػػؿ وجػػو  واسػػتخدموا  اسػػتخداميا قػػد أدوا ميػػاميـ
 .في أداء األفراد لمياميـ بالزيادة أو النقصاف بسبب عدـ تحفيزىـ  DSSاستخداـ 

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 المستخدمة ىما الوقت والخطوات. (DSS) أنو يوجد داللة مختمفة بيف اثنيف مف مقاييس .1

ال يوجػػد داللػػة مختمفػػة بالنسػػبة لممقيػػاس الثالػػث وىػػو االسػػتخداـ بػػيف األفػػراد الػػذيف اسػػتخدموا  .2
DSS))  .بتحفيز أكبر 

 كانت عالية. DSSتزايد بشكؿ ممموس والفائدة مف استخداـ  DSSأف استخداـ  .3
 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

األىميػػة( قػػد تتفاعػػؿ مػػع خصػػائص ، الفائػػدةالتحقػػؽ فيمػػا إذا كانػػت العوامػػؿ ) البػػاحثيفعمػػى  .1
DSS  ردود ، التوجيػػو فػػي اتخػػاذ القػػرارات، شػػكؿ العػػرض، مػػف حيػػث )سػػيولة االسػػتخداـ
  الفعؿ(.

العمؿ في المستقبؿ عمى التركيز عمى نظـ دعـ القرار التي تػؤثر عمػى األداء فػي الشػركات  .2
 لما ليا مف دور في نجاح ىذه الشركات. 

مسػتوى نظػـ  ،يجب عمى اإلدارة العميا العمؿ عمى إيجاد طرؽ لزيادة الحافز لممػوظفيف لرفػع .3
   دعـ القرار.

 (Jern، 2009)  دراسة .4
(On Introducing Information Systems in Organizations( 

 النجاح عوامؿ ومناقشة المنظمات تمؾ تواجو التي التحديات عرض إلى الدراسة ىذه ىدفت
 المعمومات نظاـ إف، دائـ بشكؿ المنظمات في تستخدـ( Is) المعمومات نظـ إف، المعمومات لنظـ
 مف لو تقبؿ ىناؾ يكوف أف النظاـ ىذه إدخاؿ عند الميـ فمف لذ، المقاييس بكؿ اً ناجح اً استثمار  يعد
 منظمات جميع بأف ثبت قد نوإ حيث، تغيرات مف فيو ما بكؿ النظاـ ىذا عمى القائميف قبؿ

 الذي الجانب فإف، العاـ المقابمة منيج استخدـ تـ وقد، قيمة ذات نجاحات حققت قد األعماؿ
 القدرة لدييـ  تتاح ألشخاص اً تدريب يكوف أف في أىمية لو جانب ىو الدراسة ىذه حولو تتمحور

 التطوير عممية ضمف العممية الممارسات أفضؿ تزاؿ ال نوإ حيث ،الجديد النظاـ مع التعامؿ عمى
 .النظاـ ليذا المستمر
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 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة هذ  توصمت وقد

 وجية بعالقة عالقتيا بربط وىذا ،مستمرة وتغير تطوير عمميات إلى تحتاج المعمومات نظـ .1
 .النظاـ ىذا في العامميف نظر

 مجػػػاؿ فػػػي الفنػػػيف الخبػػػراء مػػػف قمػػػيالً  اً عػػػدد بػػػأف وجػػػدوا قػػػد المعمومػػػات تكنولوجيػػػا خبػػػراء أف .2
 .التنظيمي التغير وأساليب بمفيوـ كافية دراية لدييـ  المعمومات تكنولوجيا

 لتقبػؿ اإلداريػة المسػتويات جميػع عمػى إداري التػزاـ ىنالػؾ يكػوف ألف ،أىميػة ىناؾ بأف وجد .3
 .النظاـ ىذا

 .المتبعة األساليب حيث مف المطموب بالشكؿ المؤسسة ىذه في المعمومات نظـ تكف لـ .4

 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 .المستخدميف وتوقعات احتياجات تمبي حتى المعمومات جمع لطرؽ تطوير عممية تتـ أف .1
 .المشروع نجاح ضماف يتـ حتى الكافي بالشكؿ الموارد توفير مف بد ال .2
 .استراتيجي استثمار ألنو ،عميو ىي مما أكبر اً شأن المعمومات نظـ إعطاء ينبغي .3
    ألي النجاح عامؿ فيو النظـ ليذه الشامؿ التخطيط وعامؿ المعمومات بنظـ االىتماـ ينبغي 40

 .منظمة أي عميو  تقدـ قد مشروع

 (Pilepic Ljubica and others، 2009دراسة ) .5
(Applying Information Technology to Business Decision Making in the 

Hotel Enterprises) 

توضح ىذه الدراسة أف نجاح أداء أي شركة يعتمد عمى صنع القرارات. يسعى البحث إلى 
الكشؼ عف األسس التي تحكـ عممية صنع القرار مف أجؿ ضماف نجاح الشركة. كما وتسمط ىذه 

إضافة لمتغيير.  ميماً الدراسة الضوء عمى تكنولوجيا المعمومات وتطورىا السريع باعتبارىا مصدرا 
وذلؾ ألف الغرض منيا ىو تقديـ المساعدة  ر،الدراسة تركز عمى نظـ دعـ القرا فإف ىذهذلؾ  إلى

في  اً ( فندق124ناسبة. أجريت ىذه الدراسة عمى عينة تتألؼ مف )ملممدراء في اتخاذ القرارات ال
 قاطعة بريمورسكو وقاطعة استراليا لجميورية كرواتيا. 

 وقد توصمت هذ  الدراسة إلى مجوعة من النتائج أهمها: 

 نجاح أي شركة يعتمد عمى اتخاذ وتنفيذ القرارات بشكؿ جيد.  .1
ولوف عف اتخاذ جميع أنواع القرارات باستثناء ؤ توصمت ىذه الدراسة إلى أف المدراء ىـ المس .2

 ة. المستوى األدنى مف اإلدارة الذي ال يصدر قرارات ذات أىمية إستراتيجي
قػػػػرارات األوليػػػػة ممػػػػا يجعػػػػؿ معظػػػػـ ىػػػػذه القػػػػرارات الأوضػػػػحت الدراسػػػػة أف المػػػػدراء ييممػػػػوف  .3

 تكتيكية. 
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فػي حػيف أف المسػتويات األدنػى  ،ستراتيجية موجزة ومستقبميةااعتماد المدراء عمى معمومات  .4
 مف اإلدارة تعتمد في المقاـ األوؿ عمى معمومات مفصمة ودقيقة وقصيرة األجؿ. 

 ذ  الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: وقد توصمت ه

شػػػراكيـ فػػػي عمميػػػة  .1 إسػػػناد المسػػػؤوليات واالختصاصػػػات إلػػػى المسػػػتوى األدنػػػى مػػػف اإلدارة وا 
 صنع القرار. 

 التنسيؽ بشكؿ أفضؿ بيف المستويات العميا والمستويات الدنيا. .2
 ( Sirisom ،et.al، 2008) دراسة .6

The Accounting Information received ،(its Utilization to Enhance Thai 

executive Decision Making and the Effect of Personal Characteristics) 

، التنفيذيػػػة القػػػرارات اتخػػػاذ فػػػي المحاسػػػبية المعمومػػػات دور معرفػػػة إلػػػى الدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت
 أف الممكف مف التي الشخصية الخصائص باالعتبار األخذ مع، المعمومات تمؾ استخدامات ومعرفة
 جمػع تػـ وقػد ،المسػتخدميف قبػؿ مػف مختمػؼ بشػكؿ اسػتخداميا يمكػف ذاتيػا المعمومات ) عمييا تؤثر

 تػػػـ حيػػػث تايمنديػػػة شػػػركو( 400)فػػػي تنفيػػػذييف مػػػدراء عمػػػى اتوزيعيػػػ تػػػـ انةاسػػػتب طريػػػؽ عػػػف البيانػػػات
 %.33، 36 بمعدؿ منيا ةاستبان( 109) استعادة

 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 عمػػػى تػػػؤثر المحاسػػػبية المعمومػػػات لمسػػػتخدمي الشخصػػػية الخصػػػائص أف النتػػػائج أظيػػػرت .1
 .القرارات اتخاذ عممية

 وتعزيزىا قراراتيـ لدعـ المحاسبية المعمومات يستخدموف أنيـ التنفيذييف المدراء معظـ واتفؽ .2
 قػػػػػراراتيـ اتخػػػػاذ فػػػػػي التفكيػػػػر عمػػػػى يعتمػػػػػدوف لػػػػذيفا التنفيػػػػذييف المػػػػػدراء أف إلػػػػى باإلضػػػػافة
 الحدس عمى يعتمدوف ذيفال المدراء أولئؾ مف كبرأ بشكؿ المحاسبية المعمومات يستخدموف

 .  القرارات اتخاذ يف
 الػػػواردة المعمومػػػات مػػػف واالسػػػتفادة التػػػأثير فػػػي الػػػدور ليػػػا العميػػػا اإلدارة أف الدراسػػػة أظيػػػرت .3

 .واألداء القرار صنع لتعزيز
 :أهمها التوصيات ن مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 المعمومػات ىػذه لمستخدمي الشخصية والخصائص المحاسبية المعمومات طبيعة أخذ ينبغي .1
 وذات متطػػػورة تكػػػوف حتػػػى ،المحاسػػػبية المعمومػػػات نظػػػـ تصػػػميـ عنػػػد وذلػػػؾ، االعتبػػػار فػػػي

 .فاعمية
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 :(Arafat, 2007) دراسة .7
Evaluation of Managerial Requirements Toward Utilization of 

Decision Support Systems (DSS) In Palestinian (PM) I The Gaza Strip) 

 في القرارات دعـ لنظـ األمثؿ االستخداـ نحو اإلدارية المتطمبات تقييـ إلى الدراسة ىدفت
، (والصحة والتعميـ التربية وزارتي) المديريف نظر وجية مف غزة – الفمسطينية السمطة وزارات

 محاور لعدة المديريف تقييـ تـ المدراء، حيث مف (150) مف مكونة عشوائية الدراسة عينة انتوك
 ألىمية المديريف إدراؾ مدى ىي المحاور القرارات، وىذه دعـ لنظـ األمثؿ االستخداـ في لممساعدة

 اإلدارية المجاالتفي  القرارات دعـ نظـ بأىمية اإلدراؾ لتعزيز الحاجة القرارات، مدى دعـ نظـ
 التحكـ بالعمؿ، نظاـ الخاصة العمميات إدارة التنظيمي، نظاـ البشرية، الييكؿ الموارد الرئيسة، نظاـ
 (.وااللتزاـ االنضباط بالتغير، مجاؿ

 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد 
 . القرارات دعـ نظـ ألىمية اإلدراؾ مف جيد مستوى يوجد .1
 .الدراسة محؿ اإلدارية بالمجاالت يتعمؽ افيم اإلدراؾ لتحسيف حاجة وجود .2
 دعـ نظـ استخداـ بتسييؿ الحكومي القطاع مؤسسات في البشرية الموارد نظاـ مةءمال .3

 .القرارات
 .القرارات دعـ نظـ استخداـ بتسييؿ مقبوؿ بشكؿ اإلداري التنظيمي الييكؿ مةءمال .4

 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 .األداء يـيوتق الفعالة التدريب برامج إعداد خالؿ مف البشرية بالموارد االىتماـ عمى العمؿ .1
 الييكػػؿ مػػف جديػػد نمػػوذج تطبيػػؽ خػػالؿ مػػف التنظيمػػي الييكػػؿ بتطػػوير القيػػاـ الػػوزارات عمػػى .2

 .التنظيمي
 .والجديدة المناسبة األدوات تطوير خالؿ مف التجارية العمميات مجاؿ تطوير عمى العمؿ .3

 .لذلؾ مناسبة خطة تطوير طريؽ عف التغير في التحكـ عممية تعزيز
  (Ajayi and others، 2007) دراسة .8

 (The Use of Management Information System in Decision Making in 

the South –West Nigerian Universities) 

فػػػي عمميػػػو صػػػنع  المعمومػػػات اإلداريػػػةنظػػػـ عالقػػػة  إلػػػىىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػي التعػػػرؼ 
وقػػد تكونػػت العينػػة ، وقػػد اسػػتخدـ فػػي الدراسػػة المػػنيج الوصػػفي، القػػرارات اإلداريػػة عمػػى المػػدى البعيػػد

( عضػػو مػػف كبػػار 200و)، (عضػػو ممػػف يشػػغموف مناصػػب إداريػػة400( عضػػو مػػنيـ )600مػػف )
 .وقد استخدمت في الدراسة التكرارات والنسب المئوية ،اإلدارييفالموظفيف 
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 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

إف نظـ المعمومات اإلدارية ال تستخدـ بالشكؿ المطموب فػي عمميػة صػنع القػرار فػي عمميػة  .1
 التخطيط عمى المدى طويؿ األجؿ وقصير األجؿ والميزانية.

التخػػاذ القػػرارات بشػػأف الميزانيػػة بػػيف الجامعػػات  مػػات اإلداريػػةنظػػـ المعمو وجػػود اخػػتالؼ فػػي  .2
 .والدولة االتحادية لصالح الجامعات

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

 تفي بجميع االحتياجات. حتى نظـ المعمومات اإلدارية بشكؿ كاؼٍ ينبغي أف تموؿ وحدات  .1

تعامػؿ مػع موتعمػؿ عمػى تػوفير دورات تدريبيػة لممػوظفيف لف تدعـ اإلدارة العميا ىػذه التوجػو أ .2
 نظـ المعمومات اإلدارية بالشكؿ المطموب.

 (Fransen، 2007) دراسة .9
(Management Information System or Struggle-An analysis of the M.I.S 

of ABN AMRO Private Banking Asia) 

وكيػؼ ، تواجػو نظػاـ المعمومػات الحػاليلػى الكشػؼ عػف المشػاكؿ التػي إىدفت ىػذه الدراسػة 
وقػػد اسػػتخدمت الدراسػػة ، يمكػػف حػػؿ تمػػؾ المشػػاكؿ لتمبيػػة احتياجػػات متخػػذي القػػرارات مػػف المعمومػػات

مقرىػػػا  (AAPB)، نمػػػوذجيف لتحميػػػؿ الوضػػػع الحػػػالي وىمػػػا جانػػػب إدارة القػػػرار وجانػػػب إطػػػار التقيػػػيـ
ونػػغ  واإلمػػارات العربيػػة المتحػػػدة  غ كاإلقميمػػي فػػي سػػنغافورة وليػػا فػػروع فػػي كػػؿ مػػف سػػنغافورة وىونػػ

% مػػف األصػػوؿ فػػي سػػنغافورة وىونػػغ كونػػغ 75وقػػد تػػـ حجػػز مػػا يعػػادؿ  ،ندونيسػػيا وتػػايوافأوالينػػد و 
  .والتي تجعؿ تمؾ األماكف األكثر أىمية مف بيف تمؾ البمداف

 وقد توصمت هذ  الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

ألنيػػػـ  ،عمميػػػة تحسػػػيف وتطػػػوير ىبحاجػػػة إلػػػ (البنػػػؾ) المصػػػرؼ أف نظػػػاـ المعمومػػػات بيػػػذا .1
بحاجػػة إلػػى معمومػػات حػػوؿ مختمػػؼ جوانػػب األعمػػاؿ التجاريػػة التػػي تسػػيـ فػػي عمميػػة اتخػػاذ 

 .وصناعة القرارات اإلدارية

  .عدـ توافر المعمومات اإلدارية في الوقت المناسب وذلؾ لعدـ وجود نظاـ األتمتة .2

 ةاألمػر الػذي يػؤثر سػمبًا عمػى عمميػ ،الوقػت المناسػبعدـ حصوؿ اإلدارة عمى التقػارير فػي  .3
 صنع القرار.

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

 .يف موظفيف يمتمكوف معرفة جيدة وواسعة بالنظاـيالعمؿ عمى تع .1



  

 1.. 

دارة ىذه النظـ يمتاز الكفاءة والمعرفة. .2  العمؿ عمى تشكيؿ فريؽ لتنسيؽ وا 

لػػنظـ المعمومػػات اإلداريػػة السػػتخداميا بسػػيولة مػػف قبػػؿ المػػوظفيف إعػػداد تقػػارير مخصصػػة  .3
 إلعداد تقاريرىـ الحالية.

  :التعقيب عمى الدراسات السابقة -اً ثالث
يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة والتي تناولت موضوعات دور نظػـ المعمومػات  

واخػػتالؼ فػػي طبيعػػة أنشػػطة تمػػؾ ، فػػي البيئػػات التػػي طبقػػت عمييػػا تمػػؾ الدراسػػات اً أف ىنػػاؾ اختالفػػ
فػػػػي اسػػػػتخداـ األسػػػػاليب  اً وتنوعػػػػ، فػػػػي المتغيػػػػرات المسػػػػتخدمة اً ووجػػػػد بػػػػأف ىنػػػػاؾ تنوعػػػػ، المنظمػػػػات

اإلحصائية  المستخدمة لمحصوؿ عمى البيانات والقياـ بتحميميا ىذه الدراسات تتفاوت في تناوؿ ىػذا 
قصػػػوًرا واضػػػًحا فػػػي الدراسػػػات التػػػي  فبػػػالرغـ مػػػف تعػػػدد البحػػػوث والدراسػػػات إال أف ىنػػػاؾ، الموضػػػوع

مػػع وجػػود بعػػض االتفػػاؽ سػػواء فػػي األسػػموب ، اىتمػػت بيػػذا الموضػػوع تحديػػًدا عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث
 .أو المجتمع الذي أجريت عميو الدراسة، المستخدـ في البحث

 وكانت أوجا االتفاق بين هذ  الدراسة والدراسات السابقة تتمثل في النقاط التالية:

  الدراسػػات المحميػػة والعربيػػة قػػد تناولػػت بالبحػػث نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة والمحاسػػبية أغمػػب
، عالقتيػا مػع صػنع واتخػاذ القػرارات، أىميتيػا، واقػع اسػتخداميا، مف حيث تقييميا، والبشرية

الدراسػات العربيػة السػابقة لقػد كانػت أقػرب كما أف ، واإلنتاجية، تأثير استخداميا عمى األداء
ف الدراسػػػات األجنبيػػػة أخػػػذت إحيػػػث ، وقػػػد يعػػػود ذلػػػؾ إلػػػى تشػػػابو البيئػػػة ،دراسػػػةإلػػػى ىػػػذه ال

فقػػد اتفقػت ىػذه الدراسػػة  المنحػى التجريبػي وذلػؾ لتػػوفر إمكانػات ماديػة وتقنيػػة عاليػة متػوفرة.
، (2004، مناصػػػػرية) مػػػػف حيػػػػث اليػػػػدؼ مػػػػع العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة مثػػػػؿ دراسػػػػة

، (2005)أبػػػػػػو سػػػػػػبت ودراسػػػػػػة، (2009، )اليزايمػػػػػػة ودراسػػػػػػة، (2005، ودراسة)المحاسػػػػػػنة
ومػف حيػث (، 2007Ajayi and others) ودراسػة، (2009، وآخػروف)جػرادات  ودراسػة

، Arafat) ودراسػػػة(2008، طػػبش) ودراسػػػة، (2009، المجتمػػع اتفقػػت مػػػع دراسة)رمضػػاف
، (2009، )العمػػري وقػػد اتفقػػت مػػع بعػػض الدراسػػات مػػف حيػػث المػػنيج مثػػؿ دراسػػة (2007
 ودراسػػػػة (،2014(،ودراسػػػػة)الغرباوي،2015ودراسػػػػة)أبو تػػػػيـ، ،(2011، )فػػػػرج اهلل ودراسػػػػة

وقػػػد اتفقػػػت مػػػع بعػػػض (، 2007Ajayi and others) ودراسػػػة، (2009، )رمضػػػاف
، (2004، مناصػػرية)و  (2011، فػػرج اهلل) الدراسػػات مػػف حيػػث أسػػموب العينػػة مثػػؿ دراسػػة

حيػػث أداة الدراسػػة فقػػد اتفقػػت مػػع بعػػض أمػػا مػػف (، 2014(،و)الغربػػاوي،2013و)حالسػػة، 
، )الػػػدويؾ ودراسػػػة، (2010، )الحمبػػػي ودراسػػػة، (2005، )المحاسػػػنة الدراسػػػات مثػػػؿ دراسػػػة

2010) 



  

 1.1 

 كانت كما يمي: فقد أما أوجا االختبلف

 طبيعػػة المنظمػػات التػػي  اخػػتالؼو ، ات التػػي أجريػػت فييػػا تمػػؾ الدراسػػاتىنػػاؾ اخػػتالؼ فػػي البيئػػ
فقػد اختمفػت ، واخػتالؼ األىػداؼ، نوع المتغيػرات التػي تناولتيػاوت، المتبعوالمنيج ، طبقت عمييا

، )المحاسػػػنة ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة مػػػف حيػػػث المػػػنيج المتبػػػع مثػػػؿ دراسػػػة
، )العمػػػري وقػػػد اختمفػػػت مػػػف حيػػػث المجتمػػػع مثػػػؿ دراسػػػة، (2003، ودراسػػػة )الفػػػوزاف، (2005
، )أبػػػػػو سػػػػػبت ودراسػػػػػة، (2010، )الشػػػػػوبكي سػػػػػةودرا، (2004، )مناصػػػػػرية ودراسػػػػػة، (2009
، (2010، )الشػػػػوبكي، (2009، واختمفػػػػت مػػػػف حيػػػػث أسػػػػموب العينػػػػة مػػػػع )رمضػػػػاف (2005

 .(2015(،و)أبو تيـ،2012،و)حسونة،(2010، الدويؾ)

 ما يميز هذ  الدراسة عن غيرها من الدراسات:

  درسػػت العالقػػة بػػيف نظػػـ تعػػد ىػػذه الدراسػػة مػػف الدراسػػات النوعيػػة عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث التػػي
لػػذا ، المعمومػػات اإلداريػػة وجػػودة القػػرارات اإلداريػػة فػػي وزارة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي بقطػػاع غػػزة

 .نفسو المجاؿ ياسات مستقبمية ففإنيا مف المتوقع أف تكوف نقطة انطالؽ لدر 

 وسػػػتكوف وحػػػدة المعاينػػػة ، سػػػتكوف عينػػػة الدراسػػػة ىػػػي وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ العػػػالي بقطػػػاع غػػػزة
 الخاصة بيذه الدراسة مف رئيس قسـ فأعمى في وزارة التربية والتعميـ العالي بوظائؼ إدارية. 

 أوجا االستفادة من الدراسات السابقة -:رابعاً 

  نظـ المعمومػات اإلداريػة وجػودة لػاستفاد الباحث مف الدراسات السػابقة فػي تكػويف صػورة مبدئيػة
 :ويمكف توضيح أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة في النقاط التاليةالقرارات اإلدارية، 

  استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في ربط نتائجيا مع دراسة الباحث. 

   اسػػتفاد الباحػػث فػػي عػػػرض اإلطػػار النظػػري وفػػي المراجػػػع المسػػتخدمة والكتػػب التػػي اعتمػػػدت
 .عمييا الدراسات السابقة لتوفير الوقت والجيد

  ستفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تحديد محاور البحثا. 

   اسػتفاد الباحػػث مػف الدراسػػات السػابقة فػػي اختيػار مػػنيج البحػث واألسػػاليب اإلحصػائية المتبعػػة
فػػي ىػػذه الدراسػػات، والكيفيػػة التػػي تمػػت فييػػا تحميػػؿ البيانػػات فػػي ىػػذه الدراسػػات، وفػػي تكػػويف 

 .االستبانة
 

  



  

 1.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع 
 الطريقة واإلجراءات

 

 توطئة -أوالً 

 الدارسة منهج -ثانياً 

 الدراسة عينة -ثالثاً 

 الدراسة أداة -رابعاً 

 االستبانة بناء خطوات -خامساً 

 االستبانة صدق -سادساً 

 Reliability االستبانة ثبات -سابعاً 

 المستخدمة اإلحصائية األساليب -ثامناً 

 

 

  



  

 1.3 

 :توطئة -أوالً 
جرا تعتبػر نجػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف إءاتيػا محػػورا رئيسػػا يػتـ مػػف خاللػػو منيجيػػة الدراسػػة وا 

وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتوصػؿ إلػى ، الدراسة
وبالتػػػالي تحقػػػؽ ، النتػػػائج التػػػي يػػػتـ تفسػػػيرىا فػػػي ضػػػوء أدبيػػػات الدراسػػػة المتعمقػػػة بموضػػػوع الدراسػػػة

 اؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. األىد

وكػذلؾ أداة الدراسػة ، ومجتمػع وعينػة الدراسػة ،حيث تناوؿ ىذا الفصؿ وصػفا لممػنيج المتبػع
وينتيػػػػي الفصػػػػؿ ، ومػػػػدى صػػػػدقيا وثباتيػػػػا، المسػػػػتخدمة وطريقػػػػة إعػػػػدادىا وكيفيػػػػة بنائيػػػػا وتطويرىػػػػا

وفيمػا يمػي وصػؼ ، ئجبالمعالجات اإلحصػائية التػي اسػتخدمت فػي تحميػؿ البيانػات واسػتخالص النتػا
 ليذه اإلجراءات.

 :منهج الدارسة -ثانياً 
 الذي يحاوؿ التحميمي و الوصفي المنيج الباحث ـاستخد الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 التي واآلراء ،مكوناتيا بيف والعالقة، بياناتيا وتحميؿ، الدراسة موضوع الظاىرة وصؼ خاللو مف
 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا تطرح

"المنيج الذي يسعى  بأنو التحميمي الوصفي المنيج( 100: 2006) الحمداني ويعرؼ
أو الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ ، لوصؼ الظواىر أو األحداث المعاصرة

وتتطمب معرفة المشاركيف ، ويقدـ بيانات عف خصائص معينة في الواقع، لوصؼ ظاىرة أو مشكمة
 في الدارسة والظواىر التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات". 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

: حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر البيانػات المصادر الثانوية .1
والػدوريات والمقػاالت ، لمراجػع العربيػة واألجنبيػة ذات العالقػةوالتػي تتمثػؿ فػي الكتػب وا ،الثانوية

والبحػػث والمطالعػػة فػػي ، واألبحػػاث والدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت موضػػوع الدارسػػة، والتقػػارير
 مواقع اإلنترنت المختمفة.

 البيانػػات جمػػع إلػى الباحػػث لجػػأ الدراسػة لموضػػوع التحميميػة الجوانػػب لمعالجػػة :المصقادر األوليققة .2
 .الغرض ليذاًً  خصيصا صممت لمدراسة، رئيسة كأداة االستبانة خالؿ مف األولية

فػي  ي وزارة التربيػة والتعمػيـ العػاليفػالعػامميف يتمثػؿ مجتمػع الدراسػة مػف اإلداريػيف  مجتمقع الدراسقة:
 .، والجداوؿ التالية توضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة(رئيس قسـ فأعمى) مفقطاع غزة 

 



  

 1.4 

 يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب الوزارة والمديريات: (3)رقم  جدول

 مجتمع الدراسة من رئيس قسم فأعمى البيان
 100 قطاع غزة-وزارة التربية والتعميـ العالي

 21 مديرية التربية والتعميـ غرب غزة
 21 مديرية التربية والتعميـ وسط غزة
 21 مديرية التربية والتعميـ شرؽ غزة

 21 التربية والتعميـ شماؿ غزةمديرية 
 21 مديرية التربية والتعميـ شرؽ خانيونس
 21 مديرية التربية والتعميـ غرب خانيونس

 21 مديرية التربية والتعميـ رفح
 247 المجموع

 (2013سنة) )دائرة التخطيط( غزة – العالي والتعميم التربية وزارة: المصدر
 

 حسب المستوى الوظيفي )الوزارة( الدراسة يوضح توزيع مجتمع: (4)رقم  جدول

 العدد المستوى الوظيفي
 3 وكالء الوزارة

 15 مدير عاـ
 11 نائب مدير عاـ

 26 مدير دائرة
 45 رئيس قسـ

 100 المجموع
 (2013سنة) )دائرة التخطيط( غزة – العالي والتعميم التربية وزارة: المصدر

 

 

 

 



  

 1.5 

 حسب المستوى الوظيفي )المديرية( الدراسةيوضح توزيع مجتمع : (5)رقم  جدول

 العدد المستوى الوظيفي
 1 مدير التربية والتعميـ

 1 نائب فني
 1 نائب إداري
 18 رئيس قسـ

 21 المجموع
 (2013سنة) )دائرة التخطيط( غزة –المصدر: وزارة التربية والتعميم العالي 

( أعػػاله ىػػي خاصػػػة بواحػػدة مػػف المػػػديريات 5) عممػػًا بػػأف البيانػػات الػػػواردة فػػي الجػػدوؿ رقػػػـ -
أف تمػؾ البيانػات تنطبػؽ بػنفس مػا وردت و السبعة المنتشرة جغرافيػًا عمػى جغرافيػا قطػاع غػزة، 

وبيذا تكوف مفردات مجتمػع الدراسػة المتواجػدة خػارج مكػاف الػوزارة ىػي  ،عمى تمؾ المديريات
( مفػػػردة، 147) أي أف مجمػػػوع المفػػػردات يكػػػوف ،( مفػػػردة21( مػػػديريات فػػػي كػػػؿ منيػػػا )7)

( فيصػبح العػدد 4ي الجػدوؿ رقػـ )( مفردة داخؿ مبنػى الػوزارة موضػح فػ100)ى باإلضافة ال
 (.3) ( مفردة كما ورد في الجدوؿ رقـ247جمالي لمجتمع الدراسة)اإل

 :عينة الدراسة -اً لثثا

والتػػػي تمثمػػػت فػػػي جميػػػع  الشػػػاممة أسػػػموب العينػػػة الطبقيػػػة المسػػػحيةقػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخداـ 
والتػي  (رئػيس قسػـ فػأعمى) والتي تحددت في الطبقات مػف ،في وزارة التربية والتعميـ العالي فاإلداريي

وتػػـ  ،( مفػػردة30وقػػد تػػـ االعتمػػاد عمػػى عينػػة تجريبيػػة مختػػارة حجميػػا ) ،(247) بمػػغ عػػدد مفرداتيػػا
حيػػث دخمػػت ىػػذه  ،ؽ الػػداخمي وثبػػات االسػػتبانةتوزيػػع أداة الدراسػػة عمييػػا وذلػػؾ بيػػدؼ اختبػػار االتسػػا

وبعػػد التأكػػد مػػف صػػدؽ وسػػالمة األداة تػػـ توزيعيػػا عمػػى جميػػع مفػػردات  العينػػة فػػي التحميػػؿ النيػػائي،
( مػػػف مجمػػػوع 70.8( اسػػػتبانة منيػػػا أي بنسػػػبة )175(، ولكػػػف تػػػـ اسػػػترداد )217) العينػػػة الحقيقيػػػة

  مفردات الدراسة الكمية.
 
 
 
 
 
 



  

 1.6 

 
 :الدراسةأداة  -رابعاً 

عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية " )دراسة  "حوؿ استبانةتـ إعداد 
 ".قطاع غزة(-حالة: وزارة التربية والتعميم العالي 

 ستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:اتتكون 
المؤىؿ ، العمر، وىو عبارة عف المعمومات الشخصية عف المستجيب )الجنسالقسم األول: 

 (.المستوى الوظيفي، سنوات الخدمة، العممي
 مقسـ إلى قسميف:، فقرة 45ويتكوف مف ، مجاالت الدراسةوىو عبارة عف  القسم الثاني:

، فقرة (34)ويتكوف مف ، العالي واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم -أوال:
 مجاالت: (5)موزع عمى 

 ( فقرات.7ويتكون من )، واهتمام اإلدارة العميا المجال األول: مساندة
 ( فقرات.7ويتكون من )، نظم المعمومات اإلداريةالمجال الثاني: المتطمبات التنظيمية المتاحة ل
 ( فقرات.7ويتكون من )، نظم المعمومات اإلداريةالمجال الثالث: المتطمبات المادية المتاحة ل

 ( فقرات.7ويتكون من )، المتاحة الستخدام نظم المعموماتالمجال الرابع: المتطمبات البرمجية 
 ( فقرات.6ويتكون من )، نظم المعمومات اإلداريةالمجال الخامس: المتطمبات البشرية المتاحة ل

 ( فقرة.11ويتكون من )، العالي ثانيا: جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم
 (:6)حسب جدوؿ ةف لفقرات االستبانالخماسي لقياس استجابات المبحوثي تـ استخداـ مقياس ليكرت

 درجات مقياس ليكرت الخماسي يبين: (6)رقم  جدول
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

الحالة  " وبذلؾ يكوف الوزف النسبي في ىذهقميمة جداً ( لالستجابة "1اختار الباحث الدرجة )
 وىو يتناسب مع ىذه االستجابة. (%20)ىو
  مستويات الدرجات بحسب مقياس ليكرت الخماسي بحسب التوزيع التالي:وقد اعتمد الباحث 

 (.1( قميمة جدًا وىي تساوي الدرجة )20 -0) .1
 (.2( قميمة وىي تساوي درجة )40 -20.1) .2
 (.3( متوسطة وىي تساوي درجة )60 -40.1) .3
 (. 3( كبيرة وىي تساوي درجة )80 -60.1) .4
 ( .  5( كبيرة جدًا وىي تساوي درجة)100 -80.1) .5



  

 1.7 

 :االستبانةخطوات بناء  -خامساً 
" عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة القرارات لمعرفة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة 

واتبع الباحث الخطوات التالية ، غزة " قطاع-اإلدارية " )دراسة حالة: وزارة التربية والتعميم العالي 
 :االستبانةلبناء 

واالسػتفادة منيػا ، الدراسات السػابقة ذات الصػمة بموضػوع الدراسػةاألدب اإلداري و عمى  االطالع -1
 ستبانة وصياغة فقراتيا.في بناء اال

سػػتبانة نية والمشػػرفيف فػػي تحديػػد أبعػػاد االاستشػػار الباحػػث عػػددًا مػػف أسػػاتذة الجامعػػات الفمسػػطي -2
 .وفقراتيا

 ستبانة.المجاالت الرئيسة التي شممتيا االتحديد  -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
 ( فقرة.86ستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت )تـ تصميـ اال -5
، ( مػػف المحكمػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة األزىػػر10)سػػتبانة عمػػىتػػـ عػػرض اال -6

 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.1ممحؽ رقـ )والجامعة االسالمية. وال
سػػػػتبانة مػػػف حيػػػػث الحػػػػذؼ أو اإلضػػػػافة المحكمػػػػيف تػػػػـ تعػػػديؿ بعػػػػض فقػػػػرات اال راءآفػػػي ضػػػػوء  -7

 (.2ممحؽ )، ( فقرة45ستبانة في صورتيا النيائية عمى )لتستقر اال، والتعديؿ

 :انةصدق االستب -سادساً 
ما  االستبانة تقيسستبانة يعني " أف صدؽ اال( أف لمقصود ب105: 2010بيف الجرجاوي )

بالصدؽ "شموؿ االستقصاء  ( بينوا المقصود179: 2001أما عبيدات وآخروف )، لقياسو" توضع
ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ، لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية

 ستبانة بطريقتيف:مف صدؽ االوقد تـ التأكد ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" ، ثانية
 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": -1

 عدًدا الباحث يختار أف بصدؽ المحكميف "ىو( أف المقصود 105: 2010بيف الجرجاوي )
حيث تـ عرض الدراسة"  موضوع المشكمة مجاؿ الظاىرة أو في المتخصصيف المحكميف مف
( مف المتخصصيف في اإلدارة و التربية 10عدد)ستبانة عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف اال

وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف وقاـ بإجراء ، (1واالحصاء وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ )
 افي صورتي انةاالستب توبذلؾ خرج، ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة

 (.2انظر الممحؽ رقـ ) -النيائية 

 



  

 1.8 

 صدق المقياس: -2

 Internal Validityاالتساق الداخمي  -أوال:

ستبانة مع المجاؿ الذي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اال يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي
ستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالوقد قاـ ، تنتمي إلية ىذه الفقرة

 ستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اال معامالت االرتباط

مساندة واىتماـ اإلدارة ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 7جدوؿ )يوضح 
 والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ، " والدرجة الكمية لممجاؿ العميا

0.05)≥ α) .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو 

 "مساندة واهتمام اإلدارة العميامعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يبين: (7)رقم  جدول
 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

بلرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 791. نظـ معمومات إداريةلدى اإلدارة العميا قناعة كبيرة بأىمية وجود   .1
 0.000* 888. يتوفر لدى الوزارة نظاـ معمومات إداري واضح وسيؿ االستخداـ  .2

يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفرة في الوزارة العمميات المطموبة   .3
تقاف   بدقة وا 

.860 *0.000 

4.  
المستخدـ في يحؽ لجميع العامميف استخداـ نظاـ المعمومات اإلدارية 

 الوزارة
.802 *0.000 

5.  
تعتمد اإلدارة العميا بالوزارة عمى نتائج نظاـ المعمومات اإلدارية 

 المحققة
.827 *0.000 

6.  
التنسيؽ الكافي بيف أقساـ  نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفريحقؽ 

 ودوائر الوزارة المختمفة 
.867 *0.000 

7.  
لتقديـ المشورة في مجاؿ نظـ تستعيف اإلدارة بالجيات الخارجية 

 المعمومات اإلدارية بالشكؿ المطموب عند المزـو
.742 *0.000 

 .(α ≤0.05)االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 



  

 1.9 

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " المتطمبات التنظيمية 8يوضح جدوؿ )
والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة ، " والدرجة الكمية لممجاؿ نظـ المعمومات اإلداريةالمتاحة ل

 لما وضع لقياسو. ادقاً وبذلؾ يعتبر المجاؿ ص (α ≤0.05)دالة عند مستوى معنوية 

المتطمبات التنظيمية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  يبين: (8)رقم  جدول
 " والدرجة الكمية لممجال نظم المعمومات اإلداريةالمتاحة ل

ون الفقرة م
رس
 بي
مل
معا

 
باط

بلرت
ل

 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.002* 532. تتناسب المعمومات المتاحة مع احتياجات الوظيفة   .1

 0.000* 802. يسمح الييكؿ التنظيمي بتدفؽ المعمومات بسيولة بيف اإلدارات  .2

 0.000* 889. تغير تشارؾ اإلدارة العميا العامميف عند إحداث أي  .3

تتحدد العالقة بيف اإلدارات واألقساـ األخرى مف خالؿ لوائح   .4
 مكتوبة

.572 *0.001 

 0.000* 819. تمتاز البيانات والمعمومات في الوزارة بكميا وسيولة تناوليا   .5

 0.000* 877. تتسـ األنظمة واإلجراءات في الوزارة بالشفافية والوضوح  .6

 0.000* 808. التنظيمي في الوزارة بالمرونةيتصؼ الييكؿ   .7

 .(α ≤0.05)االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " المتطمبات المادية 9يوضح جدوؿ )
االرتباط المبينة والذي يبيف أف معامالت ، " والدرجة الكمية لممجاؿ نظـ المعمومات اإلداريةالمتاحة ل

 لما وضع لقياسو. اً وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق (α ≤ 0.05) دالة عند مستوى معنوية

المتطمبات المادية المتاحة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  يبين: (9)رقم  جدول
 " والدرجة الكمية لممجال نظم المعمومات اإلداريةل

ون الفقرة م
رس
 بي
مل
معا

 
باط

بلرت
ل

 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 749. تتوفر أجيزة الحاسب المالئمة إلنجاز العمؿ المطموب   .1

 0.000* 902. تتوفر وسائؿ إدخاؿ بيانات تتناسب واحتياجات العمؿ في الوزارة   .2

 0.000* 855. تتناسب وسائؿ إخراج المعمومات واحتياجات العمؿ في الوزارة  .3

 0.000* 843. الشبكة المتوفرة مع احتياجات العمؿ في الوزارةتتناغـ   .4

5.  
تتـ الصيانة سريعا عند حدوث أعطاؿ في األجيزة أو في شبكة 

 الحاسوب في الوزارة 
.638 *0.000 

 0.000* 781. توفر اإلدارة العميا المستمزمات الالزمة لتشغيؿ نظـ المعمومات  .6

7.  
المستجدات التقنية في مجاؿ تحرص اإلدارة العميا عمى مواكبة 

 نظـ المعمومات
.819 *0.000 

 .(α ≤0.05)االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " المتطمبات البرمجية 10يوضح جدوؿ )
والذي يبيف أف معامالت االرتباط ، المتاحة الستخداـ نظـ المعمومات " والدرجة الكمية لممجاؿ

 لما وضع لقياسو. اً وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق (α ≤0.05)المبينة دالة عند مستوى معنوية 

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المتطمبات البرمجية يبين :  (10)رقم  جدول
 المتاحة الستخدام نظم المعمومات " والدرجة الكمية لممجال

ون الفقرة م
رس
 بي
مل
معا

 
باط

بلرت
ل

 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 873. تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطمبات العمؿ في الوزارة  .1

 0.000* 744. يتـ تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمؿ في الدائرة  .2

 0.000* 886. تتوافؽ البرامج المستخدمة مع األجيزة المستخدمة  .3

 0.000* 823. يتـ تقييـ فاعمية البرامج مف قبؿ العامميف بشكؿ مستمر  .4

5.  
تتوفر جميع التعميمات الضرورية لتشغيؿ البرامج مما يساعد في 

 أداء العمؿ بالشكؿ المطموب
.820 *0.000 

 0.000* 927. يوفر النظاـ مساحات كافية لعممية تخزيف المعمومات  .6

 0.000* 845. يعطي النظاـ الحالي تغذية راجعة  .7

 .(α ≤0.05)االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " المتطمبات البشرية 11يوضح جدوؿ )
والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة ، " والدرجة الكمية لممجاؿ نظـ المعمومات اإلداريةالمتاحة ل

 لما وضع لقياسو. اً وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق (α ≤(0.05  معنويةدالة عند مستوى 

المتطمبات البشرية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  يبين:  (11)رقم  جدول
 " والدرجة الكمية لممجال اإلدارية  المتاحة الستخدام نظم المعمومات

ون الفقرة م
رس
 بي
مل
معا

 
باط

بلرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

1.  
يجيب العامموف بالقسـ الفني المختص بنظاـ المعمومات عمى 

 استفساراتي
.676 *0.000 

2.  
يتـ االتصاؿ مع الشخص المسئوؿ عف نظاـ المعمومات بصورة 

 مباشرة
.823 *0.000 

 0.000* 771. ينجز العامموف في النظاـ الحالي ما كمفوا بو في الوقت المحدد  .3

4.  
القسـ المختص بنظاـ المعمومات احتياجاتي يتفيـ العامموف في 

 المختمفة مف نظاـ المعمومات
.817 *0.000 

5.  
تتناسب مؤىالت العامميف في نظاـ المعمومات مع طبيعة األعماؿ 

 الموكمة ليـ
.850 *0.000 

6.  
يشارؾ العامموف في تشخيص جوانب القوة والضعؼ في نظـ 

 المعمومات
.899 *0.000 

 .(α ≤0.05)االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " جودة القرارات اإلدارية 12يوضح جدوؿ )
والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة ، " والدرجة الكمية لممجاؿالعالي في وزارة التربية والتعميـ
 لما وضع لقياسو. اً وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق (α ≤0.05) دالة عند مستوى معنوية

جودة القرارات اإلدارية في معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يبين : (12)رقم  جدول
 " والدرجة الكمية لممجال العالي وزارة التربية والتعميم

ون الفقرة م
رس
 بي
مل
معا

 
باط

بلرت
ل

 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 901. انسجاـ بيف جودة القرارات اإلدارية والسياسة العامة لموزارةيوجد   .1
 0.000* 915. تحقؽ القرارات اإلدارية المتخذة أىداؼ الوزارة   .2
 0.000* 707. تشمؿ القرارات اإلدارية المتخذة كافة جوانب العمؿ بالوزارة  .3
 0.000* 908. يمتاز القرار بدرجة أقؿ مف المخاطرة فييا  .4
 0.000* 863. يوجد تكامؿ وترابط بيف القرارات   .5

6.  
تمتاز المعمومات المتوفرة بالمرونة مما يؤدي إلى سرعة اتخاذ القرارات 

 الرشيدة
.866 *0.000 

 0.000* 855. يتوفر عدد كبير مف البدائؿ  .7
 0.000* 883. تصنؼ البدائؿ االيجابية لمقرارات حسب أىميتيا  .8

9.  
تعتمد القرارات المتخذة عمى شبكة معمومات تشمؿ كافة دوائر وأقساـ 

 الوزارة 
.706 *0.000 

 0.000* 851. تحقؽ القرارات المتخذة عامؿ التميز اإلداري لموزارة   .10
 0.000* 802. تتمتع القرارات بعامؿ اإلقناع والرضا لمعامميف المنفذيف  .11

 .(α ≤0.05)االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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 Structure Validityالصدق البنائي  -ثانيا:

صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد  ،يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس
لفقرات لدراسة بالدرجة الكمية ويبيف مدي ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت ا، األداة الوصوؿ إلييا

 ستبانة.اال

ستبانة دالة إحصائيًا االرتباط في جميع مجاالت اال( أف جميع معامالت 13يبيف جدوؿ )
ستبانة صادقو لما وضعت وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اال (α ≤(0.05 عند مستوى معنوية 

 لقياسو.

والدرجة الكمية ستبانة ط بين درجة كل مجال من مجاالت االمعامل االرتبايبين : (13)رقم  جدول
 ستبانةلبل

 المجال
 معامل بيرسون

 لبلرتباط
القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 885. .مساندة واىتماـ اإلدارة العميا
 0.000* 882. .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات التنظيمية المتاحة ل
 0.000* 886. .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات المادية المتاحة ل

 0.000* 904. .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات البرمجية المتاحة ل
 0.000* 842. .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات البشرية المتاحة ل

 واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم
 .العالي

.988 *0.000 

 0.000* 923. .العالي جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم
 .(α ≤(0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *   

 : Reliabilityستبانة ثبات اال -سابعاً  
 نفس انةاالستب عطيت بثبات االستبانة ىو "أف( بأف المقصود 97: 2010بيف الجرجاوي )

( أف 110: 2002وفي نفس السياؽ أورد القحطاني ) ،متتالية" مرات عدة اتطبيقي أعيد إذا النتائج
أو ، "إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا ثبات اإلستبانة تعني

 ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة" 
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 خالؿ:ستبانة الدراسة مف اوقد تحقؽ الباحث مف ثبات 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

وكانت النتائج كما ىي مبينة ، ستبانةريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االاستخدـ الباحث ط
 (.14في جدوؿ )

 (14)رقم  جدول
 ستبانةعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االميبين  

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.878 7 .مساندة واىتماـ اإلدارة العميا
 0.904 7 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات التنظيمية المتاحة ل
 0.933 7 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات المادية المتاحة ل

 0.921 7 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات البرمجية المتاحة ل
 0.874 6 .المعمومات اإلداريةنظـ المتطمبات البشرية المتاحة ل

 0.970 34 .العالي واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم
 0.949 11 .العالي جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم

 0.979 45 جميع المجاالت معا

كرونباخ مرتفعة لكؿ ( أف قيمة معامؿ ألفا 14واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
(. وىذا 0.979ستبانة )( بينما بمغت لجميع فقرات اال0.970، 0.874بيف )ما مجاؿ حيث تتراوح 

 يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع.

( قابمة لمتوزيع. ويكوف 2ستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )وبذلؾ تكوف اال
ستبانة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اال ،ةستبانة الدراساتأكد مف صدؽ وثبات  الباحث قد
 أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا. فيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عوصالح
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:ثامنًا 
 Statistical Packageستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي حميؿ االتـ تفريغ وت

for the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S))  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوؼ  -تـ استخداـ اختبار كولمجوروؼ 
وكانت النتائج كما ىي مبينة في ، الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو

 (.15جدوؿ)

  (15)رقم  جدول
 اختبار التوزيع الطبيعييوضح نتائج 

 المجال
القيمة االحتمالية 

(Sig.) 
 0.906 .مساندة واىتماـ اإلدارة العميا

 0.998 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات التنظيمية المتاحة ل
 0.258 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات المادية المتاحة ل

 0.833 .اإلداريةنظـ المعمومات المتطمبات البرمجية المتاحة ل
 0.543 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات البشرية المتاحة ل

 0.918 .العالي واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم
 0.927 .العالي جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم

 0.935 جميع مجاالت االستبانة معا

لجميع مجاالت  (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 15الموضحة في جدوؿ ) واضح مف النتائج
وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع  (α ≤0.05)الدراسة أكبر مف مستوى الداللة 

 فرضيات الدراسة.  فلإلجابة ع العمميةحيث سيتـ استخداـ االختبارات ، الطبيعي
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 اإلحصائية التالية:تم استخدام األدوات 

 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -1

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي -2

 ستبانة.لمعرفة ثبات فقرات اال، (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -3

لمعرفػة مػا K-S))  : Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنوؼ  -اختبار كولمجػوروؼ  -4
 إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.

( لقيػاس درجػة االرتبػاط: Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ) -5
. وقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ يقػػـو ىػػذا االختبػػار عمػػى دراسػػة العالقػػة بػػيف متغيػػريف

 والعالقة بيف المتغيرات.، ئي لالستبانةالداخمي والصدؽ البنا

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
زادت أو قمػػػت عػػػف ذلػػػؾ. ولقػػػد تػػػـ  امػػػإ (،(3درجػػػة الموافقػػػة المتوسػػػطة وىػػػي  ىوصػػػمت إلػػػ

 استخدامو لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

( لمعرفػة مػا إذا كػاف Independent Samples T-Test) فػي حالػة عينتػيف Tاختبػار  -7
 ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة. 

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي  -8
الث مجموعػػات أو أكثػػر مػػف لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فروقػػات ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ثػػ

 البيانات.
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 الفصل الخامس 
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 
 

 المقدمة. -أوالً 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعمومات العامة. -ثانياً 

 تحميل فقرات االستبانة. -ثالثاً 

 .اختبار فرضيات الدراسة -رابعاً 
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 :توطئة -أوالً 

وذلؾ مف خالؿ ، يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة
ستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ واستعراض أبرز نتائج اال ،الدراسة اإلجابة عف أسئمة

، المؤىؿ العممي، العمر، الجنس)والوقوؼ عمى المعمومات العامة التي اشتممت عمى ، فقراتيا
اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف لذا تـ إجراء المعالجات ، المستوى الوظيفي(، الخدمة سنوات

لمحصوؿ  (SPSS)إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ، ستبانة الدراسةا
 عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ. 

 :الدراسة وفق المعمومات العامةالوصف اإلحصائي لعينة  -ثانياً 

 وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفؽ المعمومات العامة

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنسيوضح : (16)رقم  جدول

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 85.7 150 ذكر
 14.3 25 أنثى

 100.0 175 المجموع

 (%14.3)بينما ، مف عينة الدراسة ذكور (%85.7)( أف ما نسبتو 16يتضح مف جدوؿ )
وىذا ما يجسده الواقع في ، ف ىذه النسبة تبيف بأف نسبة الذكور أعمى مف نسبة اإلناثإحيث ، إناث

الذي ىو مجتمع ذكوري  ويعزو الباحث ذلؾ إلى ثقافة المجتمع وعاداتو وتقاليده، حقيقة األمر
وىذا ، وأيضًا عينة الدراسة المستيدفة مف  رئيس قسـ فأعمى، الدور البارز في ذلؾ ، ولوبطبعو

كذلؾ ىذه النسبة تتماشى مع و ، بواقع األمر يحتاج إلى تفرغ كامؿ ألي طارئ قد يستجد في الوزارة
 القوى العاممة الفمسطينية في الوزارة حسب إحصائيات الوزارة )الكتاب اإلحصائي السنويع توزي

2013). 
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 :توزيع عينة الدراسة حسب العمر -

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر يوضح: (17)رقم  جدول

 النسبة المئوية % العدد العمر
 10.3 18 سنة 30أقؿ مف 

 37.1 65 سنة 40إلى أقؿ مف  30
 21.1 37 سنة 45إلى أقؿ مف  40مف 

 31.4 55 سنة فأكثر 45
 100.0 175 المجموع

 30مف عينة الدراسة أعمارىـ أقؿ مف  (%9.7) ( أف ما نسبتو17يتضح مف جدوؿ )
إلى  40تتراوح أعمارىـ مف (%(20.7، سنة 40إلى أقؿ مف  30تتراوح أعمارىـ  (%37.9)، سنة

-30سنة فأكثر. ويالحظ أف الفئة العمرية مف 45أعمارىـ مف  (%31.7)بينما، سنة 45أقؿ مف 
يعزو الباحث ذلؾ إلى أف العينة المستيدفة ىي مف رئيس ،و  (37.9%) سنة ىي األعمى نسبة 40

وىذا شيء  ،وأف العدد األكبر مف أفراد العينة كما أوضحنا سابقًا ىـ رؤساء أقساـ، قسـ فأعمى
مى نيـ يحصموف علمؤىميـ العممي حيث إنيـ حصموا عمى ىذه الدرجات نتيجة إمنطقي حيث 

لخدمة مما ة الجامعية األولى وبعد عدد مف سنوات اتماـ الدراسالدرجة رئيس قسـ فما فوؽ بعد إ
سنة فأكثر في  45وتأتي الفئة العمرية مف، 40-30دارية في فئة مف يجعؿ ىذه المستويات اإل

وىذا أمر طبيعي ، ((9.7سنة فأقؿ فتمثمت نسبتيا 30أما مف ، المرتبة الثانية وىذه نسبة مقبولة
أما المرتبة ، تعيف ومف الصعب أف يتولوا وظائؼ رفيعةف أفراد ىذه الفئة حديثي الإومنطقي حيث 

 .سنة  45-40الرابعة فكانت مف 
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 :توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العممي -

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العممي يوضح: (18)رقم  جدول

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العممي
 5.7 10 دبمـو

 58.3 102 بكالوريوس
 31.4 55 ماجستير 
 4.6 8 دكتوراه
 100.0 175 المجموع

، مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي دبمـو (%5.7) ( أف ما نسبتو18يتضح مف جدوؿ )
مؤىميـ  (%4.6)بينما، مؤىميـ العممي ماجستير (%31.4)، مؤىميـ العممي بكالوريوس (%(58.3

العممي دكتوراه. يتضح مف النتائج  بأف غالبية أفراد العينة في الوزارة ىـ مف حممة درجة 
ف أنو يدلؿ عمى إف دؿ ذلؾ فا  و ، مف حممة الدراسات العميا ال بأس بو اً وأف ىناؾ عدد، البكالوريوس

ف إحيث ، الوزارة حريصة عمى أف يتمتع موظفوىا بمؤىالت عممية تتوافؽ مع متطمبات المنصب
مف عممًا بأف العديد مف الموظفيف ، الوزارة حريصة عمى وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب

أما الدبموـ ، عمى طوؿ مدة خدمتيـ في الوزارة قد احتموا المناصب الرفيعة بناءً حممة البكالوريوس 
 .رة كانت طويمةوىذا يدلؿ عمى أف فترة خدمتيـ في الوزا ،ف نسبتيـ قميمةفإفكما ىو واضح 
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 :توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة -

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةيبين : (19)رقم  جدول

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة
 29.7 52 سنوات 10أقؿ مف 

 30.3 53 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف 
 40.0 70 سنة فأكثر 15مف 

 100.0 175 المجموع

مف عينة الدراسة سنوات خدمتيـ أقؿ مف  (%(29.0( أف ما نسبتو 19يتضح مف جدوؿ )
 (%40.0)بينما، سنة 15إلى أقؿ مف  10تتراوح سنوات خدمتيـ مف  (%33.3)، سنوات 10

سنة 15مف  الخدمةسنة فأكثر. ويالحظ بأف أعمى نسبة كانت لسنوات  15سنوات خدمتيـ مف 
وىذه ، سنة 15تزيد عف خدمة وىذا يؤكد عمى ضرورة تمتع غالبية المدراء بعدد سنوات ، فأكثر

، المدة تجعؿ المدراء لدييـ القدرة والخبرة في التعامؿ مع التحديات التي تواجييـ والقدرة عمى حميا
 والقدرة عمى اتخاذ قرارات مصيرية بكؿ ثقة وثبات.

 :فيتوزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظي -

 مديريات -توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي يبين: (20)رقم  جدول

 النسبة المئوية % العدد مديريات
 83.5 91 رئيس قسـ
 6.4 7 نائب إداري
 7.3 8 نائب فني

 2.8 3 مدير التربية والتعميـ
 100.0 109 المجموع

يعمموف في المديريات مستواىـ مف الذيف  (%83.5)( أف ما نسبتو 20يتضح مف جدوؿ )
مدير التربية  (%2.8)بينما ، نائب فني (%(7.3، نائب إداري (%6.4)، الوظيفي رئيس قسـ

ف عدد رؤساء األقساـ أكبر مقارنة إوبالتالي ف، يالحظ بأف أعمى فئة كانت رؤساء األقساـ، و والتعميـ
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، المديريات التابعة لوزارة التربية والتعميـ العاليوذلؾ عمى صعيد ، بالنواب ومديري التربية والتعميـ
 وىذا منطقي بحسب التسمسؿ الييكمي في العمؿ.

 الوزارة -توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي يبين: (21)رقم  جدول

 النسبة المئوية % العدد الوزارة
 56.1 37 رئيس قسـ
 27.3 18 مدير دائرة

 15.2 10 مدير عاـ/ نائب مدير عاـ
 1.5 1 وكيؿ وزارة
 100.0 66 المجموع

مف الذيف يعمموف في الوزارة مستواىـ  (%56.1)( أف ما نسبتو 21يتضح مف جدوؿ )
 بينما، مدير عاـ/ نائب مدير عاـ (%15.2)، مدير دائرة (%27.3)، الوظيفي رئيس قسـ

ويعزو الباحث ذلؾ لوجود ، وكيؿ وزارة. يالحظ بأف أعمى فئة كانت مف رؤساء األقساـ (1.5%)
فمف المنطقي أف تكوف أعداد ، وعدة أقساـ في الدائرة الواحدة، دوائر في اإلدارة العامة الواحدة

وأعداد مدراء الدوائر أكبر مقارنة بأعداد المدراء ، رؤساء األقساـ أكبر مقارنة بعدد مدراء الدوائر
مدراء الدوائر أو  مقارنة بالوظائؼ العميا مثؿف عدد رؤساء األقساـ أكبر إوبالتالي ف، العاميف

وىذا منطقي بحسب التسمسؿ الييكمي ، وذلؾ عمى صعيد الوزارة، أو وكالء الوزارة يفالمدراء العام
  .في العمؿ

 :تحميل فقرات االستبانة -ثالثاً 
ة لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كاف متوسط درج Tلتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ اختبار

  أـ ال. (3)االستجابة قد وصؿ إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي
وىي تقابؿ درجة الموافقػة المتوسػطة حسػب (،  3)متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية

 مقياس ليكرت المستخدـ.

 .(3)متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديمة

الفرضػػية الصػػفرية ( فإنػػو ال يمكػػف رفػػض 0.05أكبػػر مػػف  Sig) Sig > 0.05إذا كانػت 
ويكػػوف فػػي ىػػذه الحالػػة متوسػػط آراء األفػػراد حػػوؿ الظػػاىرة موضػػع الدراسػػة ال يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف 

( فيػتـ رفػض 0.05أقػؿ مػف  Sig) Sig < 0.05أما إذا كانت ، (3 )درجة الموافقة المتوسطة وىي
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درجػة عػف آراء األفػراد يختمػؼ جوىريػًا ط الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمػة القائمػة بػأف متوسػ
وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد أو يػنقص ، 3الموافقة المتوسطة وىي 

وذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت قيمػة  .(3)درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،بصورة جوىرية
االختبػػار موجبػػة فمعنػػاه أف المتوسػػط الحسػػابي لإلجابػػة يزيػػد عػػف درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة والعكػػس 

 صحيح.

 "العالي تحميل جميع فقرات " واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم
درجػػة  ىمتوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.22النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3الموافقة المتوسطة وىي 
لجميع فقرات واقع نظم  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  يبين: (22)رقم  جدول

 العالي المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم
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 واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم .(

 0.000* 6.56 67.47 3.37 العالي

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

نظـ المعمومات اإلدارية في ( تبيف المتوسط الحسابي لجميع فقرات واقع 22مف جدوؿ )
( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية مف  (3.37)وزارة التربية والتعميـ يساوي

لذلؾ تعتبر  (0.000)( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ). ((6.56قيمة االختبار، (%(67.47
0.05)جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ) ، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة  (،3)االستجابة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي 
نظـ  لدوريجابي ا  مما يدؿ عمى وجود أثر جيد و  مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع الفقرات بشكؿ عاـ.

وذلؾ نتيجة أف العامميف في وزارة التربية والتعميـ ، المعمومات اإلدارية عمى جودة القرارات اإلدارية
فأغمب األعماؿ التي يؤدييا ، العالي مف مجتمع الدراسة يستخدموف النظاـ في عممية اتخاذ القرارات

وىذا يبيف أف كفاءة ىذه ، العامموف في الوزارة تعتمد بشكؿ واضح عمى نظـ المعمومات اإلدارية
واتفؽ ذلؾ مع دراسة )جرادات  .النظـ ىي مف أىـ أسباب وأكثرىا تأثيرًا عمى جودة القرارات اإلدارية

، ودراسة )العمري، (2009، ودراسة )رمضاف، (2009، ودراسة )اليزايمة، (2009، خروفآو 
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، (2011، )البحيصي ودراسة، (2010، )الدويؾ ودراسة، (2004، )مناصرية ودراسة، (2009
 .(2013،ودراسة)حالسة، (2009، )أبو عمر ودراسة، (Bahloul، 2011) ودراسة

 " مساندة واهتمام اإلدارة العميا تحميل فقرات مجال " -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.23أـ ال. النتائج موضحة في جدوؿ ) 3الموافقة المتوسطة وىي 

لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  يوضح: (23)رقم  جدول
 " مساندة واهتمام اإلدارة العميا
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لدى اإلدارة العميا قناعة كبيرة بأىمية وجود نظـ معمومات   .1
 1 0.000* 5.69 70.62 3.53 إدارية

يتوفر لدى الوزارة نظاـ معمومات إداري واضح وسيؿ   .2
 االستخداـ

3.44 68.89 5.56 *0.000 2 

يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفرة في الوزارة   .3
تقاف   العمميات المطموبة بدقة وا 

3.33 66.62 4.16 *0.000 3 

يحؽ لجميع العامميف استخداـ نظاـ المعمومات اإلدارية   .4
 المستخدـ في الوزارة

3.08 61.67 0.99 0.163 6 

المعمومات تعتمد اإلدارة العميا بالوزارة عمى نتائج نظاـ   .5
 اإلدارية المحققة

3.22 64.34 2.59 *0.005 5 

يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفر  التنسيؽ الكافي   .6
 بيف أقساـ ودوائر الوزارة المختمفة 

3.29 65.79 3.76 *0.000 4 

7.  
تستعيف اإلدارة بالجيات الخارجية لتقديـ المشورة في 

المطموب عند مجاؿ نظـ المعمومات اإلدارية بالشكؿ 
 المزـو

2.85 57.08 -1.77 *0.040 7 

  0.000* 4.03 65.06 3.25 جميع فقرات المجال معاً  
 .(α ≤0.05)* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:23مف جدوؿ )
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( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  (3.53)( يساوي 1المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ) -
( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ). ((5.69قيمة االختبار، (%70.62)الحسابي النسبي

مما يدؿ عمى ، (α ≤0.05)لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ((0.000
وىذا  (،3)ة المتوسطة وىي أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافق

يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. ومما سبؽ يرى الباحث 
أف اإلدارة العميا في وزارة التربية والتعميـ العالي لدييا قناعة كبيرة بأىمية  وجود نظـ معمومات 

 2011) ودراسة، (Arafat، 2007) ودراسة، (2009، )رمضاف وىذا يتفؽ مع دراسة، إدارية
،Bahloul). 

أي أف المتوسط الحسابي النسبي  (2.85)( يساوي 7رقـ )لمفقرة المتوسط الحسابي  -
لذلؾ (0.040)تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ، ((1.77-قيمة االختبار ، (57.08%)

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة ، (α ≤0.05)تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
وىذا يعني أف ىناؾ  (،3)درجة الموافقة المتوسطة وىي االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض عف 

مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. ومما سبؽ يرى الباحث بأف  متوسطةموافقة بدرجة 
لمتوقع أف تكوف ىذه فمف ا، استعانة اإلدارة بالجيات الخارجية لتقديـ المشورة جاءت منخفضة

عمييا تكاليؼ ومبالغ مالية مرتفعة في ظؿ حصار وأزمة اقتصادية تمر بيا  اً االستعانة مترتب
 .الوزارة

وأف المتوسط الحسابي النسبي ، (3.25)بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
 ((0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).، ((4.03قيمة االختبار ، (%65.06)يساوي

 ≤0.05)لذلؾ يعتبر مجاؿ " مساندة واىتماـ اإلدارة العميا " داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
α) ، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف درجة الموافقة

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات  (،3)المتوسطة وىي 
ومما سبؽ يرى الباحث بأف اإلدارة العميا في وزارة التربية والتعميـ العالي تساند ، ىذا المجاؿ

ي الوزارة تتكوف مف فويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا ، وتيتـ بنظـ المعمومات اإلدارية
دراؾ أىمية ، ؤىميف مف الناحية األكاديميةموظفيف م وأصحاب خبرة تمكنيـ مف معرفة وفيـ وا 

بالتطور التكنولوجي والذي يساعد ويساىـ في  اً وثيق اً المرتبطة ارتباط، نظـ المعمومات اإلدارية
والتي بينت  (2010، وتتفؽ ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الشوبكي، اتخاذ القرارات

مف خالؿ تشخيص المشاكؿ ، واعتمادىا عمى استخداـ نظـ دعـ القرارات، دارة العميادعـ اإل
( التى توصمت الى أف مستوى ممارسة 2013ودراسة )الطيبي،  ،لعامميف وتحفيزىـوتشجيع ا

%(، 75مديري التربية والتعميـ لعممية اتخاذ القرار وفؽ الطريقة العممية "جيد" بوزف نسبي )
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والتي بينت بأنو توجد توجيات كبيرة لدى اإلدارات العميا لمبنوؾ ( 2012ودراسة )حسونة، 
والتي بينت دعـ واىتماـ  (2009، ودراسة )رمضاف العاممة في فمسطيف بيذا الخصوص،

وذلؾ مف خالؿ تقديـ االحتياجات الالزمة الستخداـ ، اإلدارة العميا باستخداـ نظـ دعـ القرارات
 (2015ودراسة)أبو تيـ، ،وتشخيص المشاكؿ، والعمؿ عمى تحفيزىـوتشجيع العامميف ، النظاـ

والتي بينت بأف ىناؾ توجو جيد لدى العامميف في الجامعات وتقارب في آرائيـ نحو اداؾ 
( حيث توصؿ Arafat، 2007 ) ودراسةالعميا ألىمية استخداـ نظـ دعـ القرارات،  اإلدارة

 2008ودراسة )، لعميا ألىمية نظـ دعـ القراراتلوجود مستوى جيد مف التفيـ لدى اإلدارة ا
،Sirisom ،et.al)  والتي أظيرت بأف اإلدارة العميا ليا الدور في التأثير واالستفادة مف

، بينما تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )محارش، المعمومات الواردة لتعزيز صنع القرار واألداء
 الحكومية بنظـ المعمومات ( والتي توصمت إلى ضعؼ في اىتماـ اإلدارة2007
عمى االدارة العميا العمؿ عمى والتي توصمت إلى أف  (Ajayi and others،2007ودراسة)

، ودراسة )الفوزاف، متعامؿ مع نظـ المعمومات اإلدارية بالشكؿ المطموبلدعـ ىذه التوجو 
ويرجع ذلؾ إلي عدـ تفيـ اإلدارة  نظـ المعمومات اإلداريةفي وجود معوقات تواجو  (2003

دارة العميا أظيرت بأنو مف الضروري أف تيتـ اإل( والتي 2007، ودراسة)أحمد، ليذه النظـ
وقد يرجع االتفاؽ بيف ىذه  .بتوفير المقومات الالزمة لتشغيؿ النظاـ المحاسبي بكفاءة وفعالية
بت تمؾ التطورات واىتمت بيا الدراسات المذكورة واالختالؼ إلى أف ىناؾ مجتمعات قد واك

لمدى ضرورة تطبيقيا في  اً لتمؾ الدراسات أىمية وتفيم لـ تعط ومجتمعات أخرى، وطبقتيا
 مجتمعاتيـ.
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 "نظم المعمومات اإلداريةالمتطمبات التنظيمية المتاحة لتحميل فقرات مجال " -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت درجة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.24أـ ال. النتائج موضحة في جدوؿ ) 3الموافقة المتوسطة وىي 

لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  يبين: (24)رقم  جدول
 "نظم المعمومات اإلداريةالمتطمبات التنظيمية المتاحة ل
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1.  
تتناسػػػب المعمومػػػات المتاحػػػة مػػػع احتياجػػػات 

 الوظيفة 
3.39 67.89 4.82 *0.000 1 

2.  
يسػػػػمح الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي بتػػػػدفؽ المعمومػػػػات 

 بسيولة بيف اإلدارات
3.38 67.64 4.73 *0.000 2 

3.  
تشارؾ اإلدارة العميا العامميف عند إحداث أي 

 تغير
2.94 58.73 -0.70 0.243 7 

4.  
تتحدد العالقة بيف اإلدارات واألقساـ األخػرى 

 مف خالؿ لوائح مكتوبة
3.25 65.00 2.94 *0.002 4 

5.  
تمتاز البيانػات والمعمومػات فػي الػوزارة بكميػا 

 وسيولة تناوليا 
3.27 65.38 2.96 *0.002 3 

6.  
األنظمػػػػػػػػة واإلجػػػػػػػػراءات فػػػػػػػػي الػػػػػػػػوزارة  تتسػػػػػػػػـ

 بالشفافية والوضوح
3.15 63.03 1.72 *0.044 5 

 6 0.214 0.79 61.38 3.07 يتصؼ الييكؿ التنظيمي في الوزارة بالمرونة  .7
  0.001* 3.06 64.19 3.21 جميع فقرات المجال معاً  

 .(α ≤(0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:24جدوؿ )مف 
( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف (3.39)يساوي  (1لمفقرة رقـ )المتوسط الحسابي  -

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ، ((4.82قيمة االختبار ، (%67.89)الحسابي النسبي 
مما يدؿ عمى ، (α ≤(0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  (0.000)

وىذا  (،3)درجة الموافقة المتوسطة وىي أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. ومما سبؽ يرى الباحث 

واالىتماـ بنظـ المعمومات اإلدارية ، بػأف عممية التحديث والمتابعة المستمرة لمبيانات والمعمومات
وىذا يتفؽ مع ، جعؿ المعمومات تتناسب مع احتياجات الوظيفة، مف قبؿ اإلدارة العميا

 (.2009، )رمضاف ودراسة، (2009، دراسة)العمري
أي أف المتوسط الحسابي النسبي  (2.94) يساوي( 3لمفقرة رقـ )المتوسط الحسابي  -

لذلؾ  ((0.243تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ، (0.70-)قيمة االختبار ، (58.73%)
مما يدؿ عمى أف متوسط ، (α ≤0.05)تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
وىذا  (،3)درجة الموافقة المتوسطة وىي درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جوىريا عف 

 يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

وأف المتوسط الحسابي النسبي ، (3.21)بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ، (3.06)قيمة االختبار ، (%(64.19يساوي 

" داؿ إحصائيًا عند  نظم المعمومات اإلداريةالمتطمبات التنظيمية المتاحة ل" لذلؾ يعتبر مجاؿ
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ ، (α ≤0.05)مستوى داللة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف  (،3)درجة الموافقة المتوسطة وىي جوىريًا عف 

ومشاركة مف قبؿ  اً مما سبؽ يتضح بأف ىناؾ اىتمام، فقرات ىذا المجاؿاد العينة عمى قبؿ أفر 
مما ساعد في ، نظـ المعمومات اإلداريةو سيولة في ، اإلدارة العميا بنظـ المعمومات اإلدارية

المساىمة في سرعة توفير المعمومات المالئمة لجميع المستويات اإلدارية بما يتناسب مع 
وتيتـ ، والييكؿ التنظيمي يسمح بتدفؽ المعمومات بسيولة ويسر، طبيعة عمؿ كؿ مستوى

واتفقت ىذه النتائج مع ، اإلدارة العميا كذلؾ بالمشاركة عند إحداث أي تغير في ىيكمية الوزارة
والتي بينت أف اإلمكانات التنظيمية التي تساعد في  (2009، )رمضاف بعض الدراسات كدراسة

مف حيث الحصوؿ ، في وزارة التربية والتعميـ متوفرة بدرجة جيدةاستخداـ نظـ مساندة القرارات 
، واىتماميا بآراء العامميف، تقديـ الدعـ المادي والمعنوي مف قبؿ اإلدارة، عمى المعمومات

( والتي بينت وجود درجة عالية مف 2014ودراسة)الغرباوي، ،وتسييؿ االتصاالت اإلدارية
التنظيمية المتاحة الستخداـ نظـ المعمومات الصحية  الموافقة عمى فقرات محور)اإلمكانات



  

 13. 

فقد توصمت إلى أف اإلمكانات  (2010، ودراسة )الشوبكي %(، 73المحوسبة( بوزف نسبي )
التنظيمية المتاحة تسيؿ استخداـ نظـ دعـ القرارات االتصاالت اإلدارية بيف الكميات والدوائر 

، التنظيمي يسمح بتدفؽ المعمومات إلى حد ماوأف الييكؿ ، واألقساـ المختمفة بالجامعات
ضحت بأف المستوى التنظيمي لدائرة نظـ المعمومات اإلدارية و والتي أ (2004، ودراسة )غنيـ

( والتي بينت Arafat ،2007ودراسة )، المحوسبة في البمديات مناسب لممستفيديف مف النظاـ
 ودراسة، استخداـ نظـ دعـ القراريسيؿ مة الييكؿ التنظيمي اإلداري بشكؿ مقبوؿ ءأف مال
والتي توصمت إلى أف المستمزمات التنظيمية لنظـ المعمومات اإلدارية  (2009، )العمري

 واتخاذ والتنظيمية اإلدارية المستمزمات بيف ميـ وارتباط أثر وجودو  المحوسبة كانت جيدة
عالقة قوية بيف المستوى ( والتي قد توصمت إلى أف ىناؾ 2005، ودراسة )أبو سبت، القرارات

والتي توصمت إلى وجود أثر  (2006، ودراسة )السعودي، التنظيمي وجودة القرارات
، )الفوزاف وقد اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة، لممستمزمات التنظيمية في األداء الوظيفي

لمعمومات والتي توصمت إلى أف ىناؾ معوقات إدارية وتنظيمية تواجو استخداـ نظـ ا (2003
والتي توصمت إلى أف ىناؾ قمة اىتماـ إدارة المنظمات  (2007، )محارش ودراسة، الحديثة

 الحكومية باليياكؿ التنظيمية.
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 " نظم المعمومات اإلداريةالمتطمبات المادية المتاحة لتحميل فقرات مجال "  -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.25. النتائج موضحة في جدوؿ )3الموافقة المتوسطة وىي 

لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  يبين: (25)رقم  جدول
 " نظم المعمومات اإلداريةالمتطمبات المادية المتاحة ل
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تتوفر أجيزة الحاسب المالئمة إلنجاز العمؿ   .1
 المطموب 

3.84 76.86 9.99 *0.000 1 

2.  
تتوفر وسائؿ إدخاؿ بيانات تتناسب واحتياجات 

 العمؿ في الوزارة 
3.73 74.58 9.09 *0.000 2 

3.  
تتناسب وسائؿ إخراج المعمومات واحتياجات 

 العمؿ في الوزارة
3.61 72.22 7.63 *0.000 3 

4.  
تتناغـ الشبكة المتوفرة مع احتياجات العمؿ في 

 الوزارة
3.59 71.86 7.79 *0.000 4 

5.  
تتـ الصيانة سريعا عند حدوث أعطاؿ في 

 األجيزة أو في شبكة الحاسوب في الوزارة 
3.52 70.34 6.50 *0.000 5 

6.  
توفر اإلدارة العميا المستمزمات الالزمة لتشغيؿ 

 نظـ المعمومات
3.49 69.79 6.30 *0.000 7 

7.  
تحرص اإلدارة العميا عمى مواكبة المستجدات 

 التقنية في مجاؿ نظـ المعمومات
3.50 69.93 6.12 *0.000 6 

  0.000* 9.14 72.19 3.61 جميع فقرات المجال معاً  
 .(α ≤(0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:25مف جدوؿ )

( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  (3.84)( يساوي 1رقـ )لمفقرة المتوسط الحسابي  -
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ، 9.99))قيمة االختبار ، (%76.86)الحسابي النسبي 

مما يدؿ عمى ، (α ≤(0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ((0.000
وىذا  (،3)عف درجة الموافقة المتوسطة وىي أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد 

سبؽ يرى الباحث  االفقرة. ومميعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه 
، وىذا يتفؽ مع دراسة)رمضاف، العمؿ زنجاإل بأف  أجيزة الحاسب متوفرة بالشكؿ المطموب 

 (2005، ودراسة)أبوسبت، (2009
، (%(69.79أي أف المتوسط الحسابي النسبي ((3.4يساوي( 6لمفقرة رقـ )المتوسط الحسابي  -

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ، 6.30قيمة االختبار 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه ، (α ≤(0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة  (،3)عف درجة الموافقة المتوسطة وىي الفقرة قد زاد 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

وأف المتوسط الحسابي النسبي ، (3.61)بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ، 9.14))قيمة االختبار ، (%(72.19يساوي 

" داؿ إحصائيًا عند  نظم المعمومات اإلداريةالمتطمبات المادية المتاحة للذلؾ يعتبر مجاؿ " 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ ، (α ≤(0.05 مستوى داللة 

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف  (،3)عف درجة الموافقة المتوسطة وىي جوىريًا 
المادية المتاحة مما سبؽ يرى الباحث بأف المتطمبات ، راد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿقبؿ أف

ف وزراه التربية والتعميـ العالي عممت عمى توفير التعميـ لمجميع وتحسيف إحيث ، جيدة ومناسبة
مما يبيف أف اإلدارة العميا تساند وتيتـ بتوفير جميع االحتياجات الالزمة والضرورية مف ، نوعيتو

تتفؽ و ، قؽ أىداؼ الوزارةلتسير جميع أنشطة الوزارة بالشكؿ المطموب وبما يح، معدات وأجيزة
( والتي بينت وجود درجة عالية مف الموافقة عمى 2014دراسة)الغرباوي، ىذه النتيجة مع

محور)اإلمكانات المادية المتاحة الستخداـ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة( بوزف 
ة ادية المتاح( والتي توصمت إلى أف اإلمكانات الم2010، )الشوبكي دراسة،و  %(72نسبي)

حيث يوجد جياز حاسوب لكؿ ، متوفرة القرار في الجامعات الفمسطينية الستخداـ نظـ دعـ
خراج، إداري في الجامعة وشبكة الحاسوب حديثة وتتناسب مع ، وتوفر وسائؿ إدخاؿ وا 
(والتي بينت بأف االمكانات المادية مثؿ المعدات 2015ودراسة)أبو تيـ، ،احتياجات العمؿ

والتي توصمت إلى أف  (2009، ودراسة )العمري وأجيزة الحاسوب تتالءـ مع متطمبات العمؿ ،
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، ودراسة )السعودي، المستمزمات المادية لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة كانت جيدة
رات المبحوثيف تجاه المستمزمات المادية كانت جيدة ( والتي توصمت إلى أف تصو 2006

والتي توصمت إلى كفاءة المستمزمات المادية  (2005، )المحاسنة ودراسة، ومتوفرة بشكؿ جيد
( والتي توصمت إلى وجود أثر لممستمزمات المادية إلدارة 2010، )القرشي ودراسة، وأثرىا القوي

والتي توصمت إلى أف التقنيات  (2005، )أبو سبت ودراسة، وتشغيؿ نظـ المعمومات المحوسبة
والتي  (2009، ودراسة )رمضاف، واألجيزة المستخدمة في الجامعات حديثة وذات كفاءة عالية

وقد ، توصمت إلى أف اإلمكانات المتاحة الستخداـ نظـ دعـ القرار متوفرة بشكؿ جيد وفعاؿ
وصمت إلى أنو ال يمكف اعتبار المعدات ( والتي ت2004، )غنيـ اختمفت ىذه النتائج مع دراسة

ف ىناؾ إحيث ، المستخدمة في النظاـ الحالي مف أحدث التكنولوجيا المستخدمة في السوؽ
في اإلمكانات المادية الذي لو األثر السمبي عمى أف يستطيع النظاـ تغطية جميع جوانب  اً ضعف
ف ىذه الدراسة قد توصمت إلى أف ىناؾ معوقات إ( حيث 2003، )الفوزاف ودراسة، العمؿ

 بالشكؿ المطموب. نظـ المعمومات اإلداريةمادية تواجو 
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 " المتطمبات البرمجية المتاحة الستخدام نظم المعمومات تحميل فقرات مجال " -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.26أـ ال. النتائج موضحة في جدوؿ ) 3الموافقة المتوسطة وىي 

لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال يبين : (26)رقم  جدول
 " المتطمبات البرمجية المتاحة الستخدام نظم المعمومات
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1.  
تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطمبات 

 العمؿ في الوزارة
3.49 69.72 6.63 *0.000 3 

2.  
يتـ تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة 

 العمؿ في الدائرة
3.52 70.34 6.93 *0.000 2 

3.  
تتوافؽ البرامج المستخدمة مع األجيزة 

 المستخدمة
3.54 70.83 7.10 *0.000 1 

4.  
يتـ تقييـ فاعمية البرامج مف قبؿ العامميف 

 بشكؿ مستمر
3.15 62.92 1.70 *0.046 7 

5.  
تتوفر جميع التعميمات الضرورية لتشغيؿ 
البرامج مما يساعد في أداء العمؿ بالشكؿ 

 المطموب
3.34 66.90 4.65 *0.000 5 

6.  
يوفر النظاـ مساحات كافية لعممية تخزيف 

 المعمومات
3.47 69.31 5.69 *0.000 4 

 6 0.008* 2.45 64.03 3.20 يعطي النظاـ الحالي تغذية راجعة  .7
  0.000* 6.02 67.74 3.39 جميع فقرات المجال معاً  

 .(α ≤0.05)* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 



  

 135 

 ( يمكف استخالص ما يمي:26جدوؿ )مف 

( أي أف المتوسػػػػط 5)الدرجػػػػة الكميػػػػة مػػػػف  (3.54)يسػػػػاوي  (3لمفقػػػػرة رقػػػػـ )المتوسػػػػط الحسػػػػابي  -
 تسػاوي  (Sig).القيمة االحتماليػة وأف  ((7.10قيمة االختبار ، (%70.83)الحسابي النسبي 

مما يدؿ عمى ، (α ≤0.05)لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ،(0.000)
وىػػذا  (،3)درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة وىػػي أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد زاد عػػف 

وممػػا سػػبؽ يالحػػظ  يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذه الفقػػرة.
، (2010، )الشػوبكي ويتفػؽ ذلػؾ مػع دراسػة ،بتوافؽ البرامج المستخدمة مع األجيزة المسػتخدمة

 .(2009، )العمري
، (%(62.92أي أف المتوسػط الحسػابي النسػبي  3.15))يسػاوي ( 4لمفقػرة )المتوسط الحسػابي  -

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة   (0.046))تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأف ( (1.70قيمة االختبار 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه ، (α ≤(0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة كبيػرة  (،3)درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػي الفقرة قد زاد عػف 
ومما سبؽ يالحظ بأنو يتـ تقييـ فاعمية البرامج المستخدمة  مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

ممػػا يسػػاعد فػػي الوصػػوؿ إلػػي جػػودة فػػي ، عػػامميففػػي اتخػػاذ القػػرارات بشػػكؿ مسػػتمر مػػف قبػػؿ ال
 (.2009، )رمضاف ودراسة، (2010، )الشوبكي القرارات وىذا يتفؽ مع دراسة

وأف المتوسػػػط الحسػػػابي ، 3.39))بشػػكؿ عػػػاـ يمكػػف القػػػوؿ بػػػأف المتوسػػط الحسػػػابي يسػػاوي  -
تسػاوي  (Sig).القيمػة االحتماليػة وأف  ((6.02قيمة االختبار ، (%(67.74النسبي يساوي 

" داؿ  المتطمبات البرمجية المتاحة الستخدام نظقم المعمومقات لذلؾ يعتبر مجاؿ " 0.000
مما يدؿ عمى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذا ، (α ≤(0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقػة  (،3)درجة الموافقة المتوسطة وىي المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 

وممػا سػبؽ يالحػظ الباحػث بػأف ، راد العينػة عمػى فقػرات ىػذا المجػاؿمػف قبػؿ أفػ بدرجة كبيػرة
، برامج نظـ المعمومات اإلدارية المستخدمة فػي الػوزارة حديثػة وتتناسػب مػع متطمبػات العمػؿ

، كمػػا وتتػػوفر جميػػع التعميمػػات الضػػرورية لتشػػغيؿ النظػػاـ، ومتوافقػػة مػػع األجيػػزة المسػػتخدمة
لبرمجيػػة والعمػػؿ عمػػى رة العميػػا فػػي الػػوزارة باىتماميػػا بالمتطمبػػات اوىػػذا كمػػو يعػػود لػػدور اإلدا

 بينػػت والتػػي( 2014الغربػػاوي،) واتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع بعػػض الدراسػػات كدراسػػة، تطويرىػػا
 نظػػػـ السػػػتخداـ المتاحػػػة البرمجيػػػة اإلمكانػػػات)محػػػور عمػػػى الموافقػػػة مػػػف عاليػػػة درجػػػة وجػػػود

( والتػػي 2009، )العمػػري  ، ودراسػػة%(75.2)نسػػبي بػػوزف( المحوسػػبة الصػػحية المعمومػػات
بينػػػت بػػػأف أفػػػراد العينػػػة موافقػػػوف عمػػػى أف المسػػػتمزمات البرمجيػػػة لػػػنظـ المعمومػػػات اإلداريػػػة 

( والتي توصمت إلى وجود عالقة طرديػة بػيف 2004، ودراسة )غنيـ، المحوسبة كانت جيدة
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 ميػـمت لوجػود أثػر ي توصػ( والتػ2005، ودراسػة )المحاسػنة، البنية التحتية واتخػاذ القػرارات
( والتػي توصػمت إلػى 2005، ودراسة )أبػو سػبت، لممستمزمات الفنية في فاعمية اتخاذ القرار

 وتختمػؼ ىػذه النتػائج مػع دراسػة، وجػود تقنيػات حديثػة فػي الػنظـ المسػتخدمة بمػا فييػا الفنيػة
، ودراسػة )الفػوزاف، ( حيث تأثر األداء الوظيفي بمقدرة المستمزمات الفنيػة2006، )السعودي
 ودراسػػػة، ( والتػػػي توصػػػمت لوجػػػود معوقػػػات فنيػػػة لتطبيػػػؽ نظػػػـ المعمومػػػات اإلداريػػػة2004
لػػػػػى تطػػػػػوير البػػػػػرامج وصػػػػػمت الػػػػػى ضػػػػػرورة االىتمػػػػػاـ والسػػػػػعي إ( والتػػػػػي ت2007، )أحمػػػػػد

وقد يعود ىذا االتفػاؽ بػيف ىػذه الدراسػة والدراسػات ، المستخدمة في تشغيؿ النظاـ المحاسبي
 رة أعاله لتشابو البيئة التي أجريت عمييا الدراسات السابقة.األخرى المذكو 

 " نظم المعمومات اإلداريةالمتطمبات البشرية المتاحة لتحميل فقرات مجال "  -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.27أـ ال. النتائج موضحة في جدوؿ ) 3الموافقة المتوسطة وىي 

لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  يوضح: (27)رقم  جدول
 " نظم المعمومات اإلداريةالمتطمبات البشرية المتاحة ل
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يجيب العامموف بالقسـ الفني المختص بنظاـ   .1
 2 0.000* 6.42 70.07 3.50 المعمومات عمى استفساراتي

يتـ االتصاؿ مع الشخص المسئوؿ عف نظاـ   .2
 3 0.000* 5.32 68.83 3.44 المعمومات بصورة مباشرة

ينجز العامموف في النظاـ الحالي ما كمفوا بو في   .3
 4 0.000* 7.04 68.69 3.43 الوقت المحدد

يتفيـ العامموف في القسـ المختص بنظاـ المعمومات   .4
 5 0.000* 5.55 67.86 3.39 احتياجاتي المختمفة مف نظاـ المعمومات

المعمومات مع تتناسب مؤىالت العامميف في نظاـ   .5
 1 0.000* 6.63 70.69 3.53 طبيعة األعماؿ الموكمة ليـ

يشارؾ العامموف في تشخيص جوانب القوة والضعؼ   .6
 6 0.009* 2.40 63.75 3.19 في نظـ المعمومات

  0.000* 7.01 68.33 3.42 جميع فقرات المجال معاً  
 .(α ≤(0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:27مف جدوؿ )

( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  (3.53)( يساوي 5لمفقرة رقـ )المتوسط الحسابي  -
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ، (6.63)قيمة االختبار ، (%70.69)الحسابي النسبي 

مما يدؿ عمى ، (α ≤(0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ((0.000
وىذا يعني  3درجة الموافقة المتوسطة وىي أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. ومما سبؽ يالحظ بأف تناسب 
شيء منطقي ألف ، العامميف في نظاـ المعمومات مع طبيعة األعماؿ الموكمة ليـ مؤىالت

ما يتـ تكميفيـ بو عمى  زلإلنجا، طبيعة األعماؿ الموكمة تحتاج إلى أشخاص متخصصيف
وقد اختمفت ، (2010، )الحمبي ودراسة، (2005، )أبوسبت ويتفؽ ذلؾ مع دراسة، أكمؿ وجو
 .(Fransen،2007 مع دراسة)

أي أف المتوسط الحسابي النسبي  (3.19)يساوي( 6لمفقرة رقـ )المتوسط الحسابي  -
لذلؾ تعتبر  0.009تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ، 2.40قيمة االختبار ، (63.75%)

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة ، (α ≤(0.05 ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة  (،3 )درجة الموافقة المتوسطة وىياالستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

ف يشاركوف في يفقرة. ومما سبؽ يالحظ بأف العاممبدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه ال
 تشخيص جوانب القوة والضعؼ في نظـ المعمومات.

وأف المتوسط الحسابي النسبي ، 3.42بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
 ((0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ، (7.01)قيمة االختبار ، (%(68.33يساوي 

" داؿ إحصائيًا عند  نظم المعمومات اإلداريةالمتطمبات البشرية المتاحة للذلؾ يعتبر مجاؿ " 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ ، (α ≤(0.05 مستوى داللة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف  (،3)درجة الموافقة المتوسطة وىي جوىريًا عف 

 أفرادهيتمتع  بوجود قسـ فني ويالحظ مما سبؽ ، اد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿقبؿ أفر 
كفاءة وقادريف  امؤىميف وذ اً حيث يضـ أفراد، األعماؿ الموكمة ليـ إلنجازبالكفاءة المطموبة 

الحتياجات اآلخريف مف ىذا  اً واستيعاب اً و يبدي أفراد ىذا القسـ تفيم، ، نجاز ما كمفوا بوإعمى 
 .المستخدميف ليذه النظـولي القسـ الفني وبيف ؤ ذلؾ يعود لمعالقة الجيدة بيف مس ولعؿ، النظاـ

والتي توصمت إلى أف  (2010، واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الشوبكي -
يتـ االتصاؿ مع القسـ الفني و ، القسـ يعالج المشاكؿ واالستفسارات التي تواجو العامميف

، وذو كفاءةويعمؿ بالقسـ الفني أفراد متخصصوف ، وؿ عف النظاـ والبرامج بصورة مباشرةؤ المس
والتي بينت أىمية العنصر البشري ودوره في نجاح دور نظـ  (2005، )المحاسنة ودراسة
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وضرورة إشراؾ العامميف في تقييـ وتطوير النظاـ لكي يتكامؿ الجانب ، المعمومات اإلدارية
 عمى الموافقة مف عالية درجة وجود بينت والتي( 2014الغرباوي،)دراسةو ،اإلداري مع النظري

 بوزف( المحوسبة الصحية المعمومات نظـ الستخداـ المتاحة البشرية اإلمكانات)محور
والتي توصمت إلى أف أفراد العينة موافقوف عمى  (2009، )العمري ودراسة  ،%(70.2)نسبي

دارة نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة كانت جيدة  ودراسة، أف المستمزمات البشرية لتشغيؿ وا 
والتي بينت أف العامميف في النظاـ الحالي متنوعي التخصصات ويتمتعوف  (2005، )أبوسبت

دارية تتناسب والمياـ المنوطة بيـ ويتمقوف تدريبًا بشكؿ دوري لتطوير  بمستوى خبرة فنية وا 
( والتي بينت بأنو ال بد مف توفر بنية تحتية ليذه Arafat، 2007) ودراسة، قدراتيـ ومياراتيـ

 واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات والتي منيا دراسة، موارد البشريةالنظـ ومف ضمنيا ال
( والتي بينت بأف ىناؾ مشاكؿ لدى العنصر البشري المستخدـ لنظـ دعـ 2007، )محارش
يف موظفيف يوالتي بينت بأنو ال بد مف العمؿ عمى تع (Fransen، 2007) ودراسة القرارات.

دارة ىذه النظـ يمتاز ، اـيمتمكوف معرفة جيدة وواسعة بالنظ والعمؿ عمى تشكيؿ فريؽ لتنسيؽ وا 
 بالكفاءة والمعرفة.
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 " جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميمتحميل فقرات "  -
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.28أـ ال. النتائج موضحة في جدوؿ ) 3الموافقة المتوسطة وىي 
لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال يبين : (28)رقم  جدول

 " العالي جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم
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1.  
يوجػػػػػػد انسػػػػػػجاـ بػػػػػػيف جػػػػػػودة القػػػػػػرارات اإلداريػػػػػػة 

 والسياسة العامة لموزارة
3.11 62.22 1.32 0.095 8 

 3 0.000* 3.48 65.52 3.28 تحقؽ القرارات اإلدارية المتخذة أىداؼ الوزارة   .2

تشػػػمؿ القػػػرارات اإلداريػػػة المتخػػػذة كافػػػة جوانػػػب   .3
 العمؿ بالوزارة

3.34 66.81 4.38 *0.000 1 

 4 0.011* 2.30 63.31 3.17 يمتاز القرار بدرجة أقؿ مف المخاطرة فييا  .4
 6 0.070 1.49 62.52 3.13 يوجد تكامؿ وترابط بيف القرارات   .5

ممػػا يػػؤدي تمتػػاز المعمومػػات المتػػوفرة بالمرونػػة   .6
 إلى سرعة اتخاذ القرارات الرشيدة

3.13 62.50 1.65 *0.051 7 

 11 0.333 0.43- 59.30 2.97 يتوفر عدد كبير مف البدائؿ  .7

8.  
تصػػػػػػػنؼ البػػػػػػػدائؿ االيجابيػػػػػػػة لمقػػػػػػػرارات حسػػػػػػػب 

 أىميتيا
3.08 61.54 0.95 0.173 9 

9.  
تعتمػػػد القػػػرارات المتخػػػذة عمػػػى شػػػبكة معمومػػػات 

 تشمؿ كافة دوائر وأقساـ الوزارة 
3.33 66.67 4.10 *0.000 2 

10.  
تحقػػػؽ القػػػرارات المتخػػػذة عامػػػؿ التميػػػز اإلداري 

 لموزارة 
3.16 63.19 1.89 *0.031 5 

11.  
تتمتػػع القػػرارات بعامػػؿ اإلقنػػاع والرضػػا لمعػػامميف 

 المنفذيف
2.99 59.72 -0.16 0.435 10 

  0.010* 2.36 63.09 3.15 جميع فقرات المجال معاً  
 .(α ≤(0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:28مف جدوؿ )

( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  (3.34)يساوي ( 3لمفقرة رقـ )المتوسط الحسابي  -
 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف 4.38 قيمة االختبار ، (%66.81)الحسابي النسبي 

مما يدؿ عمى ، (α ≤0.05)لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  (0.000)
وىذا  (،3)درجة الموافقة المتوسطة وىي أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف 
 أي أف المتوسط الحسابي النسبي  (2.97)يساوي  (7رقـ )لمفقرة المتوسط الحسابي  -

لذلؾ   (0.333))تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ((0.43-قيمة االختبار ، (59.30%)
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة ، (α ≤0.05)تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىذا يعني أف ىناؾ  (،3)درجة الموافقة المتوسطة وىي االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ عف 
 موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

وأف المتوسط الحسابي النسبي ، (3.15)بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
 (0.010)تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  (2.36)قيمة االختبار ، (%(63.09يساوي 

" داؿ إحصائيًا عند  العالي جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم لذلؾ يعتبر مجاؿ "
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ ، (α ≤(0.05 مستوى داللة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ  3درجة الموافقة المتوسطة وىي جوىريًا عف 

نظـ المعمومات ومما سبؽ يالحظ بأف اتفاؽ اآلراء يعود ل، راد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿأف
ف أغمب األعماؿ التي يقوـ بيا إحيث ، في تحسيف جودة القرارات ميـودورىا ال اإلدارية

وىذا بحد ذاتو دليؿ عمى أف ، الوزارة تكوف معتمدة عمى نظـ المعمومات اإلداريةالعامموف في 
فاستخداـ ىذه النظـ ، في تحقيؽ جودة في القرار ميماً و  اً بارز  اً لنظـ المعمومات اإلدارية دور 

ادة جدوه وىذا  كمو يعمؿ عمى زي ،يؤدي بدوره إلى انجاز األعماؿ بسرعة وبكؿ دقة وموثوقية
 (2005، )المحاسنة واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة، ف حيث جودتياالقرارات م

لكفاءة نظـ المعمومات اإلدارية في فاعمية عممية اتخاذ  ميـوالتي توصمت إلى وجود أثر 
( والتي توصمت إلى أف عممية استخداـ النظـ الحديثة 2004، )الفوزاف ودراسة، القرارات

( والتي أكدت عمى  2009، )جردات واخروف ودراسة، تحسف األداءلممعمومات لو األثر في 
ودراسة ، االرتباط الوثيؽ بيف نظـ المعمومات اإلدارية وعممية جودة صناعة القرار اإلداري

 ودراسة، ( أف القرارات اإلدارية المتخذة في الشركة ذات فعالية عالية2004، )مناصرية
(2009 Chan, )استخداـ أف DSS استخداـ مف والفائدة ممموس بشكؿ تزايد DSS كانت 

، )السعودي وقد اختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات مثؿ .فاعمية أكثر األفراد وتجعؿ عالية



  

 141 

، ة تؤثر عمى األداء بدرجة متوسطة( والتي توصمت إلى أف نظـ المعمومات اإلداري2006
 .(2012ودراسة)حسونة، 

 :اختبار فرضيات الدراسة -رابعاً 
 اختبار الفرضيات حول العبلقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسة األولى(

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.  :الفرضية الصفرية

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة :الفرضية البديمة

فإنو ال يمكف رفض  (α ≤(0.05 أكبر مف مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
، الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة

فيتـ رفض الفرضية الصفرية  (α ≤0.05)أقؿ مف مستوى الداللة  Sig.(P-value)أما إذا كانت 
وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات 

 الدراسة.
( α ≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية الرئيسة األولى:

قطاع - العالي وجودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم نظم المعمومات اإلدارية بين
 غزة. 

 وجودة القرارات اإلدارية نظم المعمومات اإلداريةبين معامل االرتباط  يبين: (29)رقم  جدول
 قطاع غزة- العالي في وزارة التربية والتعميم 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
α )وزارة في اإلدارية القرارات وجودة نظـ المعمومات اإلدارية بيف 

 . غزة قطاع -العالي والتعميـ التربية
.744 *0.000 

 .(α ≤ (0.05 داللة ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو         *

 تساوي.( Sig) االحتمالية القيمة وأف ،(.744) يساوي االرتباط معامؿ أف( 29) جدوؿ يبيف
 داللة ذات عالقة وجود عمى يدؿ وىذا( α ≤ 0.05) الداللة مستوى مف أقؿ وىي( 0.000)

 قطاع - والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة اإلدارية المعمومات نظـ بيف إحصائية
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 أحد تعد  والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية المعمومات ونظـ تطبيؽ أف إلى ذلؾ الباحث ويعزو. غزة
 جودة عمى مؤثر أكبر ىي النظـ فيذه اإلدارية، القرارات في جودة إلى لموصوؿ الرئيسة العوامؿ
 رمضاف،) ودراسة ،(2005 سبت، أبو) كدراسة الدراسات بعض مع النتائج ىذه واتفقت القرارات،
 في فاعؿ دور ليا وتقنياتيا المعمومات نظـ بأف بينت التي( 2009 اليزايمة،) ودراسة ،(2009
 عمى أكدت والتي( 2009 وآخروف، جرادات) ودراسة الحكومية، المؤسسات في القرارات اتخاذ

 ودراسة اإلداري، القرار وصناعة جودة وعممية اإلدارية المعمومات نظـ بيف الوثيؽ االرتباط
 التجربة أسموب بيف عكسية عالقة وجود( والتي بينت 2012ة )حسونة، ،ودراس(2010 الدويؾ،)

 .اإلدارية القرارات جودة وبيف اإلدارية القرارات اتخاذ في والخطأ
 :ويتفرع منها عدة فرضيات

 واهتمقام مسقاندة بقين( α ≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عنقد مسقتوى داللقة ) - أ
 . غزة قطاع العالي والتعميم التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة العميا اإلدارة

بين مساندة واهتمام اإلدارة العميا وجودة القرارات اإلدارية معامل االرتباط  يبين: (30)رقم  جدول
 قطاع غزة العالي في وزارة التربية والتعميم

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 ≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال توجد عالقة
α )في اإلدارية القرارات وجودة العميا اإلدارة واىتماـ مساندة بيف 

 .غزة قطاع العالي والتعميـ التربية وزارة
.800 *0.000 

 .(α ≤(0.05 داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو         *

) تساوي.( Sig) االحتمالية القيمة وأف ،(.800) يساوي االرتباط معامؿ أف( 30) جدوؿ يبيف
 داللة ذات عالقة وجود عمى يدؿ وىذا( α ≤ 0.05) الداللة مستوى مف أقؿ وىي( 0.000
 قطاع والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة العميا اإلدارة واىتماـ مساندة بيف إحصائية

 يئاً ش يعد اإلدارية المعمومات بنظـ العميا اإلدارة واىتماـ مساندة أف إلى ذلؾ الباحث ويعزو. غزة
 في إال تأتي لف القرارات جودة فإ حيث اإلدارية، القرارات في جودة إلى لموصوؿ اً وضروري ميماً 
. تطويره عمى وعممت اإلدارية المعمومات نظـ تؤديو الذي الدور بأىمية العميا اإلدارة شعرت حاؿ

( 2009 رمضاف،) ودراسة ،(2007 عرفات،) كدراسة الدراسات بعض مع النتائج ىذه واتفقت
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 ودراسة ،(2004 الفوزاف،) كدراسة الدراسات بعض مع واختمفت ،(2010 الشوبكي،) ودراسة
 (.2006 السعودي،)

 المتطمبقققات بقققين( α ≤0.05ال توجقققد عبلققققة ذات داللقققة إحصقققائية عنقققد مسقققتوى داللقققة ) - ب
 . غزة قطاع العالي والتعميم التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة التنظيمية

بين المتطمبات التنظيمية المتاحة وجودة معامل االرتباط  يبين: (31)رقم  جدول
 قطاع غزة العالي في وزارة التربية والتعميمالقرارات اإلدارية 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 ≤0.05توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )ال 
α )المتطمبات التنظيمية المتاحػة وجػودة القػرارات اإلداريػة فػي  بيف

 قطاع غزة.  العالي وزارة التربية والتعميـ
.696 *0.000 

  .(α ≤ (0.05 داللة ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو         *

 تساوي.( Sig) االحتمالية القيمة وأف ،(.696) يساوي االرتباط معامؿ أف( 31) جدوؿ يبيف
 داللة ذات عالقة وجود عمى يدؿ وىذا( α ≤ 0.05) الداللة مستوى مف أقؿ وىي( 0.000)

 قطاع والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة التنظيمية المتطمبات بيف إحصائية
 اإلدارية القرارات وجودة المتاحة التنظيمية المتطمبات بيف عالقة ىناؾ بأف يالحظ سبؽ ومما غزة،
 ودعميا العميا اإلدارة ومشاركة اإلدارية، المعمومات لنظـ المناسب التنظيمي المناخ توفر حيث مف

 اإلدارات، بيف بسيولة المعمومات بتدفؽ التنظيمي الييكؿ وسماح اإلدارية، المعمومات نظـ لنجاح
 بيف العالقة تحدد مكتوبة لوائح ووجود الوظيفية، احتياجات مع المتاحة معموماتال وتناسب
 أبوسبت،) دراسة مع يتفؽ وىذا اإلدارية، القرارات جودة إلى النياية في سيؤدي واألقساـ، اإلدارات
 ،(2005 المحاسنة،) ودراسة ،(2009 العمري،) ودراسة ،(2004 غنيـ،) ودراسة ،(2005
 (.2008 طبش،) دراسة مثؿ الدراسات بعض مع وتختمؼ
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المتطمبات المادية  بين( α ≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ت
 قطاع غزة. العالي المتاحة وجودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم

وجودة القرارات اإلدارية بين المتطمبات المادية المتاحة معامل االرتباط  يبين: (32)رقم  جدول
 قطاع غزة العالي في وزارة التربية والتعميم

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
α )وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة المادية المتطمبات بيف 

 .غزة قطاع العالي والتعميـ التربية
.759 *0.000 

 .(α ≤0.05)داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو         * 

 تساوي.( Sig) االحتمالية القيمة وأف ،(.759)يساوي االرتباط معامؿ أف( 32) جدوؿ يبيف
 داللة ذات عالقة وجود عمى يدؿ وىذا( α ≤ 0.05)  الداللة مستوى مف أقؿ وىي 0.000))

 قطاع والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة المادية المتطمبات بيف إحصائية
 ولعؿ اإلدارية، القرارات وجودة المتاحة المادية المتطمبات بيف ارتباط وجود يالحظ سبؽ ومما غزة،
 توفر حيث مف اإلدارية، المعمومات نظـ نجاح في المادية لممتطمبات ميـال لمدور يعود ذلؾ

 مع المتناسبة واإلخراج اإلدخاؿ وسائؿ وتوفر المطموب، العمؿ إلنجاز الضرورية والمعدات األجيزة
 مواكبة عمى العميا اإلدارة وحرص العمؿ، احتياجات مع الشبكة وتناغـ وحداثة العمؿ، احتياجات

 المعمومات نظـ  فعالية زيادة في البالغ األثر لو ذلؾ كؿ التقنية، الناحية مف المستجدات جميع
 أبوسبت،) دراسة مع يتفؽ وىذا. جودتيا حيث مف اإلدارية القرارات عمى انعكاسو وبالتالي اإلدارية،
 ،(2009 العمري،) ودراسة ،(2005 المحاسنة،) ودراسة ،(2004 غنيـ،) ودراسة ،(2005
 جاءت المادية المتطمبات تجاه المبحوثيف تصورات بأف أوضحت والتي( 2010 القرشي،) ودراسة
 .مرتفعة
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 المتطمبات بين( α ≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ث
 .غزة قطاع العالي والتعميم التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة البرمجية

المتاحة وجودة القرارات اإلدارية بين المتطمبات البرمجية معامل االرتباط يبين : (33)رقم  جدول
 قطاع غزة العالي في وزارة التربية والتعميم

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
α )في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة البرمجية المتطمبات بيف 

 .غزة قطاع العالي والتعميـ التربية وزارة
.702 *0.000 

 .(α ≤0.05) داللة ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو         *

 تساوي.( Sig) االحتمالية القيمة وأف ،.(702) يساوي االرتباط معامؿ أف( 33) جدوؿ يبيف
 داللة ذات عالقة وجود عمى يدؿ وىذا( α ≤0.05)  الداللة مستوى مف أقؿ وىي(( 0.000
 قطاع والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة البرمجية المتطمبات بيف إحصائية

 أىمية ويبيف اإلدارية، القرارات وجودة البرمجية المتطمبات بيف عالقة وجود يبيف وىذا غزة،
 تحدث برامج مف البرمجية المتطمبات توافر فإ حيث اإلدارية، المعمومات لنظـ البرمجية المتطمبات
 إلى لموصوؿ المطاؼ نياية في بدوره يؤدي المستخدمة، األجيزة مع البرامج ىذه وتوافؽ باستمرار،

 ،(2009 العمري،) دراسة مثؿ الدراسات بعض مع وتتفؽ أعمى، بكفاءة تمتاز القرارات في جودة
 أثر وجود( 2010 القرشي،) ودراسة ،(2004 غنيـ،) ودراسة ،(2005 سبت، أػبو) ودراسة

 .الوظيفي األداء عمى البرمجية لممستمزمات

 

 

 

 



  

 146 

 المتطمبقققات بقققين( α ≤0.05ال توجقققد عبلققققة ذات داللقققة إحصقققائية عنقققد مسقققتوى داللقققة ) - ج
 .غزة قطاع العالي والتعميم التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة البشرية

بين المتطمبات البشرية المتاحة وجودة القرارات اإلدارية معامل االرتباط يبين : (34)رقم  جدول
 قطاع غزة العالي في وزارة التربية والتعميم

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لبلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
α )في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة البشرية المتطمبات بيف 

 .غزة قطاع العالي والتعميـ التربية وزارة
.840 *0.000 

 .(α ≤(0.05 داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو         *

 تساوي.( Sig) االحتمالية القيمة وأف ،.(840)يساوي االرتباط معامؿ أف( 34) جدوؿ يبيف
 داللة ذات عالقة وجود عمى يدؿ وىذا ،(α ≤0.05) الداللة مستوى مف أقؿ وىي( 0.000)

 قطاع والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية القرارات وجودة المتاحة البشرية المتطمبات بيف إحصائية
 القرارات في جودة اإلدارية المعمومات نظـ لتحقؽ ميـال مف بأنو الباحث يالحظ سبؽ ومما غزة،

 لحؿ والتفيـ الكافية بالقدرة يتمتع عالية كفاءة وذو متخصص بشري طاقـ يتوافر أف اإلدارية
 كدراسة الدراسات مف مجموعة مع الدراسة ىذه وتتفؽ الضعؼ، ونقاط واالستفسارات المشاكؿ

 العمري،) ودراسة ،(Arafat، 2007) ودراسة( 2004 غنيـ،) ودراسة ،(2005 المحاسنة،)
 (.2010 القرشي،) ودراسة ،(2009

( α ≤0.05ة الثانيقة: ال توجقد فقروق ذات داللقة إحصقائية عنقد مسقتوى داللقة )لرئيسالفرضية ا
متوسطات استجابات أفراد العينة حول عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية  في

، المؤهققل العممققي، العمققر، )الجققنس الديمغرافيققةفققي وزارة التربيققة والتعمققيم العققالي تعققزى لممتغيققرات 
 المستوى الوظيفي(.، ات الخدمةسنو 

لعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة T تـ استخداـ اختبار " 
إحصائية وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانات. كذلؾ تـ استخداـ 

حصائية وىذا االختبار اختبار " التبايف األحادي"  لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إ
 متوسطات أو أكثر. 3معممي يصمح لمقارنة 
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متوسطات استجابات  في( α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
أفراد العينة حول عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم 

 العالي تعزى إلى الجنس.

 الجنس –لعينتين مستقمتين " T نتائج اختبار"  يبين: (35)رقم  جدول

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 أنثى ذكر .(

 0.913 0.109 3.24 3.26 .مساندة واىتماـ اإلدارة العميا
- 3.23 3.21 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات التنظيمية المتاحة ل

0.133 
0.894 

 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات المادية المتاحة ل
3.61 3.59 0.142 0.887 

- 3.42 3.38 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات البرمجية المتاحة ل
0.212 

0.832 

 0.403 0.839 3.29 3.44 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات البشرية المتاحة ل

 0.887 0.142 3.35 3.38 .اإلدارية في وزارة التربية والتعميمواقع نظم المعمومات 
 0.869 0.165 3.13 3.16 .العالي جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم

 0.879 0.153 3.30 3.32 جميع مجاالت االستبانة معا
"  الختبار المقابمة.( Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف( 35) جدوؿ في الموضحة النتائج مف 
Tالداللة مستوى مف أكبر"  مستقمتيف لعينتيف (0.05 ≥ α )مجتمعة والمجاالت المجاالت لجميع 

 عينة تقديرات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال أنو استنتاج يمكف وبذلؾ ،معا
 كال أف إلى ذلؾ الباحث ويعزو الجنس، إلى تعزى معا مجتمعة المجاالت ىذه حوؿ الدراسة
 أو ذكر لمجنسيف يكوف أف دوف وجو، أكمؿ عمى وب كمفوا ما وفؽ نفسيا األعماؿب  يقوماف الجنسيف

  عمى معتمديف ذاتيا األعماؿ  يؤدياف الجنسيف فكال العمؿ، إعاقة شأنو مف جانب أي أنثى
 بقدر ميـ ليس أنثى ـأ ذكر كاف اً سواء الجنسيف فتأثير ،بعينيا اإلدارية المعمومات نظـ متطمبات

 المطموب بالشكؿ المعمومات مف االستفادة في يساعد الذي االستراتيجي والبعد بالذكاء وؿؤ المس تمتع
 .الوزارة أىداؼ تحقؽ التي بالجودة تمتاز قرارات إلى والوصوؿ
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متوسطات استجابات  في( α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
أفراد العينة حول عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم 

 العالي تعزى إلى العمر.
 العمر –التباين األحادي "  نتائج اختبار"  يبين: (36)رقم  جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

أقل من 
30 
 سنة

 30من 
إلى أقل 

 40من 

 40من 
إلى أقل 

 45من 

 45من 
سنة 
 فأكثر

 0.966 0.088 3.24 3.22 3.29 3.20 .مساندة واىتماـ اإلدارة العميا
نظـ المتطمبات التنظيمية المتاحة ل

 .المعمومات اإلدارية
2.99 3.19 3.27 3.26 0.449 0.718 

نظـ المتطمبات المادية المتاحة ل
 .المعمومات اإلدارية

3.18 3.73 3.59 3.60 1.778 0.154 

نظـ المتطمبات البرمجية المتاحة ل
 .المعمومات اإلدارية

2.93 3.42 3.41 3.48 1.924 0.128 

نظـ المتطمبات البشرية المتاحة ل
 .المعمومات اإلدارية

3.30 3.46 3.42 3.39 0.215 0.886 

وزارة واقع نظم المعمومات اإلدارية في 
 0.529 0.742 3.39 3.38 3.42 3.12 .العالي التربية والتعميم

جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية 
 0.918 0.168 3.21 3.14 3.15 3.04 العالي. والتعميم

 0.654 0.542 3.35 3.32 3.35 3.10 جميع مجاالت االستبانة معا
 التبايف"  الختبار المقابمة.( Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف( 36) جدوؿ في الموضحة النتائج مف

 وبذلؾ معا ةمجتمع والمجاالت المجاالت لجميع( α ≤ 0.05) الداللة مستوى مف أكبر"  األحادي
 حوؿ ،الدراسة عينة تقديرات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال أنو استنتاج يمكف
 ممثمة الوزارة أف إلى ذلؾ الباحث ويعزو العمر، إلى تعزى ،معا مجتمع والمجاالت المجاالت ىذه

 مسئولي وخاصة موظفييا لكافة باستمرار دورات عقد خالؿ مف بالموظفيف تيتـ العميا بإدارتيا
 فو قادر  الموظفيف جميع يجعؿ أف شأنو مف وىذا ،وأنظمتو الحاسوب مع لمتعامؿ والمدراء األقساـ
 عمر يمثؿ ال المنطمؽ ىذا ومف المختمفة، األعمار بكافة اإلدارية المعمومات نظـ مع التعامؿ عمى

 القرارات في جودة إلى والوصوؿ اإلدارية المعمومات نظـ مع التعامؿ عمى قدرتو أماـ اً عائق الموظؼ
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 حوؿ المبحوثيف تصورات في فروؽ وجود في( 2009 العمري،) دراسة مع يختمؼ وىذا اإلدارية،
 .العمر لمتغير تعزى اإلدارية المعمومات نظـ

متوسطات استجابات  في( α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
أفراد العينة حول عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم 

 العالي تعزى إلى المؤهل العممي.
 المؤهل العممي –التباين األحادي "  نتائج اختبار"  يبين: (37)رقم  جدول

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
لقي
ا

ية 
مال
الحت

ا (
Si

g
 بكالوريوس دبموم .(

دراسات 
 عميا

 0.896 0.110 3.25 3.26 3.12 .مساندة واىتماـ اإلدارة العميا
نظـ المعمومػػػػات المتطمبػػػػات التنظيميػػػػة المتاحػػػػة لػػػػ

 0.979 0.022 3.21 3.21 3.15 .اإلدارية

نظـ المعمومػػػػػػات المتطمبػػػػػػات الماديػػػػػػة المتاحػػػػػػة لػػػػػػ
 0.992 0.008 3.61 3.61 3.65 .اإلدارية

نظـ المعمومػػػػات المتطمبػػػػات البرمجيػػػػة المتاحػػػػة لػػػػ
 0.701 0.356 3.38 3.37 3.63 .اإلدارية

نظـ المعمومػػػػػػات المتطمبػػػػػػات البشػػػػػػرية المتاحػػػػػػة لػػػػػػ
 0.609 0.498 3.43 3.39 3.67 .اإلدارية

واقققع نظققم المعمومققات اإلداريققة فققي وزارة التربيققة 
 0.968 0.033 3.37 3.37 3.44 .العالي والتعميم

 جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربيقة والتعمقيم
 0.678 0.390 3.08 3.19 3.27 العالي.

 0.935 0.067 3.30 3.32 3.40 جميع مجاالت االستبانة معا
 التبايف"  الختبار المقابمة.( Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف( 37) جدوؿ في الموضحة النتائج مف

 وبذلؾ ،معا مجتمعة والمجاالت المجاالت لجميع(  α ≤ 0.05) الداللة مستوى مف أكبر"  األحادي
 حوؿ الدراسة عينة تقديرات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال أنو استنتاج يمكف
 نظـ أف إلى ذلؾ الباحث ويعزو العممي، المؤىؿ إلى تعزى معا مجتمعة والمجاالت المجاالت ىذه

 يجعؿ لمموظؼ بسيط وتدريب دورات خالؿ مف واالستخداـ التعمـ سيمة نظـ ىي اإلدارية المعمومات
 في خرآ عف اً موظف لتميز اً معيار  العميا الشيادات امتالؾ يعد ال حيث النظاـ، مع التعامؿ بمقدوره
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 2007) كدراسة الدراسات بعض مع النتائج ىذه واتفقت ومخرجاتو، النظاـ مع التعامؿ عمى قدرتو
،(Arafat،   ،( التي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 2013ودراسة )الطيبي

متوسطات تقديرات العينة حوؿ فاعمية اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعميـ 
العالي تعزى لممتغيرات التصنيفية لمدراسة )الجنس، المسمى الوظيفي، المؤىؿ العممي، سنوات 

 .(2010 الشوبكي،) ودراسة ،(2009 العمري،) دراسة مع تتعارض بينمامة(. الخد
 العينة أفراد استجابات في( α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 تعزى العالي والتعميم التربية وزارة في اإلدارية القرارات بجودة اإلدارية المعمومات نظم عبلقة حول
 إلى سنوات الخدمة.
 سنوات الخدمة –نتائج اختبار" التباين األحادي "  يبين: (38)رقم  جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

أقل من 
10 
 سنوات

 10من 
إلى أقل 

 15من 
 سنة

 15من 
سنة 
 فأكثر

 0.055 2.966 3.36 3.34 3.02 .مساندة واىتماـ اإلدارة العميا
نظـ المعمومػػػػات المتطمبػػػػات التنظيميػػػػة المتاحػػػػة لػػػػ

 0.014* 4.436 3.38 3.26 2.91 .اإلدارية

نظـ المعمومػػػػػػات المتطمبػػػػػػات الماديػػػػػػة المتاحػػػػػػة لػػػػػػ
 0.119 2.158 3.70 3.69 3.39 .اإلدارية

نظـ المعمومػػػػػات المتطمبػػػػػات البرمجيػػػػػة المتاحػػػػػة لػػػػػ
 0.005* 5.416 3.57 3.43 3.08 .اإلدارية

نظـ المعمومػػػػػػات المتطمبػػػػػػات البشػػػػػػرية المتاحػػػػػػة لػػػػػػ
 0.047* 3.122 3.49 3.54 3.19 .اإلدارية

واقققع نظققم المعمومققات اإلداريققة فققي وزارة التربيققة 
 0.013* 4.442 3.50 3.45 3.12 .العالي والتعميم

 جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربيقة والتعمقيم
 0.018* 4.114 3.33 3.17 2.89 العالي.

 0.012* 4.608 3.46 3.38 3.06 جميع مجاالت االستبانة معا
 .α) ≤ 0.05)* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيا عند مستوى داللة 

 التبايف"  الختبار المقابمة.( Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف( 38) جدوؿ في الموضحة النتائج مف
 العميا، اإلدارة واىتماـ مساندة"  لممجاليف( α ≤ 0.05 )الداللة مستوى مف أكبر"  األحادي
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 ذات فروؽ توجد ال أنو استنتاج يمكف وبذلؾ" اإلدارية المعمومات لنظـ المتاحة المادية المتطمبات
 . الخدمة سنوات إلى تعزى المجاليف ىذيف حوؿ الدراسة عينة تقديرات متوسطات بيف إحصائية داللة
 مف أقؿ.( Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف فقد معا مجتمعة والمجاالت المجاالت لباقي بالنسبة أما

 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو استنتاج يمكف وبذلؾ( α≤0.05)  الداللة مستوى
 سنوات إلى تعزى معا مجتمعة والمجاالت المجاالت ىذه حوؿ الدراسة عينة تقديرات متوسطات
 . فأكثر سنة 15 خدمتيـ سنوات الذيف لصالح وذلؾ الخدمة،
 أداء عمى الموظؼ وقدرة كفاءة في ميـو  فعاؿ دور ليا الخدمة سنوات أف إلى ذلؾ الباحث ويعزو
 مما الخبرة بجانب الدورات مف العديد تمقى الفترة ىذه خالؿ في ألنو وذلؾ ،المطموب بالشكؿ أعمالو
 الخدمة سنوات حسب خرآل موظؼ مف واختالفيا وقدراتو مياراتو تطوير في ميـال األثر لو كاف

 .(2013، ودراسة)الطيبي(2015،ودراسة)أبو تيـ،(2009 العمري،) دراسة مع ذلؾ ويتفؽ
متوسطات استجابات  في( α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

أفراد العينة حول عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم 
 العالي تعزى إلى المستوى الوظيفي.

 المستوى الوظيفي –لعينتين مستقمتين " T نتائج اختبار"  يبين: (39)رقم  جدول

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

لقي
ا

ية 
مال
الحت

ا (
Si

g
 الوزارة مديريات .(

 0.283 1.077- 3.34 3.20 .مساندة واىتماـ اإلدارة العميا
نظـ المعمومػػػػػػػػات المتطمبػػػػػػػػات التنظيميػػػػػػػػة المتاحػػػػػػػػة لػػػػػػػػ

 0.105 1.631- 3.36 3.13 .اإلدارية

 0.554 0.593- 3.66 3.58 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات المادية المتاحة ل
نظـ المعمومػػػػػػػػات المتطمبػػػػػػػػات البرمجيػػػػػػػػة المتاحػػػػػػػػة لػػػػػػػػ

 0.131 1.517- 3.52 3.31 .اإلدارية

 0.317 1.005- 3.49 3.37 .نظـ المعمومات اإلداريةالمتطمبات البشرية المتاحة ل
واقققققع نظققققم المعمومققققات اإلداريققققة فققققي وزارة التربيققققة 

 0.185 1.332- 3.47 3.32 .العالي والتعميم

 اإلداريقققة فقققي وزارة التربيقققة والتعمقققيمجقققودة الققققرارات 
 0.305 1.030- 3.24 3.10 العالي

 0.200 1.287- 3.42 3.26 جميع مجاالت االستبانة معا
"  الختبار المقابمة.( Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف( 39) جدوؿ في الموضحة النتائج مف    

Tالداللة مستوى مف أكبر"  مستقمتيف لعينتيف (0.05 ≥ α) مجتمعة والمجاالت المجاالت لجميع 
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 عينة تقديرات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال أنو استنتاج يمكف وبذلؾ ،معا
 الباحث ويعزو الوظيفي، المستوى إلى تعزى معا مجتمعة والمجاالت المجاالت ىذه حوؿ الدراسة

 ىذه أىمية يدرؾ والموظؼ عمؿ، أي نجاح في ميـ دور ليا اإلدارية المعمومات نظـ لكوف ذلؾ
 في استخداميا يتـ النظـ فيذه ودقة، كفاءة وأعمى وقت بأسرع عممو إتماـ في ليا واحتياجو النظـ
 المستويات جميع في تستخدـ فيي الوظيفي، المسمى عف النظر بغض الوزارة ودوائر أقساـ جميع

 .(2009 العمري،) دراسة مع ويختمؼ ،(2009 رمضاف،) دراسة مع يتفؽ وىذا اإلدارية،
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 النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة -أواًل:
 توصيات الدراسة -ثانيًا:
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الدراسة الميدانية التي أجراىا الباحث حوؿ عالقة نظـ المعمومات اإلدارية بجودة القرارات  عمى بناءً 
فمقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف ، غزة قطاع - اإلدارية عمى وزارة التربية والتعميـ العالي

جراء التحميؿ ستبمعتمدًا عمى البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ تفريغ اال، النتائج انات وا 
 .وأيضًا مف خالؿ ذلؾ توصمت لمجموعة مف التوصيات، اإلحصائي عمييا

 نتائج الدراسة: -أوالً 
 وزارة في اإلدارية المعمومات ونظـ اإلدارية القرارات جودة بيف عالقة وجود النتائج أظيرت 

 (..744) يساوي االرتباط معامؿوكاف  في قطاع غزة، العالي التعميـ التربية
  لمجاؿ واقع تطبيؽ نظـ المعمومات االدارية في وزارة التربية والتعميـ  بالنسبةبينت النتائج

 .(%67.47) العالي بأنيا مطبقة بنسبة كبيرة بنسبة
  قطاع في العالي والتعميـ التربية وزارة في االدارية القرارات جودة واقع النتائج بأفأظيرت 

 .(%63.09)  ، كاف ايجابي وبنسبة كبيرة بنسبةغزة
 ي وزارة التربية والتعميـ وجود مساندة واىتماـ مف قبؿ اإلدارة العميا فإلى  خمصت النتائج

 .(% (65.06بنسبة وىي نسبة كبيرة ،في قطاع غزة العالي

 في وزارة التربية  نظـ المعمومات اإلداريةأظيرت النتائج بأف المتطمبات المادية المتاحة ل
 .(% (72.19بنسبة وىي نسبة كبيرة متوفرة في قطاع غزة والتعميـ العالي

 في وزارة التربية  نظـ المعمومات اإلداريةبينت النتائج أف المتطمبات البرمجية المتاحة ل
 (.%(67.74بنسبة  وىي نسبة كبيرةمتوفرة  في قطاع غزة والتعميـ العالي

 في وزارة التربية  نظـ المعمومات اإلداريةخمصت النتائج بأف المتطمبات البشرية المتاحة ل
 (.%(68.33بنسبة وىي نسبة كبيرة متوفرة والتعميـ العالي في قطاع غزة

  في وزارة  نظـ المعمومات اإلداريةأظيرت النتائج بأف المتطمبات التنظيمية التي تساعد في
 .(%64.19)بنسبة  وىي نسبة كبيرة متوفرة في قطاع غزة التربية والتعميـ العالي

 نظـ المعمومات اإلداريةالنتائج وجود عالقة بيف مساندة واىتماـ اإلدارة العميا ل أوضحت 
ف معامؿ إحيث ، في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزةاإلدارية وجودة القرارات 
 800.).)االرتباط يساوي 

  نظـ المعمومات اإلداريةبينت الدراسة وجود عالقة ما بيف المتطمبات التنظيمية المتاحة ل 
معامؿ  وتمثؿ، العالي في قطاع غزة وجودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ

 .(.(696االرتباط 
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 وجودة  نظـ المعمومات اإلداريةبينت النتائج وجود عالقة بيف المتطمبات المادية المتاحة ل
معامؿ االرتباط ، وكاف العالي في قطاع غزةالقرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ 

 .(759.)يساوي 

  نظـ المعمومات اإلداريةالمتاحة لأبرزت النتائج وجود عالقة بيف المتطمبات البرمجية 
معامؿ وكاف  ،العالي في قطاع غزة وجودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ

 .(.720) االرتباط يساوي

 نظـ المعمومات خمصت النتائج إلى وجود عالقة ما بيف المتطمبات البشرية المتاحة ل
تربية والتعميـ العالي في قطاع غزة ، وكاف في وزارة الوجودة القرارات اإلدارية  اإلدارية

 (..(840 معامؿ االرتباط يساوي

  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة حوؿ عالقة نظـ المعمومات
تعزى ، في قطاع غزة  اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي

بينما توجد فروؽ ذات ، المستوى الوظيفي(-العمر-المؤىؿ العممي-)الجنس :لممتغيرات
داللة إحصائية حوؿ عالقة نظـ المعمومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية في وزارة 

 الذيف لصالح وذلؾ، تعزى لمتغير سنوات الخدمةفي قطاع غزة  التربية والتعميـ العالي
 .فأكثر سنة 15 خدمتيـ سنوات

 الدراسةيبين مدى تحقق أهداف : (40)جدول 

 مدى التحقق الهدف
  واقع تطبيؽ نظـ المعمومات  عمىالتعرؼ

االدارية في وزارة التربية والتعميـ العالي في 
 قطاع غزة

 
 

 نظـ واقع فقرات لجميع الحسابي المتوسط كاف -
 والتعميـ التربية وزارة في اإلدارية المعمومات

 النسبي الحسابي المتوسط أف أي( 3.37)يساوي
 بدرجة موافقة ىناؾ أف يعني وىذا(%، 67.47)

 بشكؿ الفقرات جميع عمى العينة أفراد قبؿ مف كبيرة
 عاـ

  واقع جودة القرارات االدارية  عمىالتعرؼ
 في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة

 وأف ،(3.15) يساوي الحسابي المتوسط كاف -
 وىذا، (%63.09 )يساوي النسبي الحسابي المتوسط

 أفراد قبؿ مف كبيرة بدرجة موافقة ىناؾ أف يعني
 المجاؿ ىذا فقرات عمى العينة
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  تحديد العالقة بيف نظـ المعمومات االدارية
وجودة القرارات االدارية في وزارة التربية 

 والتعميـ العالي في قطاع غزة
 

 يدؿ وىذا ،(.744) يساوي االرتباط معامؿ أف -
 نظـ بيف إحصائية داللة ذات عالقة وجود عمى

 وزارة في اإلدارية القرارات وجودة اإلدارية المعمومات
 . العالي في قطاع غزة والتعميـ التربية

  الكشؼ عف عالقة المتطمبات التنظيمية
وجودة  نظـ المعمومات اإلداريةالمتاحة ل

القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ 
 غزة.قطاع في العالي 

وىذا يدؿ ، (696.)أف معامؿ االرتباط يساوي  -
عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف 
المتطمبات التنظيمية المتاحة وجودة القرارات اإلدارية 

 قطاع غزة.في في وزارة التربية والتعميـ 
  تفحص العالقة بيف المتطمبات المادية

وجودة  نظـ المعمومات اإلداريةالمتاحة ل
القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ 

 .قطاع غزةفي العالي 

وىذا يدؿ ، (759.)أف معامؿ االرتباط يساوي  -
عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف 
المتطمبات المادية المتاحة وجودة القرارات اإلدارية 

 قطاع غزة.في في وزارة التربية والتعميـ 
  المتطمبات البشرية تفحص العالقة بيف

وجودة  نظـ المعمومات اإلداريةالمتاحة ل
القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ 

 قطاع غزة. في العالي

وىذا يدؿ ، (840.)أف معامؿ االرتباط يساوي  -
عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف 
المتطمبات البشرية المتاحة وجودة القرارات اإلدارية 

 قطاع غزة.  في التربية والتعميـ في وزارة
 اإلدارة واىتماـ مساندة مدى إلى التعرؼ 

 وزارة في اإلدارية المعمومات لنظـ العميا
 غزة قطاعفي  العالي والتعميـ التربية

 وأف ،(3.25) يساوي الحسابي المتوسط كاف -
 وىذا ،%(65.06) يساوي النسبي الحسابي المتوسط

 أفراد قبؿ مف كبيرة بدرجة موافقة ىناؾ أف يعني
 .المجاؿ ىذا فقرات عمى العينة

  الفروؽ في وجيات نظر  إلىالتعرؼ
المبحوثيف تجاه عالقة نظـ المعمومات 
اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية في وزارة 

 قطاع غزة. في التربية والتعميـ العالي

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ال  -
عالقة نظـ المعمومات استجابات أفراد العينة حوؿ 

اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية 
تعزى ، في قطاع غزة والتعميـ العالي

المستوى -العمر-العممي المؤىؿ-)الجنس:لممتغيرات
بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ، الوظيفي(

حوؿ عالقة نظـ المعمومات اإلدارية بجودة القرارات 
في قطاع  رة التربية والتعميـ العالياإلدارية في وزا

 .تعزى لمتغير سنوات الخدمة غزة
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 التوصيات: -ثانياً 
نو مف الضروري أف يكوف ىناؾ مجموعة مف إف  ،بعد استعراض نتائج الدراسة السابقة

عمى ذلؾ  وبناءً ، وتعزيز نقاط القوة، التوصيات التي يمكنيا أف تعمؿ عمى معالجة نقاط الضعؼ
 وضع الباحث مجموعة مف التوصيات:

  توفير المستمزمات الخاصة بتشغيؿ نظـ المعمومات االدارية و دعـ زياده االدارة العميا عمى حث
 في الوزارة.

 .الحرص عمى اشراؾ العامميف في تقييـ فاعمية البرامج مف قبؿ العامميف بشكؿ مستمر 
  أف تحرص االدارة العميا في وزارة التربية والتعميـ العالي عمى عمى توفير البدائؿ المتعددة عند

 اتخاذ القرارات االدارية 
  العمؿ عمى زيادة التنسيؽ بيف أقساـ ودوائر الوزارة المختمفة لما لو مف أثر بالغ في نجاح

 الوزارة في تحقيؽ أىدافيا.
 مواكبة المستمرة لممستجدات التقنية في مجاؿ نظـ المعمومات أف تحرص اإلدارة العميا عمى ال

 االدارية.
  عمى زيادة مرونة الييكؿ التنظيميأف تعمؿ االدارة العميا في وزارة التربية والتعميـ العالي . 
 لما لو مف األثر البالغ واألخذ باقتراحاتيـ حوؿ النظاـ، يريإشراؾ العامميف عند إحداث أي تغ ،

 .ظاـ في تحقيؽ أىدافوفي نجاح الن
  استعانة اإلدارة بالجيات الخارجية لتقديـ المشورة في مجاؿ نظـ المعمومات اإلدارية بالشكؿ

 المطموب عند المزوـ.
  أف يوفر النظاـ التغذية الراجعة بالشكؿ المطموب مما يعزز مف جودة القرارات االدارية في

 الوزارة.
  لموصوؿ الى  االقناع والرضا لمعامميف المنفذيفالعمؿ عمى جعؿ القرارات تمتاز بعامؿ

 .المبتغاةاألىداؼ 
 مقترحات لدراسات مستقبمية:

 في ووزارة التعميـ والمالية. نظـ المعمومات اإلداريةمعوقات : وافدراسة بعن 
 في المؤسسات الحكومية وغير  نظـ المعمومات اإلداريةالتحديات التي تواجو  :دراسة بعنواف

 .الحكومية
 اإلبداع اإلداري.في تحقيؽ دور نظـ المعمومات البشرية  :وافندراسة بع 
 عالقة نظـ المعمومات االدارية بجودة القرارات االدارية في أماكف أخرى أو  :دراسة بعنواف

 وزارات أخرى.
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 المراجع

 :المراجع العربية -أوالً 

وعبلقتهققا بفاعميققة القققرارات اإلداريققة "دراسققة  نظققم دعققم القققرارات(:"2015أبػػو تػػيـ، محمػػد ) .1
"، رسػػػالة محافظقققات غقققزة-ميدانيقققة عمقققى العقققاممين االداريقققين فقققي الجامعقققات الفمسقققطينية

 كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية، جامعة األزىر، غزة. ماجستير)غير منشورة(،
اريققة فققي تقيققيم دور نظققم المعمومققات اإلد "(:2005) أبػػو سػػبت، صػػبري فػػايؽ عبػػد الجػػواد .2

، رسػالة ماجسػتير )غيػر "صنع القرارات اإلداريقة فقي الجامعقات الفمسقطينية فقي قطقاع غقزة
 اإلسالمية، غزة. التجارة، الجامعة األعماؿ، كمية منشورة (، مف كمية إدارة

فاعميقة نظقم المعمومقات اإلداريقة المحوسقبة  وأثرهقا فقي إدارة   " (:2009) أبو عمػر، ىػاني .3
، رسػػالة ماجسػػتير )غيػػر "تطبيقيققة عمققى القطققاع المصققرفي فققي فمسققطيندراسققة  -األزمققات

 منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
،  دار الجامعػػػة الجديػػػدة،  "أساسقققيات التنظقققيم واإلدارة"(: 2003) عبػػػد السػػػالـ أبػػػو قحػػػؼ، .4

 مصر.  اإلسكندرية، 
شقققيد الققققرارات دور نظقققم المعمومقققات المحاسقققبية فقققي تر "(: 2007حمػػػد، بسػػػاـ محمػػػود )أ .5

، رسػػػالة ماجسػػػتير )غيػػػر منشػػػورة(، الجامعػػػة اإلداريقققة فقققي منشقققآت األعمقققال الفمسقققطينية"
 اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

خصققائص نظققم المعمومققات أثرهققا فققي تحديققد خيققار المنافسققة "(:2011)عمػػاد ، إسػػماعيؿ .6
دراسققة تطبيقيققة عمققى المصققارف التجاريققة -فققي اإلدارتققين العميققا والوسققطى سققتراتيجياإل

 الجامعة اإلسالمية، غزة. ،، رسالة ماجستير )غير منشورة("العاممة في قطاع غزة
 "نظققرة بانوراميققة–وظققائف اإلدارة المعاصققرة "(:2001) آؿ عمػػي، رضػػى، الموسػػوي، سػػناف .7

 األولى، عماف.عامة، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، الطبعة 
أنظمة المعمومات اإلدارية، الطبعة األولى، تقم إنتقاج هقذا المققرر "(:1995) برىاف، محمػد .8
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رئيس قسـ إدارة األعماؿ بكمية االقتصاد والعمـو  د.رامز بدير .3
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رئيس قسـ أصوؿ التربية جامعة بكمية التربية جامعة  د.محمد اغا .6
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-عميد كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية جامعة األزىر د.محمد فارس .7

 غزة
عضو الييئة التدريسية بكمية االقتصاد والعمـو اإلدارية  د.وفيؽ األغا .8
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 (2ممحق رقم )
 ةاناستب

 

 غةةةةةةةةةةةةةةة  - جامعةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةة  

   
  عمةةةةةةةةةةةةةةاع        ةةةةةةةةةةةةةةا    ع  ةةةةةةةةةةةةةةا

   
    القتصةةةةةةةاع    ع ةةةةةةة     ع   ةةةةةةة  ك  ةةةةةةة

   
   عمةةةةةةةةةا ب نةةةةةةةةةامإ ماج ةةةةةةةةةت   ع     

   
  أخي الكريم/ أختي الكريمة:

 .... وبعد.السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 عف دراسة يقـو بيا الباحث  بعنواف:تشرؼ بأف نضع بيف أيديكـ استبانًة ن
"عبلقة نظم المعمومات اإلدارية  بجودة القرارات اإلدارية" )دراسة حالة: وزارة التربية والتعميم 

 غزة(قطاع  -العالي 

( مف جامعة MBAوذلؾ الستكماؿ متطمبات نيؿ درجة الماجستير في إدارة األعماؿ )
إف لتعاونكـ مف خالؿ تعبئة االستبانة لما لو األثر في الحصوؿ عمى أفضؿ النتائج ، األزىر

وأرغب في التعاوف الفعاؿ عممًا بأف ىذه االستبانة قد تـ تصميميا ألىداؼ البحث ، الممكنة والبناءة
 نيا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.إجاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة حيث إوأف ، لعمميا

لي مف وقتكـ لتعبئة ىذه  الجزيؿ لما تقدمو يوأرغب في ىذه المحظة أف أعبر عف شكري وامتنان
عف ( في الخانة التي تعبر Xوكمي أمؿ بأف يتـ قراءة العبارات بتمعف ووضع عالمة )، االستبانة

 مدى موافقتكـ عمييا حسب الواقع الذي تعمموف بو.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 

 

 الباحث                                                                  

 محمد سميح محمد الوادية
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 القسم األول المعمومات العامة

 معمومات الشخصية: -أواًل:

 أنثى                       .الجنس:          ذكر  1    

 .العمر:2    

                                  40إلى أقل من  30من                           30أقل من                

 سنة فأكثر50من              45إلى أقل من  40من                

 .المؤهل العممي:3

 بكالوريوس          ماجستير           دكتورا            دبموم                    

 . سنوات الخدمة:4

 سنوات15إلى أقل 10سنوات                من 10أقل من             

 سنة فأكثر                                15من             
 .المستوى الوظيفي:5

 مديريات:

 نائب فني          مدير التربية والتعميم  رئيس قسم         نائب إداري 

 الوزارة:

 رئيس قسم         مدير دائرة             مدير عام /نائب مدير عام         وكيل وزارة       
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 :مجاالت الدراسة -ثانيًا:

 المناسبة من وجهة نظرك( في الخانة التي تقابل اإلجابة Xيرجى وضع إشارة )

 الفقرة الرقم

موافق 
بدرجة 
قميمة 
 جدا

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة كبيرة 

 جدا

 أ اًل:   قع نظم  ملع  ما    ع     يف         رتب      تع  م
 المجال األول: مساندة واهتمام اإلدارة العميا

العميا قناعة كبيرة بأىمية وجود نظـ  لدى اإلدارة -1
 معمومات إدارية

     

يتوفر لدى الوزارة نظاـ معمومات إداري واضح وسيؿ  -2
 االستخداـ

     

يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفرة في الوزارة  -3
تقاف   العمميات المطموبة بدقة وا 

     

اإلدارية  يحؽ لجميع العامميف استخداـ نظاـ المعمومات -4
 المستخدـ في الوزارة

     

تعتمد اإلدارة العميا بالوزارة عمى نتائج نظاـ المعمومات  -5
 اإلدارية المحققة

     

يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفر  التنسيؽ الكافي  -6
 بيف أقساـ ودوائر الوزارة المختمفة 

     

المشورة في تستعيف اإلدارة بالجيات الخارجية لتقديـ  -7
مجاؿ نظـ المعمومات اإلدارية بالشكؿ المطموب عند 

 المزـو

     

 نظم المعمومات اإلداريةالمجال الثاني:المتطمبات التنظيمية المتاحة ل
      تتناسب المعمومات المتاحة مع احتياجات الوظيفة  -1
يسػػمح الييكػػؿ التنظيمػػي بتػػدفؽ المعمومػػات بسػػيولة بػػيف  -2

 اإلدارات
     

      تشارؾ اإلدارة العميا العامميف عند إحداث أي تغير -3
تتحدد العالقة بػيف اإلدارات واألقسػاـ األخػرى مػف خػالؿ  -4

 لوائح مكتوبة
     

تمتػػػاز البيانػػػات والمعمومػػػات فػػػي الػػػوزارة بكميػػػا وسػػػيولة  -5
 تناوليا 

     

      تتسـ األنظمة واإلجراءات في الوزارة بالشفافية والوضوح -6
      يتصؼ الييكؿ التنظيمي في الوزارة بالمرونة -7
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 الفقرة الرقم

موافق 
بدرجة 
قميمة 
 جدا

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة كبيرة 

 جدا

 نظم المعمومات اإلداريةالمجال الثالث: المتطمبات المادية المتاحة ل
      تتوفر أجيزة الحاسب المالئمة إلنجاز العمؿ المطموب  -1
تتوفر وسائؿ إدخاؿ بيانات تتناسب واحتياجات العمؿ  -2

 في الوزارة 
     

تتناسب وسائؿ إخراج المعمومات واحتياجات العمؿ في  -3
 الوزارة

     

      تتناغـ الشبكة المتوفرة مع احتياجات العمؿ في الوزارة -4
تتـ الصيانة سريعا عند حدوث أعطاؿ في األجيزة أو  -5

 في شبكة الحاسوب في الوزارة 
     

لتشغيؿ نظـ  ةتوفر اإلدارة العميا المستمزمات الالزم -6
 المعمومات

     

تحرص اإلدارة العميا عمى مواكبة المستجدات التقنية في  -7
 مجاؿ نظـ المعمومات

     

   المعمومات نظم الستخدام المتاحة البرمجية المتطمبات: الرابع المجال
تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطمبات العمؿ في  -1

 الوزارة
     

البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمؿ في يتـ تحديث  -2
 الدائرة

     

      تتوافؽ البرامج المستخدمة مع األجيزة المستخدمة -3
 يتـ تقييـ فاعمية البرامج مف قبؿ العامميف بشكؿ مستمر -4

 
     

تتوفر جميع التعميمات الضرورية لتشغيؿ البرامج مما  -5
 يساعد في أداء العمؿ بالشكؿ المطموب

     

      يوفر النظاـ مساحات كافية لعممية تخزيف المعمومات -6
      يعطي النظاـ الحالي تغذية راجعة -7

 نظم المعمومات اإلداريةالمجال الخامس: المتطمبات البشرية المتاحة ل
يجيب العامموف بالقسـ الفني المختص بنظاـ المعمومات  -1

 عمى استفساراتي
     

االتصاؿ مع الشخص المسئوؿ عف نظاـ يتـ  -2
 المعمومات بصورة مباشرة
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 الفقرة الرقم

موافق 
بدرجة 
قميمة 
 جدا

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة كبيرة 

 جدا

ينجز العامموف في النظاـ الحالي ما كمفوا بو في الوقت  -3
 المحدد

     

يتفيـ العامموف في القسـ المختص بنظاـ المعمومات  -4
 احتياجاتي المختمفة مف نظاـ المعمومات

     

المعمومات مع  تتناسب مؤىالت العامميف في نظاـ -5
 طبيعة األعماؿ الموكمة ليـ

     

يشارؾ العامموف في تشخيص جوانب القوة والضعؼ  -6
 في نظـ المعمومات

     

 ثان ًا: ج ع    ق        ع     يف         رتب      تع  م  
يوجد انسجاـ بيف جودة القرارات اإلدارية والسياسة  -1

 العامة لموزارة
     

      تحقؽ القرارات اإلدارية المتخذة أىداؼ الوزارة  -2
تشمؿ القرارات اإلدارية المتخذة كافة جوانب العمؿ  -3

 بالوزارة
     

      يمتاز القرار بدرجة أقؿ مف المخاطرة فييا -4
      يوجد تكامؿ وترابط بيف القرارات  -5
إلى سرعة تمتاز المعمومات المتوفرة بالمرونة مما يؤدي  -6

 اتخاذ القرارات الرشيدة
     

      يتوفر عدد كبير مف البدائؿ -7
      تصنؼ البدائؿ االيجابية لمقرارات حسب أىميتيا -8
تعتمد القرارات المتخذة عمى شبكة معمومات تشمؿ كافة  -9

 دوائر وأقساـ الوزارة 
     

      تحقؽ القرارات المتخذة عامؿ التميز اإلداري لموزارة  -10
      تتمتع القرارات بعامؿ اإلقناع والرضا لمعامميف المنفذيف -11
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 تسهيل مهمة باحث: (3ممحق رقم )
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 ( 5ممحق رقم )
 الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعميم
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 ( 5ممحق رقم )
 والتعميمهيكمية مديرية التربية 
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 ( 6ممحق رقم )
 اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعمومات

 


