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ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمى دور نظـ المعمومات اإلدارية (برنامج تقييـ األداء اإللكتروني

المطبؽ في وكالة الغوث) عمي تقييـ أداء لمموظفيف العامميف في وكالة الغوث الدولية ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ

اتباع المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ تصميـ استبانة مكونة مف ( )55فقرة ،بحيث تغطي متغيرات الدارسة،
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع موظفي وكالة الغوث الدولية في مختمؼ دوائر الوكالة في قطاع غزة.
وقد بمغ عدد أفراد ىذا المجتمع ( )12288موظؼ موزعيف عمى دوائر وكالة الغوث كافة ،وقاـ الباحث
باستخداـ أسموب العينة الطبقية العشوائية ،حيث تـ توزيع  380استبانة عمى عينة الدراسة ،وقد تـ استرداد 370

استبانة ،وذلؾ بيدؼ تحميؿ بيانات الدراسة.
ومن أىم نتائج الدراسة:

 .1يؤثر البعد األوؿ لنظـ المعمومات اإلدارية (المتخصصوف الفنيوف) عمي واقع تقييـ األداء بدرجة متوسطة
بنسبة .%70.9

 .2يؤثر البعد الثاني لنظـ المعمومات اإلدارية (المستخدموف) عمي واقع تقييـ األداء بدرجة متوسطة بنسبة
.%66.8

 .3يؤثر البعد الثالث لنظـ المعمومات اإلدارية (األجيزة) عمي واقع تقييـ األداء بدرجة متوسطة بنسبة
.%65.1

 .4يؤثر البعد الرابع لنظـ المعمومات اإلدارية (البرمجيات) عمي واقع تقييـ األداء بدرجة متوسطة بنسبة
.%66.1

 .5يؤثر البعد الخامس لنظـ المعمومات اإلدارية (الشبكات) عمي واقع تقييـ األداء بدرجة متوسطة بنسبة
.%63.9

 .6يؤثر البعد السادس لنظـ المعمومات اإلدارية (قواعد البيانات) عمي واقع تقييـ األداء بدرجة متوسطة
بنسبة .%67.5

 .7بينت النتائج عمي أف وكالة الغوث تقوـ بإشراؾ العامميف فى وضع الخطط المتعمقة بتقييـ األداء بدرجة
. %67.1

 .8بينت النتائج وجود قصور في عممية إشراؾ الموظفيف في دورات تدريبية لممساعدة فى تحسيف األداء
الخاص بالموظؼ.

 .9بينت الدراسة إلي عدـ وجود عالقة بيف مستوي تقييـ األداء ومتغير الجنس.

 .10وضحت الدراسة إلي وجود عالقة بيف مستوي تقييـ األداء ومتغير العمر.
ث

 .11خمصت الدراسة إلي وجود عالقة بيف مستوي تقييـ األداء والمؤىؿ العممي.
 .12بينت الدراسة إلي عدـ وجود عالقة بيف مستوي تقييـ األداء والمسمي الوظيفي.

 .13خمصت الدراسة إلي عدـ وجود عالقة بيف مستوي تقييـ األداء وعدد سنوات الخدمة.
و من أىم توصيات الدراسة:
 .1العمؿ عمى إشراؾ الموظفيف في دورات تدريبية لتحسيف األداء.

 .2تغيير نظاـ العمؿ مما يتيح الفرصة لمترقية وفقاً لنتائج تقييـ األداء اإللكتروني.
 .3مراجعة نماذج تقييـ األداء بشكؿ مستمر.

.4

وضع معايير واضحة تغطي الوصؼ الوظيفي لمختمؼ الوظائؼ.
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Abstract
The study aims to measure the effectiveness of computer based management information

system (E-Per system) and its impact on performance evaluation in the United Nations Relief and
Work Agency (UNRWA) at Gaza strip.

Due to importance of management information system, the study takes UNRWA as a
sample to investigate its instruments and management plans regarding management information
system and its impact to performance evaluation.
Stratified random sample technique was used to select (380) sample out of (12288) from
all departments of UNRWA in Gaza strip. The questionnaire was used as a study tool to collect
the necessary data, it is divided into 7 parts and made up of a total 55 questions.
Also the descriptive analytic approach was adopted to conduct the study. SPSS was used for
analyzing the data of the study.
Significant results:
1. The first dimension of management information systems (technicians) affected the reality of
performance evaluation moderately by 70.9%.
2. The second dimension of management information systems (users) affected the reality of
performance evaluation moderately by 66.8%.
3. The third dimension of management information systems (Computers) affected the reality of
performance evaluation moderately by 65.1%.
4. The fourth dimension of management information systems (software) affected the reality of
performance evaluation moderately by 66.1%.
5. The fifth dimension of management information systems (networks) affected the reality of
performance evaluation moderately by 63.9%.
6. The sixth dimension of management information systems (database) affected the reality of
performance evaluation moderately by 67.1%.
7. The results showed the existence of deficiencies in the process of engaging employees in
training courses to help them to improve performance.
ح

8. Study shows there is no relationship between the level of performance and evaluation of
variable (sex).
9. Study shows there is a relationship between the level of performance and evaluation of
variable (age).
10. Study shows there is a relationship between the level of performance and evaluation of
variable (qualifications).
11. Study shows there is no relationship between the level of performance and evaluation of
variable (job title).
12. Study shows there is no relationship between the level of performance and evaluation of
variable (years of service).
The most important recommendations:
1. Work to involve employees in training courses to improve their performance.
2. Change the working system to provide opportunities for promotion according to the results
of performance evaluation.
3. Review performance evaluation models continuously.
4. Set clear standards covering job descriptions of various functions.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
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أوالً :مقدمـــة:
تمعب أنظمة تكنولوجيا المعمومات دو اًر ميماً وبار اًز في حياة المنظمات الحديثة التي تعتمد عمى

حيث تقوـ عمى دعـ اإلدارة في المنظمات ،فالنظاـ ىو عبارة عف مجموعة مف العناصر
تكنولوجيا المعمومات
ُ
والمكونات التي تتفاعؿ وتتداخؿ مع بعضيا ،وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف داخؿ ىذه المنظمة ،في حيف

تمث ُؿ نظـ المعمومات مجموعة مف اإلجراءات بحيث تتفاعؿ مع بعضيا البعض ،بغرض معالجة البيانات
وتحويميا إلى معمومات مما يمكف األفراد مف صنع الق اررات ،وذلؾ حسب المستويات اإلدارية المتنوعة في

المنظمات.

تعد المعمومات أحد الموارد الميمة التي تمتمكيا المنظمات وتستند إلييا في الكثير مف عممياتيا وق ارراتيا
ونشاطاتيا اإلدارية ،ومف الواجب أف تكوف ىذه المعمومات في إطار منظـ واال فقد تنعكس لمفيوـ آخر ال يساعد

في عممية اتخاذ الق اررات وىو البيانات.

وتقوـ نظـ المعمومات عمى تحقيؽ أىداؼ معينة مف خالؿ تجميع البيانات الالزمة وبعد ذلؾ معالجتيا

والحصوؿ عمى مخرجات (معمومات) ،مع األخذ بعيف االعتبار التركيز عمى التغذية الراجعة لمتأكد مف تحقيؽ

اليدؼ ،فيي أشبو باألداة الرقابية عمى ٍّ
كؿ مف المدخالت والمعالجة والمخرجات ،ومع مراعاة حدود النظاـ بشكؿ

الحيطة مف البيئتيف الداخمية والخارجية ،فنظـ المعمومات تساعد عمى تعزيز نقاط القوة ّكما
كامؿ واالنتباه وأخذ َ
وتساعد في تشخيص نقاط الضعؼ وحميا ،وذلؾ مف خالؿ توفير المعمومات فى الوقت المناسب حيث تتصؼ
المعمومات المعتمد عمييا في عممية التعزيز والتشخيص بالصحة والدقة والشمولية والموضوعية واالرتباط

والمالءمة.

حممت ىذه األلفية معيا أفكا اًر ومعمومات عديدة وجديدة ،إال أف أكثرىا برو از ومثابرة واص ار اًر في اإلفاضة

ىي تمؾ األفكار التي تدفع باتجاه أىمية العناية بثورة المعمومات والسعي الحتضانيا لما فييا مف فائدة مخزونة

تمد منظمات اليوـ بالطاقة المحركة ليا (العاني ،وآخروف .)2012

لقد أصبحت نظـ المعمومات وأدواتيا المختمفة القاعدة التقنية لالنطالؽ في مجاؿ إدارة األعماؿ

واالتصاالت اإللكترونية ،والتجارة اإللكترونية ،ومشروعات الحكومات اإللكترونية ،وىي باإلضافة إلى ذلؾ تمعب
دور المحرؾ الرئيسي لنمو االقتصاد العالمي وتطوره ،وتؤثر بشكؿ مباشر عمى تشكيؿ ثقافة المجتمعات اإلنسانية
الحديثة ضمف ما يسمى العولمة (قندلجي والجنابي.)2009 ،
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فعمي إدارة القرف الحادي والعشريف أف تستوعب تقنيات االتصاالت والمعمومات وتصمـ ىياكميا التنظيمية
عمى ضوء تدفؽ حركة المعمومات فيما بيف المستويات التنظيمية ،وأف ال تعتبر تمؾ التقنيات عنص اًر مضافاً بؿ

عنص اًر عضوياً مندمجاً في التنظيـ وجزءاً أساسياً منو (السممي.)2006 ،

ولقد أثر التحوؿ السريع والتغيرات الدراماتيكية التي صبغت القرف الحادي والعشريف في مجاؿ تطور

المعارؼ والمعموماتية ،والتطور التكنولوجي في صياغة اإلدارة العصرية عمى نحو مف المرونة التي تحدث
التكيؼ مع ىذه المتغيرات ،وكاف مف أىـ نتائج ذلؾ التطور أنظمة تقييـ األداء االلكترونية ،ويعتبر تقييـ األداء
االلكتروني مف األدوات األساسية الحديثة التي تستخدـ لتقييـ أداء العامميف بناء عمى مجموعة مف المعايير،

حيث يستطيع الموظؼ والمسؤوؿ الدخوؿ إلكترونيا لبرنامج تقييـ األداء ليقوـ الطرفيف بوضع خطط واىداؼ

التقييـ ثـ تنفيذ خطوات التقييـ بدقة عالية وبدرجة عالية مف السرية واالماف.

يعتبر تقييـ األداء وتحسينو في المنظمات مف العناصر الميمة لموصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ والغايات

المرجوة فأىميتو تكمف في دوره المؤثر في رفع كفاءة إدارة المنظمة وفعاليتيا في أداء مياميا وأنشطتيا بوصفيا
محصمة نيائية لكفاءة وفعالية المنظمة ذاتيا ومدى قدرتيا عمى التميز والمنافسة داخمياً (زويمؼ.)2001 ،
ولما كانت وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف احدي المؤسسات اليامة التي تقوـ بمواكبة التطور
التكنولوجي لموصوؿ الفضؿ الطرؽ لكي تتحقؽ مف حسف أداء العامميف بيا ،لذلؾ أطمقت وكالة األمـ المتحدة
إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف)األونروا) برنامج تقييـ األداء االلكتروني الحديث ،وىو نظاـ الكتروني

محوسب عمى شبكة االنترنت ،يمكف الدخوؿ لو بالرقـ الوظيفي وكممة السر الخاصة بكؿ موظؼ.

وفي ضوء ما سبؽ فإف ىذه الدراسة تأتي لمكشؼ عف دور نظـ المعمومات اإلدارية في تقييـ أداء الموظفيف

العامميف في وكالة الغوث الدولية.
ثانياً :مشكمة الدراسة:

مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة كدراسة (بدح  )2007،ودراسة (الحمبي  ، )2010،ومف

خالؿ موقع عمؿ الباحث في وكالة الغوث الدولية – برنامج التعميـ ،الحظ أف إعداد المدربيف وتدريبيـ ،ونظاـ
تقييـ أداء الموظفيف ،يعاني ضعفاً ،حيث أشارت بعض الدراسات السابقة  ،إلى أنو ال توجد مصادر لممعمومات
كافية لتقييـ الموظفيف ومف بينيا محدودية جمع المعمومات التي قد تسيـ في تقييـ الموظفيف مما يؤدي لمحصوؿ

عمى تقييـ غير دقيؽ لمممارسات المينية ،وىذا قد يدخؿ الشؾ في األحكاـ المأخوذة بأنيا قد تكوف غير دقيقة.
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ومف خالؿ إجراء الباحث لعدة مقابالت مع مدير دائرة الموارد البشرية في وكالة الغوث في قطاع غزة
وبعض الموظفيف الذيف يخضعوف لنظاـ التقييـ اإللكتروني الجديد ،الحظ الباحث وجود بعض االنتقادات المتعددة

والتي تتعمؽ باألساليب وطرؽ التنفيذ المستخدمة في عممية التقييـ ومنيا شكاوي الموظفيف عمى أداء النظاـ
المعموؿ بو لتقييـ األداء وعدـ تدريب الموظفيف بشكؿ كامؿ عمى النظاـ الجديد و عدـ وجود فرص لمتدريب

لمعمؿ عمى تحسيف األداء ،كما الحظ أيضاً بعض االنتقادات لمقائميف عمى عممية التقييـ كالمشرؼ األوؿ
والثاني ،مما دفعو لمتفكير بدراسة نظـ المعمومات اإلدارية و دورىا في تقييـ أداء الموظفيف بوكالة الغوث الدولية.

ونظ ارً ألىمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ودورىا الواضح في نجاح المنظمات عمي المستويات

كافة ،سيقوم الباحث من خالل ىذا البحث بدراسة دور نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في تقييم األداء

لموظفي وكالة الغوث في قطاع غزة وتبيين نقاط القوة والضعف في نظام التقييم اإللكتروني المعمول بو حالياً
فى وكالة الغوث ،حيث إن التوصيات والنتائج ليذا البحث كما يتوقع الباحث ستش ّكل خطة إرشادية لمتخذي

القرار والمنتفعين لمتعرف عمى نظام التقييم اإللكتروني المعمول بو ومعرفة مدى عالقتو بتقييم األداء

لمموظفين ،وايجاد الحمول المناسبة لإلشكاليات المتعمقة بنظام التقييم اإللكتروني المعمول بو من حيث

وبناء عمى ما سبق يمكن صياغة
استجابة الموظفين لطرق وعمميات التقييم المستعممة في ىذا النظام.
ً
مشكمة البحث من خالل السؤال الرئيسي التالي:
ما ىو دور نظم المعمومات اإلدارية في تقييم أداء الموظفين بوكالة الغوث الدولية في قطاع غزة؟
ثالثاً :فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسية األولى:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة بأبعاده عمى

عممية تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية اآلتية:

 -1يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتوفر المتخصصيف الفنييف عمى عممية تقييـ األداء
في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.

 -2يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لحاجات المستخدـ النيائي (الموظؼ) عمى عممية
تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.

 -3يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتوفر األجيزة عمى عممية تقييـ األداء في وكالة
الغوث الدولية بقطاع غزة.
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 -4يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتطوير البرمجيات عمى عممية تقييـ األداء في وكالة
الغوث الدولية بقطاع غزة.

 -5يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتحسيف مستوى الشبكات عمى عممية تقييـ األداء في
وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.

 -6يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتحسيف قواعد البيانات عمى عممية تقييـ األداء في
وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.

الفرضية الرئيسية الثانية:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية في وكالة الغوث
في قطاع غزة ،وتعزى ىذه الفروؽ لمعوامؿ (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي وعدد سنوات

الخدمة).

الفرضية الرئيسية الثالثة:

توجد فروؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية

بقطاع غزة تعزى لممتغيرات التالية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي  ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة) .
رابعاً :متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل :نظـ المعمومات اإلدارية في وكالة الغوث الدولية وينبثؽ منيا ستة عناصر كما ىو موضحفي الشكؿ رقـ ( )1وىي:
 .1المتخصصوف الفنيوف.
 .2األجيزة.
 .3حاجات المستخدـ النيائي ()END USER
 .4قواعد البيانات (.)DATABASE
 .5البرمجيات.
 .6الشبكات.
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المتغير التابع :تقييـ األداء.شكل رقم ( :)1.1متغيرات الدراسة

المتخصصون
الفنٌون
حاجات
المستخدم
النهائً

األجهزة

تقٌٌم األداء
قواعد
البٌانات

الشبكات

البرمجٌات

خامساً :أىداف الدراسة:

المصدر :جرد بواسطة الباحث بناءاً عمى الدراسات السابقة

 .1دراسة العالقة بيف نظـ المعمومات اإلدارية في وكالة الغوث وعممية تقييـ األداء.

 .2الوقوؼ عمى النظـ المستخدمة في عممية تقييـ األداء مف خالؿ نظـ المعمومات اإلدارية في وكالة
الغوث.

 .3الكشؼ عف العالقة بيف التدريب لنظـ المعمومات وفاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في وكالة الغوث
الدولية.

 .4التعرؼ عمى مدى توفر البيئة الداخمية المناسبة لتطبيؽ لنظـ المعمومات في وكالة الغوث ومدى
استيعاب الموظفيف ليا.

 .5توفير تغذية راجعة وتقييـ قدرة المشرؼ المباشر عمى إدارة أداء موظفيو بما في ذلؾ استخداـ أدوات تقييـ
األداء.

 .6الكشؼ عف طرؽ تقييـ األداء مف خالؿ نظـ المعمومات اإلدارية في وكالة الغوث الدولية.
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 .7التأكد مف تطبيؽ عمميات التقييـ بما ينسجـ مع القوانيف واألنظمة المعموؿ بيا في وكالة الغوث الدولية
واتاحة الفرصة لمتظممات بشكؿ جدي ونزيو.

 .8التعرؼ عمى مدى قدرة نظـ المعمومات اإلدارية في وكالة الغوث عمى تقديـ معمومات دقيقة وكافية في
الوقت المناسب لتقييـ األداء.

سادساً :مجتمع البحث و العينة:

 مجتمع البحث :سوؼ يتكوف مجتمع البحث مف موظفى وكالة الغوث في قطاع غزة الخاضعيف لبرنامجالتقييـ اإللكتروني و البالغ عددىـ  12.288موظؼ( .المصدر :دائرة الموارد البشرية – األونروا .)2015
 العينة :تمثّؿ العينة كؿ موظفي برامج وكالة الغوث في قطاع غزة ،الذيف يستخدموف ويتبعوف لنظاـ التقييـاإللكتروني المعموؿ بو في وكالة الغوث الدولية .نسبة العينة مف مجتمع الدراسة في كؿ دائرة تختمؼ طبقا

لالختالؼ الكبير في عدد الموظفيف بيف دائرة وأخري.

 كما وسيتبع الباحث مبدأ العينة الطبقية العشوائية في برامج وعمميات الوكالة بغزة ،ألف العينة الطبقيةالعشوائية تغطي كؿ الطبقات وتعطي نتائج مماثمة ،ويوضح الجدول رقم ( )1.1مجتمع البحث:
البرنامج

أعداد الموظفين (الخاضعين لبرنامج تقييم األداء)

برنامج التعميـ

9735

برنامج الخدمات

309

برنامج الصحة

917

اليندسة

513

الموارد البشرية

33

المشتريات

11

الدائرة المالية

17

الخدمات اإلدارية

35

مكتب العمميات +االعالـ +االدارة +المكتب القانوني +المشاريع

96

ISO

14

األمف والحماية

212

Logistics

355

MMP

41

المصدر :وكالة الغوث الدولية – دائرة الموارد البشرية 2015
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سابعاً :أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة بفائدتيا لكل من:

عمي مستوي اتخاذ القرار :تقوـ بتوفير المعمومات التي تساعد اإلدارة عمى المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة وتحديد
البديؿ األفضؿ التخاذ الق اررات الرشيدة.

العاممين في المؤسسات :تسييؿ طرؽ ووسائؿ تسجيؿ وتبويب البيانات الخاصة بنشاط كؿ وحدة إدارية أو فرد،
سواء كانت ىذه البيانات فعمية أـ تقديرية.

المانحين /الممولين :تضع المموؿ في إطار متكامؿ يوضح وضع المؤسسة بصورة شاممة.

الباحثين :تفتح ليـ الدراسة آفاقاً جديدة ألبحاث أخرى.
ثامناً :مصطمحات البحث:

 -أوالً :نظم المعمومات اإلدارية:

ىي أسموب رسمي يستخدـ لتوفير المعمومات الدقيقة والموثوقة لإلدارة والالزمة لتسييؿ عمميات اتخاذ

الق اررات والتي تمكف المديريف مف القياـ بوظائؼ التخطيط والتشغيؿ والرقابة في المنظمة ،حتى يمكف أف
تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلييا بفاعمية ،وتكمف ميمتيا األساسية في توفير البيانات الالزمة ومعالجتيا

إلنتاج المعمومات المفيدة لإلدارة ،وذلؾ في الوقت المناسب ،والدقة المناسبة ،وبالكمية المناسبة ،وبما يتناسب
مع احتياجات متخذي الق اررات( .إدريس ،2005 ،ص.)200

 -ثانياً :فاعمية نظم المعمومات اإلدارية:

قياس قدرة نظـ المعمومات اإلدارية عمى توليد المخرجات بالخصائص المطموبة والتي تسيـ في صنع
الق اررات بشكؿ يحقؽ رضا المستفيديف مف ىذه المخرجات( .شاويش.)2005 ،

 -ثالثاً :نظام تقييم الموظفين اإللكتروني (:)Electronic Performance Evaluation Report

يعد نظاـ التقييـ اإللكتروني  E-Perبمثابة األداة والنظاـ الذي يدعـ تنفيذ سياسات إدارة األداء في وكالة

الغوث.

 -رابعاً :الكفايات (:)Competencies

ىي ما يتـ استخدامو مف معرفة وميارات وسموؾ ألداء دور معيف ،وبشكؿ آخر ىو كيفية إنجاز األىداؼ.

(المصدر :دليؿ الموظؼ ،برنامج تقييـ األداء اإللكتروني -األونروا .)2014

 -خامساً :األىداف (:)Objectives

ىي وصؼ لما ينبغي أف يتـ تحقيقو مف جانب الموظؼ خالؿ سنة األداء ماذا ومتى وماذا ستكوف

النتيجة( .المصدر :دليؿ الموظؼ ،برنامج تقييـ األداء اإللكتروني -األونروا.)2014 ،
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 -سادساً :المؤشرات (:)Indicators

ىي أمثمة عمى السموكيات و اإلجراءات والمنجزات التي تساعد المشرؼ عمى تقييـ مدى نجاح الموظؼ في
تحقيؽ أىدافو( .المصدر :دليؿ الموظؼ ،برنامج تقييـ األداء اإللكتروني -األونروا.)2014 ،

 -سابعاً :المشرف المباشر:

الشخص الذي يوجو عمؿ الموظؼ ،وىذا المشرؼ يتحمؿ مسؤولية تقييـ األداء بشكؿ منصؼ ومتوازف

(المصدر :دليؿ الموظؼ ،برنامج تقييـ األداء اإللكتروني -األونروا .)2014،
 -ثامناً :المشرف الثاني:

ىو المشرؼ المسؤوؿ عف المشرؼ المباشر ،ويتحمؿ مسؤولية توجيو المشرؼ المباشر فيما يتعمؽ بدوره في

إدارة أداء موظفيو لضماف أف عممية إدارة أداء الموظؼ تتـ بصورة منصفة ومتماثمة( .المصدر :دليؿ

الموظؼ ،برنامج تقييـ األداء اإللكتروني -األونروا.)2014 ،
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
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المبحث األول
نظم المعلومات اإلدارٌة
أوالً :مقدمـــة:
شيدت تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات خالؿ السنوات األخيرة تطورات سريعة وتأثيرات مباشرة لمثورة
الرقمية عمى نمط الحياة اإلنسانية عمى األصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية تجعؿ التنمية االقتصادية

مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الدوؿ عمى مسايرة ىذه التحوالت والتحكـ فييا قصد استغالؿ اإلمكانات المتوفرة
والمتجددة.

وقبؿ التطرؽ إلى تعريؼ تكنولوجيا المعمومات ،سوؼ أتطرؽ إلي مفيوـ ثورة تكنولوجيا االتصاؿ

وتكنولوجيا المعمومات لنخمص في النياية إلى تعريؼ ىذه التكنولوجيا التي يصعب إيجاد تعريؼ موحد ليا بسبب
تنوعيا وتعقدىا.
يقصد بثورة تكنولوجيا االتصاالت ،تمؾ التطورات التكنولوجيا في مجاالت االتصاالت التي حدثت خالؿ الربع

األخير مف القرف العشريف والتي اتسمت بالسرعة واالنتشار والتأثيرات الممتدة مف الرسالة إلى الوسيمة ،إلى
الجماىير داخؿ المجتمع الواحد أو بيف المجتمعات ،وىي تشمؿ ثالثة مجاالت (سعيد:)2006،
 ثورة المعمومات أو ذلؾ االنفجار المعرفي الضخـ ،المتمثؿ في الكـ اليائؿ مف المعرفة.
 ثورة وسائؿ االتصاؿ المتمثمة في تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة ،التي بدأت باالتصاالت السمكية
والالسمكية ،وانتيت باألقمار الصناعية واأللياؼ البصرية.

 ثورة الحاسبات اإللكتروني التي امتزجت بوسائؿ االتصاؿ واندمجت معيا ،واالنترنت أحسف مثاؿ عمى
ذلؾ.
أما مفيوـ تكنولوجيا المعمومات فيشير إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيؿ ونقؿ وتخزيف
المعمومات في شكؿ إلكتروني ،وتشمؿ تكنولوجيات الحاسبات اآللية ووسائؿ االتصاؿ وشبكات الربط ،وأجيزة
الفاكس وغيرىا مف المعدات التي تستخدـ بشدة في االتصاالت (سعيد .)2006،

ومف خالؿ ك ّؿ ىذا نالحظ بأف ثورة تكنولوجيا االتصاؿ قد سارت عمى التوازي مع ثورة تكنولوجيا المعمومات،
وال يمكف الفصؿ بينيما فقد جمع بينيما النظاـ الرقمي ،الذي تطورت إليو نظـ االتصاؿ فترابطت شبكات

االتصاؿ مع شبكات المعمومات.
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تعرف تكنولوجيا المعمومات و االتصال بأنيا "مجموع التقنيات أو األدوات أو الوسائؿ أو النظـ المختمفة التي يتـ
توظيفيا لمعالجة المضموف أو المحتوى الذي يراد توصيمو مف خالؿ عممية االتصاؿ الجماىيري أو الشخصي أو
التنظيمي ،والتي يتـ مف خالليا جمع المعمومات و البيانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو

المسموعة المرئية أو المطبوعة أو الرقمية (مف خالؿ الحاسبات اإللكترونية) ثـ تخزيف ىذه البيانات
والمعمومات،ثـ استرجاعيا في الوقت المناسب،ثـ عممية نشر ىده المواد االتصالية أو الرسائؿ أو المضاميف

مسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية ،ونقميا مف مكاف إلى آخر ،ومبادلتيا،وقد تكوف تمؾ التقنية
يدوية أو آلية أو إلكترونية أو كيربائية حسب مرحمة التطور التاريخي لوسائؿ االتصاؿ و المجاالت التي يشمميا

ىذا التطور (عبد الحميد المغربي .)2002،
معظـ األعماؿ التجارية اليوـ ال تستطيع أف تعمؿ دوف استخداـ مكثؼ و شامؿ لنظـ و تكنولوجيا المعمومات.
لقد أصبحت التكنولوجيا مف أىـ عناصر االنتاج المعروفة تقميديا (األرض،العمالة،اإلدارة و رأس الماؿ) حيث أف
تقنية المعمومات تستطيع زيادة حصة السوؽ وتساعد في رفع جودة و تخفيض كمفة اإلنتاج كما وأنيا تشكؿ

عنص اًر أساسياً لتطوير منتجات جديدة.

ثانياً :نظم المعمومات اإلدارية:
 -مفيوم النظام:

لدرسة وتفسير الكثير مف الظواىر المادية واإلنسانية ،فيو
يعد مفيوـ النظـ مدخالً عمميا سميماً وصالحاً ا

يساعد القائميف عمى نشاط معيف مف بموغ الغايات بشكؿ أكثر فاعمية اعتمادا عمى النظرة الشمولية أو الكمية
)العبادي والعارضي)2012 ،

يشير المفيوـ األساسي لمنظاـ بصفة عامة إلى أنو مجموعة مف الوحدات مركبة مع بعضيا لتكويف شيء

كمي وتعمؿ معا في انسجاـ ،فالنظاـ مكوف مف مجموعة مف الوحدات ،ويمكف اعتبار تمؾ الوحدات نظماً في حد

ذاتيا ،كما أف النظاـ ذاتو ما ىو إال وحدة مف وحدات نظاـ أكبر (لطفي)2005،
 -مكونات النظام( :إدريس)2003 ،

ميما تعددت التعريفات لمنظاـ فإف أي نظاـ البد أف تتوافر فيو المكونات الخمسة :العناصر ،والعالقات
وآليات العمؿ ،والحدود ،واألىداؼ.

 لكؿ نظاـ كياف خاص ولو حدود معينة تميزه عف البيئة التي يعيش فييا.

 جميع مكونات النظاـ تقع ضمف حدوده وكؿ ما ىو خارج ىذه الحدود يسمى بيئة النظاـ.
 بيئة النظاـ ىي كؿ ما يؤثر عمى ىذا النظاـ ويتأثر بو.
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 مكونات النظاـ تكوف مترابطة ومتكاممة وتقوـ بوظائفو مف خالؿ ىذا الترابط والتكامؿ.
 لمنظاـ أىداؼ ووظائؼ.

 -عناصر النظام (إدريس)2007،

يشتمؿ أي نظاـ عمى عناصر أساسية ىي :المدخالت ،وعمميات التشغيؿ أو التحويؿ ،والمخرجات.
 المدخالت :تشمؿ المدخالت في النظاـ عمى الموارد البشرية مف إدارييف وموظفيف وعماؿ ،والموارد
المادية مف معدات وآالت ومواد خاـ وأثاث وأمواؿ وبيانات ،والقوانيف والتشريعات في البيئة المحيطة
واألنماط االجتماعية السائدة في المجتمع.

 عمميات التشغيؿ أو التحويؿ :فإنيا تضمف عمميات وأنشطة التصنيع أو إنتاج الخدمة ،وأنشطة التسويؽ
والبيع ،وأنشطة الموارد البشرية ،واألنشطة المالية والمحاسبية.

إف العالقات بيف عناصر النظاـ يجب أف تتسـ بالتكامؿ ،وبتمؾ الطريقة يحوؿ النظاـ المدخالت إلى مخرجات،
وتضبط آلية التحكـ بذلؾ النظاـ وتتحكـ في عممياتو حتى تتـ عممية التحوؿ بشكؿ مالئـ.
 تعريف المعمومات والبيانات:التعريف اإلجرائي لمباحث :المعمومات ىي شكؿ مف أشكاؿ البيانات تمت معالجتيا لتصبح مفيومة وصالحة
ومنقحة لممساعدة في عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية.
 نظم المعمومات اإلدارية:نظـ المعمومات اإلدارية أو ما يعرؼ باسـ ) (MISىو نظاـ يجمع ما بيف تقنية المعمومات وعموـ الحاسبات

واالدارة ،فيدفيا بناء أنظمة حاسوبية تكنولوجية تعمؿ عمى مساعدة المؤسسات المختمفة في القياـ بأعماليا ،وتقوـ
بعدة وظائؼ مف المساعدة المكتبية والقياـ بالميمات المحاسبية وتنظيـ االجتماعات ،كؿ ىذا وأكثر مف كؿ ما قد

يساعد المؤسسات في عممية اتخاذ القرار .وتعرؼ أيضا بأنيا نظـ معمومات توفر المعمومات عف الماضي
والحاضر فيما يتعمؽ بأنشطة المؤسسة لمساعدة االدارة في عممية اتخاذ الق اررات.

كما أف استخداـ المؤسسات لمنظـ الحاسوبية في العمميات اإلدارية يساىـ فى التخفيؼ مف األعباء ،وتخفيؼ

المصاريؼ المالية عمى الموظفيف ،وتتغمب عمى العديد مف السمبيات لمعمؿ البشري التي قد يتسبب بيا الممؿ مف
العمؿ الروتيني أو عدـ وجود الحافز المعنوي الالزـ ،كما أف امتالؾ المؤسسات لنظـ المعمومات اإلدارية يزيد

مف القدرة التنافسية لممؤسسة في بيئة العمؿ.
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كما وتعتبر نظـ المعمومات اإلدارية بمثابة العمميات الذي تتـ مف خالليا عممية تحميؿ و تجميع و تخزيف
البيانات و توصيؿ معمومات تستخدـ في المستوى االداري لخدمة وظائؼ التخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات
لمرقابة والسيطرة عمى األنشطة لضماف تمشييا مع تحقيؽ االىداؼ والسياسات الصادرة عف المستوى اإلداري

االستراتيجي.
وعرف األعرجي نظـ المعمومات اإلدارية بأنيا نظاـ متكامؿ يتكوف مف األفراد و األجيزة و اإلجراءات و األنظمة
الفرعية لممعمومات وذلؾ بغرض تزويد اإلدارة بكؿ ما تحتاجو مف معمومات دقيقة وكافية عف جميع أنشطة
المنظمة وسير العمؿ فييا ،ومف أجؿ إنجاز الوظائؼ اإلدارية التي تشمؿ التخطيط والتنظيـ والرقابة والقيادة
والق اررات الييكمية وشبو الييكمية بصورة ذات كفاءة عالية (األعرجي وعالونة ،2002 ،ص.)65

كما وتعرؼ بأنيا نوع مف أنظمة المعمومات المصممة لتزويد إدارة المنظمة بالمعمومات الالزمة لمتخطيط،
والتنظيـ ،والقيادة ،والرقابة عمى نشاطات المنظمة أو لممساندة في اتخاذ الق اررات (الحسنية،2002،ص.)53

ويستنتج مف التعريفات السابقة أف الوظيفة األساسية مف نظـ المعمومات اإلدارية ىو توفير المعمومات الدقيقة

والشاممة التي تزيد مف كفاء العمميات اإلدارية في المنظمة كما وتحسف جودة الق اررات اإلدارية شبو الييكيمة،
واعتبارىا األىـ في تنفيذ مختمؼ الوظائؼ واألنشطة اإلدارية ،كما وتيدؼ نظـ المعمومات اإلدارية بتوفير

المعمومات التي تفي بمتطمبات المستويات اإلدارية الوسطى والدنيا ،كما وأنيا تختص باألحداث واألنشطة
اإلدارية قصيرة األجؿ .كذلؾ إف نظـ المعمومات اإلدارية تساعد المدراء ومتخذي القرار عمى إتخاذ ق ارراتيـ بشكؿ

أدؽ وأفضؿ مف إتخاذىا بدوف ىذه المعمومات أو اإلعتماد عمى معمومات تـ معالجتيا يدوياً ،بالرغـ مف أف ىذه
النظـ ال توفر كؿ المعمومات المطموبة ،ولذلؾ تـ تصميـ نظـ دعـ الق اررات التي تعتبر أكثر خصوصية في
عممية إتخاذ القررات (السالمي والدباغ  ،2001ص .)175

وقد رأي الباحث فى تعريف ( ) 2006،Laudonنظـ المعمومات بأنيا عبارة عف مكونات مجتمعة
ومرتبطة تعمؿ مع بعضيا البعض لجمع المعمومات ،وتخزينيا ومعالجتيا لدعـ عممية صنع القرار والتنسيؽ

والرقابة ،والتحميؿ عمى مستوى المنظمة بحيث تصبح واضحة لإلدارة ،كما تساعد اإلدارييف والعامميف في تحميؿ
المشاكؿ ،واستيعاب المواضيع الصعبة.

ويالحظ مف التعريفات السابقة حسب رأي الباحث أف تعريؼ  Laudonىو أدؽ التعريفات لنظـ

المعمومات حيث إف تعريفو إشتمؿ عمى العناصر الثالثة لمنظاـ وىي المدخالت والعمميات والمخرجات ،ويحتوي
أي نظاـ لممعمومات عمى معمومات متنوعة حوؿ األفراد ،واألماكف واألشياء داخؿ المنظمة أو في البيئة

المحيطة.
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ومف الضروري التأكيد عمى أف نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تشتمؿ عمى أبعاد ثالثة ،ىي البعد
اإلداري ،والبعد التنظيمي ،والبعد التكنولوجي .وأف الحواسيب والبرمجيات تمثؿ العناصر التكنولوجية لنظاـ

المعمومات وانو مف دوف استثمار إمكانات الحواسيب والبرمجيات وتوجيييا نحو العنصريف اآلخريف ،المتمثميف
بالمنظمة واإلدارة (قندلجي والجنابي )2009 ،فستصبحاف بدوف فائدة.

ومن خالل التعاريف السابقة عرف الباحث نظم المعمومات اإلدارية بأنو :نظاـ رسمي يتكوف مف مجموعة

مف األنظمة الفرعية تعمؿ بتكامؿ في إطار مييكؿ ،وباإلعتماد عمى الحاسوب وبرمجياتو الحديثة ومكوناتو

المادية والبرمجية ،بغرض معالجة كافة أنواع البيانات مف مختمؼ المصادر وتحويميا لمعمومات ذات جودة عالية

بسرعة ودقة لدعـ وظائؼ المؤسسة وعممياتيا ،وخاصة عمميات اتخاذ القرار في المؤسسة عند مستوياتو الثالثة.
 سمات نظم المعمومات اإلدارية( :سعد غالب ياسين ،2005،ص)58ومف التعاريؼ السابقة يستنتج الباحث مجموعة مف السمات لنظاـ المعمومات اإلداري وىي:
 أنو نظاـ مكوف مف مجموعة مف األنظمة يتكامؿ معيا لدعـ وظائؼ اإلدارة .
 أف فاعميتو حديثة الستخداـ أحدث البرامج والتجييزات .

 أف نظاـ المعمومات اإلداري الفاعؿ يدعـ المستويات اإلدارية كافة في اتخاذ ق ارراتيا وادارة نشاطاتيا،

حيث يستقبؿ نظاـ المعمومات اإلداري البيانات مف البيئة الخارجية ،ومف وحدات المؤسسة ويعمؿ عمى

معالجة ىذه البيانات ،ويمد المستويات الثالثة بالمعمومات التي تتناسب مع نوع النشاط في ىذه
المستويات ،حيث يمد المستوى االستراتيجي بالمعمومات التي تتعمؽ بالنشاط االستراتيجي لممؤسسة ،ويمد
المستوى التكتيكي بمعمومات تكتيكية ،ويمد المستوى الفني بالمعمومات التي تخدـ النشاط الفني كما يوفر

معمومات عف الموائح والقوانيف لممؤسسة واألطراؼ األخرى.

 -أنواع نظم المعمومات اإلدارية

يرى ( )2006،Loudenأنو مف المفيد تصنيؼ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة في المنظمة عمى أساس
المستويات التنظيمية في المنظمة وىي:

 .1نظم المستوى االستراتيجي :مثؿ نظـ الدعـ التنفيذية ،ونظـ المستوى اإلداري وتشمؿ نظـ المعمومات

اإلدارية ،ونظـ مساندة الق اررات فى حيف يشتمؿ نظـ المستوى العممياتي عمى نظـ معالجة العمميات.

 .2نظم المعمومات التشغيمية :وىي عبارة عف نظـ المعمومات األساسية التي تدعـ المستويات اإلدارية الدنيا ،أو

ما يطمؽ عمييا بالمستويات اإلدارية التشغيمية ،وىي عبارة عف أنظمة محوسبة تقوـ بعمؿ التقارير اليومية
والروتينية التي تتعمؽ بإستمرار سير العمؿ ،ومف أمثمتيا أنظمة إدخاؿ أوامر البيع ،وعمميات الحجز في الفنادؽ.
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 .3نظم المعمومات اإلداريةManagement Information Systems-MIS) (:وىي عبارة عف نظـ
المعمومات التي تخدـ اإلدارة الوسطى في المؤسسة ،وتقوـ بمد اإلدارة الوسطى بتقارير عف مستوى األداء داخؿ
المؤسسة ،وتتميز نظـ المعمومات اإلدارية بأنيا تعد تقارير تخدـ عمؿ اإلدارة مف داخؿ المؤسسة ،بحيث ال
تكوف موجية لمخارج أو لمبيئة المحيطة ،وتعتمد في عمميا عمى التقارير المعدة بواسطة نظـ المعمومات

التشغيمية.ومف الجدير ىنا بأنو يجب التمييز بيف نظـ المعمومات اإلدارية كتصنيؼ ،وبيف نظـ المعمومات
اإلدارية كإطار عاـ أو عمـ يربط اإلدارة بالحاسوب.

 .4نظم دعم القرارDecision Support Systems-DSS) (:وىي عبارة عف نظـ معمومات تخدـ اإلدارة

الوسطى في عممية صنع القرار التي ال تعتمد عمى آليات وقواعد معدة سابقاً ،كمورد داخمي لممعمومات ،كما أنيا
تعتمد عمى مصادر MIS ، TPSوتعتمد نظـ دعـ القرار عمى معمومات خارجية مثؿ أسعار المنتجات التي
يقدميا المنافسوف.

 .5نظم الدعم التنفيذي) :(Executive Support Systems-ESSوىي عبارة عف أنظمة معمومات تقوـ
بخدمة اإلدارة التي تقوـ باتخاذ الق اررات اإلستراتيجية واليامة لممؤسسة ،بحيث أنيا تساعد عمى اتخاذ ق اررات

تحتاج إلى الحكمة والتفكير والتحميؿ العميؽ ،كما أنيا تعتمد بشكؿ أساسي عمى تحميؿ العوامؿ الخارجية

المحيطة بالمؤسسة ،كقوانيف الضرائب والوضع المالي لممنافسيف.
 -أىمية نظم المعمومات اإلدارية:

تعد المعمومات العصب المحرؾ لمنظـ والمنظمات بمختمؼ انواعيا ليذا يستمد نظاـ المعمومات اإلدارية أىميتو

مف المعمومات التي تمثؿ موردا حيويا تسعى المنظمات مف خالليا إلى البقاء وتحقيؽ األىداؼ والتفوؽ وبيذا
تحقؽ االتصاؿ بيف أجزائيا وبواسطتيا تحقؽ التواصؿ بينيا مف جية و بيف العامميف والمستفيديف مف جية

أخرى.

لذا يمكن أن تبرز أىمية نظم المعمومات اإلدارية من خالل أراء بعض الباحثين ومنيم (سمطان )2000 ،و
(السامرائي )2004،و ( ) 2002،Delonفيما يمي:

 تزايد حجـ المنظمات وتعقدىا.
 استخداـ اتصاالت داخمية التي تمكف مف تقميؿ الوقت والجيد لممدراء في األعماؿ والبحث وتحميؿ المعمومات.
 توفير البيانات الالزمة ومعالجتيا في الوقت المناسب والدقة المناسبة ،وبما يتناسب واحتياجات متخذي
القرار.
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 التطور الكبير في اإلدارة وزيادة نفقات البحث والتطوير واحداث تطور مماثؿ في الوسائؿ المستخدمة.
 بروز وظيور ظاىرة االقتصاد العالمي والتحوؿ في اقتصاديات الصناعة كالقاعده المعرفية  /المعموماتية.
 ظيور ما يسمى بالمنظمة الرقمية حيث يتـ إنجاز العمؿ بواسطة الشبكات.
شكل رقم ( :)2.1مستويات أنظمة المعمومات اإلدارية

المستويات اإلدارية

أنواع نظم المعلومات

مديرو اإلدارة العليا

المستوى االستراتيجي

مديرو اإلدارة الوسطي

المستوى اإلداري

موظفو البيانات والمعلومات

المستوى المعرفي
المستوى التشغيلي

الموارد
البشرية

المحاسبة

التموٌل

اإلنتاج

التسوٌق

مديرو تشغيل اإلدارة الدنيا

(المصدر :عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،نظم المعمومات اإلدارية األساس والمبادئ2002،م ،ص).94

ثالثاً :قواعد البيانات:
ىي عبارة عف تنظيـ منطقي لمجموعات مف الممفات المترابطة فيما بينيا ،حيث تكوف البيانات فييا

متكاممة ومت اربطة بعالقات معينة ،يصبح معيا مف السيولة بمكاف إيجاد المعمومات لتحقيؽ األىداؼ المطموبة،
وتكوف البيانات فييا مرتبة ومخزنة بطريقة نموذجية يتـ فييا تحاشي تكرار ىذه البيانات(النجار.)2005 ،

رابعاً :الشبكات:
انتشر تطبيؽ الشبكات الحاسوبية في الدوائر والمؤسسات عمى اختالؼ أنواعيا بسبب استخدـ الحاسوب

وممحقاتو ،في مختمؼ المجاالت بغرض تحسيف أداء العمؿ وزيادة كفاءة األعماؿ وسرعتيا مف خالؿ تسييؿ
عممية اتصاؿ العامميف مع الزبائف والمزوديف ،ومع تطور شبكات االتصاالت وزيادة استخداميا ازدادت الحاجة
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إلى تبادؿ المعمومات والبيانات بيف وحدات المؤسسة وبيف المؤسسات المختمفة داخؿ الدولة .وتتكوف شبكة
الحاسوب مف وسط اتصاالت وأجيزة وبرامج لربط جيازيف أو أكثر (.) 2003،Truban
وتعرؼ بأنيا ربط مجموعة أجيزة حاسوب (حاسوبيف أو أكثر) باستخداـ وسائط االتصاؿ لتكويف شبكة
تتبادؿ البيانات او المعمومات بيف نظـ الحاسوب المرتبطة في الشبكة (ياسيف.)2006 ،

 أنواع الشبكات: .1شبكة االتصال المحمي (:)LOCAL AREA NETWORK
تعرؼ بأنيا شبكة حاسوب محمية مصممة لربط نظـ الحاسوب الشخصية مع األجيزة الرقمية ،وتربط ىذه
الشبكة عدد مف أجيزة الحاسوب في مكتب واحد أو عدة مكاتب في مبنى واحد ويمكف أف تمتد إلى مباف متقاربة

في مجاؿ واحد.

 .2الشبكة الداخمية لممنظمة (:)INTRANET NETWORK
يقصد بيا شبكة المنظمة الداخمية الخاصة التي تستخدـ تقنيات االنترنت و التي تصمـ لتمبية احتياجات

الموظفيف بمنحيـ طريقة سيمة لموصوؿ إلى بيانات المنظمة ،ومف أىـ التطبيقات الشائعة عمى استخداـ شبكة
المنظمة الداخمية و نشر سياسات إج ارءات التوظيؼ ،برامج التدريب ،مشاركة الممفات ،طمبات الموارد البشرية،
دليؿ الياتؼ الداخمي ،قواعد بيانات الزبائف ،دليؿ المنتجات ،ويتـ حفظ أمف شبكة المنظمة الداخمية باستخداـ
نظـ الحماية والجدار الناري Firewallوغيرىا مف تقنيات الرقابة والسيطرة والحماية (.) 2003،Truban
 .3شبكة المنظمة الخارجية اإلكسترانت)EXTRANET(:
ىي شبكة تصمـ لتسمح لممستفيديف في خارج المنظمة كالمورديف و الزبائف لموصوؿ لبعض محتويات شبكة

المنظمة الداخمية ،وذلؾ مف خالؿ االنترنت فيمكنيـ منو الحصوؿ عمى معمومات عف خصائص منتجات الشركة
وأسعارىا ،وتستخدـ الشركة وسائؿ حماية مثؿ  Firewallالجدار الناري و طمب كممات السر لمنع وصوؿ

األشخاص غير المسموح ليـ الدخوؿ إلى شبكة المنظمة (.)Laudon KC and Laudon JP 2002
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المبحث الثانً
تقٌٌم األداء
أوالً :مقدمـــة:
اف االدارة الناجحة لممؤسسات ىي اإلدارة القادرة عمى استحداث مفاىيـ جديدة لعمميا ومنيا قياس مستوي
بعيدا
األداء الذي يتطمب وجود معايير ومستويات محدودة الداء العامميف والتأكد مف صالحياتيـ بصفة دائمة ً
النزعات الشخصية ،أي تقييـ ادائيـ عمى اسس موضوعية عادلة حيث اف مبادئ تقييـ األداء يجب
عف الميوؿ و ا

اف يراعي شقيف اساسييف ىما مدى كفاءة الفرد في اداء العمؿ وصفاتو الشخصية مثؿ المبادئ والقيـ وامكانية
االعتماد عمييا (العبادي والعارضي ،2012 ،ص.)192
يعتبر األداء العاـ لممنظمة ىو المحصمة المتكاممة لنتاج أعماؿ المنظمة و تفاعميا مع البيئة ،أداء
األفراد في وحدتيـ التنظيمية ،وأداء الوحدات التنظيمية في اإلطار العاـ لممنظمة وأداء المؤسسة في إطار البيئة

الخارجية.

ومف ضمف األداء العاـ لمنظمة يقع أداء الفرد الذي يقاس بمجموعة متنوعة مف المقاييس يتـ مف خالليا
تقييـ أدائو وصوالً إلى التأكد مف أف أنظمة العمؿ ووسائؿ التنفيذ في كؿ إدارة تحقؽ الكفاءة والفعالية وعمى

مستوى مناسب مف الجودة.

كما أف األعماؿ التي يمارسيا الفرد لمقياـ بمسئولياتو التي يضطمع بتنفيذىا في الوحدة التنظيمية وصوال

لتحقيؽ األىداؼ التي وضعت لو ،والتي تسيـ بدورىا في تحقيؽ أىداؼ الوحدة التنظيمية مف خالؿ تقييمو مف
الرئيس المباشر.

يعد األداء الوظيفي مف أىـ األنشطة التي تعكس كؿ مف األىداؼ والوسائؿ الالزمة لتحقيقيا ،ويعبر عف

مدى كفاءة العامؿ أو بموغ مستوى اإلنجاز المرغوب في ىذا العمؿ ،ويرتبط بالمخرجات التي تسعى المنظمات
إلى تحقيقيا (الريبؽ ،)2004 ،فإذا كاف األداء مناسبا لمعمؿ المطموب إنجازه ،فإنو يحقؽ الغرض منو ،أما إذا
كاف ال يرقى إلى المستوى المطموب إلنجاز العمؿ ،فإف ذلؾ يتطمب استحداث وسائؿ وطرؽ جديدة وتدريب

العامميف عمييا لرفع كفاءتيـ وتحسيف مستوى أدائيـ ،وىذا ال يتـ التعرؼ عميو إال في ظؿ نظاـ تقييـ أداء
العامميف (المانع .)2006 ،سيتناول ىذا المبحث شرح األداء من حيث مفيومو وطريق التقييم المستخدة
وعالقتو بنظم المعمومات اإلدارية.
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ثانياً :تعريف نظام تقييم األداء:
يعتبر نظاـ تقييـ األداء بمثابة عممية قياس كفاءة العامميف ومدى مساىمتيـ في إنجاز األعماؿ المنوطة
بيـ ،وكذلؾ الحكـ عمى سموكيـ وتصرفاتيـ أثناء العمؿ (ربايعة.)2003 ،
وأكد (حنفي )2002 ،أنو يمكف تعريفو بأنو الطريقة أو العممية التي يستخدميا أرباب األعماؿ لمعرفة أي

مف األفراد أنجز العمؿ وفًقا لما ينبغي لو أف يؤدى ،ويترتب عمى ىذا التقييـ وصؼ الفرد بمستوى كفاية أو جدارة
أو استحقاؽ معيف.
تعتبر وكالة الغوث الدولية أف تقييـ األداء ىو حوار رسمي منظـ بيف المرؤوس والمشرؼ والذي عادة ما
يأخذ شكؿ مقابمة دورية تتـ فييا مناقشة أداء عمؿ المرؤوس مع رؤية لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعؼ باإلضافة

إلى فرص التقدـ وتطوير الميارات( .وكالة الغوث.)2006،

ووفقا لما سبق يجد الباحث أن تعريفات نظام تقييم األداء تتفق عمي أن ىدف تحديد وقياس وتقييم األداء ىو
كالتالي:
 تحديد نقاط القوة والضعؼ لدي األفراد داخؿ المؤسسات.

 تحديد مدي إنعكاس نقاط القوة والضعؼ عمي األداء المؤسسي.
 تحديد مستوي أداء الفرد وسموكو فى العمؿ.
ويري الباحث أن نظام تقييم األداء ىو بمثابة عممية نظامية يتـ مف خالليا جمع المعمومات التي تخص أداء
العامميف باستخداـ أدوات معينة ،يتـ مف خالليا تحميؿ ىذه المعمومات لتعكس أداء وميارات العامميف مف ناحية
كمية.
ثالثاً :أىمية نظام تقييم األداء
إف اختيار العامميف اإلدارييف األكفاء لمقياـ باعباء الوظائؼ اإلدارية العميا يتطمب منا وضع الشخص

المناسب في المكاف المناسب وتقدير مدى صالحيتو وامكانياتو الشغاؿ ىذا المنصب مف خالؿ نظاـ تقييـ األداء
االداري مف قبؿ جميع العامميف في ىذه المؤسسة مف اجؿ التحقؽ مف سالمة عممية التعييف .كما اف تقييـ األداء
ىو قياس مدى صالحية وكفاءة القادة االدارييف في تحمؿ المسؤولية .كما اف نتائج تقييـ األداء يمكف اف تكوف

مرشدا وموجيًا لعدد مف برامج التطوير االداري والوظيفي ،كما يسيـ نظاـ تقييـ األداء في رفع معنويات العامميف
ً
وخمؽ مناخ صالح لمعالقات االنسانية ،فشعور العامميف بأف ىناؾ قواعد موضوعية وعادلة في تقييـ الكفاءات

الوظيفية سيسيـ فى تحفيزىـ ألداء أعماليـ بكفاءة عالية (األعرجي وعالونة ،2002 ،ص .)198
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رابعاً :أىداف تقييم األداء (وكالة الغوث الدولية – دليل الموظف -برنامج تقييم األداء )2014،
 .1تحفيز العامميف لتحسيف أدائيـ.
 .2كشؼ بعض المشكالت اإلدارية والتنظيمية.
 .3توزيع المكافآت والحوافز بصورة عادلة.
 .4تبرير العقوبات والجزاءات التأديبية.
 .5تحديػد االحتياجػات التدريبيػػة.

 .6الحكـ عمي مدي سالمة عممية اإلختيار والتعييف.
 .7توصيػؿ أىداؼ المنظمة لمعامميف.

 .8تقييـ العالقة بيف الرؤساء والمرؤوسيف.
خامساً :دورة تقييم األداء داخل وكالة الغوث الدولية
تتضمف عممية تقييـ األداء مناقشات رسمية وغير رسمية بيف الموظؼ و مشرفة المباشر حوؿ األىداؼ

وأداء العمؿ ومتطمبات تطور الموظؼ وكفاياتو ،ومف الميـ جدا توثيؽ ىذه األىداؼ والمؤشرات لمموظؼ اعتبا ار
مف بداية فترة التقييـ لكي تكوف مستويات األداء المتوقعة واضحة مف البداية (المصدر :دليؿ الموظؼ ،برنامج
تقييـ األداء اإللكتروني -األونروا .)2014

عمى المشرؼ المباشر الحصوؿ عمى رأي شركاء آخريف مف ذوي العالقة ،بما في ذلؾ األداء المتعمؽ بمينة

محددة أو المدخالت الفنية خالؿ جميع مراحؿ التقييـ .والغاية ىي لضماف تقييـ نزيو ومتوازف يعكس جميع
عناصر عمؿ الموظؼ .وفي حالة تغيير المشرؼ المباشر خالؿ فترة التقييـ ،عمى المشرؼ المغادر أف يحرص

عمى تقديـ فكرة موجزة عف كؿ موظؼ مف موظفيو لممشرؼ الذي يحؿ محمو .وعمى ىذا المشرؼ موافاة المشرؼ
الجديد بتقرير خطي إف كاف ىناؾ فاصؿ زمني بينو و بيف تسمـ المشرؼ الجديد مياـ عممو (المصدر :دليؿ
الموظؼ ،برنامج تقييـ األداء اإللكتروني -األونروا .)2014
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الشكل رقم 2.2:دورة تقييم األداء فى وكالة الغوث

المصدر:وكالة الغوث الدولية -دليل الموظفين ،برنامج تقييم األداء 2014
المناقشات بيف المشرؼ المباشر والموظؼ يجب أف تجري طواؿ الفترة السنوية و بشكؿ متواصؿ وأف
تتضمف العناصر الرئيسية الثالثة المبينة أعاله:
أ .بداية الدورة :تبدأ الفترة بمناقشة الموظؼ و المشرؼ المباشر ،و يتفقاف معا عمى خطة عمؿ لمسنة مع
األ ىداؼ التي ينبغي عمى الموظؼ تحقيقيا و المؤشرات التي سيتـ استخداميا لتقييـ ما يتـ إح ارزه مف تقدـ.
وينبغي أف تشمؿ المناقشة أية متطمبات يحتاجيا الموظؼ لمتطور.

ب .مراجعة نصؼ فترية :يتيح ذلؾ فرصة" رسمية " لمموظؼ لكي يتمقى التغذية الراجعة مف المشرؼ المباشر
حوؿ مدى انجازه فى األشير الستة األولى ،ويجب أف يتركز الحديث عمى األىداؼ) بما في ذلؾ فرص التطور

(التي تـ اإلتفاؽ عمييا في بداية الفترة و يشكؿ ذلؾ فرصة لتحديث خطة العمؿ).

ج .نياية الفترة المستعرضة :ىذه المرحمة تمخص السنة بأكمميا مف خالؿ مراجعة األىداؼ و الكفايات و كيفية

تقدـ الموظؼ خالؿ السنة .و لدى مراجعة األداء مف الميـ التفكير بأية احتياجات لمتطور تـ تحديدىا خالؿ
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الفترة و كيؼ تـ معالجتيا ،مع األخذ بعيف اإلعتبار اإلحتياجات التي استجدت إلدراجيا في الدورة التقييمية
القادمة.

دورة األداء بالنسبة لمعامميف في مجاؿ التعميـ تتوافؽ مع طوؿ السنة الدراسية ،مف أيموؿ إلى آب ،أما
بالنسبة لباقي الموظفيف فإف دورة األداء ىي سنة كاممة مف كانوف ثاني إلى كانوف أوؿ.

بالنسبة لمموظفيف الذيف يبدأوف عمميـ مع الوكالة ،أو بالنسبة لمترفيع داخؿ الوكالة خالؿ فترة األداء ،فإف الفترة

التي ستخضع لمتقييـ ستكوف أطوؿ أو اقصر حسب الزمف الالزـ لدخوليـ فترة األداء المنتظمة.
الشكل رقم 2.3:دورات تقييم األداء الفترية

المصدر:وكالة الغوث الدولية -دليل الموظفين ،برنامج تقييم األداء 2014

سادساً :درجات تقييم األداء داخل وكالة الغوث الدولية (المصدر :دليل الموظف ،برنامج تقييم األداء

اإللكتروني -األونروا )2014،

أ .الكفايات و األىداؼ والمؤشرات الخاصة بالموظؼ تختمؼ باختالؼ الدرجات والوظائؼ .والدرجات مف 1إلى

 ،7كقاعدة عامة ،سيكوف ليا مجموعة كفايات ومؤشرات متماثمة عمى مختمؼ االختصاصات والدرجات.أما
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الدرجات مف  8إلى  15فسيكوف ليا كفايات متخصصة وأىداؼ ومؤشرات مرتبطة بطبيعة العمؿ ،ويتحمؿ
المشرؼ المباشر مسؤولية وضع األىداؼ والمؤشرات الخاصة بموظفيو .وبالنسبة لممجموعات الوظيفية الكبيرة،
يحؽ لمبرنامج المختص أو الدائرة المختصة في الرئاسة العامة تدعيـ األىداؼ والمؤشرات بأىداؼ ومؤشرات
ترتبط بطبيعة العمؿ.
ب.

ىناؾ ثالث درجات تقدير ممكنة :تقديراف مرضياف وىما "أفضؿ مؤدي يفوؽ التوقعات" و"يمبي التوقعات

– بشكؿ كامؿ" وىناؾ درجة تقدير لألداء غير المرضي وىي" ال يمبي التوقعات بشكؿ كامؿ" و عمى المشرؼ

المباشر تقديـ مشروحات إضافية في حالة تقييـ الموظؼ عمى انو أفضؿ مؤدي أو انو ال يمبي التوقعات فيما
يتعمؽ باألىداؼ العامة أو األىداؼ الفردية.

سابعاً :ألية تقييم األداء داخل وكالة الغوث الدولية (المصدر :دليل الموظف ،برنامج تقييم األداء اإللكتروني-

األونروا)2014 ،

أ .أفضل مؤد يفوق التوقعات :ىذا يعني أف الموظؼ قد حقؽ جميع أىداؼ وغايات األداء الموضوعة واف
أداءه قد فاؽ النتائج المطموبة ،وذلؾ فيما يتعمؽ بأربعة أىداؼ عمى األقؿ مف أصؿ ستة (أو سبعة مف أصؿ
 11بنداً وبالنسبة ألصحاب الدرجات العميا) وربما أف الموظؼ قد اضطر لمقياـ بمياـ خاصة أو أنشطة غير

مخطط ليا أو أنو اضطر لمواجية ظروؼ غير مواتية ،األمر الذي جعؿ تحقيؽ األىداؼ أكثر صعوبة مما ىو
متوقع ،و مع ذلؾ فانو تفوؽ عمى معايير األداء .وفي ىذه الحالة ينبغي أف يكوف قد تـ انجاز أي مياـ إضافية

أو أنشطة غير مخطط ليا بمستوى عاؿ جدا ،وأف أداء العمؿ قد أسيـ في تحقيؽ أىداؼ الدائرة التي يتبع ليا،
وأف عممو معترؼ بو ضمف المجموعة العاممة عمى انو استثنائي.
ب.

يمبي التوقعات بشكل كامل :ىذا التقدير معناه أف أداء الموظؼ عمى مستوى المعايير العادية ،وأنو نجح

في تحقيؽ األىداؼ وأداء العمؿ المطموب ،وأنو قد حقؽ معظـ أو جميع أىداؼ األداء الموضوعة في بداية

السنة حسب المعايير المتوقعة .واف لـ يتـ تحقيؽ األىداؼ بشكؿ كامؿ في بعض الحاالت ،ينبغي بالمقابؿ أف
يكوف قد حقؽ أىدافا أخرى بشكؿ يفوؽ التوقعات ،أو أف عدـ نجاحو في تحقيؽ بعض األىداؼ يعود إلى

ظروؼ استثنائية أو غير مواتية جعمت تحقيؽ األىداؼ مسألة أكثر صعوبة مف المتوقع ،مثال أنشطة غير
متوقعة استحوذت عمى مقدار كبير مف الوقت.
ت.

ال يمبي التوقعات :ىذا يعني أف أداء الموظؼ أدنى مف المستوى المطموب ،وأف نوعية العمؿ أو تحقيؽ

األىداؼ و المؤشرات المتفؽ عمييا في بداية العاـ كانت أقؿ مف المتوقع مع غياب الظروؼ االستثنائية التي
تحوؿ دوف تحقيؽ المطموب ،ولـ يتـ إحراز تحسف ممحوظ في المعايير رغـ الدعـ و التوجيو الذي وفره المشرؼ
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المسؤوؿ أو موظفوف آخروف .وبشكؿ عاـ ،فإف أداء الموظؼ لـ يسيـ إال بشكؿ ضئيؿ في تحقيؽ األىداؼ
العامة لمدائرة،وربما قد اضطر موظفوف آخروف في المجموعة إلى تغطية النواقص التي لـ يحققيا ىذا الموظؼ.
في حالة إعطاء التقدير "ال يمبي التوقعات " فإن المشرف المباشر مطالب بأن يبين بوضوح أسباب منح ىذا

التقدير و الخطوات الالزم اتخاذىا لمعالجة األداء الضعيف كما ىو وارد في حزمة أدوات معالجة األداء
المتدني وفي مسار منح الفرصة لمتحسن .و في األحوال العادية فان مثل ىذا التقدير ينبغي أن ال يتم منحو
دون وضع الموظف عمى "مسار الفرصة لمتحسن ".

ثامناً :المكافآت (المصدر :دليل الموظف ،برنامج تقييم األداء اإللكتروني -األونروا)2014 ،
اليدؼ مف سياسات المكافآت واالعتراؼ ىو دعـ وتعزيز الثقافة التي تقر بالعرفاف لمموظؼ الذي يعمؿ مف
خالؿ أدائو اليومي عمى إحداث الفارؽ في تعزيز ميمة األونروا وغاياتيا وقيميا .ناؾ نوعاف مف المكافأة
واالعتراؼ تحت تصرؼ الوكالة وىي المكافأة المالية والمكافأة غير المالية .إف تطبيؽ سياسة المكافأة

واالعتراؼ قد تـ تفويضو لألقاليـ ودوائر الرئاسة العامة عمال بمبدأ الالمركزية.
 .1المكافأة المالية:
أ .الزيادة السنوية:
ىي جزء مف سياسة الوكالة لألجور والرواتب ،وىذه السياسة تسمح لمموظؼ بالتقدـ خطوة واحدة إلى األعمى في

سمـ الرواتب لمف يحصؿ عمى تقدير "يمبي التوقعات بشكؿ كامؿ".

ب .مكافآت الخدمة التشجيعية :يتـ االستعاضة عنيا بمبمغ مالي لمف ىـ بالسقؼ األعمى لدرجاتيـ.
 .2المكافأة غير المالية:
ثقافة التقدير واالعتراؼ ال يمكف تصورىا بأنيا تدور حوؿ المكافآت المالية فقط أو سياسة بمفردىا أو نظاـ
بعينو ،بؿ ينبغي أف تصبح ممارسة يومية بيف زمالء العمؿ .إذ إف المسؤوليف والمشرفيف ورؤساء الفرؽ وأعضاء

الفرؽ و زمالء العمؿ ،بغض النظر عف صفاتيـ التعاقدية ،مطالبوف في ممارساتيـ اليومية أف يتبادلوا بيف
بعضيـ البعض عبارات التقدير والعرفاف في حالة قياـ أي منيـ بإسيامات ايجابية ومف المأموؿ مف كؿ دائرة أو

قسـ أو وحدة أف تعمؿ عمى خمؽ أجواء بحيث يشعر كؿ فرد فييا أف عممو ميـ وأف أداءه الجيد يحظى بالتقدير
بشكؿ متواصؿ.
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يمكف التعبير عف االعتراؼ و التقدير بطرؽ و أشكاؿ متنوعة مع األخذ باالعتبار طبيعة و مستوى و ظروؼ
االنجاز أو السموؾ موضوع االعتراؼ باإلضافة إلى حساسيات و مشاعر األفراد و أعضاء فريؽ العمؿ المعني.
وعمى فرؽ العمؿ أف تسعى دائما إليجاد طرؽ مبتكرة و إبداعية لمتعبير عف التقدير و االعتراؼ و إعطائو

معاني خاصة بالمتمقي.
تاسعاً :معالجة األداء المتدني وعممية التحسين
إف مفتاح اإلدارة الجيدة لألداء ىو وجود بيئة مواتية لحوار متواصؿ بيف الموظفيف و المشرفيف ،حوار يشجع
عمى األداء الجيد و يؤدي إلى إيجاد بيئة مساندة لمعمؿ .و يعد ذلؾ عنص ار أساسيا لمنع األداء المتدني .ومف

خالؿ تشجيع التواصؿ غير الرسمي و االنفتاح بيف المشرؼ والموظؼ ،تظؿ الفرصة قائمة لفيـ أي تدني في
األداء و معالجتو في حينو ،كما ويمتزـ المشرفوف أماـ موظفييـ بأف يمفتوا اىتماميـ إلى الجوانب المطموب أف

يتحسنوا فييا .إف عممية إدارة األداء المتدني تتكوف مف جزأيف أساسييف و ىي عممية التحسين غير الرسمية و

عممية التحسين الرسمية.
أ .عممية التحسين غير الرسمية:
بعد تحديد موطف األداء المتدني ،عمى المشرؼ المباشر أف يبحث الموضوع مع الموظؼ مع تقديـ أمثمة
محددة لمموظؼ تبيف كيفية تدني األداء و كيفية اختالفو عف األىداؼ و المؤشرات المتفؽ عمييا في التقرير

االلكتروني ،وينبغي إفساح المجاؿ لمموظؼ إلبداء رأيو في ىذا الصدد لفيـ األسباب الكامنة وراء تدني األداء

(المصدر :دليؿ الموظؼ ،برنامج تقييـ األداء اإللكتروني -األونروا .)2014

رغـ أف ىذه العممية تعد غير رسمية ،فإنو ينبغي االتفاؽ عمى األسباب المؤدية إلى تدني األداء و عمى
المعايير المطموب الوصوؿ إلييا .وعمى أقل تقدير ينبغي ليذه العممية أن تشمل:
 جمسة تحسيف أداء موثقة يكوف اليدؼ منيا أف يفيـ الموظؼ مواطف تدني أدائو و يوافؽ عمييا و عمى وضع
أىداؼ لمتحسيف خالؿ فترة يتفؽ عمييا.

 تقديـ المساعدة المناسبة) مثؿ التدريب و اإلشراؼ الحثيث (لمساعدة الموظؼ عمى تمبية المعايير المطموبة.

 عقد جمسات حوارية حسب جدوؿ زمني منتظـ لتتبع سير العمؿ في خطة التحسيف.
 اإلشراؼ عف قرب وتوفير تغذية راجعة متواصمة لتعزيز التغيير اإليجابي.

 إذا كانت نقطة الضعؼ تتعمؽ بنقص الميارة ،ينبغي توفير تدريب عممي لمموظؼ فى أثناء أدائو لعممو.

 ربط الموظؼ بزميؿ عمؿ آخر في الفريؽ :يمكف تكميؼ الموظؼ ليعمؿ إلى جانب موظؼ آخر مف
الموظفيف أصحاب الكفاءة الجيدة في الفريؽ.
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 عمى المشرؼ المباشر أف يحكـ عقمو ليقدر طوؿ الفترة الزمنية الواجب منحيا لمموظؼ كي يتحسف عمى أف
ال تكوف أقؿ مف  30يوما أو أكثر مف  90يوما.
ب .عممية التحسين الرسمية:
في حالة عدـ نجاح الموظؼ في الوصوؿ إلى مستوى أداء مرضي بعد مرور  90يوما عمى الفترة

الممنوحة لمتحسف ،عمى المشرؼ المباشر أف يقوـ بالتنسيؽ مع الموارد البشرية و المشرؼ الثاني لبدء عممية

تحسيف رسمية و ىذه العممية تتضمف وضع خطة تحسيف رسمية لمموظؼ .مع العمـ أنو ال يجوز البدء بعممية

التحسيف الرسمية إف لـ تسبقيا عممية تحسيف غير رسمية (المصدر :دليؿ الموظؼ ،برنامج تقييـ األداء
اإللكتروني -األونروا .)2014

ويجب أن تشمل الخطة ما يمي:
أ .ممخصا باألىداؼ التي لـ يتـ تحقيقيا و مؤشرات األداء لكؿ ىدؼ و تحميؿ مفصؿ لألىداؼ مؤشرات األداء
التي كاف أداء الموظؼ فييا متدنيا .و ينبغي أف يتضمف ذلؾ أمثمة واقعية.
ب.

وضع خطة عالجية لتحسيف أداء الموظؼ ،وينبغي تسجيؿ قبوؿ الموظؼ بيذه الخطة و الموافقة عمييا

مف جانب المشرؼ الثاني ،ويجب أف تشمؿ الخطة العالجية الجوانب التالية:

 الحد الزمني إلتماـ متطمبات الخطة عمما بأف الوقت المسموح بو إلتماـ المتطمبات ضمف ىذا المسار ينبغي
أف ال يزيد عف  90يوما.

 جدولة التدريب الالزـ ليتـ في أقرب فرصة ممكنة.
بعد بدء فترة التحسيف الرسمية ،عمى الموظؼ أف يعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المذكورة في خطة التحسيف و
عمى المشرؼ أف يسجؿ مدى ما تـ إح ارزه مف تقدـ و أف يعقد جمسات نقاش منتظمة مع الموظؼ لتقديـ التغذية

الراجعة عف مدى تحقيؽ األىداؼ.

لدى اكتمال فترة التحسين المحددة يصبح المشرف الثاني بالتنسيق مع رئيس الدائرة أمام خيارين (المصدر:
دليل الموظف ،برنامج تقييم األداء اإللكتروني -األونروا :)2014
 إما أف يشيد بأف الموظؼ قد أكمؿ جميع التدريب العالجي الالزـ و أف أداءه قد عاد إلى المستوى المقبوؿوفي ىذه الحالة ينبغي عمى الموظؼ المحافظة عمى مستوى األداء ىذا لمدة عاـ يبدأ مف تاريخ فرصة التحسيف.
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واف حدث في أي وقت خالؿ العاـ و أف تراجع أداء الموظؼ فيما يتعمؽ بتحقيؽ أحد األىداؼ المتفؽ عمييا،
سيتـ البدء فو ار بفترة تحسيف جديدة (دوف الحاجة إلى عممية تحسيف غير رسمية).

 -أو أف يقرر بأف أداء الموظؼ لـ يرجع إلى المستوى المقبوؿ ،وفي ىذه الحالة بإمكاف رئيس الدائرة بالتنسيؽ

مع الموارد البشرية أف:
يمدد فترة تحسيف إلى  90يوما أخرى ،عمما بأف الحد األقصى لفترة عممية التحسيف ىو  9أشير)  90يوما لفترة
التحسيف غير الرسمية و  90يوما لفترة تحسيف رسمية أخرى( أو أف يوصي بإعفاء الموظؼ مف ميامو :
 إما بنقمو إلى وظيفة أخرى إف كانت متوفرة دوف تنزيؿ درجتو.
 أو بإلغاء العقد أو عدـ تجديده.

إلغاء تعيين الموظف :ينبغي عادة أف ال يتـ إال بعد استنفاد الخيارات المعقولة كافة لتصحيح أدائو .و إذا
أوصى مدير الدائرة بتنزيؿ درجتو أو إنياء خدماتو فيجب إرساؿ ممؼ الموظؼ إلى المدير اإلقميمي و مدير

الدائرة في الرئاسة العامة لدراسة األمر و إصدار القرار النيائي.

ولمعمـ أف جميع المناقشات و جمسات المتابعة التي تتـ بيف الموظؼ و المشرؼ و مدير الدائرة خالؿ و في

نياية فترة التحسيف يجب توثيقيا بعناية و أف يتـ التوقيع عمييا مف جانب كؿ المعنييف .وذلؾ مف أجؿ إنصاؼ
الموظؼ و الوكالة يجب أف تبيف عممية التوثيؽ بأف الموظؼ قد فيـ الخطة و مياـ العمؿ و مستوى األداء

المطموب ،كما و ينبغي أيضا توثيؽ الق اررات التي يتـ اتخاذىا في نياية عممية التحسيف مع إبالغيا لمموظؼ
خطيا ،و توثيؽ خمفية عممية التحسيف وطبيعتيا ،و ذلؾ ضمف تقرير تقييـ أداء الموظؼ.
الجدول رقم ( :)2.1ممخص لمسار عممية التحسن
الخطوة رقـ ()1

الخطوة رقـ ()2

المشرؼ أف يبدأ بحوار

غير رسمي مع الموظؼ

()3

عممية

زاؿ أداء الموظؼ أدنى

التحسيف

الحوار

األداء

غير الرسمي .و ىنا يتـ

فترة

فترة رسمية لتحسيف

باالستناد إلى خطة
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بعد  90يوماً

المطموب .يجب عمى

مف التوقعات رغـ

ما دوف المستوى

الخطوة رقـ

نتيجتاف محتممتاف

تراجع أداء الموظؼ إلى

بعد  39 -30ما

الخطوة رقـ ()4

الخطوة رقـ ()5

أظير الموظؼ

تمديد فترة التحسف

أو

أو نقمو إلى وظيفة

تحسنا محدودا
لـ يظير أية

بوادر لمتحسف.

إلى  90يوما أخرى
أخرى أو فصمو مف

الخدمة.

لتوضيح قضايا األداء و

وضع الموظؼ عمى

وضع

مع استشارة الموارد

طرؽ معالجتيا مع

مالحظات موجزة.

فرصة التحسف،

أظير الموظؼ

متواصؿ مع تقارير

عمى

برنامج عممية التحسيف

حوار

البشرية و مدير الدائرة.

خطية.

بوادر جيدة

التحسف و ظؿ

إخراج الموظؼ رسميا

مرضي طواؿ

التحسف و عودتو إلى

عمى مستوى
12شي ار.

مف مسار عممية

دورة العمؿ العادية.

المصدر :نظام التقييم اإللكتروني فى وكالة الغوث
عاش ارً :عدم تعاون الموظفين في عممية التحسين
إف تحسيف عممية إدارة األداء تستيدؼ مصمحة الموظؼ .وقد تـ تصميميا بحيث تتيح لمموظؼ الفرصة
لمتحسف و أف يسيـ في إنتاج مخرجات الوكالة .و إذا رفض الموظؼ المشاركة في ىذه العممية فاف اإلجراءات
ستكوف عرضة لمتسريع (المصدر :دليؿ الموظؼ ،برنامج تقييـ األداء اإللكتروني -األونروا.)2014 ،

واذا رفض الموظؼ المشاركة في العممية غير الرسمية فعمى المشرؼ المباشر توثيؽ األمر و إبالغ المشرؼ

الثاني .و عمى المشرؼ الثاني أف يجتمع بالموظؼ و المشرؼ المباشر بيدؼ البدء بالعممية غير الرسمية .و

في حالة إصرار الموظؼ عمى رفضو المشاركة ،عمى المشرؼ المباشر البدء بعممية التحسيف الرسمية مع توثيؽ
الحالة.واذا رفض كذلؾ المشاركة بعممية التحسيف الرسمية فعمى المشرؼ المباشر توثيؽ األمر و إبالغ المشرؼ
الثاني الذي يجب عميو أف يجتمع بالموظؼ و المشرؼ المباشر مف أجؿ البدء بالعممية الرسمية ،و في حالة

إصرار الموظؼ عمى رفضو المشاركة بالعممية يحؽ لرئيس الدائرة أف يوصي بإعفاء الموظؼ مف ميامو
(المصدر :دليؿ الموظؼ ،برنامج تقييـ األداء اإللكتروني -األونروا .)2014،

الحادي عشر :عممية التحسين و التقدير النيائي
تتضمن عممية التحسين والتقدير النيائي ثالثة احتماالت (المصدر :دليل الموظف ،برنامج تقييم األداء

اإللكتروني -األونروا:)2014 ،

 أف تكوف عممية التحسيف قد اكتممت خالؿ فترة تقييـ األداء بحيث يمكف منح الموظؼ تقدير عمى أنو " يمبي
التوقعات بشكؿ كامؿ " أو عمى أنو " يفوؽ التوقعات " إف كاف أداؤه أعمى مف مجرد تحقيؽ األىداؼ.

 أف تكوف عممية التحسيف ما زالت جارية مع نياية فترة تقييـ األداء .وىنا بإمكاف المشرؼ تقييـ مدى التحسف
الذي أحرزه الموظؼ حتى تاريخو و إف كاف الموظؼ قد أحرز تقدما جيدا يمكف تأجيؿ وضع التقرير النيائي
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لمدة ال تزيد عمى ثالثيف يوما إلتاحة الفرصة لعممية التحسيف أف تكتمؿ .و إذا كاف الموظؼ قد تحسف مع نياية
الفترة فيمكف منحو تقدير عمى أنو " يمبي التوقعات بشكؿ كامؿ " و في حالة عدـ تحسف الموظؼ فيجب منحو
تقدير عمى أنو " ال يمبي التوقعات بشكؿ كامؿ" .

 أف تكوف عممية التحسيف قد بدأت لتوىا ،و في ىذه الحالة يجب منح الموظؼ تقدير بأنو " ال يمبي التوقعات
بشكؿ كامؿ" .

الثاني عشر :األدوار والمسؤوليات
يتـ توزيع األدوار والمسؤوليات طبقا لنظاـ التقييـ المعموؿ بو في وكالة الغوث لما يمي:
 .1الموظفوف.
 .2المشرفوف (مشرؼ أوؿ مباشر ومشرؼ ثاف).
 .3مدراء األقاليـ أو الدوائر في الرئاسة العامة.
 .4الموارد البشرية
 .1الموظفين يتحممون مسؤولية:
 إدراؾ األىداؼ التنظيمية عمى المستوى األوسع.

 ضماف إلماميـ بنظاـ إدارة األداء و بمتطمبات أدائيـ الفردي.
 المشاركة في مناقشات مع المشرؼ المباشر لتطوير و استكماؿ خطط العمؿ الفردية و مواصمة ىذه
المناقشات طواؿ فترة تقييـ األداء.

 اتخاذ الخطوات الالزمة إلكماؿ كؿ مرحمة منوطة بيـ مف مراحؿ العممية دوف تأخير.
 أخذ زماـ المبادرة في طرح اليموـ و اإلشكاالت بخصوص أي مرحمة مف مراحؿ إدارة األداء و ذلؾ قبؿ
نياية تمؾ المرحمة.

 .2المشرفون
 oالمشرف األول المباشر يتحمل مسؤولية:
 تطوير و بحث األىداؼ و المؤشرات مع الموظؼ مع التأكد مف فيـ الموظؼ الكامؿ لتوقعات األداء.
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 الحديث مع الموظؼ بشأف احتياجاتو لمتطوير الفردي و الميني و تزويده بالمشورة و الدعـ و التوجيو
بخصوص تخطيط و تحقيؽ األىداؼ التطويرية.

 إجراء المراجعة نصؼ الفترية و مناقشة التقييـ الذاتي و استكماؿ مناقشة التقييـ النيائي بعد إبداء المالحظات
مف جانب اإلقميـ أو الرئاسة العامة.

 توفير تغذية راجعة متواصمة حوؿ عمؿ الموظؼ بشكؿ عاـ طواؿ دورة تقييـ األداء.

 جمع المعمومات و البيانات المتعمقة بأداء الموظؼ بما في ذلؾ المعمومات ذات الطبيعة المينية التخصصية
مف الخبراء المختصيف

 تطبيؽ عمميات تحسيف األداء إف كاف أحد الموظفيف ال يمبي التوقعات بشكؿ كامؿ.
 oالمشرف الثاني يتحمل مسؤولية:
 التأكد مف فيـ المشرؼ المباشر لمبادئ واجراءات تحسيف األداء و أنو يقوـ بتطبيقيا.

 مساءلة المشرؼ المباشر عف تطوير خطط العمؿ الخاصة بموظفيو مع توقعات أداء منصفة ومتوازنة  ,و
التأكد مف ربط خطط العمؿ الفردية بأولويات الدائرة أو القسـ.

 مساءلة المشرؼ المباشر عف إجراء تقييـ أداء موظفيو في المواعيد المحددة مع إبداء المالحظات المتعمقة
بذلؾ في التقرير السنوي االلكتروني لممشرؼ المباشر.

 التأكد مف توافؽ تقدير األداء مع المالحظات والتقدير النيائي ألداء الموظؼ خالؿ كؿ فترة مف فترات
األداء.

 حؿ الخالفات بيف المشرؼ المباشر و الموظؼ فيما يتعمؽ بتنفيذ إدارة األداء.
 .3مدراء األقاليم أو الدوائر في الرئاسة العامة يتحممون مسؤولية:
 تنفيذ إدارة األداء في أقاليميـ دوائر و برامج الرئاسة العامة.

 ضماف الرقابة عمى عمميات إدارة األداء في أقاليميـ و دوائرىـ.
 التأكد مف أف األداء المتبايف يحصؿ عمى تقدير متبايف
 مساءلة المشرفيف عف منح التقدير المناسب.

 إبداء العرفاف بطريقة مناسبة لمعامميف) أو فرؽ العمؿ (مف أصحاب األداء االستثنائي.
 .4الموارد البشرية تتحمل مسؤولية:
 التأكد مف صحة البيانات اإلدارية و الذاتية و مواقيتيا في أنظمة التقييـ االلكتروني.
 مراقبة تنفيذ إدارة األداء في اإلقميـ حسب مواعيد محددة.
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 توفير المشورة لمموظفيف و لممشرفيف بخصوص السياسة و اإلجراءات.
 توفير المشورة الخاصة و المساعدة الالزمة لممشرفيف مف أجؿ تطبيؽ عمميات تحسيف األداء.

 تسييؿ عمؿ المجنة اإلشرافية بما في ذلؾ توفير البيانات ذات العالقة حوؿ عمميات إدارة األداء لمراجعتيا.

الثالث عشر :نظام تقييم األداء اإللكتروني في وكالة الغوث
 .1البداية :عممية تسجيؿ الدخوؿ لمنظاـ
شكل رقم ( )2.4عممية تسجيل الدخول لمنظام

(المصدر :دليل الموظف -تقرير دليل األداء االلكتروني )2014،
 .2عند تسجيؿ دخوؿ الموظؼ
عند دخوؿ الموظؼ لمنظاـ ،سيجد القائمة التالية:
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شكل رقم ( )2.5قائمة التقييم الخاصة بالموظف

(المصدر :دليل الموظف -تقرير دليل األداء االلكتروني )2014،
 .3عممية إدخاؿ األىداؼ الخاصة بالموظؼ

 الخطوة االولى لمموظؼ ىي إدخاؿ األىداؼ الخاصة بو ،وذلؾ بعد مناقشة ماىية تمؾ األىداؼ مع المشرؼ
المباشر لمموظؼ ،وينبغي عمى الموظؼ إدخاؿ األىداؼ الخاصة بو في الصفحة االولى مف النظاـ ،ويمزـ

إضافة سبعة أىداؼ عمى االقؿ.

 المؤشرات أيضاً ينبغي إضافتيا ،مف خالؿ الضغط عمى رابط اضافة مؤشرات عمى يسار كؿ ىدؼ حيث ال
يوجد حد أقصى لممؤشرات التي يمكف اضافتيا ،لكف يجب إدخاؿ مؤشريف عمى األقؿ لكؿ ىدؼ.

 بعد اإلنتياء مف كتابة األىداؼ ومؤشراتيا ،يتـ الضغط عمى زر إرساؿ ،وذلؾ إلرساليا غمي المشرؼ
الخاص بالموظؼ حتي يتـ الموافقة عمييا.
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شكل رقم ( )2.6عممية إدخال األىداف والمؤشرات

(المصدر :دليل الموظف -تقرير دليل األداء اإل لكتروني)2014،
 .4الكفايات الخاصة بالموظفيف:

يتـ تقييـ جميع الموظفيف المحمييف بناء عمى نفس المجموعة مف الكفايات ،ويمكف الحصوؿ عمى قائمة الكفايات

ىذه مف خالؿ نفس قائمة التقييـ الخاص بالموظؼ كما ىو موضع بالشكؿ رقـ (.)7
شكل رقم ( )2.7الكفايات

(المصدر :دليل الموظف -تقرير دليل األداء االلكتروني)2014،
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 .5المقاء النصفي:
يعقد في منتصؼ دورة تقييـ األداء لمموظؼ ،بيف الموظؼ والمشرؼ المباشر ،لمراجعة األداء مف خالؿ الحوار

والنقاش المباشر بيف الموظؼ والمشرؼ ،ويسجؿ تاريخ المقاء ،وما تـ االتفاؽ عميو (المصدر :دليؿ الموظؼ-
تقرير دليؿ األداء اإللكتروني.)2014،
 .6التقييـ الذاتي:
يكوف في نياية عممية ودورة تقييـ األداء ،يسمح لمموظؼ بكتابة التقييـ الذاتي الخاص بو كما ىو موضع فى

الشكؿ رقـ (.)8

عند ىذه المرحمة ،تنتقؿ عممية التقييـ الى المشرؼ المباشر وعندىا يقوـ المشرؼ المباشر باالجتماع مع

الموظؼ الستكماؿ مناقشة أىداؼ الموظؼ وأدائو بناء عمى الكفايات المحددة.

شكل رقم ( )2.8التقييم الذاتي لمموظف

(المصدر :دليل الموظف -تقرير دليل األداء اإل لكتروني)2014،
 .1التقييـ النيائي لمموظؼ:

بعدىا سوؼ يقوـ المشرؼ الثاني بالموافقة أيضا عمى التقييـ الكمي لمموظؼ ،وبعد استكماؿ ىذه الخطوة يستطيع

الموظؼ الدخوؿ مرة اخرى الى النظاـ لعرض التقييـ الكمي الخاص بو والتوقيع عميو.
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المبحث الثالث
وكالة الغوث الدولٌة  -األونروا
أوالً :مقدمـــة:
األونروا :ىي وكالة األمـ المتحدة إلغاثة و تشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى ،و ىي وكالة إغاثة
وتنمية بشرية.
تأسست األونروا في أعقاب الصراع العربي اإلسرائيمي عاـ ، 1948بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة
رقـ  302في  8كانوف أوؿ عاـ  1949لغرض تقديـ اإلغاثة المباشرة وبرامج التشغيؿ لالجئيف الفمسطينييف .وقد
بدأت الوكالة عممياتيا الميدانية في األوؿ مف أيار عاـ  1950وفي غياب حؿ لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف،
تقوـ الجمعية العامة بالتجديد المتكرر لعمؿ األونروا.
تقدـ األونروا (وىي وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الجئي فمسطيف في الشرؽ األدنى) المساعدة والحماية
وكسب التأييد لحوالي خمسة مالييف الجئ مف فمسطيف في األردف ولبناف وسورية واألراضي الفمسطينية المحتمة
وذلؾ إلى أف يتـ التوصؿ إلى حؿ لمعاناتيـ .

إف خدمات األونروا متاحة لكافة أولئؾ الذيف يعيشوف في مناطؽ عممياتيا والذيف ينطبؽ عمييـ ذلؾ التعريؼ
والمسجميف لدى الوكالة وبحاجة لممساعدة .إف أبناء الجئي فمسطيف األصمييف والمنحدريف مف أصالبيـ مؤىموف

أيضا لمتسجيؿ لدى األونروا .وعندما بدأت الوكالة عمميا في عاـ  ،1950كانت تستجيب الحتياجات ما يقرب
مف  750,000الجئ فمسطيني .واليوـ ،فإف حوالي خمسة مالييف الجئ مف فمسطيف يحؽ ليـ الحصوؿ عمى

خدمات األونروا( .المصدر :موقع األونروا اإللكتروني)
ثانياً :خدمات وكالة الغوث (األونروا)
تقوم األونروا بتوفير خدماتيا لالجئين الفمسطينيين في خمسة مناطق:
 .1األردف
 .2لبناف

 .3قطاع غزة
 .4الضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية
 .5سوريا
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وعمى مدار العقود الخمسة األخيرة توسعت الوكالة لتصبح مف أكبر برامج األمـ المتحدة في المنطقة،يعد قطاع
غزة مف أكبر مناطؽ العمميات الخمس لوكالة الغوث،حيث عممت الحروب والحصار المستمر عمى ترؾ غالبية

السكاف بحاجة ماسة لممساعدة ،ومف ىنا تقوـ األونروا بتقديـ خدمات التعميـ والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات
االجتماعية والقروض الصغيرة والمساعدات الطارئة لالجئيف الفمسطينييف المسجميف لدييا في غزة (المصدر:

موقع األونروا اإللكتروني).
ثالثاً :برامج وكالة الغوث

يتم تقديم خدمات األونروا لالجئين الفمسطينيين فى قطاع غزة ضمن خمسة برامج رئيسية وىي:
(المصدر :دائرة الموارد البشرية في األونروا)
 .1برنامج الصحة.
 .2برنامج التعميـ.

 .3برنامج اإلغاثة والخدمات اإلجتماعية.

 .4برنامج البنية التحتية وتطوير المخيمات.
 .5برنامج التمويؿ الصغير.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
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المحور األول :الدراسات المحلٌة:
 دراسة (الشنتف )2000 ،بعنوان:
نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في عممية صنع الق اررات في البنوك التجارية العاممة بقطاع غزة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة في عممية صنع الق اررات في البنوؾ

التجارية العاممة بقطاع غزة وابراز ما تقدمو ىذه النظـ مف فرص ىائمة تتيح لمبنوؾ تحسيف قدراتيا التنافسية ،ولقد
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وقد أظيرت الدراسة الحاجة إلى ضرورة رفع كفاءة مكونات نظـ

المعمومات اإلدارية بتطويرىا لتواكب المستحدثات التكنولوجية الحديثة ،كما وأوصت بضرورة إنشاء نظـ معمومات
إدارية محوسبة متكاممة لتغطية جميع نشاطات البنوؾ التجارية العاممة في قطاع غزة وضرورة العمؿ عمى

التخمص مف العقبات المادية واإلدارية التي تواجو عمؿ دوائر وأقساـ نظـ المعمومات اإلدارية.
 دراسة (الشرفا )2004 ،بعنوان:
تقييم نظم المعمومات المستخدمة في وزارة الصحة بقطاع غزة.
ىدفت الدراسة إلى تقييـ أنظمة المعمومات في و ازرة الصحة مف خالؿ تقييـ األنظمة المحوسبة الرئيسية وتحديد
العوامؿ المختمفة المؤثرة عمى استخداميا مف وجية نظر مستخدمييا ،وأظيرت الدراسة أف ما يقارب  %74مف
المستخدميف ألنظمة المعمومات المحوسبة لدييـ توجيات إيجابية حوؿ تمؾ األنظمة وأف تمؾ التوجيات كانت

متقاربة بيف جميع األنظمة التي شممتيا الدراسة وأف توجيات مف يحمموف شيادات أكاديمية أفضؿ مف غيرىـ في
كؿ عناصر التقييـ ،وأف التوجو اإليجابي حوؿ تمؾ األنظمة يقؿ بشكؿ عاـ مع تقدـ العمر لمستخدمي تمؾ
األنظمة.

 دراسة (أبو سبت )2005 ،بعنوان:
تقييم دور نظم المعمومات اإلدارية في صنع الق اررات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ مدى وجود فروؽ بيف مكونات نظـ المعمومات اإلدارية في الجامعات (المعدات–
البرمجيات االتصاالت  -وقواعد البيانات المستوى التنتيمي  -لدائرة نظـ المعمومات  -كفاءة األفراد العامميف في

النظـ) ،كما ىدفت الدراسة إلى قياس دور جودة المعمومات واستخداـ نظـ المعمومات اإلدارية في عممية صنع
الق اررات.
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وتوصمت إلى أىم النتائج التالية:
 أف ىناؾ عالقة طردية قوية بيف جودة المعمومات واستخداـ نظـ المعمومات في عممية صنع الق اررات.
 أف نظاـ المعمومات اإلداري الحالي في الجامعات الفمسطينية يعتمد بشكؿ أساسي عمى الحاسوب
 أف األجيزة المستخدمة في الجامعات حديثة وذات كفاءة عالية
 أف ىناؾ تنوع في تخصصات العامميف في نظـ دعـ القرار وأف لدييـ كفاءة وخبرات إدارية وفنية تتناسب بشكؿ
كبير مع األعماؿ المنوطة إلييـ.

 دراسة (عدوان )2006 ،بعنوان:
واقع تقييم أداء العاممين في مراكز التدريب الميني في محافظات غزة من وجية نظر العاممين
ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ إلى واقع استخداـ تقييـ األداء في مراكز التدريب الميني في محافظات غزة مف

وجية نظر العامميف ،و التعرؼ إلى الفروؽ في دراسة نظـ تقييـ األداء في مراكز التدريب الميني وفقاً

لمتغيرات:الجنس ،والمؤىؿ العممي ،وطبيعة العمؿ ،وسنوات الخبرة ،وجيات اإلشراؼ.

وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في مراكز التدريب الميني الستة ،وعددىـ  200موظؼ وشممت عينة

الدراسة عشوائية طبقية بمغ عددىا ( )118موظفاً وموظفة .وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي
لموصوؿ إلى نتائج الدراسة .واستخدـ الباحث استبانة ليا سبعة أبعاد رئيسة مكونة مف ( )68فقرة مقسمة إلى 7
مجموعات رئيسة تتعمؽ بواقع تقييـ األداء.

 دراسة (إسميم )2007 ،بعنوان:

سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية دراسة ميدانية عمي وزارة المالية في غزة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمي سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية وذلؾ مف خالؿ
إجراء دراسة ميدانية عمي و ازرة المالية الفمسطينية بغزة ،وذلؾ وصوال لدراسة ىذه السمات ومعرفة مدى جاىزية
الو ازرة لمتعامؿ مع األزمات المتوقعة .وأوضحت الدراسة أف ىناؾ اىتماما بالمعمومات لما ليا مف دور فعاؿ في
إدارة األزمات .كما وأوضحت الدراسة انو بالرغـ مف وجود مستويات متوسطة الستخداـ المعمومات مف قبؿ

المدراء ورؤساء األقساـ ،إال أف ذلؾ لـ يزد مف إمكانية و ازرة المالية الفمسطينية بغزة مف اكتشاؼ إشارات اإلنذار
المبكر التي تحذر مف وقوع األزمات ،قد يكوف السبب عدـ التدريب الجيد ليؤالء المديريف عمى كيفية توظيؼ
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المعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا ألغراض التنبؤ المستقبمي ،كما يمكف أف يكوف إستخداـ المدراء لممعمومات
مقصو اًر عمي حؿ المشاكؿ الحالية التي تحصؿ بسبب األعماؿ اليومية واىماؿ االستفادة منيا ألغراض التنبؤ
المستقبمي.

 دراسة (العمري )2009 ،بعنوان:
أثر نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى أداء العاممين في شركة االتصاالت الفمسطينية.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى أداء العامميف في شركة االتصاالت

الفمسطينية ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا وجود أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات تشغيؿ وادارة نظـ

المعمومات اإلدارية عمى أداء العامميف في شركة االتصاالت ووجود مستوى جيد لكؿ مف المستمزمات المادية،

البشرية ،البرمجية ،التنظيمية.
 دراسة (الحمبي )2010 ،بعنوان:
نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأثرىا عمى الالمركزية  -دارسة تطبيقية عمى وزارة المالية في قطاع غزة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مدى مالءمة نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة وأثرىا عمى الالمركزية في و ازرة
المالية في قطاع غزة ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف متطمبات نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة

تتمتع بكفاءة عالية مف وجية نظر المبحوثيف ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف نظـ المعمومات اإلدارية

المحوسبة والالمركزية في و ازرة المالية في قطاع غزة .كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود عالقة ذات داللة
إحصائية حوؿ " أثر نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى الالمركزية في و ازرة المالية في قطاع غزة تعزى

لممتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،الخبرة ،المؤىؿ الوظيفي ،المستوى العممي).

 دراسة (شاىين )2010 ،بعنوان:
مدى فاعمية وعدالة نظام تقييم أداء العاممين في الجامعات الفمسطينية وأثره عمى األداء الوظيفي والوالء
والثقة التنظيمية

ىدفت تحميؿ فاعمية وعدالة نظاـ تقييـ أداء العامميف في الجامعات الفمسطينية وأثره عمى األداء الوظيفي والوالء
والثقة التنظيمية في كؿ مف الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر.وقد إستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي،
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واستخدـ لجمع البيانات استبانة طبقت عمى عينة طبقية بمغت ( )179فرداً مف مجتمع الدراسة والبالغ ()250

فرداً.

أىم النتائج:
 وجود رضا عف نظاـ تقييـ األداء المطبؽ وعمى عدالتو لدى العامميف في الجامعة اإلسالمية.

 مستوى األداء الوظيفي والوالء التنظيمي كاف بدرجة معقولة في كمتا الجامعتيف ،وكاف مستوى الثقة التنظيمية
مرتفعاً في الجامعة اإلسالمية عنو في جامعة األزىر.

 عدـ وجود نظاـ لتقييـ أداء األكاديمييف الذيف يشغموف مناصب إدارية في الجامعتيف.
 عدـ توفر متطمبات كؿ مف الفاعمية والعدالة في نظاـ تقييـ األداء المطبؽ في جامعة األزىر.

 دراسة (مرتجي )2013 ،بعنوان:
فعالية نظام تقييم األداء السنوي لمعممي المرحمة الثانوية وعالقتو بأدائيم الوظيفي من وجية نظرىم بمحافظة

غزة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف درجة فعالية نظاـ تقييـ األداء السنوي لمعممي المرحمة الثانوية
وعالقتيا باألداء الوظيفي لممعمميف مف وجية نظرىـ.
وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية:
 درجة تقدير أفراد العينة ألدائيـ الوظيفي كانت كبيرة جداً.
 وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف تقديرات معممي المرحمة الثانوية لدرجة فعالية نظاـ تقييـ األداء السنوية
لممعمميف وتقديراتيـ لمستوى أدائيـ الوظيفي.
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05في استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغيرات
شخصية تمثمت في (الجنس ،سنوات الخبرة ،نتيجة اخر تقييـ لألداء السنوي).
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المحور الثانً :الدراسات العربٌة:
 دراسة(النظاري)1990،
نظم المعمومات وأثرىا عمى فاعمية اتخاذ الق اررات في المصارف التجارية األردنية
ىدؼ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلى التوصؿ إلى مدى كفاءة نظـ المعمومات في المصارؼ التجارية األردنية

ثـ إلى أي مدى تساىـ ىذه النظـ في الوصوؿ إلى ق اررات أكثر رشداً؛ وىدفت أيضاً إلى الكشؼ عف نواحي
الضعؼ في نظـ المعمومات المستخدمة في المصارؼ التجارية األردنية وسبؿ معالجتيا ،ومف ثـ تطوير ىذه

النظـ وزيادة فاعميتيا.
وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 ىناؾ عالقة ايجابية بيف نظـ المعمومات وفاعمية اتخاذ الق اررات في المصارؼ التجارية األردنية ،إال أف ىذه

العالقة ليست ذات داللة إحصائية.

 ليس بالضرورة أف تكوف المصارؼ التي توجد فييا نظـ المعمومات أكثر كفاءة مف غيرىا عمى أساس نسب

الربحية األعمى ،وانما تنعكس كفاءة النظاـ فييا عمى نوعية وسرعة الخدمة التي تقدميا لمجميور.

 أظيرت نتائج المقابالت الشخصية التي أجراىا الباحث مع المعنييف في نظـ المعمومات ،والمستفيديف منيا أف
إدخاؿ نظـ متطورة لممعمومات أدى إلى تنوع أنشطة المصارؼ ،وخمؽ وظائؼ جديدة ،وادي إلى إعطاء مزيد مف

التفويض لممستويات اإلدارية األقؿ ،حيث أصبحت ىناؾ معمومات إضافية متوفرة ليذه المستويات ،كما ساعد
في الوقت نفسو عمى زيادة قدرات اإلدارة العميا في الرقابة عمى أعماؿ المستويات األخرى ،والتدخؿ كؿ ما

اقتضي منيا ذلؾ.
 دراسة (الشناق)1994،
أثر نظم المعمومات اإلدارية عمى األداء المؤسسي في الشركات المساىمة األردنية
شممت عينة الدراسة " "53شركة مف أصؿ " "103شركة مدرجة في سوؽ عماف المالي ،وقد ىدفت ىذه الدراسة
إلى الكشؼ عف مدى توافر نظـ المعمومات اإلدارية لدى الشركات المساىمة العامة األردنية ،ودرجة االستفادة

منيا وكذلؾ درجة تأثيرىا عمى األداء المؤسسي ليذه الشركات .وقد خمصت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج:

 إف " "%53.24مف الشركات لدييا دائرة أو قسـ خاص لممعمومات اإلدارية ،وأنو ال يوجد تأثير كبير لوجود

الدائرة أو القسـ عمى األداء المؤسسي.
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 إف االىتماـ بنظـ المعمومات قميؿ عند معظـ الشركات.
 ال تؤثر أجيزة وبرامج الحاسوب عمى األداء المؤسسي.

 ال يوجد اثر إيجابي لنظاـ المعمومات اإلدارية عمى األداء المؤسسي.

 دراسة (إسماعيل)1999،

قياس مواقف المستفيدين تجاه أنظمة المعمومات في منظمات القطاع الصناعي في محافظة نينوي األردنية
ىدفت الدراسة لتحديد خصائص المستفيديف (الفردية ،الوظيفية ،المينية) ،وكذلؾ تحديد طبيعة حاجة المستفيديف
مف المعمومات لمتعرؼ عمى طبيعة االرتباط والتأثير بيف خصائص المستفيديف ومواقفيـ تجاه أنظمة المعمومات،

حيث تـ ذلؾ بأخذ عينة مف صانعي الق اررات ،وقد بمغت عينة الدراسة ( )112مشاركاً مف صانعي القرار مف

مجتمع الدراسة.

وأىم ما توصمت إليو الدراسة:
 وجود عالقة بيف خصائص المستفيديف ومواقفيـ نحو أنظمة المعمومات اإلدارية.

 إف مستوى استخداـ أنظمة المعمومات يتأثر بمواقؼ المستفيديف نحو إعتماد الحاسب في تطبيقات أنظمة
المعمومات وبمواقفيـ تجاه مستمزمات أنظمة المعمومات ونشاطات النظاـ.

 دراسة (أحمد)2000،
نظم المعمومات اإلدارية واىميتيا في اتخاذ الق اررات فى القبول و التسجيل
تناوؿ البحث نظاـ المعمومات اإلدارية واىميتيا في التخطيط واتخاذ الق اررات ،ومف خالؿ الدراسة التي اجراىا

الباحث ،تبينت بعض االستنتاجات التي تتمخص في:

 ألجؿ حفظ المعمومات اإلدارية ومواجية الكـ اليائؿ مف المعمومات يتوجب حفظيا في مجموعة مف النظـ،
وتختمؼ نظـ المعمومات اإلدارية باختالؼ طبيعة عمؿ المنظمة او المنشأة .واف وظيفة االنظمة تنطوي عمى

تصميـ النظاـ المطموب واإلشراؼ عمى المبرمجيف ،كما يعتمد كؿ نظاـ ثانوي عمى النظـ الثانوية األخرى.

فيجب أف تكوف بيانات الطالب المقبوليف بالجامعات قائمة عمى بيانات الطالب الجالسيف إلمتحانات الشيادة
الثانوية.

 أف نظـ المعمومات تعتبر نظماً لدعـ الق اررات اإلدارية وىذه النظـ يمكف تصنيفيا وفؽ المياـ اإلدارية التي
تتعمؽ بيا.
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 أف نظـ المعمومات اإلدارية تكتسب أىمية خاصة فى إجراءات القبوؿ و التسجيؿ ،تقدـ كؿ المعمومات التي
تحتاجيا مختمؼ اإلدارات لممارسة العممية اإلدارية وتسييؿ إحصائية قياس النتائج ومعرفة إسبابيا ،خاصة فيما
يتعمؽ بتعثر الطالب أثناء أجراءات التسجيؿ.

 أف نظاـ القبوؿ االلكترونى لمجامعات و القائـ عمى قاعدة بيانات الطالب الجالسيف لمشيادة الثانوية يمثؿ النقمة

الحقيقة و الحمقة المكممة لنظاـ المعمومات الطالبية بالجامعات السودانية.

 دراسة (األعرجي وعالونة)2002،

واقع وآثار استخدام أنظمة المعمومات المحوسبة في وزارة التربية والتعميم األردنية
ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث وتحميؿ وتقييـ آثار استخداـ أنظمة المعمومات المحوسبة ممثمة بالموظفيف في عدة
مجاالت منيا :األعماؿ اإلدارية ،واألعماؿ المالية ،األعماؿ المكتبية ،اتخاذ الق اررات ،القوى العاممة ،تحديد
المشكالت والعقبات التي تحد مف استخداـ أنظمة المعمومات المحوسبة.

ومن النتائج التي أظيرتيا الدراسة :جاءت أنظمة أتمتة المكاتب في المرتبة األولى مف حيث درجة المعرفة
ودرجة االستخداـ.

 دراسة (الفوزان)2003 ،
نظم المعمومات الحديثة وأثرىا عمى أداء العاممين
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر نظـ المعمومات عمى أداء العامميف في مصمحة الجمارؾ في الرياض،
وكذلؾ التعرؼ عمى المعوقات المؤثرة عمى استخداـ أنظمة المعمومات الحديثة بالمصمحة ،وقد استخدـ الباحث

المنيج الوصفي التحميمي الذي اعتمد عمى االستبانة كأداة لمدراسة ،وبمغ حجـ العينة ( )211موظًفا مف العامميف

في إدارة نظـ المعمومات اإلدارية بمصمحة الجمارؾ .توصمت الدراسة إلى وجود مميزات عديدة الستخداـ نظـ
المعمومات الحديثة في أعماؿ مصمحة الجمارؾ منيا الدقة ،تحسيف األداء ،تقميؿ تكاليؼ التشغيؿ .كما توصمت
إلى وجود معوقات إدارية ومالية وتنظيمية تواجو استخداـ نظـ المعمومات الحديثة مثؿ عدـ المرونة اإلدارية ،قمة
كفاية وخبرة العامميف بالمصمحة لنظـ المعمومات الحديثة ،باإلضافة إلى وجود معوقات تشغيمية وفنية تساىـ في

صعوبة استخداـ نظـ المعمومات الحديثة ومف أىميا عيوب األنظمة المستخدمة وعدـ مواكبتيا لمتطورات السريعة

في مجاؿ الحاسب ،وكثرة أعطاؿ األجيزة ،وعدـ اىتماـ اإلدارة .وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات،
منيا أىمية استخداـ نظـ المعمومات في مصمحة الجمارؾ ،ألنيا تؤدي إلى الدقة في تنفيذ األعماؿ وتحسيف

األداء.
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 دراسة (السعودي)2006،
أثر نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في أداء العاممين في مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية
بينت ىذه الدراسة أثر نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة في أداء العامميف ،حيث تـ ذلؾ بأخذ عينة بمغت
( )369موظؼ مف مجتمع الدراسة.
وتوصمت ىذه الدراسة إلى نتائج من أىميا:
 تصورات المبحوثيف تجاه مستمزمات تشغيؿ نظـ المعمومات جاءت بدرجة مرتفعة.
 تصورات المبحوثيف تجاه األداء الوظيفي جاء بدرجة متوسطة.

 وجود أثر المستمزمات الرئيسة إلدارة تشغيؿ نظاـ المعمومات المحوسبة (المادية والبرمجية والبشرية والتنظيمية)
في األداء الوظيفي.

 أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات دالالت إحصائية بيف تصورات المبحوثيف لمستمزمات تشغيؿ نظـ
المعمومات ،تعزى لممتغيرات الديموغرافية (الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة ،المسمى الوظيفي).

 أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات دالالت إحصائية بيف تصورات المبحوثيف لألداء الوظيفي ،تعزى لممتغيرات
الديموغرافية (الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة ،المسمى الوظيفي).

 دراسة (المعشر والخصبة )2006،بعنوان:
أثر العوامل التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظم المعمومات اإلدارية :دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي
األردني.

إستيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى أثر العوامؿ التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظـ لمعمومات اإلدارية في
القطاع المصرفي األردني ،وأوضحت الدراسة بضرورة إشراؾ العامميف والمستخدميف في عممية تصميـ أنظمة

المعمومات اإلدارية وتطويرىا لما لذلؾ مف أىمية في تحقيؽ الرضا النفسي وتقميؿ أسباب المقاومة ورفع الروح
المعنوية واشعار العامميف بأىميتيـ ،وأوصت الدراسة باستمرار مواكبة التطورات التكنولوجيا في مجاؿ نظـ

المعمومات والحرص عمى استخداـ أجيزة الحاسوب الحديثة والتطبيقات البرمجية المتطورة ،واشراؾ العامميف في
عممية تصميـ النظـ وتطويرىا وتوعية العامميف بأىمية الالمركزية اإلدارية ،كما وأوصت الدراسة بضرورة ربط

دائرة نظـ المعمومات اإلدارية بأعمى مستوى إداري بالمصرؼ واعطائو مرك از متمي از في الييكؿ التنظيمي وربط
كافة المصارؼ العاممة في األردف بشبكة معمومات حديثة.
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 دراسة (بدح)2007 ،
أثر حوسبة العمل عمى األداء في مستشفى الجراحة العصبية بدبي
ىدفت الد ارسة إلى معرفة أثر حوسبة العمؿ عمى أداء العامميف في مستشفى الجراحة العصبية بدبي ،وتوصمت
الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بيف المتغيرات المستقمة (التجييزات ،البرمجيات ،االختصاصيوف المناسبوف،
موارد البيانات) وبيف األداء في المستشفى.

كما وأوصت الدراسة بضرورة العمؿ عمى مواكبة التطوارت في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات وقواعد البيانات
بالشكؿ الذي يمكف المؤسسات الصحية مف زيادة كفاءتيا في مجاؿ استخداـ ىذه األنظمة في تحسيف األداء،

وضرورة إدخاؿ إجراءات رقابية عمى استخدامات األجيزة المستخدمة في المستشفى تحوؿ دوف تعرض أمف

وسرية المعمومات لمضرر والتغيير.
 دراسة (فرحان)2008 ،

دور نظم المعمومات في ترشيد ق اررات الموارد البشرية
تمثمت مشكمة البحث في استكشاؼ دور نظـ المعمومات في إمكانية تحقيؽ الرشد في الق اررات التي تتخذىا
الموارد البشرية في كافة المستويات التنظيمية ،وبما يحقؽ التوازف بيف األىداؼ التي تسعى المنظمة لتحقيقيا عف

طريؽ الموارد البشرية العاممة بيا ،واألىداؼ الخاصة لكؿ مورد بشري عمى حدة ،وكيؼ تعمؿ تمؾ النظـ عمى
التقريب بيف تمؾ األىداؼ بما يؤدي في النياية إلى استمرار الحياة في المنظمة.

مع التأكيد عمى أف نظـ المعمومات ليست ىي العامؿ الوحيد الذي يسيـ في ترشيد ق اررات الموارد البشرية ،بؿ إف

ىناؾ عوامؿ أخرى تؤثر في تحقيؽ الرشد في الق اررات ،وبالتالي فإف ىذا البحث سيفترض ثبات باقي العوامؿ
المؤثرة في رشد الق اررات الصادرة عف الموارد البشرية .وىذا البحث معني بتوضيح دور نظاـ معمومات الموارد
البشرية بشكؿ خاص في ترشيد ق اررات الموارد البشرية ،دوف التطرؽ لباقي النظـ الفرعية األخرى التي تتألؼ منيا

نظـ المعمومات بالمنظمة.
وقد تم التوصل إلى جممة من النتائج ،لعل أىميا:
 أىمية تحري واعتماد الدقة إلى أقصى درجة ممكنة في إدخاؿ بيانات صحيحة دقيقة شاممة لنظاـ المعمومات،

وأف ذلؾ لف يكوف كافياً ما لـ يتـ أيضاً الحرص عمى تحديث تمؾ البيانات أوالً بأوؿ وعدـ إىماؿ ذلؾ أو التراخي

فيو.
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 يجب أف يتجاوز نظاـ معمومات الموارد البشرية دوره التقميدي في عممية اختيار وتعييف الموارد البشرية الجديدة
لمعمؿ في المنظمة.

 يؤدي نجاح نظاـ المعمومات في رفع تقارير حوؿ الموارد التي يتوقع تنحييا عف العمؿ في التوقيت المناسب
إلى مساعدة متخذ القرار عمى اتخاذ القرار المالئـ.

 يؤدي التعامؿ الجاد مع الشكاوى التي ترفعيا الموارد البشرية بالمنظمة إلى ترشيد الق اررات المتخذة بشأنيا.

 عدـ االكتفاء بتمقي ما تجود بو الموارد البشرية في الصناديؽ المخصصة لممقترحات والشكاوى ،بؿ االنتقاؿ
لممبادرة بحث الموارد البشرية عمى تفعيؿ ىذيف العنصريف ،عف طريؽ بذؿ محاوالت متكررة لالنتقاؿ إلييـ

واالقتراب منيـ وتممس ما بداخميـ.

المحور الثالث :الدراسات األجنبٌة:
 دراسة (استيفنز كاىيل وأوفرز مان)1994،
نظم المعمومات المحوسبة وانتاجية القطاع العام
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اثر استخداـ نظـ المعمومات المحوسبة في إنتاجية القطاع العاـ في أربعيف

حكومة والية في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )566مدي اًر في كؿ مستويات اإلدارة

العميا والوسطى والتنفيذية ،وتوصمت الدراسة إلى أف نظـ المعمومات المحوسبة أثرت ايجابياً في كؿ مايمي :عممية

اتخاذ الق اررات اإلدارية ،الق اررات الخاصة بالموارد البشرية ،الق اررات الخاصة بالموارد المالية ،الكفاءة التنظيمية،
القررات
بينما أثرت نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة سمباً في كامف :رضا العامميف ،المشاركة في اتخاذ ا

اإلدارية.

 دراسة كابممان ((1996،Kabbelman
تدريب المستخدم ومشاركتو وأثر ذلك عمى نجاح تطبيق نظام المعمومات
أشارت ىذه الدراسة إلى بعض النتائج النفسية لتدريب المستخدـ النيائي لنظاـ المعمومات وذلؾ في المراحؿ

المبكرة لتنفيذ نظاـ المعمومات.

وقد اىتمت الدراسة بتطبيؽ نظرية االتجاىات السموكية عمى نجاح نظاـ المعمومات ،وتضمف الجانب النظري

التفريؽ بيف اتجاىات المستخدميف نحو عممية تطوير النظاـ واتجاىاتيـ نحو نظاـ المعمومات بعد عممية
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التطوير ،وقد توصمت الدراسة إلى أف اشتراؾ المستخدـ في التدريب ال يسيـ مباشرة بنجاح نظـ المعمومات لكنو
يسيـ في تقدير وضع المستخدـ واحتياجاتو ،ولفيـ نجاح نظاـ المعمومات ضمف مستوى المستخدـ الفردي يجب

أخذ األبعاد النفسية لممستخدـ بعيف االعتبار ،وذلؾ يتطمب معرفة أثر التدريب عمى رضا المستخدـ لنظاـ
المعمومات باإلضافة التجاىيـ نحوه ،وقد بينت الدراسة أف التدريب الذي يتمقاه المستخدـ عمى استخداـ نظاـ
المعمومات يكوف بمثابة تفويض لممستخدـ بالمشاركة بتطوير نظـ المعمومات ،ولذلؾ يصبح التدريب بمثابة حافز

غير مباشر لممستخدـ لقبوؿ النظاـ وىذا ما يؤثر في رضا المستفيد مف نظاـ المعمومات.
 دراسة (ويمسون)1996 ،
استخدام نظام المعمومات المحوسبة في المنظمات العامة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى رضا صانعي القرار عف نظاـ المعمومات المستخدـ ،وقامت ىذه الدراسة

بدراسة أثر المتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المستوى التعميمي) عمى عممية اتخاذ القرار.

وق د وجدت الدراسة أف متخذي القرار لدييـ بعض المخاوؼ مف استخداـ الحاسوب؛ وقد وجدت الدراسة أف
العامميف بحاجة لمتحفيز مف أجؿ تقبؿ النظاـ ،واقترحت الدراسة عمى المنظمة أف تقوـ بتشجيع العامميف عمى

التعبير عف حاجاتيـ مف المعمومات وذلؾ بالتخمص مف حالة القمؽ مف استخداـ الحاسوب.

 دراسة (بويستر)1999 ،

قياس األداء في الحكم المحمي وتقييم الممارسة الفعمية
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدى تداخؿ قياس األداء في اإلدارات المحمية وشممت عينة مف موظفي المستويات

اإلدارية العميا؛ وتوصمت الدراسة إلى وجود تركيز عمى تحسيف نوعية الخدمة ،المعمومات المرتدة مف الزبائف في
القطاع العاـ ،ومف أىـ عناصر تقييـ األداء التي تستخدميا اإلدارات :تحسيف نوعية الق اررات ،تحسيف نوعية

الخدمة ،تقميؿ التكاليؼ ،تحمؿ المسؤولية مف قبؿ المديريف ،تحسيف دافعية العامميف ،زيادة تركيز العامميف عمى
أىداؼ المنظمة.

 دراسة )(Supattra, 2007
Information
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ىدفت الدراسة إلى قياس أثر نظـ المعمومات اإلدارية وتكنولوجيا المعمومات عمى كفاءة إدارة الشركة وعمى

استراتيجية األعماؿ فييا .واعتمدت الدراسة عمى أسموب االستبانة الستقصاء آراء ( )170مدير تنفيذي مف

مؤسسات مختمفة في تايمند .وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف نظـ المعمومات اإلدارية وتكنولوجيا
المعمومات تزيد مف فاعمية المنظمة وكفاءة أدائيا وتحسف العمؿ االستراتيجي فييا ،وأنو كمما كاف االعتماد عمى

المعمومات أكثر ،زادت الحاجة إلى تكنولوجيا المعمومات ،وأنو كمما زاد االعتماد عمى نظـ المعمومات اإلدارية
وتكنولوجيا المعمومات كمما زادت كفاءة المنظمة وزادت فعاليتيا ،وكمما تحسنت ثقافة العامميف في المؤسسة نحو

كفاءة األداء وفعاليتو كمما ساىـ ذلؾ وبشكؿ كبير في زيادة الكفاءة.

 دراسة ()Jerry & William, 2005
Measuring the Performance of Information System: A Functional Scorecard
ىدفت الدراسة إلى تطوير أداة (نموذج) لقياس نظـ المعمومات باالعتماد عمى نماذج المدخالت والمخرجات
لوظائؼ نظـ المعمومات المستخدمة لدعـ كفاءة العمميات الوظيفية وتحسيف أداء المؤسسات .والنموذج األوؿ

المقترح في ىذه الدراسة يحتوى عمى ثالث مخرجات واتجاىات لمتقييـ وىى كفاءة النظاـ ،وفاعمية المعمومات،
وكفاءة الخدمة.وتتمثؿ كفاءة النظاـ في سيولة استخدامو ،واستجابتو السريعة وكذلؾ أثره عمى أداء العامميف،
وفاعمية المعمومات المتمثمة في التصميـ واالستعماؿ والقيمة وكذلؾ أثرىا عمى أداء العامميف ،وكفاءة الخدمة

المتمثمة في جميع األنشطة التي تمتد بداية مف تطوير النظاـ وحتى استخدامو في الدعـ واالستشارة .ولمتأكد مف
فاعمية النظاـ تـ تطبيقو عمى ( )346مستخدـ لمنظاـ في ( )149مؤسسة ،حيث وزعت استبانو عمى العامميف

ليذا النظاـ لقياس ىذه االتجاىات الثالثة كؿ اتجاه عمى حده وتـ التأكد مف فاعمية النموذج وتأثيره االيجابي عمى

فاعمية المنظمات وتحسيف كفاءة العمميات.

 دراسة ()Beard & Wen, 2007

Reducing the threat levels for Accounting Information Systems Challenges for
Management, Accountants, Auditors, and Academicians

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة التيديدات التي تواجو نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية وأمف المعمومات،

وتحديد العالقة بيف مستويات التيديد المختمفة ،ودرجة قوة إدارة الشركة فضالً عف درجة أمف المعمومات فييا.

وقد حددت الدراسة أنو عند مستوى التيديد الحذر يمكف اتخاذ مجموعة مف الق اررات المالية واإلدارية واالستثمارية
الرشيدة ألنيا تستند إلى معمومات مالءمة وشفافة وموثوؽ بيا ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج
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أىميا أف تطبيؽ مستوى مالئـ مف الضوابط الرقابية يضمف إنتاج معمومات مالية يمكف االعتماد عمييا إنما يقع
عمى عاتؽ اإلدارة في الشركة .كما توصمت إلى أف إدراؾ خطر التيديد الذي تواجيو الشركات إنما يقع عمى

عاتؽ المحاسبيف واإلدارة ومحممو النظـ ،وأف عمييـ أف اإلبالغ عف األخطار الناجمة عف التيديدات التي تواجييا

أنظمة المعمومات في الشركة.
 .1التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة التي تناولت دور نظـ المعمومات اإلدارية في تقييـ األداء ،قاـ
الباحث بتجميع العديد مف الدراسات التي تساعد في الدراسة التي يقوـ بيا ومف ىذه الدراسات دراسة
(شاىيف )2010،التي تناولت مدي فاعمية نظاـ تقييـ األداء فى الجامعات الفمسطينية وأثره عمى األداء الوظيفي
لمعامميف ،ودراسة (عدواف )2006،التي درست واقع تقييـ أداء العامميف فى مراكز التدريب الميني في قطاع غزة،
ودراسة(الشنتؼ )2000،التي تناولت نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة ودورىا في عممية صنع القرار في البنوؾ

العاممة في قطاع غزة ،ودراسة (إسميـ )2007،التي تناولت سمات األزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية
ودور المعمومات في حؿ األزمات ،ودراسة (أبو سبت )2005 ،التي درست دور نظـ المعمومات اإلدارية في

صنع الق اررات في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،ودراسة (العمري )2009،التي درست أثر نظـ المعمومات
اإلدارية المحوسبة عمى أداء العامميف في شركة اإلتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة ،ودراسة (مرتجي)2013،
التي تناولت فعالية نظاـ تقييـ األداء السنوي لمعممى المرحمة الثانوية وعالقتو باألداء الوظيفي في قطاع غزة،

وزرة المالية في قطاع
ودراسة (الحمبي )2010 ،التي درست نظـ المعمومات اإلدارية وأثرىا عمى الالمركزية في ا
غزة و دراسة (الشرفا )2004،التي تناولت تقييـ نظـ المعمومات المستخدمة في و ازرة الصحة بقطاع غزة ،ودراسة

(المعشر والخصبة )2006 ،التي درست أثر العوامؿ التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظـ المعمومات اإلدارية في
المصارؼ األردنية ،ودراسة (الفوزاف )2003 ،التي تطرقت إلي نظـ المعمومات الحديثة وأثرىا عمى أداء العامميف
ودراسة (فرحاف )2008،التي درست دور نظـ المعمومات اإلدارية في ترشيد ق اررات الموارد البشرية ،ودراسة

(بدح )2007،التي تناولت أثر حوسبة العمؿ داخؿ مستشفي الجراحة العصبية بدبي ،ودراسة (النظاري)1990،
التي تناولت نظـ المعمومات وأثرىا عمى فاعمية إتخاذ القرار بداخؿ المصارؼ األردنية ودراسة (الشناؽ)1994،

التي درست أثر نظـ المعمومات اإلدارية عمى األداء المؤسسي في الشركات األردنية ودراسة (إسماعيؿ)1999 ،
التي درست قياس مواقؼ المستفيديف تجاه أنظمة المعمومات اإلدارية في منطمات القطاع الصناعي في األردف،

و (أحمد )2000،التي تناولت نظـ المعمومات اإلدارية وأىميتيا في إتخاذ الق اررات في دائرة القبوؿ والتسجيؿ في
الجامعات السودانية ،ودراسة (األعرجي وعالونة )2002 ،التي بينت واقع وأثار إستخداـ نظـ المعمومات

المحوسبة في و ازرة التربية والتعميـ األردنية ،ودراسة (السعودي )2006 ،التي درست أثر نظـ المعمومات اإلدارية
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المحوسبة عمى أداء العامميف في مؤسسة الضماف اإلجتماعي األردنية ،ودراسة (استيفنز كاىيؿ وأوفرز
ماف )1994،التي تناولت نظـ المعمومات وانتاجية القطاع العاـ.
وقد وجد الباحث أف الدراسات التي تناولت دور نظـ المعمومات اإلدارية في عممية تقييـ األداء ،قد تناولت دور
تطرقت لدراسة نظـ المعمومات كأحد األبعاد الفرعية في الدراسة،
نظـ المعمومات اإلدارية بشكؿ عاـ ،وبعضيا ّ
وذلؾ بالرغـ مف اتفاؽ الباحثيف عمى أىمية الموضوع ،ولكف اتضح لمباحث أنو يوجد اىتماـ كبير بموضوع نظـ

المعمومات اإلدارية في الدراسات األجنبية ،فأغمب الدراسات الخاصة بنظـ المعمومات اإلدارية تـ تطبيقيا في بيئة
أجنبية.
مف ناحية أخرى الدراسات التي تناولت نظـ المعمومات اإلدارية تطرقت لدراستيا ودراسة أثرىا عمى أداء العامميف،
أو أثرىا عمى أداء المنظمات ،كما درست دورىا في عممية صنع الق اررات ،باإلضافة إلى دراسة خصائص ىذه
النظـ .باإلضافة لذلؾ وجد الباحث بعض الدراسات العربية التي درست أثر االجراءات اإلدارية ،والعوامؿ
التنظيمية والتقنية بشكؿ عاـ عمى فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية .ومف الجدير بالذكر أف الباحث وجد قمة في

الدراسات التي تناولت نظـ المعمومات اإلدارية في فمسطيف.
1.1

أوجو اإلتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

اشتركت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخداميا المنيج الوصفي التحميمي الذي يناسب طبيعة ىذه
الدراسة ،وكذلؾ في استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة.

1.2

أوجو اإلستفادة من الدراسات السابقة:
 oأفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تحديد محاور ومتغيرات الدراسة.
 oأفاد الباحث مف الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة واألساليب اإلحصائية المناسبة.
 oأفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تكويف االستبانة.
 oإعداد اإلطار النظري.
 oأفاد الباحث مف كتب الدراسات السابقة ومراجعيا.
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1.3

أوجو التميز عن الدراسات السابقة:
 oوضحت ىذه الدراسة دور نظـ المعمومات اإلدارية بأبعاده في عممية تقييـ األداء في وكالة
الغوث الدولية.
 oركزت ىذه الدراسة عمى أبعاد نظـ المعمومات اإلدارية في وكالة الغوث الدولية.
 oتناولت الدراسة برنامج تقييـ األداء اإللكتروني الجديد في قياس أداء الموظفيف في دوائر وكالة
الغوث كافة ،ولـ تقتصر عمى دوائر محددة كالدراسات السابقة.

 oتناولت الدراسة متغيرات جديدة لنظـ المعمومات اإلدارية ،لـ يتـ البحث فييا مسبقاً في دراسات

أخري.
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الفصل الرابع
اإلجراءات المنيجية لمدراسة
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مقدمــــــــة:
يتناوؿ ىذا الفصؿ كؿ اإلجراءات المنيجية المتبعة في ىذه الدراسة ،والسيما أف المنيجية العممية ىي

نسؽ مف القواعد واإلجراءات التي يعتمد عمييا البحث العممي ،وىذا النسؽ مرف وغير مغمؽ ،لذا فيو غير منزه
عف الخطأ ،إال أنو يبقى أساسياً في تدويف المعمومات والبيانات التي يحتاجيا أي باحث إلنجاز وتحقيؽ أىداؼ

بحثو ،كما أف المنيج العممي يمزـ الباحث بالدقة والموضوعية ،ويضمف حياده النسبي الموضوعي بعيداً عف
أىوائو وميولو الشخصي ،وبالتالي يمزـ الباحث بعدـ إبداء رأيو الشخصي دوف تعزيزه بآراء ليا قيمتيا العممية،
والتقيد بإخضاع أي رأي لمنقد ،فال رأي فوؽ النقد والنقاش ميما كانت درجة الثقة فيو ،إذ ال توجد حقيقة راسخة

بذاتيا.

وقد استعرض الباحث في ىذا الفصؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة عمى عدة خطوات تمثمت في :منيج

(أسموب) الدراسة ،ومجتمع وعينة الدراسة ،وخصائص عينة الدراسة ،وأداة الدراسة ،ومحاور الدراسة ،وصدؽ أداة
الدراسة وصالحيا وثباتيا ،وأساليب التحميؿ االحصائي التي تـ االعتماد عمييا في تحميؿ بيانات الدراسة.
أوالً :منيج الدراسة

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لكونو مف أكثر المناىج استخداماً في دراسة الظواىر

االجتماعية واإلنسانية ،وألنو يناسب الظاىرة موضوع الدراسة ،حيث أف المنيج الوصفي التحميمي يرتكز عمى
وصؼ دقيؽ لظاىرة أو موضوع محدد عمى صورة نوعية أو كمية رقمية بيدؼ فيـ مضمونيا ،وبشكؿ عاـ يعرؼ

المنيج الوصفي التحميمي عمى أنو أسموب مف أساليب التحميؿ المرتكز عمى معمومات كافية ودقيقة عف موضوع
محدد مف خالؿ فترات زمنية محدودة وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى نتائج عممية يتـ تفسيرىا بطريقة موضوعية

بما ينسجـ مع المعطيات الفعمية لمظاىرة (عبيدات وآخروف ،1999 ،ص.)46
وفي ىذه الدراسة تـ استخداـ ىذا المنيج لدراسة "دور نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في تقييم األداء في

وكالة الغوث الدولية-األونروا بقطاع غزة".

ومف خصائص المنيج الوصفي التحميمي أنو ال يقؼ عند حدود وصؼ الظاىرة موضوع البحث ،ولكنو يذىب

إلى أبعد مف ذلؾ فيحمؿ ،ويفسر ،ويقارف ،ويقيـ أمالً في التوصؿ الي تعميمات ذات معنى يزيد بيا رصيد
معارفنا عف تمؾ الظاىرة ،وتسيـ في تطوير واقع الظاىرة المقصودة والوقوؼ عمى أىـ إيجابياتيا وسمبياتيا
ومحاولة تحسيف السمبيات وتطوير اإليجابيات المتعمقة بالظاىرة قيد الدراسة.
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ثانياً :مجتمع الدراسة وعينة الدراسة
يتكوف مجتمع الدراسة مف موظفى وكالة الغوث في قطاع غزة الخاضعيف لبرنامج التقييـ اإللكتروني

والبالغ عددىـ  12288موظؼ( .المصدر :دائرة الموارد البشرية –األونروا.)2015 ،

ويشمؿ إطار المعاينة اإلحصائية عمى كافة موظفي برامج وكالة الغوث في قطاع غزة ،الذيف يستخدموف

ويتبعوف لنظاـ التقييـ اإللكتروني المعموؿ بو في وكالة الغوث الدولية .وبسبب االختالؼ في عدد الموظفيف في
كؿ برنامج مف برامج وكالة الغوث في قطاع غزة ،قاـ الباحث باتباع أسموب المعاينة الطبقية وفؽ التوزيع

النسبي .والجدوؿ رقـ ( )4.1يوضح عدد الموظفيف في كؿ برنامج مف البرامج والنسبة المئوية التي يشكميا
البرنامج.
جدوؿ رقـ ()4.1
يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب برامج وكالة الغوث في قطاع غزة
أعداد الموظفين (الخاضعين

البرنامج

لبرنامج تقييم األداء)

النسبة

برنامج التعميـ

9735

79.22%

برنامج الخدمات

309

2.51%

برنامج الصحة

917

7.46%

اليندسة

513

4.17%

الموارد البشرية

33

0.27%

المشتريات

11

0.09%

الدائرة المالية

17

0.14%

الخدمات اإلدارية

35

0.28%

مكتب العمميات +اإلعالـ +اإلدارة +المكتب القانوني +المشاريع

96

0.78%

ISO

14

0.11%

األمف والحماية

212

1.73%

Logistics

355

2.89%

دائرة التمويؿ الصغير ()MMP

41

0.33%

12288

100.00%

المجموع

(المصدر :دائرة الموارد البشرية ،وكالة الغوث)2015-
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ولتحديد حجـ العينة المناسب لمدراسة تـ استخداـ معادلة مدخؿ رابطة التربية األمريكية لػ كيرجسي ومورجاف
( ،)Kergcie & Morgan 1970وذلؾ وفؽ الصيغة الموضحة أدناه.

حيث أن:

 : nحجـ العينة المطموب.
 : Nحجـ مجتمع البحث.

 : Pمؤشر السكاف أو نسبة المجتمع واقتراح كيرجيسي ومورجاف اف تساوي .0.5

ME

 :نسبة الخطأ الذي يمكف التجاوز عنو وأكبر قيمة لو .0.05

 :قيمة مربع كاي بدرجة حرية واحدة =  3.86عند مستوى ثقة =  0.95أو مستوى داللة .0.05

وبعد التعويض في المعادلة السابقة تـ التوصؿ ألف حجـ عينة الدراسة المناسب ( )386موظؼ مف أصؿ المجتمع

وبناء عميو قاـ الباحث بتوزيع حجـ العينة الكمي عمى برامج الوكالة وفؽ الوزف النسبي لكؿ برنامج.
المتاح (،)12288
ً
والجدوؿ رقـ ( )4.2يوضح توزيع افراد عينة الدراسة حسب البرنامج وفقاً لمتوزيع النسبي الطبقي.
جدوؿ رقـ ()4.2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نسبة كل برنامج من برامج الوكالة
البرنامج

النسبة

حجم العينة المطموب

برنامج التعميم

79.22%

301

برنامج الخدمات

2.51%

10

برنامج الصحة

7.46%

29

اليندسة

4.17%

16

الموارد البشرية

0.27%

2

المشتريات

0.09%

1

الدائرة المالية

0.14%

1

الخدمات اإلدارية

0.28%

2

0.78%

3

ISO

0.11%

1

األمن والحماية

1.73%

7

Logistics

2.89%

11

دائرة التمويل الصغير ()MMP

0.33%

2

المجموع

100.00%

386

مكتب العمميات +االعالم +االدارة +المكتب القانوني+
المشاريع

(المصدر :دائرة الموارد البشرية ،وكالة الغوث)2015-
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بناء عمى ما سبؽ وقبؿ توزيع االستبانات بالكامؿ تـ جمع بيانات مف عينة استطالعية بعدد ( )53استبانة
ً
بغرض التحقؽ مف صدؽ وثبات أداة الدراسة ،وبعد التأكد مف صدؽ وثبات أداة الدراسة تـ توزيع االستبانات

عمى العدد الكمي لعينة الدراسة.
ثالثاً :نسبة االسترداد

بعد االنتياء مف عممية جمع البيانات واسترداد االستبانات التي تـ توزيعيا استرد الباحث ( )373استبانة صالحة
لمتحميؿ مف أصؿ حجـ العينة الكمي والبالغ عددىا ( ،)386وبذلؾ تكوف نسبة االسترداد ( ،)%96.6والجدوؿ
رقـ ( ) 4.3يوضح عدد االستبانات الموزعة عمى موظفي كؿ برنامج مف برامج وكالة الغوث في قطاع غزة،
وعدد االستبانات المستردة ونسبة االسترداد مف كؿ برنامج.

حيث يالحظ أف الحد األدنى لنسبة االسترداد بمغ ( )%90.9وذلؾ لبرنامج الموجستيات ( )Logisticsوباقي

نسب االسترداد لمبرامج األخرى كانت أعمى مف ذلؾ.

جدوؿ رقـ ()4.3

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد االستبانات المستردة ونسبة استرداد كل برنامج
عدد

البرنامج

االستبانات عدد

االستبانات

نسبة االسترداد

الموزعة

المستردة

برنامج التعميم

301

291

96.7%

برنامج الخدمات

10

10

100.0%

برنامج الصحة

29

28

96.6%

اليندسة

16

15

93.7%

الموارد البشرية

2

2

100.0%

المشتريات

1

1

100.0%

الدائرة المالية

1

1

100.0%

الخدمات اإلدارية

2

2

100.0%

3

3

100.0%

ISO

1

1

100.0%

األمن والحماية

7

7

100.0%

Logistics

11

10

90.9%

MMP

2

2

100.0%

المجموع

386

373

96.6%

مكتب

العمميات+

القانوني +المشاريع

االعالم+االدارة+المكتب
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رابعاً :خطوات إعداد أداة الدراسة (االستبانة)
قاـ الباحث بإعداد استبانة لدراسة دور نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة في تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية
بقطاع غزة ،وذلؾ مف خالؿ اتباع الخطوات التالية:

 .1مراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منيا في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.
 .2تـ إعداد مسودة أولية لالستبانة مف أجؿ تقيميا وعرضيا عمى المشرفيف وأخذ أراءىـ حوؿ صالحية االستبانة

ليذه الدراسة.

 .3تـ عرض االستبانة عمى المشرفيف والنقاش معيـ حوؿ مالءمة فقرات االستبانة ومتغيراتيا لقياس ما وضعت
لقياسو وقدرتيا عمى التعبير عف مضموف البحث.

 .4إعادة ترتيب محاور وأبعاد االستبانة واعادة صياغة فقراتيا وفؽ التعديالت التي أبداىا المشرفيف.
 . 5تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية وعرضيا عمى عدد مف المحكميف مف ذوي الخبرة مف دكاترة
ومختصيف ،والممحؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

 . 6في ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أو اإلضافة أو التعديؿ لتستقر

االستبانة في صورتيا النيائية كما في ممحؽ رقـ (.)1
خامساً :محتويات أداة الدراسة (االستبانة)

تكونت االستبانة مف ثالثة أقساـ رئيسية ،يتكوف القسم األول من جزئين ،حيث يعبر الجزء األول عن البيانات

الشخصية ألفراد عينة الدراسة والتي تمثمت في (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات
الخدمة) ،أما الجزء الثاني ويتمثل بمتغير (الدائرة /البرنامج) ،فيما يتكوف القسـ الثاني مف محاوريف رئيسييف،
يتمثؿ المحور األول "نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة" :والذي يعبر عف المتغير المستقؿ بأبعاده المختمفة،
بينما يتكوف ىذا المحور مف ( )42فقرة موزعة عمى أبعاد المتغير المستقؿ المختمفة .اما المحور الثاني :والذي
يعبر عف المتغير التابع ويتكوف ىذا القسـ مف ( )15فقرة .والجدوؿ رقـ ( )4.4أدناه يوضح ذلؾ.
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جدوؿ رقـ ()4.4
يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة عمى المحاور واألبعاد المكونة ليا
المحاور

األبعاد

األول

عدد الفقرات

البعد األول

المتخصصون الفنيون

5

البعد الثاني

المستخدمون

7

البعد الثالث

األجيزة

5

البعد الرابع

البرمجيات

12

البعد الخامس

الشبكات

8

البعد السادس

قواعد البيانات

5

أبعاد نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ككل (المتغير المستقل)

42

تقييم األداء (المتغير التابع)

15

الثاني

47

مجموع الفقرات

سادساً :تصحيح أداة الدراسة (االستبانة):
استخدـ الباحث تدريج خماسي وفؽ مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة ،بحيث تعرض فقرات

االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة ومقابؿ كؿ فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتيـ عمييا وتُعطى فيو
اإلجابات أوزاف رقمية تمثؿ درجة االجابة عمى الفقرة ،كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ (.)4.5
جدوؿ رقـ ()4.5
تصحيح اداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي
اإلجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

حيث يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )4.5أعاله بأف الفقرة التي يتـ الموافقة عمييا بشدة تأخذ الدرجة ( ،)5والفقرة التي

يتـ الموافقة عمييا تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكوف نتيجة اإلجابة عمييا محايد تأخذ الدرجة ( ،)3في حيف

أف الفقرة التي تكوف اإلجابة عمييا غير موافؽ تأخذ الدرجة ( ،)2وكذلؾ الفقرة التي يجاب عمييا غير موافؽ بشدة
تأخذ الدرجة ( ،) 1ولتحديد مستوى الموافقة عمى كؿ فقرة مف الفقرات وكؿ بعد مف األبعاد وكؿ محور مف محاور
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ضمف أداة الدراسة ،تـ االعتماد عمى قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزف النسبي والجدوؿ رقـ ( )4.6أدناه يوضح
مستويات الموافقة استناداً لخمس مستويات (منخفض جداً ،منخفض ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً).
جدوؿ رقـ ()4.6
مستويات الموافقة عمى فقرات وأبعاد ومحاور الدراسة
مستوى الموافقة

منخفض جداً

منخفض

متوسط

الوسط الحسابي

أقل من 08.1

 08.1إلى 9832

الوزن النسبي

أقل من %5.

%5.

مرتفع

98.1
5852

إلى 58.1
.802

إلى

إلى %39

إلى %..

إلى

%..82

%3082

%.582

مرتفع جداً
أكبر من .891
أكبر من %..

وىذا يعطي داللة واضحة عمى أف المتوسطات التي تقؿ عف ( )1.81تدؿ عمى وجود درجة منخفضة جداً مف
الموافقة عمى الفقرة أو البعد أو المحور بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً مف عدـ الموافقة ،أما المتوسطات التي

تتراوح بيف ( )2.59-1.81فيي تدؿ عمى وجود درجة منخفضة مف الموافقة بمعنى درجة مرتفعة مف عدـ

الموافقة عمى الفقرات أو األبعاد والمحاور ،بينما المتوسطات التي تتراوح بيف ( )3.39-2.61فيي تدؿ عمى

وجود درجة متوسطة مف الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الفقرة أو البعد أو المحور المقصود ،كما أف
المتوسطات التي تتراوح بيف ( )4.19-3.41تدؿ عمى وجود درجة مرتفعة مف الموافقة ،في حيف أف المتوسطات

التي تساوي وتزيد عف ( )4.21تدؿ عمى وجود درجة مرتفعة جداً مف الموافقة ،وىذا التقسيـ تـ تحديده وفؽ
مقياس ليكرت الخماسي الذي تـ اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

سابعاً :صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة):
أ .صدق أداة الدراسة:
.0الصدق المرتبط بالمحتوى (الصدق الظاىري):
يستخدـ أسموب الصدؽ الظاىري ،بيدؼ التأكد مف مدى صالحية االستبانة ومالءمتيا ألغراض البحث ،ويتـ

ذلؾ مف خالؿ عرض أداة الدراسة عمى مجموعة مف المحكميف ذوي الخبرة والمختصيف بالموضوع قيد البحث،
ويطمب منيـ إبداء الرأي فيما يتعمؽ بمدى صدؽ وصالحية كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ومدى ومالءمتيا لقياس
ما وضعت لقياسيو ووصؼ الموضوع الذي اعدت مف أجؿ البحث فيو ،كما يطمب منيـ إبداء وجية النظر فيما

تحتويو أداة الدراسة وادخاؿ التعديالت الالزمة والتي يرونيا مف وجية نظرىـ.
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وبناء عميو عرضت االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف مختمؼ الجامعات والتخصصات ،حيث قدـ السادة
ً
المحكميف العديد مف التعديالت عمى أداة الدراسة ،حيث قاـ الباحث باألخذ بيذه التعديالت وأعاد صياغة
االستبانة في ضوء المالحظات التي قدميا المحكميف ،حتى أخذت االستبانة شكميا النيائي.

.2صدق األبعاد الفرعية:
يتـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة باستخداـ طريقة صدؽ األبعاد الفرعية ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ حساب معامؿ
االرتباط بيف الدرجة الكمية لالستبانة والمحاور واألبعاد الفرعية المكونة ليا ،حيث تشير النتائج الموضحة

بالجدوؿ رقـ ( )4.7أف معامالت االرتباط عمى مستوى األبعاد الفرعية لممحور األوؿ تراوحت بيف ()0.732
وذلؾ لمبعد األوؿ "المتخصصون الفنيون" ،و ( )0.958وذلؾ لمبعد الرابع "البرمجيات".
وعمى مستوى المحاور ككؿ بمغ معامؿ ارتباط المحور األوؿ "نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة" بالدرجة الكمية

لالستبانة ( ،)0.987بينما بمغ معامؿ ارتباط المحور الثاني "تقييم األداء" بالدرجة الكمية لالستبانة (،)0.943

وكانت جميع معامالت االرتباط (الصدؽ) ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05ويشير ذلك لوجود درجة
ممتازة من صدق األبعاد الفرعية والمحاور الرئيسية لمبيانات التي تم جمعيا من قبل أفراد عينة الدراسة.
جدوؿ رقـ ()4.7
معامالت االرتباط (الصدق) بين الدرجة الكمية لالستبانة والمحاور واالبعاد الفرعية
المحاور

المحور األول

عدد

األبعاد

الفقرات

االرتباط

الداللة

البعد األول

المتخصصون الفنيون

5

*0.732

0.000

البعد الثاني

المستخدمون

7

*0.931

0.000

البعد الثالث

األجيزة

5

*0.865

0.000

البعد الرابع

البرمجيات

12

*0.958

0.000

البعد الخامس

الشبكات

8

*0.932

0.000

البعد السادس

قواعد البيانات

5

*0.873

0.000

42

*0.987

0.000

15

*0.943

0.000

أبعاد نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ككل
المحور الثاني

معامل

مستوى

تقييم األداء

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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.3صدق االتساق الداخمي:
يقصد باالتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع البعد أو المحور الذي تنتمي إليو ىذه

الفقرة ،ويتـ التحقؽ مف وجود صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة
والدرجة الكمية لمبعد أو المحور الذي تنتمي إليو ،وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف مدى صدؽ االستبانة ككؿ ،وفيما يمي
عرض لنتائج التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة حسب األبعاد والمحاور التي تتكوف منيا.

 580صدق أبعاد المحور األول (نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة)
 58080صدق البعد األول "المتخصصون الفنيون"
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )4.8أف معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد األوؿ " المتخصصون

الفنيون" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيـ معامالت صدؽ االتساؽ لفقرات

البعد بيف ( )0.648لمفقرة األولى التي تنص عمى "يوجد في األونروا قسم مسؤول عن تكنولوجيا المعمومات" و

( )0.789لمفقرة الرابعة التي تنص عمى " يوجد في قسم تكنولوجيا المعمومات متخصصين فنيين (محممي
بيانات)".
جدوؿ رقـ ()4.8
معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات البعد األول "المتخصصون الفنيون"
رقم

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

يوجد في األونروا قسم مسؤول عن تكنولوجيا المعمومات.

*0.648

0.000

2

يعمل قسم تكنولوجيا المعمومات عمى تأمين األجيزة.

*0.778

0.000

3

يعمل قسم تكنولوجيا المعمومات عمى تخزين البيانات.

*0.740

0.000

4

يوجد في قسم تكنولوجيا المعمومات متخصصين فنيين (محممي بيانات).

*0.789

0.000

5

يحصل المتخصصون الفنيون (المبرمجون) عمى تأىيل عالي.

*0.698

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
 58089صدق البعد الثاني " المستخدمون"
يتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )4.9أف جميع معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثاني "المستخدمون"،
ذات داللة إحصائية عند مستوى ،0.05حيث تراوحت قيـ معامالت صدؽ االتساؽ لفقرات البعد بيف ()0.679
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لمفقرة السادسة التي تنص عمى "نظام تقييم األداء اإللكتروني سيل الفيم والتطبيق" و ( )0.858لمفقرة الثانية
التي تنص عمى "المعايير التي تستخدميا األونروا لتقييم األداء اإللكتروني واضحة".
جدوؿ رقـ ()4.9
معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات البعد الثاني "المستخدمون"
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.705

0.000

2

المعايير التي تستخدميا األونروا لتقييم األداء اإللكتروني واضحة.

*0.858

0.000

3

معايير تقييم األداء اإللكتروني المستخدمة موضوعية.

*0.785

0.000

4

عممية تقييم األداء اإللكتروني في األونروا تعطي الحق في االعتراض والتظمم.

*0.636

0.000

5

يتم النظر بالتظممات بشكل جدي.

*0.723

0.000

6

نظام تقييم األداء اإللكتروني سيل الفيم والتطبيق.

*0.679

0.000

7

يتم توفير التغذية الراجعة بعد عممية تقييم األداء اإللكتروني مباشرة

*0.731

0.000

رقم
1

الفقرة
يراعي نظام تقييم األداء اإللكتروني المطبق في األونروا الوصف الوظيفي المحدد

لعممي.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

 58085صدق البعد الثالث "األجيزة"
يتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )4.10أف جميع معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثالث "األجيزة"،
ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيـ معامالت صدؽ االتساؽ لفقرات البعد بيف ()0.648
لمفقرة األولى التي تنص عمى "يعتمد نظام تقييم األداء اإللكتروني بشكل كامل عمى الحاسوب" و ()0.827

لمفقرة الثانية التي تنص عمى " تتمتع األجيزة بمواصفات تشغيمية مناسبة".
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جدوؿ رقـ ()4.11
معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات البعد الثالث "األجيزة"
معامل

مستوى

رقم

الفقرة

1

يعتمد نظام تقييم األداء اإللكتروني بشكل كامل عمى الحاسوب.

*0.000 0.648

2

تتمتع األجيزة بمواصفات تشغيمية مناسبة.

*0.000 0.827

3

تتمتع األجيزة بقدرة تخزينية مناسبة.

*0.000 0.743

4

األجيزة المستخدمة تتوافق مع طبيعة العمل.

*0.000 0.805

5

يتم عمل صيانة لألجيزة بشكل دوري.

*0.000 0.795

االرتباط

الداللة

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
 5808.صدق البعد الرابع "البرمجيات"
يتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )4.11أف جميع معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الرابع "البرمجيات"،
جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيـ معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات

البعد بيف ( )0.582لمفقرة األولى التي تنص عمى "يتميز برنامج تقييم األداء اإللكتروني بالمرونة في عممية
تبادل المعمومات بين األطراف المستفيدة من النظام" و ( )0.797لمفقرة الثامنة التي تنص عمى " تتوافق

البرمجيات المستخدمة في نظام تقييم األداء اإللكتروني مع األجيزة داخل المنظمة".
جدوؿ رقـ ()4.11

معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات البعد الرابع "البرمجيات"
معامل

رقم

الفقرة

1

يتميز برنامج تقييم األداء اإللكتروني بالمرونة في عممية تبادل المعمومات بين

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.582

0.000

2

يتميز برنامج تقييم األداء اإللكتروني بالسيولة في عممية اإلستخدام.

*0.754

0.000

3

يقوم برنامج تقييم األداء اإللكتروني بتحميل البيانات بشكل مناسب.

*0.603

0.000

4

يقوم برنامج تقييم األداء اإللكتروني بتمخيص البيانات.

*0.742

0.000

5

تتناسب البرمجيات المستخدمة في برنامج تقييم األداء اإللكتروني مع بيئة العمل.

*0.692

0.000

6

يتم تحديث برنامج تقييم األداء اإللكتروني بما يناسب حاجة العمل.

*0.719

0.000

7

تتوافق البرمجيات المستخدمة في نظام تقييم األداء اإللكتروني مع الشبكة داخل *0.751

0.000

األطراف المستفيدة من النظام.
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المنظمة.
8

تتوافق البرمجيات المستخدمة في نظام تقييم األداء اإللكتروني مع األجيزة داخل

9

يتمتع برنامج تقييم األداء اإللكتروني بالشمولية.

*0.763

10

يتمتع برنامج تقييم األداء اإللكتروني بالدقة.

*0.790

0.000

11

يتمتع برنامج تقييم األداء اإللكتروني بتصميم مناسب.

*0.790

0.000

12

توجد رقابة عمى البيانات في نظام تقييم األداء اإللكتروني بيدف سالمة عممية

*0.733

0.000

المنظمة.

التشغيل.

*0.797

0.000
0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
 58083صدق البعد الخامس "الشبكات"
يتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )4.12أف جميع معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الخامس "الشبكات"،
جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيـ معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات

البعد بيف ( )0.379لمفقرة الثامنة التي تنص عمى "يوجد شبكة حاسوب داخمية" و ( )0.886لمفقرة الرابعة التي
تنص عمى " الشبكة محمية من االختراق والعبث بالمعمومات".
جدوؿ رقـ ()4.12

معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات البعد الخامس "الشبكات"
رقم

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

يوجد شبكة حاسوب داخمية.

*0.652

0.000

2

تتمتع الشبكة الداخمية لمحاسوب باالستقرار.

*0.847

0.000

3

يتم صيانة الشبكة بشكل دوري.

*0.810

0.000

4

الشبكة محمية من االختراق والعبث بالمعمومات.

*0.886

0.000

5

المستخدمون مؤىمون لمتعامل مع الشبكة.

*0.793

0.000

6

تتمتع الشبكة بالمرونة من الناحية الفنية.

*0.784

0.000

7

تتمتع الشبكة بالسرعة المناسبة.

*0.837

0.000

8

يوجد شبكة حاسوب داخمية.

*0.379

0.025

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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 5808.صدق البعد السادس "قواعد البيانات"
يتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )4.13أف جميع معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد السادس "قواعد

البيانات" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيـ معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي

لفقرات البعد بيف ( )0.748لمفقرة األولى التي تنص عمى "ىناك نظام حماية لقواعد البيانات المستخدمة في

عممية تقييم األداء اإللكتروني" و ( )0.859لمفقرة الثانية التي تنص عمى "تتميز قواعد البيانات بالقدرة الكبيرة
عمى التخزين".
جدوؿ رقـ ()4.13
معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات البعد السادس "قواعد البيانات"
رقم

الفقرة

1

ىناك نظام حماية لقواعد البيانات المستخدمة في عممية تقييم األداء

2

تتميز قواعد البيانات بالقدرة الكبيرة عمى التخزين.

*0.859

3

توفر قواعد البيانات عممية استرجاع البيانات بسيولة.

*0.766

0.000

4

توفر قواعد البيانات القدرة المناسبة عمى اإلضافة والتعديل.

*0.829

0.000

5

تراعي قواعد البيانات المستخدمة عدم التكرار في البيانات.

*0.828

0.000

اإللكتروني.

معامل االرتباط

مستوى الداللة

*0.748

0.000
0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
 589صدق فقرات المحور الثاني (تقييم األداء)
يتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )4.14أف جميع معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور الثاني "تقييم

األداء" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيـ معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي

لفقرات المحور بيف ( )0.747لمفقرة الخامسة التي تنص عمى " تقوم األونروا بمراجعة وتعديل اإلجراءات الفنية

واإلدارية المتعمقة بتقييم األداء" و ( )0.907لمفقرة الثالثة عشر التي تنص عمى "نظام العمل يتيح الفرصة
لمترقية وفقاً لنتائج تقييم األداء اإللكتروني".
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جدوؿ رقـ ()4.14

معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الثاني "تقييم األداء"
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة
0.000

رقم

الفقرة

1

يتم تصميم برنامج تقييم األداء اإللكتروني بواسطة جية مينية مختصة.

*0.757

2

يتم إشراك العاممين في وضع الخطط المتعمقة بتقييم األداء.

*0.779

0.000

3

يتم تدريب جميع الموظفين عمى استخدام برنامج تقييم األداء اإللكتروني.

*0.771

0.000

4

يتم عمل مراجعة دورية لنظام تقييم األداء اإللكتروني ألغراض التطوير.

*0.828

0.000

*0.747

0.000

6

تعتمد عممية تقييم األداء اإللكتروني عمى األداء الفعمي لمعاممين.

*0.761

0.000

7

يوجد دليل لتحديد الوصف الوظيفي لكل وظيفة.

*0.837

0.000

8

يتم تقييم أداء الموظفين بشكل دوري.

*0.826

0.000

9

تقييم األداء اإللكتروني الخاص بي يساعدني عمى تحسين عممي.

*0.813

0.000

11

يتم تقديم حوافز لمموظفين بناءاً عمى نتائج تقارير تقييم األداء اإللكتروني.

*0.838

0.000

*0.877

0.000

*0.885

0.000

*0.907

0.000

14

تخضع عممية تقييم األداء اإللكتروني لرقابة مباشرة من قبل إدارة األونروا

*0.858

0.000

15

يتم إطالع العاممين عمى نتائج تقييم أدائيم.

*0.754

0.000

5

11
12
13

تقوم األونروا بمراجعة وتعديل اإلجراءات الفنية واإلدارية المتعمقة بتقييم األداء
اإللكتروني.

يتم إشراك الموظفين في دورات تدريبية لممساعدة عمى تحسين األداء.

يتم تشجيع الموظفين لمتعبير عن رأييم بحرية بشأن عممية تقييم األداء

اإللكتروني.

نظام العمل يتيح الفرصة لمترقية وفقاً لنتائج تقييم األداء اإللكتروني.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
ب .ثبات أداة الدراسة:
إنو لمف الضروري جداً استخداـ مقاييس دقيقة وثابتة في مجاؿ البحوث الميدانية التي تعتمد عمى االستبانة كأداة
رئيسية لجمع البيانات ،الف المقاييس الغير ثابتة ال تعطي صورة صادقة عف الوضع الراىف موضوع االىتماـ،
أي أف نتائج المقاييس الغير ثابتة ال تساعد الباحث عمى الوقوؼ عمى حقيقة الظاىرة التي يدرسيا ،مما يجعمو

عاج اًز عف اتخاذ أي قرار مناسب حياؿ النتائج التي توصؿ ليا.

والثبات يختص بمدى الوثوؽ في البيانات التي نحصؿ عمييا مف خالؿ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة البحث،
بمعنى أف النتائج التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ تحميؿ بيانات أداة الدراسة يجب أال تتأثر بالعوامؿ التي
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تع ود إلى أخطاء الصدفة ،فيو يعني دقة أداة الدراسة ،وبصورة مختصرة يمكف وصؼ الثبات بأنو ضماف
الحصوؿ عمى نفس النتائج تقريباً إذا أعيد تطبيؽ األداة عمى نفس المجموعة مف األفراد ،وىذا يعني قمة تأثير
عوامؿ الصدفة والعشوائية عمى نتائج األداة (أبو ىاشـ حسف ،2116 ،ص.)2

ويقدـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( )SPSSالعديد مف طرؽ حساب ثبات أداة الدراسة ،وفي ىذه

الدراسة اعتمد الباحث عمى الطرؽ التالية في حساب الثبات:
 .0طريقة التجزئة النصفية:

يتـ قياس الثبات في البيانات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية وذلؾ مف خالؿ تجزئة الفقرات المراد قياس الثبات
ليا إلى نصفيف ،النصؼ األوؿ يضـ الفقرات الفردية والنصؼ الثاني يضـ الفقرات الزوجية ،ومف ثـ يتـ حساب

معامؿ االرتباط بيف النصفيف (أبو ىاشـ حسف ،2116 ،ص ،)6ومف ثـ يتـ تعديمو باستخداـ معادلة سبيرماف
برواف ( ،)Spearman-Brownوالجدوؿ رقـ ( )4.15ادناه يوضح نتيجة ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()4.15

ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية
عدد

معامل

الفقرات

قبل التعديل

التعديل

البعد األول

المتخصصون الفنيون

5

0.718

0.841

البعد الثاني

المستخدمون

7

0.574

0.733

البعد الثالث

األجيزة

5

0.682

0.816

البعد الرابع

البرمجيات

12

0.876

0.934

البعد الخامس

الشبكات

8

0.832

0.908

البعد السادس

قواعد البيانات

5

0.886

0.941

أبعاد نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ككل

42

0.907

0.951

المحور الثاني تقييم األداء

15

0.959

0.979

االستبانة ككل

57

0.931

0.964

المحاور

المحور األول

األبعاد

االرتباط معامل االرتباط بعد

يالحظ مف خالؿ الجدوؿ ( )4.15أف معامؿ االرتباط المعدؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية

لممحور األوؿ "نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة" بمغ ( ،)0.951بينما تراوحت معامالت االرتباط المعدلة
لألبعاد الفرعية لممحور األوؿ بيف ( )0.733لمبعد الثاني "المستخدمون" ،و ( )0.941لمبعد السادس "قواعد
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البيانات" ،كما يالحظ أف معامؿ ارتباط سبيرماف المعدؿ لممحور الثاني "تقييم األداء" بمغ ( ،)0.979وبشكؿ
عاـ نالحظ أف معامؿ سبيرماف برواف المعدؿ لالستبانة ككؿ بمغ ( ،)0.964ونستنتج مف خالؿ ذلؾ أف
معامالت االرتباط المعدلة لممحاور الدراسة ككؿ ممتازة مما يدلؿ عمى وجود درجة مرتفعة مف الثبات في البيانات

التي تـ الحصوؿ عمييا مف أفراد عينة الدارسة فيما يتعمؽ بأبعاد نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة في تقييـ
األداء بوكالة الغوث الدولية-األونروا بقطاع غزة.
 .2طريقة ألفاكرونباخ:
تعتمد ىذه الطريقة عمى االتساؽ في إجابات األفراد عمى فقرات المقياس ،وعندما يكوف المقياس متجانساً فإف كؿ

فقرة فيو تقيس نفس العوامؿ العامة التي يقيسيا المقياس ،ويتـ حساب معامالت الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي

باستخداـ طريقة ألفاكرونباخ (محمد حسف ،2011 ،ص ،)516والجدوؿ رقـ ( )4.16أدناه يوضح نتائج حساب

معامؿ ألفاكرونباخ لقياس الثبات.

جدوؿ رقـ ()4.16

ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ
عدد الفقرات

معامل ألفاكرونباخ

المحاور

البعد األول

المتخصصون الفنيون

5

0.775

البعد الثاني

المستخدمون

7

0.851

البعد الثالث

األجيزة

5

0.821

البعد الرابع

البرمجيات

12

0.919

البعد الخامس

الشبكات

8

0.892

البعد السادس

قواعد البيانات

5

0.870

أبعاد نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ككل

42

0.971

المحور الثاني تقييم األداء

15

0.963

االستبانة ككل

57

0.981

المحور األول

األبعاد

يتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )4.16السابؽ أف معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة بشكؿ عاـ
لجميع أبعاد ومحاور االستبانة ،حيث عمى مستوى أبعاد نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة نجد أف معامالت

الثبات بطريقة ألفاكرونباخ تراوحت بيف ( )0.775لمبعد األوؿ "المتخصصون الفنيون" و ( )0.919لمبعد الرابع

"البرمجيات" ،وعمى مستوى المحاور نجد أف معامؿ الثبات لممحور األوؿ "نظم المعمومات اإلدارية" بمغ
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( ،)0.971كما بمغ معامؿ الثبات لممحور الثاني "تقييم األداء" ( ،)0.963وبشكؿ عاـ نالحظ أف معامؿ الثبات
الكمي لالستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بمغ (.)0.981
وتشير جميع النتائج السابقة لوجود درجة مرتفعة من الثبات في البيانات التي تم جمعيا من قبل أفراد عينة
الدراسة ،وعميو يمكن االعتماد عمييا وتحميميا وتفسير نتائجيا وتعميميا عمى مجتمع الدراسة.

ثامناً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
يستخدـ اإلحصائيوف نوعيف مف االختبارات االحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األوؿ االختبارات المعممية

( )Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات الالمعممية ( ،)Non Parametric Testsويشترط الستخداـ
االختبارات المعممية شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات المراد إجراء االختبارات اإلحصائية عمييا ،بينما تستخدـ

االختبارات الالمعممية كبديؿ لالختبارات المعممية في حاؿ عدـ تحقؽ شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات ولكف ذلؾ

يكوف فقط في حاؿ العينات الصغيرة التي يقؿ حجميا عف ( )30مفردة ،بينما العينات التي يزيد حجميا عف
( )30مفردة يمكف التخمي عف شرط التوزيع الطبيعي وذلؾ وفقاً لما تقره نظرية النياية المركزية

(ربيع،2007،ص ،)111كما توصؿ ( )Geoff Norman,2010إلى أنو يمكف استخداـ االختبارات المعممية

مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عف حجـ العينة كبي اًر او صغي اًر ،وبغض النظر عف البيانات
تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال ،وفي ىذه الدراسة سيتـ استخداـ االختبارات المعممية وفقاً لمسببيف السابؽ ذكرىـ دوف
المجوء لمتحقؽ مف شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات.

تاسعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
اعتمدت ىذه الدراسة بشكؿ أساسي عمى استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( Statistical

 )Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة وتحميؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف
خالؿ أداة الدراسة (االستبانة) ،وفيما يمي أىـ األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية التي تـ استخداميا في

معالجة بيانات ىذه الدراسة:

 .1معامؿ ارتباط سبيرماف برواف ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 .2معامؿ ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات.
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 .3الوسط الحسابي ( )Meanوذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة عمى الفقرات
واألبعاد والمحاور الرئيسة لالستبانة.

 .4االنحراؼ المعياري ( :)Standard Deviationلمتعرؼ عمى مدى انحراؼ استجابات مفردات الدراسة لكؿ
فقرة مف الفقرات عف وسطيا الحسابي ،إلى جانب المحاور الرئيسة ،فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر تركزت
االستجابات وانخفض تشتتيا.

 .5اختبار ( )One Sample T-testالختبار متوسطات اإلجابات عمى فقرات وأبعاد ومحاور االستبانة حوؿ
القيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية.

 .6معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس العالقة بيف متغيرات الدراسة،
ولقياس االتساؽ الداخمي بيف الفقرات واألبعاد والمحاور المنتمي الييا ،واختبار فرضيات الدراسة.

 .7تحميؿ التبايف االحادي ( :)one way ANOVAالختبار الفروؽ بيف متغيرات الدراسة واختبار فرضيات
الدراسة.

 .8اختبار ( :)Independent Samples T-testالختبار الفروؽ بيف متغيرات الدارسة واختبار فرضيات
الدارسة ويستخدـ لممقارنة بيف مجموعتيف مستقمتيف.

 .9اختبار أقؿ فرؽ معنوي ( )Least Significant Differences-LSDوذلؾ إلجراء المقارنات الزوجية بيف
كؿ زوج مف فئات المتغيرات الديموغرافية وذلؾ في حاؿ إشارة اختبار تحميؿ التبايف لوجود فروؽ ذات داللة

إحصائية.
.10

نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير كؿ متغير مف متغيرات المستقمة عمى المتغير التابع عمى

حدا ،ونموذج انحدار المتعدد لقياس تأثير المتغيرات المستقمة (أبعاد نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة) عمى

المتغير التابع (مستوى تقييـ األداء) ،مف خالؿ حساب معامالت انحدار المتغير التابع عمى المتغيرات المستقمة،
وحساب قيمة معامؿ التحديد لتحديد نسبة مساىمة المتغيرات المستقمة في تفسير تبايف المتغير التابع.
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مقدمة:
في ىذا الفصؿ يستعرض الباحث تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف

أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة التي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ اإلجراءات اإلحصائية التحميمية،
كما وتـ وصؼ عينة الدراس ة حسب البيانات الشخصية ،وكذلؾ تـ اجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات

المتجمعة مف استبانة الدراسة والمتعمقة بفقرات وأبعاد ومحاور الدراسة ،فقد تـ استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية

لمعموـ االجتماعية ( )SPSSلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.
أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:
.1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

يوضح الجدوؿ رقـ ( )5.1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس ،حيث نالحظ بأف نسبة ( )%54.4مف أفراد
عينة الدراسة كانوا مف الذكور بواقع ( )203موظؼ ،بينما بمغت نسبة االناث ( )%45.6بواقع ( )170موظفة.
جدوؿ رقـ ()5.1

وصؼ عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة

ذكر

203

%54.4

أنثى

170

%45.6

المجموع
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%100.0

ويالحظ الباحث من خالل الجدول السابق أن نسبة الذكور واإلناث متساوية نسبياً ،وىذا يدلل عمي مساواة
التوزيع الجنسي في مجتمع العاممين فى وكالة الغوث -األونروا،ويعزو الباحث ذلك أن وكالة الغوث تعمل

عمي المساواة وال تميز بين الجنسين في عممية التوظيف.
.2توزيع عينة الدراسة حسب العمر
يوضح جدوؿ رقـ ( )5.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر ،نالحظ بأف نسبة ( )%29.5مف أفراد عينة

الدراسة تتراوح أعمارىـ ما بيف  31إلى  40عاـ بواقع ( )110موظؼ ،بينما بمغت نسبة ( )%27.9مف أفراد

العينة تتراوح أعمارىـ ما بيف  20إلى  30عاـ بواقع ( )104موظؼ ،في حيف بمغت ما نسبة ( )%25.7مف
عينة الدراسة تتراوح أعمارىـ ما بيف  41إلى  50عاـ بواقع ( )96موظؼ ،وأخي اًر بمغت نسبة ( )%16.9مف

أفراد عينة الدراسة تزيد أعمارىـ عف  51عاـ بواقع ( )63موظؼ.
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جدوؿ رقـ ()5.2
وصؼ عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة

مف  20إلى  30عاـ

104

%27.9

مف  31إلى  40عاـ

110

%29.5

مف  41إلى  50عاـ

96

%25.7

أكثر مف  51عاـ

63

%16.9

المجموع

373

%100.0

ويالحظ الباحث من خالل الجدول السابق أن نسبة الفئة الشابة (من 30- 20عام ومن  40-31عام) تمثل

ما يزيد عن  %55من مجموع الموظفين في وكالة الغوث الدولية -األونروا ،ويعزي الباحث ذلك إلىتمام
األونروا بإستقطاب الفئات الشابة لمعمل داخل مرافقيا.
.3توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
يوضح الجدوؿ رقـ ( ) 5.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي ،حيث يتضح بأف معظـ أفراد عينة

الدراسة ىـ مف الحاصميف عمى الدرجة العممية "بكالوريوس" وذلؾ بنسبة ( )%41.8بواقع ( )156موظؼ،
وكانت نسبة ( )%16.4مف أفراد عينة الدراسة حاصميف عمى الدرجة العممية "دبموـ العالي" بواقع ( )61موظؼ،

بينما بمغت نسبة ( )%13.9مف أفراد عينة الدراسة حاصميف عمى الدرجة العممية "دبموـ المتوسط" بواقع ()52

موظؼ ،في حيف بمغت نسبة ( )%11.5مف أفراد عينة الدراسة حاصميف عمى الدرجة العممية "ثانوية العامة"

بواقع ( )43موظؼ ،وما نسبة ( )%8.6مف أفراد العينة حاصميف عمى الدرجة العممية "ماجستير" بواقع ()32
موظؼ ،والنسبة المتبقية مف أفراد عينة الدراسة حاصميف عمى الدرجة العممية "دكتوراه" وذلؾ بنسبة ()%7.8

بواقع ( )29موظؼ.
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جدوؿ رقـ ()5.3
وصؼ عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة

ثانوية عامة

43

%11.5

دبموـ متوسط

52

%13.9

بكالوريوس

156

%41.8

دبموـ عالي

61

%16.4

ماجستير

32

%8.6

دكتوراه

29

%7.8

المجموع

373

%100.0

ويالحظ الباحث من خالل الجدول السابق أن نسبة حاممي البكالوريوس من الموظفين ىي األعمي بين

المؤىالت الموجودة ،كما والحظ الباحث أن المؤىل العممي الدكتوراة حصل عمى أقل نسبة ويعزو الباحث ذلك
إلي ندرة الحاصمين عمى درجة الدكتوراة في قطاع غزة عموماً ،وفي وكالة الغوث عمى وجو خاص ،كما وأن
الجامعات الفمسطينية ال تمنح درجة الدكتوراة في التخصصات المتنوعة.

.4توزيع عينة الد ارسة حسب المسمى الوظيفي
يوضح الجدوؿ رقـ ( )5.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي ،حيث نالحظ بأف نسبة ()%46.9
مف أفراد عينة الدراسة مسماىـ الوظيفي "موظؼ" بواقع ( )175موظؼ ،وما نسبة ( )%24.9مف أفراد العينة

مسماىـ الوظيفي "مشرؼ مباشر (أوؿ)" بواقع ( )93موظؼ ،بينما بمغت نسبة ( )%14.2مف أفراد العينة

مسماىـ الوظيفي "متخصص فني" بواقع ( )53موظؼ ،في حيف بمغت نسبة ( )%13.9مف أفراد العينة مسماىـ
الوظيفي " مشرؼ غير مباشر (ثاني)" بواقع ( )52موظؼ.
جدوؿ رقـ ()5.4
وصؼ عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة

موظؼ

175

%46.9

مشرؼ مباشر (أوؿ)

93

%24.9

متخصص فني

53

%14.2

مشرؼ غير مباشر (ثاني)

52

%13.9

المجموع

373

%100.0
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ويالحظ الباحث من خالل الجدول السابق أن عدد الموظفين (المستخدمين) ىو األعمي بين المسميات

الوظيفية الموجودة ،ويري الباحث أن ذلك طبيعى حيث أن عدد المستخدمين في أي برنامج إلكتروني ىو
األعمى.
.5توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
يوضح الجدوؿ رقـ ( )5.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة ،حيث نالحظ بأف نسبة

( )%40.5مف أفراد عينة الدراسة تتراوح سنوات الخدمة ما بيف ( 10-6سنوات) بواقع ( )151موظؼ ،بينما
بمغت نسبة ( )%29.8مف افراد العينة تقؿ سنوات الخدمة عف  5سنوات بواقع ( )111موظؼ ،وكذلؾ أيضاً
بمغت نسبة ( )%29.8مف أفراد العينة تزيد سنوات الخدمة عف  11سنة بواقع ( )111موظؼ.
جدوؿ رقـ ()5.5

وصؼ عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة

العدد

النسبة

 5سنوات فأقؿ

111

29.8

 10-6سنوات

151

40.5

 11سنة فأكثر

111

29.8

المجموع

373

100.0

ويالحظ الباحث من خالل الجدول السابق أن عدد سنوات الخدمة من( 10-6سنوات) ىو األعمي في الجدول

حيث شكمت  %40من النسبة ،ويعزو الباحث ذلك إلي اإلستقرار الوظيفي الموجود داخل وكالة الغوث الدولية
– األونروا.
ثانياً :نتائج تحميل مجاالت وأبعاد الدراسة.
أ .تحميل النتائج المتعمقة بالمحور األول "نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة".
 .1النتائج المتعمقة بالبعد األول "المتخصصون الفنيون".
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد األوؿ "المتخصصون الفنيون" الذي يندرج تحت

المحور األوؿ "نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف
النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمدرجة الكمية
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لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية
باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ( )5.6يوضح نتائج التحميؿ.
جدوؿ رقـ ()5.6

نتائج التحميؿ المتعمقة بالبعد األوؿ "المتخصصوف الفنيوف"
الرقم الفقرة
1
2
3
4

يوجد في األونروا قسم مسؤول عن

تكنولوجيا المعمومات.

يعمل قسم تكنولوجيا المعمومات

عمى تأمين األجيزة.

يعمل قسم تكنولوجيا المعمومات

عمى تخزين البيانات.

يوجد في قسم تكنولوجيا المعمومات
متخصصين فنيين (محممي بيانات).
يحصل

المتخصصون

الفنيون

5
(المبرمجون) عمى تأىيل عالي.
الذرجت الكليت للبعذ

المخوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمت
اخخبار t

القيمت
االحخماليت الخرحيب
sig

3.90

78.1%

1.23

*14.24

0.000

1

3.68

73.6%

0.99

*13.22

0.000

2

3.47

69.3%

1.04

*8.68

0.000

3

3.35

67.0%

1.12

*6.01

0.000

4

3.34

66.8%

1.16

*5.64

0.000

5

3.55

70.9%

0.79

*13.44

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ،معنويت عنذ مسخوى 1015
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.6بأف الفقرة األولى والتي تنص عمى "يوجد في األونروا قسم مسؤول عن

تكنولوجيا المعمومات" جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسط الحسابي التي بمغت ( 3.90مف ،)5
بوزف نسبي  %78.1ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.
بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي الفقرة الخامسة التي تنص عمى "يحصل

المتخصصون الفنيون (المبرمجون) عمى تأىيل عالي" بوسط حسابي ( 3.34مف  )5ووزف نسبي ،%66.8
وتشير ىذه القيمة لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط االجابات يزيد عف القيمة

( ) 3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05
وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ الف متوسط االجابات عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد
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يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،0.05ويشير ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد
عينة الدراسة تجاه البعد األوؿ "المتخصصون الفنيون" يتجو نحو الموقؼ اإليجابي.
وبشكؿ عاـ يالحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 3.55مف  )5بانحراؼ معياري ( )0.79ووزف

نسبي  % 70.9ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات بعد " المتخصصون الفنيون" مف وجية
نظر أفراد عينة الدراسة.

وىذه النتائج أظيرت فاعمية قسم تكنولوجيا المعمومات المسؤول عن تطوير البرامج داخل وكالة الغوث ،مما
يعني بأن االختصاصيون الفنيون يعتبروا أحد عناصر نظم المعمومات اإلدارية التي تساىم في تقييم األداء

وبدرجة عالية ،وىذا يؤكد فعالً ان المنظمات يجب ان تيتم اكثر في تدريب وتطوير قدارت االختصاصيون

ليتمكنوا فعمياً من اإلرتقاء بأنفسيم وبمنظماتيم.

واتفقت ىذه الدراسات مع دراسة (المعشر والخصبة )2006 ،و (فرحان ،)2008 ،وىذا يتفق أيضاً مع دارسة

(أبو سبت )2005 ،التي بينت وجوب توفر الكفاءة والخبرات الفنية بشكل كبير مع األعمال المنوطة
بالمتخصصين الفنيين.

 .2النتائج المتعمقة بالبعد الثاني "المستخدمون".
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "المستخدمون" الذي يندرج تحت المحور

األوؿ "نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد،

كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية
باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ( )5.7يوضح نتائج التحميؿ.
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جدوؿ رقـ ()5.7
نتائج التحميؿ المتعمقة بالبعد الثاني "المستخدموف"
المخوسط
الحسابي

الرقم الفقرة

1

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمت
اخخبار t

القيمت
االحخماليت الخرحيب
sig

يراعي نظام تقييم األداء اإللكتروني
المطبق

في

األونروا

الوصف 3.32

66.3%

1.25

*4.91

0.000

3

الوظيفي المحدد لعممي.
2
3

المعايير التي تستخدميا األونروا

لتقييم األداء اإللكتروني واضحة.

معايير تقييم األداء اإللكتروني
المستخدمة موضوعية.

3.45

69.0%

1.13

*7.69

0.000

2

3.46

69.1%

1.15

*7.67

0.000

1

عممية تقييم األداء اإللكتروني في

4

األونروا تعطي الحق في االعتراض 3.29

5

يتم النظر بالتظممات بشكل جدي.

6

65.7%

1.19

*4.65

0.000

6

والتظمم.

نظام تقييم األداء اإللكتروني سيل
الفيم والتطبيق.

يتم توفير التغذية الراجعة بعد عممية

7
تقييم األداء اإللكتروني مباشرة.
الذرجت الكليت للبعذ

3.27

65.5%

1.10

*4.80

0.000

7

3.30

66.0%

1.12

*5.14

0.000

5

3.31

66.2%

1.17

*5.09

0.000

4

3.34

66.8%

0.86

*7.64

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ،معنويت عنذ مسخوى 1015
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.7بأف الفقرة الثالثة والتي تنص عمى "معايير تقييم األداء اإللكتروني

المستخدمة موضوعية" جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسط الحسابي التي بمغت ( 3.46مف ،)5
بوزف نسبي  %69.1ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي الفقرة الخامسة التي تنص عمى "يتم النظر

بالتظممات بشكل جدي" بوسط حسابي ( 3.27مف  )5ووزف نسبي  ،%65.5وتشير ىذه القيمة لوجود درجة
متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط االجابات يزيد عف القيمة

( ) 3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05
وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ الف متوسط االجابات عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد
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يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،0.05ويشير ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد
عينة الدراسة تجاه البعد الثاني "المستخدمون" يتجو نحو الموقؼ اإليجابي.
وبشكؿ عاـ يالحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 3.34مف  )5بانحراؼ معياري ( )0.86ووزف

نسبي  %66.8ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى فقرات بعد "المستخدمون" مف وجية نظر
أفراد عينة الدراسة.

وىذه النتائج أكدت فعالً وجوب اإلىتمام في تدريب وتطور قدرات المستخدمين النيم يتعامموا مع نظم

المعمومات اإلدارية ،كما ونالحظ أن معظم المنظمات قد دفعت تكاليف وأموال لعممية التدريب لممستخدمين من
أجل اإلستخدام األفضل لنظم المعمومات اإلدارية حيث يشكل المستخدمين عصب مصدر البيانات في االنظمة،
ومن ىنا يجب أن تتوفر بيم أي "المستخدمين" الكفاءة والقدرة عمى التعامل مع مثل ىذه األنظمة.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدارسات السابقة كدارسة كل من (أبو سبت )2005 ،التي بينت وجوب توفر

الكفاءة والخبرات اإلدارية الفنية بشكل كبير مع األعمال المنوطة بالمستخدمين لنظم المعمومات اإلدارية.
 .3النتائج المتعمقة بالبعد الثالث "األجيزة".

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "األجيزة" الذي يندرج تحت المحور األوؿ

"نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ
فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما

تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ
اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ( )5.8يوضح نتائج التحميؿ.
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جدوؿ رقـ ()5.8
نتائج التحميؿ المتعمقة بالبعد الثالث "األجيزة"
الرقم الفقرة
1
2
3
4

يعتمد نظام تقييم األداء اإللكتروني
بشكل كامل عمى الحاسوب.

تتمتع األجيزة بمواصفات تشغيمية

مناسبة.
تتمتع

مناسبة.

األجيزة

بقدرة

تخزينية

األجيزة المستخدمة تتوافق مع
طبيعة العمل.
يتم عمل صيانة لألجيزة بشكل

5
دوري.
الذرجت الكليت للبعذ

المخوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمت
اخخبار t

القيمت
االحخماليت الخرحيب
sig

3.32

66.4%

1.29

*4.80

0.000

3

3.33

66.6%

1.06

*6.04

0.000

1

3.33

66.5%

1.07

*5.92

0.000

2

3.15

63.1%

1.11

*2.66

0.008

4

3.14

62.7%

1.15

*2.31

0.022

5

3.25

65.1%

0.85

*5.78

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ،معنويت عنذ مسخوى 1015
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.8بأف الفقرة الثانية والتي تنص عمى " تتمتع األجيزة بمواصفات تشغيمية

مناسبة" جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسط الحسابي التي بمغت ( 3.33مف  ،)5بوزف نسبي
 %66.6ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.
بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي الفقرة الخامسة التي تنص عمى "يتم عمل صيانة

لألجيزة بشكل دوري" بوسط حسابي ( 3.14مف  )5ووزف نسبي  ،%62.7وتشير ىذه القيمة لوجود درجة
متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط االجابات يزيد عف القيمة

( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05
وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ الف متوسط االجابات عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد

يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،0.05ويشير ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد
عينة الدراسة تجاه البعد الثالث "األجيزة" يتجو نحو الموقؼ اإليجابي.
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وبشكؿ عاـ يالحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 3.25مف  )5بانحراؼ معياري ( )0.85ووزف

نسبي  % 65.1ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى فقرات بعد "األجيزة" مف وجية نظر أفراد
عينة الدراسة.
وىذه النتائج أظيرت وجود رضا عمي األجيزة (الحواسيب) المستعممة في عممية إدخال البيانات وقدرتيا عمى
معالجة ىذه البيانات ،وتحويميا لمعمومات تساعد في عممية إتخاذ الق اررات .ويعزو الباحث ذلك إلي عممية

التطوير المستمر ألجيزة الحاسوب بمكوناتيا المادية من قبل وكالة الغوث.
 .4النتائج المتعمقة بالبعد الرابع "البرمجيات".

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "البرمجيات" الذي يندرج تحت المحور األوؿ

"نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ
فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما
تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ

اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ( )5.9يوضح نتائج التحميؿ.
جدوؿ رقـ ()5.9

نتائج التحميؿ المتعمقة بالبعد الرابع "البرمجيات"
الرقم الفقرة

المخوسط الوزن
الحسابي النسبي

االنحراف قيمت
المعياري اخخبار t

القيمت
االحخماليت الخرحيب
sig

يتميز برنامج تقييم األداء اإللكتروني
1

2
3
4

5

بالمرونة في عممية تبادل المعمومات 3.60

72.1%

1.32

*8.86

0.000

1

بين األطراف المستفيدة من النظام.

يتميز برنامج تقييم األداء اإللكتروني
بالسيولة في عممية اإلستخدام.

يقوم برنامج تقييم األداء اإللكتروني
بتحميل البيانات بشكل مناسب.
يقوم برنامج تقييم األداء اإللكتروني

بتمخيص البيانات.

3.57

71.5%

1.03

0.000 *10.72

2

3.42

68.5%

1.14

*7.16

0.000

3

3.21

64.1%

1.11

*3.60

0.000

8

تتناسب البرمجيات المستخدمة في

برنامج تقييم األداء اإللكتروني مع 3.13

62.6%

بيئة العمل.
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1.13

*2.25

0.025

10

6

7

8

9
10
11

12

يتم تحديث برنامج تقييم

األداء

اإللكتروني بما يناسب حاجة العمل.

65.3%

3.26

1.07

*4.76

0.000

5

تتوافق البرمجيات المستخدمة في نظام

تقييم األداء اإللكتروني مع الشبكة 3.20

64.1%

1.12

*3.51

0.000

9

داخل المنظمة.

تتوافق البرمجيات المستخدمة في نظام

تقييم األداء اإللكتروني مع األجيزة 3.27

65.5%

1.19

*4.45

0.000

4

داخل المنظمة.

يتمتع برنامج تقييم األداء اإللكتروني

بالشمولية.

يتمتع برنامج تقييم األداء اإللكتروني

بالدقة.

يتمتع برنامج تقييم األداء اإللكتروني
بتصميم مناسب.

3.27

65.5%

1.18

*4.48

0.000

4

3.24

64.7%

1.17

*3.91

0.000

6

3.24

64.9%

1.19

*3.94

0.000

6

توجد رقابة عمى البيانات في نظام

تقييم األداء اإللكتروني بيدف سالمة 3.23

عممية التشغيل.
الذرجت الكليت للبعذ

64.5%
66.1%

3.30

1.18
0.81

*3.68
*7.23

0.000

7

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ،معنويت عنذ مسخوى 1015
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.9بأف الفقرة األولى والتي تنص عمى "يتميز برنامج تقييم األداء اإللكتروني
بالمرونة في عممية تبادل المعمومات بين األطراف المستفيدة من النظام" جاءت في المرتبة األولى مف حيث

قيمة الوسط الحسابي التي بمغت ( 3.60مف  ،)5بوزف نسبي  %72.1ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف

الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي الفقرة الخامسة التي تنص عمى "تتناسب
البرمجيات المستخدمة في برنامج تقييم األداء اإللكتروني مع بيئة العمل" بوسط حسابي ( 3.13مف  )5ووزف

نسبي  ،%62.6وتشير ىذه القيمة لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية نظر أفراد
عينة الدراسة.

ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط االجابات يزيد عف القيمة

( ) 3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05
وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ الف متوسط االجابات عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد
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يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،0.05ويشير ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد
عينة الدراسة تجاه البعد الرابع "البرمجيات" يتجو نحو الموقؼ اإليجابي.
وبشكؿ عاـ يالحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 3.30مف  )5بانحراؼ معياري ( )0.81ووزف

نسبي  %66.1ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى فقرات بعد "البرمجيات" مف وجية نظر أفراد
عينة الدراسة.

وىذه النتائج أظيرت أن البرمجيات تعتبر أحد عناصر نظم المعمومات اإلدارية التي تساىم في تحسين عممية

التقييم في وكالة الغوث ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (أبو سبت )2005،والتي أظيرت أن البرمجيات
المستخدمة تساعد عمى التبادل المرن لممعمومات بين مستخدمي النظام.

 .5النتائج المتعمقة بالبعد الخامس "الشبكات".
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الخامس "الشبكات" الذي يندرج تحت المحور األوؿ

"نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ
فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما

تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ
اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ( )5.10يوضح نتائج التحميؿ.
جدوؿ رقـ ()5.10

نتائج التحميؿ المتعمقة بالبعد الخامس "الشبكات"
الرقم الفقرة
1
2
3
4
5

يوجد شبكة حاسوب داخمية.
تتمتع الشبكة الداخمية لمحاسوب

باالستقرار.

يتم صيانة الشبكة بشكل دوري.
الشبكة محمية من االختراق والعبث

بالمعمومات.

المستخدمون مؤىمون لمتعامل مع

الشبكة.

المخوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمت
اخخبار t

3.31

66.2%

1.28

*4.71

القيمت
االحخماليت الخرحيب
sig
2
0.000

3.34

66.9%

1.09

*6.07

0.000

1

3.28

65.6%

1.12

*4.87

0.000

3

3.12

62.5%

1.12

*2.13

0.034

5

3.14

62.8%

1.15

*2.34

0.020

4
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6
7

تتمتع الشبكة بالمرونة من الناحية

الفنية.

تتمتع الشبكة بالسرعة المناسبة.
تستخدم الشبكة مكونات مادية

8
حديثة.
الذرجت الكليت للبعذ

3.12

62.3%

1.13

1.97

0.050

5

3.14

62.8%

1.21

*2.27

0.024

4

3.09

61.7%

1.20

1.38

0.169

6

3.19

63.9%

0.76

*4.89

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ،معنويت عنذ مسخوى 1015
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.10بأف الفقرة الثانية والتي تنص عمى "تتمتع الشبكة الداخمية لمحاسوب

باالستقرار" جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسط الحسابي التي بمغت ( 3.34مف  ،)5بوزف نسبي
 %66.9ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.
بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي الفقرة الثامنة التي تنص عمى "تستخدم الشبكة

مكونات مادية حديثة" بوسط حسابي ( 3.09مف  )5ووزف نسبي  ،%61.7وتشير ىذه القيمة لوجود درجة
متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط االجابات يزيد عف القيمة

( ) 3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت غالبيتيا ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05
وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ الف متوسط االجابات عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد

يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،0.05باستثناء الفقرة السادسة والثامنة
غير دالة إحصائية ومتوسط اإلجابات يقؿ عف ( ،)3ويشير ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه البعد

الخامس "الشبكات" يتجو نحو الموقؼ اإليجابي.

وبشكؿ عاـ يالحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 3.19مف  )5بانحراؼ معياري ( )0.76ووزف

نسبي  % 63.9ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى فقرات بعد "الشبكات" مف وجية نظر أفراد
عينة الدراسة.

وىذه النتائج أظيرت أن الشبكات بمكوناتيا المادية والبرمجية تعتبر أحد عناصر نظم المعمومات اإلدارية التي

تساىم في تحسين عممية التقييم في وكالة الغوث ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (أبو سبت )2005،والتي

أظيرت أن الشبكات المستخدمة تساعد عمى التبادل المرن لممعمومات بين مستخدمي النظام.
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 .6النتائج المتعمقة بالبعد السادس "قواعد البيانات".
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد السادس "قواعد البيانات" الذي يندرج تحت المحور
األوؿ "نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد،

كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية

باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ( )5.11يوضح نتائج التحميؿ.
جدوؿ رقـ ()5.11
نتائج التحميؿ المتعمقة بالبعد السادس "قواعد البيانات"
الرقم الفقرة

1

2
3
4

المخوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمت
اخخبار t

القيمت
االحخماليت الخرحيب
sig

ىناك نظام حماية لقواعد البيانات

المستخدمة في عممية تقييم األداء 3.63

72.5%

1.15

*10.54

0.000

1

اإللكتروني.

تتميز قواعد البيانات بالقدرة الكبيرة
عمى التخزين.

توفر قواعد البيانات عممية استرجاع

البيانات بسيولة.

توفر قواعد البيانات القدرة المناسبة
عمى اإلضافة والتعديل.
تراعي قواعد البيانات المستخدمة

5
عدم التكرار في البيانات.
الذرجت الكليت للبعذ

3.41

68.3%

1.13

*7.03

0.000

2

3.30

66.0%

1.22

*4.74

0.000

4

3.34

66.8%

1.17

*5.63

0.000

3

3.20

64.0%

1.17

*3.28

0.001

5

3.38

67.5%

0.90

*8.04

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ،معنويت عنذ مسخوى 1015
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.11بأف الفقرة األولى والتي تنص عمى "ىناك نظام حماية لقواعد البيانات

المستخدمة في عممية تقييم األداء اإللكتروني" جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسط الحسابي التي
بمغت ( 3.63مف  ،)5بوزف نسبي  %72.5ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ
أفراد عينة الدراسة.
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بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي الفقرة الخامسة التي تنص عمى "تراعي قواعد

البيانات المستخدمة عدم التكرار في البيانات" بوسط حسابي ( 3.20مف  )5ووزف نسبي  ،%64وتشير ىذه
القيمة لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط االجابات يزيد عف القيمة

( ) 3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05
وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ الف متوسط االجابات عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد

يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،0.05ويشير ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد
عينة الدراسة تجاه البعد السادس "قواعد البيانات" يتجو نحو الموقؼ اإليجابي.
وبشكؿ عاـ يالحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 3.38مف  )5بانحراؼ معياري ( )0.90ووزف

نسبي  %67.5ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى فقرات بعد "قواعد البيانات" مف وجية نظر
أفراد عينة الدراسة.
وىذه النتائج أظيرت أن قواعد البيانات تعتبر أحد عناصر نظم المعمومات اإلدارية التي تساىم في تحسين

عممية التقييم في وكالة الغوث ،واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (الشنتف )2000،و (أبو سبت )2005،حيث
بينت ىذه الدراسات مدي أثر قواعد البيانات وطريقة تصميميا السميم من ناحية منطقية ،وقدرتيا من ناحية

أخري عمى عمميات التخزين وعدم تكرار البيانات واسترجاع البيانات.

والجدوؿ رقـ ( )5.12يمخص نتائج الدرجة الكمية ألبعاد المحور األوؿ ككؿ "نظم المعمومات اإلدارية

المحوسبة" ،حيث نجد أف البعد األوؿ "المتخصصون الفنيون" جاء في المرتبة األولى مف بيف باقي األبعاد
بمتوسط ( 3.55مف  ،)5بينما في المرتبة األخيرة جاء البعد الخامس "الشبكات" بمتوسط حسابي ( 3.19مف

 ،)5كما وبمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لممحور ككؿ ( 3.32مف  )5بوزف نسبي  %66.4وبانحراؼ

معياري ( ،)0.74حيث تشير ىذه القيمة لوجود درجة متوسطة مف الموافقة مف قبؿ الموظفيف الذيف يعمموف في
وكالة الغوث بالنسبة ألبعاد نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة ككؿ.
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جدوؿ رقـ ()5.12
نتائج التحميؿ المتعمقة بالدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة
الرقم

البعذ

المخوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

1
2
3
4
5
6

المخخصصون الفنيون
المسخخذمون
األجهسة
البرمجياث
الشبكاث
قواعذ البياناث

3.55
3.34
3.25
3.30
3.19
3.38

70.9%
66.8%
65.1%
66.1%
63.9%
67.5%

0.79
0.86
0.85
0.81
0.76
0.90

3.32

66.4%

0.74

الذرجت الكليت للمحور

*13.44
*7.64
*5.78
*7.23
*4.89
*8.04

القيمت
االحخماليت
sig
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

*8.37

0.000

االنحراف قيمت
المعياري اخخبار t

الخرحيب
1
3
5
4
6
2

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ،معنويت عنذ مسخوى 1015
مما سبق يتضح أن وجود المتخصصون الفنيون داخل وكالة الغوث ميم لمغاية ألنو االكثر تأثي ارً عمى تحسين

األداء وىذا ما أجاب عمية أفراد العينة حيث شكل الوزن النسبي لممتخصصون الفنيون ما يقارب ،%70
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أىمية دور المتخصصون الفنيون في تطوير األنظمة وصيانتيا بشكل دوري،

والعمل عمى مواكبتيا ألحدث النظم المعمول بيا في تكنولوجيا المعمومات .ومن ىنا برز دور المتخصصين
الفنيين وأثره عمى تقييم األداء.

ب .تحميل النتائج المتعمقة بالمحور الثاني "تقييم األداء".
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "تقييم األداء" ،حيث تـ حساب الوسط
الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات المحور ومف ثـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ
المعياري والوزف النسبي لمدرجة الكمية لممحور ،كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات المحور

لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ()5.13
يوضح نتائج التحميؿ.
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جدوؿ رقـ ()5.13
نتائج التحميؿ المتعمقة لممحور الثاني "تقييـ األداء"
المخوسط الوزن
الحسابي النسبي

الرقم الفقرة

1

االنحراف قيمت
المعياري اخخبار t

القيمت
االحخماليت الخرحيب
sig

يتم تصميم برنامج تقييم األداء

اإللكتروني بواسطة جية مينية 3.17

63.4%

1.26

*2.63

0.009

10

مختصة.
2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

يتم إشراك العاممين في وضع
الخطط المتعمقة بتقييم األداء.

3.35

67.1%

1.07

*6.41

0.000

1

يتم تدريب جميع الموظفين عمى
استخدام

اإللكتروني.

برنامج

تقييم

األداء 3.32

66.5%

1.11

*5.62

0.000

2

يتم عمل مراجعة دورية لنظام تقييم
األداء

التطوير.

اإللكتروني

ألغراض 3.24

64.8%

1.17

*3.98

0.000

7

تقوم األونروا بمراجعة وتعديل

اإلجراءات الفنية واإلدارية المتعمقة 3.25

65.0%

1.18

*4.12

0.000

6

بتقييم األداء اإللكتروني.
تعتمد

عممية

تقييم

األداء

اإللكتروني عمى األداء الفعمى 3.26

65.2%

1.20

*4.20

0.000

5

لمعاممين.

يوجد دليل لتحديد الوصف الوظيفي

لكل وظيفة.

يتم تقييم أداء الموظفين بشكل

دوري.

تقييم األداء اإللكتروني الخاص بي
يساعدني عمى تحسين عممي.

3.28

65.5%

1.19

*4.49

0.000

3

3.25

65.1%

1.17

*4.19

0.000

6

3.21

64.2%

1.12

*3.66

0.000

8

يتم تقديم حوافز لمموظفين بناءاً

عمى نتائج تقارير تقييم األداء 3.27

65.4%

1.20

*4.35

0.000

4

اإللكتروني.

يتم إشراك الموظفين في دورات
تدريبية لممساعدة عمى تحسين

3.16

63.2%
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1.20

*2.54

0.011

11

األداء.
12

13

14

15

يتم تشجيع الموظفين لمتعبير عن

رأييم بحرية بشأن عممية تقييم 3.21

64.1%

1.20

*3.32

0.001

8

األداء اإللكتروني.

نظام العمل يتيح الفرصة لمترقية

وفقاً

لنتائج

اإللكتروني.

تخضع

عممية

تقييم

األداء 3.16

تقييم

األداء

اإللكتروني لرقابة مباشرة من قبل 3.19

63.2%

63.8%

1.22

1.31

*2.54

*2.81

0.011

0.005
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9

إدارة األونروا

يتم إطالع العاممين عمى نتائج
تقييم أدائيم.

الذرجت الكليت للمحور

3.25

65.1%

1.28

*3.85

0.000

3.24

64.8%

0.87

*5.29

0.000

6

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ،معنويت عنذ مسخوى 1015
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )5.13بأف الفقرة الثانية والتي تنص عمى "يتم إشراك العاممين في وضع الخطط

المتعمقة بتقييم األداء" جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة المتوسط الحسابي لإلجابات والتي بمغت (3.35
مف  ،)5بوزف نسبي  % 67.1ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة
الدراسة.
بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي الفقرة الحادي عشر والثانية عشر التي تنصاف

عمى " يتم إشراك الموظفين في دورات تدريبية لممساعدة عمى تحسين األداء" و"نظام العمل يتيح الفرصة

لمترقية وفقاً لنتائج تقييم األداء اإللكتروني" بوسط حسابي ( 3.16مف  )5ووزف نسبي  ،%63.2وتشير ىذه
القيمة لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمييا مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط االجابات يزيد عف القيمة

( ) 3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويشير
ذلؾ الف موقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه المحور "تقييم األداء" يتجو نحو الموقؼ االيجابي.

حيث أف المتوسط الحسابي العاـ لممحور ككؿ بمغ ( 3.24مف  )5بانحراؼ معياري ( )0.87ووزف نسبي

 %64.8ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى فقرات المحور" تقييم األداء" مف قبؿ وجية نظر
أفراد عينة الدراسة.
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مما سبق يتضح دور إستخدام نظم المعمومات اإلدارية داخل وكالة الغوث الدولية ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة
الى ان تقييم األداء الفعال يعتبر نتيجة من نتائج استخدام نظم المعمومات اإلدارية في وكالة الغوث.
ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األولى:
تنص الفرضية الرئيسية األولى عمى "يوجد أثر ذى داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لنظم المعمومات
اإلدارية المحوسبة بأبعاده عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة".
ويتفرع مف ىذه الفرضية ستة فرضيات فرعية ،تـ التحقؽ مف صحتيا مف خالؿ حساب أسموب االنحدار الخطي

البسيط والمتعدد حيث تـ دراسة تأثير كؿ متغير مف المتغيرات المستقمة التي تمثؿ أبعاد "نظم المعمومات اإلدارية

المحوسبة" عمى المتغير التابع "تقييم األداء" باستخداـ االنحدار البسيطػ ،ومف ثـ تـ دراسة تأثير المتغيرات

المستقمة معاً عمى المتغير التابع باستخداـ نموذج االنحدار المتعدد ،حيث إحصائياً يتـ اختبار الفرضية العدمية

( )Hoالتي تفترض عدـ وجود أثر ذو داللة إحصائية مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود أثر ذو

بناء عمى قيمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار ( )Sigحيث
داللة إحصائية ،ويتـ الحكـ عمى نتيجة االختبار ً
يتـ رفض الفرضية العدمية والتوصؿ لصحة الفرضية البديمة في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأقؿ مف مستوى 0.05
ويقاؿ عندىا أف االختبار معنوي ويعني ذلؾ وجود أثر جوىري وذو داللة إحصائية ،ويتـ قبوؿ الفرضية العدمية

في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأعمى مف  0.05ونستنج عند إذف عدـ وجود أثر ذو داللة إحصائية.

وفيما يمي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسية لمتحقؽ مف وجود أثر لممتغيرات المستقمة

(المتخصصون الفنيون ،المستخدمون ،األجيزة ،البرمجيات ،الشبكات ،قواعد البيانات) ،عمى المتغير التابع
المتمثؿ في "تقييم األداء".
 .1الفرضية الفرعية األولى
تنص الفرضية الفرعية األولى عمى "يوجد أثر ذى داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتوفر
المتخصصون الفنيون عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ".
الجدوؿ ( ) 5.14يوضح أف ىناؾ ارتباط خطي طردي بيف توفر المتخصصوف الفنيوف لنظـ المعمومات اإلدارية
المحوسبة وتقييـ األداء حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ( .)0.675وبالنظر إلى نتائج تحميؿ االنحدار
الخطي البسيط نالحظ أف ىناؾ تأثير موجب لتوفر المتخصصوف الفنيوف لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة

عمى عممية تقييـ األداء ،حيث بمغ معامؿ االنحدار الخطي البسيط ( )0.750وىذا يعني أف توفر المتخصصوف
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الفنيوف لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة في وكالة الغوث بمقدار درجة واحدة سيؤدي الي رفع مستوى عممية
تقييـ األداء بمقدار ( )0.750درجة وذلؾ في ظؿ غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامؿ التحديد

لنموذج االنحدار ( )0.455وىذا يعني أف متغير المتخصصوف الفنيوف لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة يفسر
( )%45.5مف تبايف متغير عممية تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.
ويرى الباحث أنو كمما زاد معدؿ االختصاصيوف الفنيوف ،كمما أدى ذلؾ إلى زيادة معدؿ تقييـ األداء والعكس
صحيح ،أي انو كمما زاد االىتماـ باالختصاصيوف الفنيوف وتطوير قدراتيـ الفنية واإلدارية وتدريبيـ بشكؿ مستمر

كمما أدي ذلؾ الى الزيادة في مياراتيـ الفنية والتكنولوجية ،مما يؤدي الى تقييـ األداء بشكؿ فعاؿ وايجابي.
جدوؿ رقـ ()5.14

نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير توفر المتخصصوف الفنيوف عمى تقييـ األداء
المخغير الخابع "حقييم األداء"
معنويت النمورج عنذ مسخوى 1015

المخغير المسخقل

معامل
ارحباط
بيرسون
()r

الحذ
الثابج
()a

معامل
االنحذار
()B

معامل
الخحذيذ
()R2

F

المتخصصون الفنٌون

0.675

0.579

0.750

0.455

309.81

مسخوى
الذاللت
()Sig.
10111

النخيجت
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
كما ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف مستوى داللة اختبار ( )F-Testبمغ ( )0.000وىي قيمة أقؿ مف

مستوى  ، 0.05وىذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس تأثير توفر المتخصصوف
الفنيوف عمى عممية تقييـ األداء وبالتالي معنوية متغير المتخصصوف الفنيوف لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة

عند مستوى داللة  .0.05وىذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى "وجود أثر ذى داللة

إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتوفر المتخصصون الفنيون عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث
الدولية بقطاع غزة ".
 .2الفرضية الفرعية الثانية
تنص الفرضية الفرعية الثانية عمى "يوجد أثر ذى داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لحاجات
المستخدم النيائي (الموظف) عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ".
الجدوؿ ( )5.15يوضح أف ىناؾ ارتباط خطي طردي بيف حاجات المستخدـ النيائي لنظـ المعمومات اإلدارية
المحوسبة وتقييـ األداء حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ( .)0.771وبالنظر إلى نتائج تحميؿ االنحدار
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الخطي البسيط نالحظ أف ىناؾ تأثير موجب لحاجات المستخدـ النيائي لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى
عممية تقييـ األداء ،حيث بمغ معامؿ االنحدار الخطي البسيط ( )0.780وىذا يعني أف توفر حاجات المستخدـ

لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة في وكالة الغوث بمقدار درجة واحدة سيؤدي الي رفع مستوى عممية تقييـ

األداء بمقدار ( )0.780درجة وذلؾ في ظؿ غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامؿ التحديد
لنموذج االنحدار ( )0.594وىذا يعني أف متغير حاجات المستخدـ لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة يفسر

( )%59.4مف تبايف متغير عممية تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.

ويري الباحث أنو ىناك عالقة طردية بين معدل المستخدمين لمنظام وتقييم األداء ،حيث أنو كمما زاد عدد

المستخدمين لمنظام ،كمما زاد معدل تقييم األداء من ناحية أن البرامج التي يستخدميا المستخدمين تكون
سيمة التعامل ومتعددة األغراض.
وتتفق ىذه النتائج مع دراسة (بدح )2007 ،التي اشارت الى وجود عالقة قوية بين المتغيرات المستقمة

(التجييزات ،البرمجيات ،االختصاصيون المناسبون ،موارد البيانات) وبين تقييم األداء ،وتتفق أيضاً مع دراسة

(العمري )2009،التي أظيرت وجود أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات تشغيل وادارة نظم المعمومات اإلدارية
بمكوناتيا (المادية ،البرمجية ،البشرية) عمى أداء العاممين في شركة االتصاالت.
جدوؿ رقـ ()5.15

نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير حاجات المستخدـ عمى تقييـ األداء
المخغير الخابع "حقييم األداء"
معنويت النمورج عنذ مسخوى 1015

المخغير المسخقل

معامل
ارحباط
بيرسون
()r

الحذ
الثابج
()a

معامل
االنحذار
()B

معامل
الخحذيذ
()R2

F

حاجات المستخدم

0.771

0.632

0.780

0.594

542023

مسخوى
الذاللت
()Sig.
10111

النخيجت
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
كما ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف مستوى داللة اختبار ( )F-Testبمغ ( )0.000وىي قيمة أقؿ مف

مستوى  ، 0.05وىذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس تأثير حاجات المستخدـ عمى
عممية تقييـ األداء وبالتالي معنوية متغير حاجات المستخدـ لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عند مستوى داللة

 .0.05وىذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى "وجود أثر ذى داللة إحصائية عند
مستوى (  )   0.05لحاجات المستخدم النيائي (الموظف) عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية

بقطاع غزة".
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 .3الفرضية الفرعية الثالثة
تنص الفرضية الفرعية الثالث عمى "يوجد أثر ذى داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتوفر األجيزة
عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ".
الجدوؿ ( )5.16يوضح أف ىناؾ ارتباط خطي طردي بيف توفر األجيزة لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة
وتقييـ األداء حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ( .)0.733وبالنظر إلى نتائج تحميؿ االنحدار الخطي
البسيط نالحظ أف ىناؾ تأثير موجب لتوفر األجيزة لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى عممية تقييـ األداء،

حيث بمغ معامؿ االنحدار الخطي البسيط ( )0.754وىذا يعني أف توفر األجيزة لنظـ المعمومات اإلدارية

المحوسبة في وكالة الغوث بمقدار درجة واحدة سيؤدي الي رفع مستوى عممية تقييـ األداء بمقدار ()0.754

درجة وذلؾ في ظؿ غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامؿ التحديد لنموذج االنحدار ()0.537
وىذا يعني أف متغير توفر األجيزة لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة يفسر ( )%53.7مف تبايف متغير عممية

تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.
ويرى الباحث أنو كمما إزدادت إمكانيات األجيزة من ناحية مادية وبرمجية ،كمما أدى ذلك إلى زيادة درجات

تقييم األداء والعكس صحيح ،أي انو كمما إزداد اإلىتمام باألجيزة وتحديثيا كمما ادى ذلك الى سرعة إنجاز
االعمال بدقة وميارة مما يؤدي الى تقييم األداء بشكل فعال ،وتتفق ىذه النتائج مع دراسة (العمري)2009،

التي أظيرت وجود أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات تشغيل وادارة نظم المعمومات اإلدارية بمكوناتيا (المادية،
البرمجية ،البشرية) عمى أداء العاممين في شركة االتصاالت.

وتختمف مع دراسة (الشنتف ،)2000،والتي أظيرت وجود إرتباط ضعيف بين مكونات النظام وعممية صنع

الق اررات ،كما و إختمفت ىذه النتائج مع دراسة (الشناق )1994،التي توصمت إلي أنو ال يوجد عالقة بين
أجيزة الحاسوب و األداء المؤسسي.
جدوؿ رقـ ()5.16

نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير توفر األجيزة عمى تقييـ األداء
المخغير الخابع "حقييم األداء"
معنويت النمورج عنذ مسخوى 1015

المخغير المسخقل

معامل
ارحباط
بيرسون
()r

الحذ
الثابج
()a

معامل
االنحذار
()B

معامل
الخحذيذ
()R2

F

األجهزة

0.733

0.784

0.754

0.537

431.12

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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مسخوى
الذاللت
()Sig.
10111

النخيجت
معنوي

كما ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف مستوى داللة اختبار ( )F-Testبمغ ( )0.000وىي قيمة أقؿ مف
مستوى  ،0.05وىذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس تأثير توفر األجيزة عمى
عممية تقييـ األداء وبالتالي معنوية متغير توفر األجيزة لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عند مستوى داللة

 .0.05وىذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص عمى " وجود أثر ذى داللة إحصائية عند
مستوى (  )   0.05لتوفر األجيزة عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة".

 .4الفرضية الفرعية الرابعة
تنص الفرضية الفرعية الرابعة عمى "وجود أثر ذى داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتطوير
البرمجيات عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ".
الجدوؿ ( )5.17يوضح أف ىناؾ ارتباط خطي طردي بيف تطوير البرمجيات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة
وتقييـ األداء حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ( .)0.824وبالنظر إلى نتائج تحميؿ االنحدار الخطي

البسيط نالحظ أف ىناؾ تأثير موجب لتطوير البرمجيات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى عممية تقييـ

األداء ،حيث بمغ معامؿ االنحدار الخطي البسيط ( )0.884وىذا يعني أف تطوير البرمجيات لنظـ المعمومات

اإلدارية المحوسبة في وكالة الغوث بمقدار درجة واحدة سيؤدي الي رفع مستوى عممية تقييـ األداء بمقدار
( )0.884درجة وذلؾ في ظؿ غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامؿ التحديد لنموذج االنحدار

( )0.679وىذا يعني أف متغير تطوير البرمجيات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة يفسر ( )%67.9مف تبايف
متغير عممية تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.
ويرى الباحث أنو كمما إزدادت فعالية وكفاءة البرمجيات المستخدمة في نظم تقييم األداء ،كمما أدى ذلك إلى

زيادة درجات تقييم األداء والعكس صحيح ،أي انو كمما إزداد اإلىتمام بالبرمجيات الحديثة كمما أدى ذلك الى
سرعة إنجاز االعمال بدقة وميارة وسرعة مما يؤدي الى تقييم األداء بشكل فعال ،وتتفق ىذه النتائج مع
دراسة (العمري )2009،التي أظيرت وجود أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات تشغيل وادارة نظم المعمومات

اإلدارية بمكوناتيا (المادية ،البرمجية ،البشرية) عمى أداء العاممين في شركة االتصاالت.
وتختمف مع دراسة (الشنتف ،)2000،والتي أظيرت وجود إرتباط ضعيف بين مكونات النظام وعممية صنع
الق اررات.
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جدوؿ رقـ ()5.17
نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير تطوير البرمجيات عمى تقييـ األداء
المخغير الخابع "حقييم األداء"
معنويت النمورج عنذ مسخوى 1015

المخغير المسخقل

معامل
ارحباط
بيرسون
()r

الحذ
الثابج
()a

معامل
االنحذار
()B

معامل
الخحذيذ
()R2

F

البرمجٌات

10824

10317

10884

10679

784059

مسخوى
الذاللت
()Sig.
10111

النخيجت
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
كما ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف مستوى داللة اختبار ( )F-Testبمغ ( )0.000وىي قيمة أقؿ مف

مستوى  ،0.05وىذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس تأثير تطوير البرمجيات عمى
عممية تقييـ األداء وبالتالي معنوية متغير تطوير البرمجيات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عند مستوى داللة

 .0.05وىذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص عمى " وجود أثر ذى داللة إحصائية عند
مستوى (  )   0.05لتطوير البرمجيات عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة".

 .5الفرضية الفرعية الخامسة
تنص الفرضية الفرعية الخامسة عمى "يوجد أثر ذى داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتحسين
مستوى الشبكات عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ".
الجدوؿ ( )5.18يوضح أف ىناؾ ارتباط خطي طردي بيف تحسيف مستوى الشبكات لنظـ المعمومات اإلدارية
المحوسبة وتقييـ األداء حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ( .)0.816وبالنظر إلى نتائج تحميؿ االنحدار
الخطي البسيط نالحظ أف ىناؾ تأثير موجب لتحسيف مستوى الشبكات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى

عممية تقييـ األداء ،حيث بمغ معامؿ االنحدار الخطي البسيط ( )0.936وىذا يعني أف تحسيف مستوى الشبكات

لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة في وكالة الغوث بمقدار درجة واحدة سيؤدي الي رفع مستوى عممية تقييـ

األداء بمقدار ( )0.936درجة وذلؾ في ظؿ غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامؿ التحديد
لنموذج االنحدار ( )0.665وىذا يعني أف متغير تحسيف مستوى الشبكات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة

يفسر ( )%66.5مف تبايف متغير عممية تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.
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ويرى الباحث أنو كمما إزدادت فعالية وكفاءة الشبكات التي تربط أنظمة تقييم األداء ببعضيا البعض ،كمما أدى

ذلك إلى زيادة درجات تقييم األداء والعكس صحيح ،أي انو كمما إزداد اإلىتمام بالشبكات كمما أدى ذلك الى
سرعة إنجاز االعمال بدقة وميارة وسرعة مما يؤدي الى تقييم األداء بشكل فعال ،وتتفق ىذه النتائج مع
دراسة (الفوزان )2003،التي أظيرت وجود معوقات تشغيمية وفنية تساىم في صعوبة استخدام نظم

المعمومات الحديثة ومن أىميا عيوب الشبكات وعدم مواكبتيا لمتطورات السريعة في مجال الحاسب ،وكثرة
أعطال األجيزة ،وعدم اىتمام اإلدارة بالتكنولوجيا عمى وجو عام.
جدوؿ رقـ ()5.18

نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير مستوى الشبكات عمى تقييـ األداء
المخغير الخابع "حقييم األداء"
معنويت النمورج عنذ مسخوى 1015

المخغير المسخقل

معامل
ارحباط
بيرسون
()r

الحذ
الثابج
()a

معامل
االنحذار
()B

معامل
الخحذيذ
()R2

F

الشبكات

10816

0.251

0.936

0.665

737.91

مسخوى
الذاللت
()Sig.
0.000

النخيجت
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
كما ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف مستوى داللة اختبار ( )F-Testبمغ ( )0.000وىي قيمة أقؿ مف

مستوى  ،0.05وىذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس تأثير مستوى الشبكات عمى
عممية تقييـ األداء وبالتالي معنوية متغير مستوى الشبكات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عند مستوى داللة

 .0.05وىذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية الخامسة التي تنص عمى " وجود أثر ذى داللة إحصائية عند
مستوى (  )   0.05لتحسين مستوى الشبكات عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة".
 .6الفرضية الفرعية السادسة
تنص الفرضية الفرعية السادسة عمى "يوجد أثر ذى داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتحسين قواعد

البيانات عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ".

الجدوؿ ( ) 5.19يوضح أف ىناؾ ارتباط خطي طردي بيف لتحسيف قواعد البيانات لنظـ المعمومات اإلدارية
المحوسبة وتقييـ األداء حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ( .)0.831وبالنظر إلى نتائج تحميؿ االنحدار
الخطي البسيط نالحظ أف ىناؾ تأثير موجب لتحسيف قواعد البيانات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى

عممية تقييـ األداء ،حيث بمغ معامؿ االنحدار الخطي البسيط ( )0.805وىذا يعني أف تحسيف قواعد البيانات

لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة في وكالة الغوث بمقدار درجة واحدة سيؤدي الي رفع مستوى عممية تقييـ
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األداء بمقدار ( )0.805درجة وذلؾ في ظؿ غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامؿ التحديد
لنموذج االنحدار ( )0.691وىذا يعني أف متغير قواعد البيانات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة يفسر

( )%69.1مف تبايف متغير عممية تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.

ويرى الباحث أنو كمما إزدادت فعالية قواعد البيانات التي تشكل النواة الصمبة لحفظ البيانات ومعالجتيا

واستخراج المعمومات من ىذه البيانات ،كمما أدى ذلك إلى زيادة درجات تقييم األداء والعكس صحيح ،أي انو

كمما إزداد اإلىتمام بقواعد البيانات كمما أدى ذلك الى سرعة إنجاز االعمال بدقة وميارة وسرعة مما يؤدي الى
تقييم األداء بشكل فعال ،وتتفق ىذه النتائج مع دراسة (العمري )2009،التي أظيرت وجود أثر ذو داللة
إحصائية لمتطمبات تشغيل وادارة نظم المعمومات اإلدارية بمكوناتيا (المادية ،البرمجية ،البشرية) عمى أداء

العاممين في شركة االتصاالت.
جدوؿ رقـ ()5.19

نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير تحسيف قواعد البيانات عمى تقييـ األداء
المخغير الخابع "حقييم األداء"
معنويت النمورج عنذ مسخوى 1015

المخغير المسخقل

معامل
ارحباط
بيرسون
()r

الحذ
الثابج
()a

معامل
االنحذار
()B

معامل
الخحذيذ
()R2

F

قواعد البٌانات

10831

10522

10815

10691

831025

مسخوى
الذاللت
()Sig.
0.000

النخيجت
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
كما ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف مستوى داللة اختبار ( )F-Testبمغ ( )0.000وىي قيمة أقؿ مف

مستوى  ،0.05وىذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس تأثير تحسيف قواعد البيانات
عمى عممية تقييـ األداء وبالتالي معنوية متغير قواعد البيانات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عند مستوى

داللة  .0.05وىذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية السادسة التي تنص عمى " وجود أثر ذى داللة
إحصائية عند مستوى (  )   0.05لتحسين قواعد البيانات عمى عممية تقييم األداء في وكالة الغوث الدولية
بقطاع غزة".
ولدراسة تأثير المتغيرات المستقمة (أبعاد نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة) معاً عمى المتغير التابع (تقييم

األداء ) تـ استخداـ أسموب تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد ،ومف خالؿ تقدير معامالت االنحدار لممتغيرات
99

المستقمة يتـ تحديد حجـ األثر لكؿ متغير مف المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع ،والجدوؿ رقـ ()5.21
يوضح نتائج تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد.
جدوؿ رقـ ()5.21

نموذج االنحدار الخطي المتعدد لقياس تأثير أبعاد نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى تقييـ األداء
المتغٌر التابع "عملٌة تقٌٌم األداء"
المتغٌرات

معامالت
االنحدار

قٌمة اختبار مستوى
الداللة
"ت"

الحد الثابت

1809.-

0851.-

18029

المتخصصون الفنٌون

-0.034

18.55-

18.13

.

المستخدمون

181..

083.0

1809.

.

األجهزة

1810.

18.05

18..1

3

البرمجٌات

*1890.

58...

18111

5

الشبكات

*185..

.8.20

18111

9

قواعد البٌانات

*185..

2829.

18111

0

الترتٌب

معنوٌة النموذج
F

93981.

Sig.

18111

معامل
التحدٌد

0.805

*التأثٌر ذو داللة إحصائٌة عند مستوى .1813

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف قيمة معامؿ التحديد بمغت ( )0.805وتعني ىذه القيمة أف المتغيرات

المستقمة (أبعاد نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة) المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبتو  %80.5مف التغير في
المتغير التابع (تقييـ األداء) والنسبة المتبقية والتي تبمغ تعزى لعوامؿ ومتغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج
باإلضافة ألخطاء التقدير العشوائية ،وبشكؿ عاـ يالحظ مف خالؿ اختبار ( )Fمعنوية نموذج االنحدار الخطي

المتعدد حيث مستوى داللة االختبار ( )0.000أقؿ مف .0.05

كما نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف بعد قواعد البيانات الناتجة عف نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة جاء في
المرتبة األولى مف حيث التأثير في تقييـ األداء حيث بمغ حجـ التأثير ( )0.384وكاف ىذا التأثير ذو داللة

إحصائية عند مستوى  ،0.05ويعني ذلؾ أف تحسف قواعد البيانات الناتجة عف نظـ المعمومات اإلدارية
المحوسبة بدرجة واحدة سيساىـ في تحسيف عممية تقييـ األداء بمقدار ( )0.384درجة وذلؾ في ظؿ ثبات تأثير

باقي المتغيرات المستقمة األخرى.
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وفي المرتبة الثانية مف حيث التأثير في عممية تقييـ األداء يأتي بعد الشبكات لنظـ المعمومات اإلدارية بتأثير
قدره ( )0.366وأيضا كاف ىذا التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويعني ىذا أف تحسف مستوى
الشبكات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة بمقدار درجة واحدة سيساىـ في تحسيف عممية تقييـ األداء بمقدار

( )0.366درجة وذلؾ في ظؿ ثبات تأثير باقي المتغيرات المستقمة األخرى.
وفي المرتبة الثالثة مف حيث التأثير في عممية تقييـ األداء يأتي بعد البرمجيات لنظـ المعمومات اإلدارية بتأثير
قدره ( )0.216وأيضا كاف ىذا التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويعني ىذا أف تطوير مستوى
البرمجيات لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة بمقدار درجة واحدة سيساىـ في تحسيف عممية تقييـ األداء بمقدار

( )0.216درجة وذلؾ في ظؿ ثبات تأثير باقي المتغيرات المستقمة األخرى .وبالنسبة لباقي المتغيرات

(المتخصصوف الفنيوف ،المستخدموف ،األجيزة) لـ يكف ليـ تأثير ذو داللة إحصائية عمى عممية تقييـ األداء،

حيث مستويات الداللة المحسوبة لكؿ منيما أكبر مف مستوى  .0.05وبذلؾ نستنتج أف أىـ المتغيرات المؤثرة في
عممية تقييـ األداء في وكالة الغوث بقطاع غزة تتمثؿ في (البرمجيات ،الشبكات ،وقواعد البيانات).
ويرى الباحث أن (البرمجيات ،الشبكات ،قواعد البيانات) تشكل األساس المنطقي ألي نظام من نظم المعمومات

اإلدارية ،وتأتي ىذه العناصر ضمن سمسمة مترابطة ومعتمدة عمى بعضيا البعض ،ومن ىنا جاءت النتيجة

اإلحصائية حيث حصل كل عنصر من ىذه العناصر عمى مستوي داللة أكبر من  ،0.05وىذا نتيجة طبيعية

ومنطقية ألي نظام من نظم المعمومات اإلدارية.

كما وتشكل البرمجيات طريقة العمل التي يفكر بيا المستخدمون في معالجة األوامر ،أما قواعد البيانات

فتشكل مكان حفظ تمك البيانات بأمان ودقة عالية ،أما العنصر الثالث وىو الشبكات فيشكل مفتاح الربط بين
تمك البرمجيات وقواعد البيانات.

الفرضية الرئيسية الثانية:
تنص الفرضية الرئيسية الثانية عمى "توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين حول نظم

المعمومات اإلدارية المحوسبة في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة تعزى لممتغيرات التالية (الجنس ،العمر،
المؤىل العممي ،التخصص العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة)".

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tفي حاالت العينتيف المستقمتيف الختبار الفروؽ التي

تعزى لمتغير الجنس ،فى حيف تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار
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الفروؽ التي تعزى لممتغيرات األخرى التي تتكوف مف أكثر مف مجموعتيف ،وفيما يمي اختبار الفرضية الثانية وفقاً

لممتغيرات الديموغرافية كالً عمى حده.
بالنسبة لمتغير الجنس.

باستخداـ اختبار ( )Independent samples t-testتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير الجنس ،مقابؿ الفرضية

البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى
لمتغير الجنس ،والجدوؿ رقـ ( )5.21أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدوؿ رقـ ()5.21

نتائج اختبار ( )Tلمتحقؽ مف الفروؽ في نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تبعاً لمتغير الجنس
الجنس

الوسط

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

ذكر

3031

.0%66

1074

انثى

3.34

%6608

0.73

الحسابي

T-test

-0.480

Sig

0.631

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.631لمتحقؽ مف وجود فرؽ جوىري
كانت أكبر مف مستوى  ،0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير الجنس.
كما يتضح أف الوزف النسبي إلجابات الذكور حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية ككؿ بمغ  ،%66و %66.8لإلناث.
وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول نظم
ً
المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير الجنس".
ويعزو الباحث ذلك الى أن متغير نوع الجنس لدى وكالة الغوث الدولية ليس لو تأثير عمى درجات عالقة نظم

المعمومات اإلدارية في تقييم األداء بسبب الوعي الكافي وسياسة وكالة الغوث في المساواة بين الجنسين،
والتي سمحت بشكل كبير لمشاركة المرأة بجانب الرجل في كافة االنشطة واالعمال.
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وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الحمبي )2010 ،والتي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول "

أثر نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى الالمركزية في وزارة المالية في قطاع غزة " تعزى لممتغيرات
الديموغرافية (الجنس،العمر ،الخبرة ،المؤىل الوظيفي ،المستوى العممي).
بالنسبة لمتغير العمر.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير العمر ،مقابؿ

الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة
تعزى لمتغير العمر ،والجدوؿ رقـ ( )5.22أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدوؿ رقـ ()5.22

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تبعاً لمتغير العمر
العمر

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

 31-21سنة

3.55

71.0%

0.75

 41-31سنة

3.26

65.2%

0.76

 51-41سنة

3.33

66.5%

0.70

 51سنة فأكثر

3.04

60.8%

0.66

F-test

7.013

Sig

0.000

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.22أعاله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.000لمتحقؽ مف وجود
فروؽ جوىرية كانت أقؿ مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ رفض الفرضية العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة التي

تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية

المحوسبة تعزى لمتغير العمر ،كما نالحظ أف ال وزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب العمر تتراوح ما بيف
 %60.8لمذيف أعمارىـ تزيد عف  51سنة ،و %71لمذيف أعمارىـ تتراوح بيف  20إلى  30سنة.

ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية والجدوؿ رقـ ( )5.23أدناه يوضح نتيجة

االختبار.
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جدوؿ رقـ ()5.23
اختبار ( )LSDلمتعرؼ عمى مصدر الفروؽ في نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تبعاً لمتغير العمر
العمر
 31-21سنة

 41-31سنة
 51-41سنة

العمر

الفروق بين المتوسطات

Sig

 41-31سنة

*0.292

0.003

 51-41سنة

*0.226

0.028

 51سنة فأكثر

*0.513

0.000

 51-41سنة

-0.066

0.510

 51سنة فأكثر

0.220

0.054

 51سنة فأكثر

*0.287

0.015

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
مف خالؿ الجدوؿ أعاله وباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية نستنتج بأنو يوجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.05بيف الفئة العمرية لمذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف ( 30-20سنة) وبيف الفئات (-31

 40سنة ،ومف  50-41سنة ،ومف  51سنة فأكثر) لصالح الفئة العمرية لمذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف (30-20
سنة) ،وكذلؾ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بيف الفئة العمرية لمذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف

( 50-41سنة) وبيف الفئة العمرية لمذيف تزيد أعمارىـ عف  51سنة فأكثر لصالح الفئة العمرية لمذيف أعمارىـ
تتراوح ما بيف ( 50-41سنة).

وبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول نظم المعمومات
ً
اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير العمر".
ويعزو الباحث ىذه النتيجة الى أن التوجو اإليجابي حول تمك األنظمة يقل بشكل عام مع تقدم العمر
لمستخدمي تمك األنظمة.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الشرفا )2004،والتي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لتصورات

المبحوثين لمستمزمات تشغيل نظام المعمومات تعزى لممتغيرات الديموغرافية (الجنس،العمر ،الخبرة ،المؤىل
الوظيفي ،المستوى العممي).
بالنسبة لمتغير المؤىل العممي.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي،
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مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية
المحوسبة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،والجدوؿ رقـ ( )5.24أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدوؿ رقـ ()5.24

اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تبعاً لممؤىؿ العممي
المؤىل العممي

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

ثانوية عامة

3.18

63.5%

0.72

دبموم متوسط

3.24

64.9%

0.67

بكالوريوس

3.34

66.7%

0.76

دبموم عالي

3.34

66.7%

0.79

ماجستير

3.14

62.8%

0.68

دكتوراه

3.76

75.2%

0.58

F-test

2.973

Sig

0.012

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.24أعاله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.012لمتحقؽ مف وجود
فروؽ جوىرية كانت أقؿ مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ رفض الفرضية العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة التي

تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية

المحوسبة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،كما نالحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي
تراوحت ما بيف  %62.8لحممة شيادة الماجستير ،و %75.2لحممة درجة الدكتوراه.

ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية والجدوؿ رقـ ( )5.25أدناه يوضح نتيجة

االختبار.
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جدوؿ رقـ ()5.25
اختبار ( )LSDلمتعرؼ عمى مصدر الفروؽ في نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تبعاً لممؤىؿ العممي
المؤىل العممي

ثانوية عامة

دبموم متوسط

بكالوريوس

دبموم عالي
ماجستير

المؤىل العممي

الفروق بين المتوسطات

Sig

دبموم متوسط

-0.068

0.647

بكالوريوس

-0.160

0.204

دبموم عالي

-0.160

0.271

ماجستير

0.036

0.831

دكتوراه

*-0.585

0.001

بكالوريوس

-0.091

0.437

دبموم عالي

-0.091

0.507

ماجستير

0.105

0.521

دكتوراه

*-0.516

0.002

دبموم عالي

-0.000

0.997

ماجستير

0.196

0.167

دكتوراه

*-0.42

0.004

ماجستير

0.196

0.218

دكتوراه

*-0.425

0.010

دكتوراه

*-0.621

0.001

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
مف خالؿ الجدوؿ أعاله وباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية نستنتج بأنو يوجد فروؽ ذات داللة

إحصائية عند مستوى  0.05بيف حممة الدرجات العممية التالية (الثانوية العامة ،دبموـ متوسط ،بكالوريوس ،دبموـ
عالي ،ماجستير) وبيف حممة الدرجة الدكتوراه وكانت الفروق لصالح درجة الدكتوراه.
وبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول نظم المعمومات
ً
اإلدارية تعزى لمتغير المؤىل العممي".
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن المبحوثين من حممة الدكتوراة يكونون في المواقع اإلدارية العميا كما ان
من يحممون شيادة الدكتوراة قد حصموا عمى فرصة إطالع اوسع وتعميم اكثر ،ومن المؤكد ايضا انيم

يحصمون عمى تعزيز اكثر من المجتمع ومكان العمل فيذا يشجعيم عمى المشاركة والعطاء بشكل كبير.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (العمري )2009،والتي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
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تصورات المبحوثين حول موضوع الدراسة تعزى لممتغيرات الديموغرافية،المستوى العممي ،سنوات الخبرة ،مكان
العمل ،المستوى الوظيفي).
وتختمف مع (الحمبي )2010 ،والتي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول " أثر نظم المعمومات

اإلدارية المحوسبة عمى الالمركزية في وزارة المالية في قطاع غزة " تعزى لممتغيرات الديموغرافية
(الجنس،العمر ،الخبرة ،المؤىل الوظيفي ،المستوى العممي).

بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي،

مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية
المحوسبة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والجدوؿ رقـ ( )5.26أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدوؿ رقـ ()5.26

اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تبعاً لممسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

موظف

3.24

64.8%

0.74

مشرف مباشر (أول)

3.41

68.2%

0.70

متخصص فني

3.32

66.5%

0.79

مشرف غير مباشر (ثاني) 3.43

68.6%

0.74

F-test

1.573

Sig

0.196

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.26أعاله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.196لمتحقؽ مف وجود

فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،كما نالحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي
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تراوحت ما بيف  %64.8لمف مساىـ الوظيفي "موظف" ،و %68.6لمف مساىـ الوظيفي "مشرف غير مباشر
(ثاني)".
وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول نظم
ً
المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي".
ويعزو الباحث ذلك الى أن متغير المسمى الوظيفي ليس لو أثر جوىري عمى استخدام نظم المعمومات اإلدارية
في تقييم األداء في وكالة الغوث ،وتتفق ىذه النتيجة مع (الحمبي )2010 ،والتي أظيرت عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول " أثر نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى الالمركزية في وزارة المالية في قطاع

غزة " تعزى لممتغيرات الديموغرافية (الجنس،العمر ،الخبرة ،المؤىل الوظيفي ،المستوى العممي).
بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة،

مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية
المحوسبة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،والجدوؿ رقـ ( )5.27أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدوؿ رقـ ()5.27

اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تبعاً لسنوات الخدمة
الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

 3سنوات فأقل

3.40

68.1%

0.75

من  01-.سنوات

3.35

67.0%

0.73

 00سنة فأكثر

3.20

63.9%

0.74

عدد سنوات الخدمة

F-test

2.462

Sig

0.087

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.27أعاله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.087لمتحقؽ مف وجود
فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،كما نالحظ
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أف الوزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب عدد سنوات الخدمة تراوحت ما بيف  %63.9لمذيف تزيد سنوات
خدمتيـ عف  11سنة ،و %68.1لمذيف تقؿ سنوات خدمتيـ عف  5سنوات.
وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول نظم
ً
المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة".
وتتفق ىذه النتيجة مع (الحمبي )2010 ،والتي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول " أثر نظم

المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى الالمركزية في وزارة المالية في قطاع غزة " تعزى لممتغيرات الديموغرافية
(الجنس،العمر ،الخبرة ،المؤىل الوظيفي ،المستوى العممي).

الفرضية الرئيسية الثالثة:
تنص الفرضية الرئيسية الثالثة عمى "توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين حول تقييم
األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة تعزى لممتغيرات التالية (الجنس ،العمر ،المؤىل العممي ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة)".
ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tفي حاالت العينتيف المستقمتيف الختبار الفروؽ التي
تعزى لمتغير الجنس ،بينما تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفروؽ
التي تعزى لممتغيرات األخرى التي تتكوف مف أكثر مف مجموعتيف ،وفيما يمي اختبار الفرضية الثالثة وفقاً
لممتغيرات الديموغرافية كالً عمى حدا.
بالنسبة لمتغير الجنس.
باستخداـ اختبار ( )Independent samples t-testتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير الجنس ،مقابؿ الفرضية البديمة ()H1
التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير الجنس ،والجدوؿ رقـ
( )5.28أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()5.28
نتائج اختبار ( )Tلمتحقق من الفروق في مستوى تقييم األداء تبعاً لمتغير الجنس
الجنس

الوسط الحسابي الوزن النسبي

االنحراف المعياري

ذكر

3022

64.4%

0.88

انثى

3.25

65%

0.85

T-test

-0.382

Sig

0.703

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.703لمتحقؽ مف وجود فرؽ جوىري
كانت أكبر مف مستوى  ،0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير الجنس .كما يتضح أف
الوزف النسبي إلجابات الذكور حوؿ مستوى تقييـ األداء ككؿ بمغ  ،%64.4و %65لإلناث.
وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى
ً

تقييم األداء تعزى لمتغير الجنس".

ويعزو الباحث ذلك الى أن المشرفين والمشرفات يستخدمون نفس نظام تقييم االداء ،ونفس السياسة والقوانين
تنطبق عمى الطرفين دون تمييز ،لذلك كانت وجيات نظرىم متقاربة بالنسبة لرأييم في فعالية نظام تقييم
األداء.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض دراسة(مرتجي  )2013،والتي خمصت الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات درجات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس في درجة الموافقة عمى دور التقييم الشامل في تحسين
األداء الفني واإلداري لمعممي المدارس.
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بالنسبة لمتغير العمر.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير العمر ،مقابؿ الفرضية البديمة ()H1
التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير العمر ،والجدوؿ رقـ
( )5.29أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()5.29
نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق في مستوى تقييم األداء تبعاً لمتغير العمر
الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

 31-21سنة

3.43

68.7%

0.95

 41-31سنة

3.18

63.6%

0.92

 51-41سنة

3.29

65.8%

0.75

 51سنة فأكثر

2.94

58.8%

0.75

العمر

F-test

4.591

Sig

0.004

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.29أعاله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.004لمتحقؽ مف وجود
فروؽ جوىرية كانت أقؿ مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ رفض الفرضية العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة التي
تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مستوى تقييـ األداء
تعزى لمتغير العمر ،كما نالحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب العمر تتراوح ما بيف %58.8
لمذيف أعمارىـ تزيد عف  51سنة ،و %68.7لمذيف أعمارىـ تتراوح بيف  20إلى  30سنة.
ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية والجدوؿ رقـ ( )5.30أدناه يوضح نتيجة
االختبار.
111

جدول رقم ()5.30
نتائج اختبار ( )LSDلمتعرف عمى مصدر الفروق في مستوى تقييم األداء تبعاً لمتغير العمر
العمر
 31-21سنة

 41-31سنة
 51-41سنة

العمر

الفروق بين المتوسطات

Sig

 41-31سنة

*0.254

0.031

 51-41سنة

0.141

0.246

 51سنة فأكثر

*0.493

0.000

 51-41سنة

-0.112

0.348

 51سنة فأكثر

0.238

0.080

 51سنة فأكثر

*0.351

0.012

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

مف خالؿ الجدوؿ أعاله وباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية نستنتج بأنو يوجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.05بيف الفئة العمرية لمذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف ( 30-20سنة) وبيف الفئتيف (-31
 40سنة ،ومف  51سنة فأكثر) لصالح الفئة العمرية لمذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف ( 30-20سنة) ،وكذلؾ يوجد
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بيف الفئة العمرية لمذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف ( 50-41سنة)
وبيف الفئة العمرية لمذيف تزيد أعمارىـ عف  51سنة فأكثر لصالح الفئة العمرية لمذيف أعمارىـ تتراوح ما بيف
( 50-41سنة).
وبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى تقييم
ً

األداء تعزى لمتغير العمر".

بالنسبة لمتغير المؤىل العممي.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،مقابؿ الفرضية
البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير المؤىؿ
العممي ،والجدوؿ رقـ ( )5.31أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()5.31
نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق في مستوى تقييم األداء تبعاً لمتغير المؤىل العممي
الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

ثانوية عامة

3.05

61.1%

0.87

دبموم متوسط

3.06

61.1%

0.84

بكالوريوس

3.28

65.6%

0.84

دبموم عالي

3.24

64.7%

0.96

ماجستير

3.14

62.8%

0.89

دكتوراه

3.75

75.0%

0.73

المؤىل العممي

F-test

3.046

Sig

0.010

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.31أعاله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.010لمتحقؽ مف وجود
فروؽ جوىرية كانت أقؿ مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ رفض الفرضية العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة التي
تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مستوى تقييـ األداء
تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،كما نالحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي تراوحت ما
بيف  %61.1لحممة شيادة الثانوية العامة وشيادة الدبموـ المتوسط ،و %75لحممة شيادة الدكتوراه.
ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية والجدوؿ رقـ ( )5.32أدناه يوضح نتيجة
االختبار.
جدول رقم ()5.32
نتائج اختبار ( )LSDلمتعرف عمى مصدر الفروق في مستوى تقييم األداء تبعاً لمتغير المؤىل العممي
المؤىل العممي
ثانوية عامة

المؤىل العممي

الفروق بين المتوسطات

Sig

دبموم متوسط

-0.003

0.983

بكالوريوس

-0.225

0.130

113

دبموم متوسط

بكالوريوس

دبموم عالي
ماجستير

دبموم عالي

-0.183

0.286

ماجستير

-0.088

0.659

دكتوراه

*-0.696

0.001

بكالوريوس

-0.221

0.110

دبموم عالي

-0.176

0.270

ماجستير

-0.085

0.660

دكتوراه

*-0.693

0.001

دبموم عالي

0.041

0.749

ماجستير

0.136

0.416

دكتوراه

*-0.471

0.007

ماجستير

0.094

0.616

دكتوراه

*-0.513

0.009

دكتوراه

-0.607

0.006

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

مف خالؿ الجدوؿ أعاله وباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية نستنتج بأنو يوجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.05بيف حممة الدرجات العممية التالية (الثانوية العامة ،دبموـ متوسط ،بكالوريوس ،دبموـ
عالي ،ماجستير) وبيف حممة الدرجة الدكتوراه وكانت الفروؽ لصالح درجة الدكتوراه.
وبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى تقييم
ً

األداء تعزى لمتغير المؤىل العممي".

بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،مقابؿ الفرضية
البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير المسمى
الوظيفي ،والجدوؿ رقـ ( )5.33أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()5.33
نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق في مستوى تقييم األداء تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي
الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

موظف

3.18

63.6%

0.87

مشرف مباشر (أول)

3.30

66.0%

0.88

متخصص فني

3.17

63.5%

0.86

مشرف غير مباشر (ثاني)

3.39

67.7%

0.88

المسمى الوظيفي

F-test

0.989

Sig

0.398

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.33أعاله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.398لمتحقؽ مف وجود
فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي ،كما نالحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي تراوحت ما بيف
 %63.5لمف مساىـ الوظيفي "متخصص فني" ،و %67.7لمف مساىـ الوظيفي "مشرف غير مباشر (ثاني)".
وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى تقييم
ً

األداء تعزى لمتغير المسمى الوظيفي".
بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة.

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،مقابؿ الفرضية
البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير عدد سنوات
الخدمة ،والجدوؿ رقـ ( )5.34أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()5.34
نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق في مستوى تقييم األداء تبعاً لمتغير عدد سنوات الخدمة
الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

 3سنوات فأقل

3.33

66.7%

0.88

من  01-.سنوات

3.27

65.3%

0.89

 00سنة فأكثر

3.11

62.2%

0.84

عدد سنوات الخدمة

F-test

1.984

Sig

0.139

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.33أعاله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.139لمتحقؽ مف وجود
فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،كما نالحظ أف الوزف
النسبي إلجابات أفراد العينة حسب عدد سنوات الخدمة تراوحت ما بيف  %62.2لمذيف تزيد سنوات خدمتيـ عف
 11سنة ،و %66.7لمذيف تقؿ سنوات خدمتيـ عف  5سنوات.
وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى تقييم
ً

األداء تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة".
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
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المقـدمة:
في ضوء ما خمصت اليو الدراسة ،ومف خالؿ ربطيا باإلطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت
موضوع دور نظـ المعمومات اإلدارية في تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة ،يتضمف ىذا
الفصؿ ممخصاً ألىـ النتائج التي تـ التوصؿ الييا ،وأىـ التوصيات المقترحة عمى ضوء ىذه النتائج.

أوالً :نتـائج الدراسة
 .1بينت النتائج وجود سياسة توظيؼ عادلة بيف الجنسيف في وكالة الغوث الدولية – األونروا في قطاع غزة.
 .2أظيرت النتائج إستقطاب وكالة الغوث الدولية – األونروا لمفئة الشابة لمعمؿ داخؿ مرافقيا لمحد مف مشكمة
البطالة المنتشرة في قطاع غزة.
 .3وضحت النتائج أف نسبة الموظفيف العامميف الحاصميف عمى درجة البكالوريوس في وكالة الغوث الدولية
األونروا ىي األعمي بيف المؤىالت العممية الموجودة.
 .4بينت النتائج وجود ستقرار وظيفي لمعامميف فى وكالة الغوث الدولية -األونروا في قطاع غزة.
 .5أظيرت النتائج فاعمية قسـ تكنولوجيا المعمومات المسؤوؿ عف تطوير البرامج داخؿ وكالة الغوث الدولية –
األونروا.
 .6بينت النتائج وجود رضا مف قبؿ المستخدميف عمي األجيزة (الحواسيب) فى وكالة الغوث الدولية بمكوناتيا
المادية والبرمجية.
 .7وضحت النتائج أف برنامج تقييـ األداء اإللكتروني المستخدـ يتميز بالمرونة في عممية تبادؿ المعمومات بيف
األطراؼ المستفيدة مف النظاـ.
 .8أظيرت النتائج أف المعايير المستخدمة في تقييـ األداء والمستخدمة في برنامج التقييـ اإللكتروني واضحة
وموضوعية.
 .9بينت النتائج تمتع الشبكة الداخمية لمحواسيب داخؿ وكالة الغوث الدولية باإلستقرار.
 .10أظيرت النتائج وجود نظاـ حماية لقواعد البيانات المستخدمة في عممية تقييـ األداء اإللكتروني.
 .11أظيرت النتائج الدور التكاممي الذي تقوـ بو كؿ مف الشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات في أنظمة
المعمومات اإلدارية.
 .12أظيرت النتائج مشاركة العامميف في وكالة الغوث الدولية – األونروا بوضع الخطط المتعمقة بتقييـ األداء.
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 .13بينت النتائج وجود أثر ذى داللة إحصائية لتوفر المتخصصوف الفنيوف عمى عممية تقييـ األداء في وكالة
الغوث الدولية بقطاع غزة.
 .14وجود أثر ذى داللة إحصائية لحاجات المستخدـ النيائي (الموظؼ) عمى عممية تقييـ األداء في وكالة
الغوث الدولية بقطاع غزة.
 .15وجود أثر ذى داللة إحصائية لتوفر األجيزة عمى عممية تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.
 .16وجود أثر ذى داللة إحصائية لتطوير البرمجيات عمى عممية تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية بقطاع
غزة.
 .17وجود أثر ذى داللة إحصائية لتحسيف مستوى الشبكات عمى عممية تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية
بقطاع غزة.
 .18وجود أثر ذى داللة إحصائية لتحسيف قواعد البيانات عمى عممية تقييـ األداء في وكالة الغوث الدولية
بقطاع غزة.
 .19عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير الجنس.
 .20وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير العمر.
 .21وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
 .22عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير المسمى
الوظيفي.
 .23بينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة تعزى لمتغير
عدد سنوات الخدمة.
 .24عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير الجنس.
 .25وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير العمر.
 .26وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
 .27عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
 .28عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ مستوى تقييـ األداء تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
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ثانٌا ً :توصٌات الدراسة
بناءاً عمى ما سبؽ مف نتائج ،يقترح الباحث بعض التوصيات التي يمكف أف تؤدي إلي تحسيف دور نظـ
المعمومات اإلدارية في عممية تقييـ األداء لمموظفيف.
ومن أهم التوصٌات التً توصل إلٌها الباحث:
 .1ضرورة تحديث برنامج التقييـ اإللكتروني المستخدـ بما يواكب البرمجيات الحديثة لضماف النزاىة والشفافية.
 .2ا لعمؿ عمى تدريب المتخصصيف الفنييف (المبرمجيف) بشكؿ مستمر ودوري لمواكبة سرعة التطور في
تكنولوجيا المعمومات وتطوير األنظمة.
 .3العمؿ عمى خمؽ إطار وخطة عمؿ مناسبة ومتكاممة ،وذلؾ لمنظر بالتظممات بشكؿ جدي بعد عممية التقييـ
النيائي لمموظؼ بشكؿ جدي ونزيو.
 .4العمؿ عمى تطوير وصيانة أجيزة الحاسوب بمكوناتيا المادية والبرمجية بشكؿ دوري.
 .5استعماؿ برمجيات حديثة تتوافؽ وبيئة العمؿ داخؿ وكالة الغوث الدولية.
 .6العمؿ عمى تطوير الشبكة بداخؿ وكالة الغوث الدولية بشقييا المادي والبرمجي.
 .7مراعاة التطوير المستمر والصيانة الدورية لقواعد البيانات.
 .8العمؿ عمى حماية قواعد البيانات بشكؿ أكبر ،ومنع عممية التكرار فى البيانات.
 .9العمؿ عمى إشراؾ الموظفيف في دورات تدريبية لتحسيف األداء.
 .10تغيير نظاـ العمؿ مما يتيح الفرصة لمترقية وفقاً لنتائج تقييـ األداء اإللكتروني.
 .11مراجعة نماذج تقييـ األداء بشكؿ مستمر.
 .12وضع معايير واضحة تغطي الوصؼ الوظيفي لمختمؼ الوظائؼ.
 .13ضرورة ربط نتائج التقييـ باالحتياجات التدريبية لمموظفيف.
 .14ضرورة وجود أكثر مف طرؼ لعممية التقييـ ،لتجنب الوقوع في العوامؿ الشخصية المؤثرة عمى عممية تقييـ
األداء.
 .15ضرورة تطبيؽ وتفعيؿ نظاـ الحوافز المعنوية و المادية في نظاـ التقييـ اإللكتروني المعموؿ بو وذلؾ
لتشجيع الموظفيف.
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 .16العمؿ عمى جعؿ السياسات اإلدارية المعموؿ بيا عنص اًر محف اًز لتوجيو نظـ المعمومات اإلدارية نحو تقييـ
أداء سميـ.
ثالثاً :مقترحات لدراسات مستقبمية
 .1دراسة العالقة بيف نظاـ تقييـ األداء والحوافز المادية والمعنوية.

 .2معوقات تحسيف األداء اإلداري في وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة.
 .3معوقات تطبيؽ نظـ المعمومات اإلدارية في المنظمات العاممة في قطاع غزة.
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المراجع
أوالً :اآليات القرآنية
ثانياً :المراجع العربية:
 الكتب:
 إدريس ،عبد الرحمف ثابت ( :)2005نظـ المعمومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة ،،الدار الجامعية،
اإلسكندرية ،مصر.

 قندلجي ،عامر ،الجنابي ،عالء الديف ( :)2009نظـ المعمومات اإلدارية ،الطبعة التاسعة ،دار المسيرة
لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف.

 العاني ،مزىر شعباف ،جواد ،شوقي ناجي ،حجازي ،ىيثـ عمي )2012( :ذكاء األعماؿ وتكنولوجيا
المعمومات ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف ،االردف.

 زويمؼ ،ميدي حسف( :)2001إدارة الموارد البشرية -مدخؿ كمي ،األردف :عماف دار الفكر لمطباعة و
النشر والتوزيع.

 عبد الحميد عبد الفتاح المغربي( :)2002نظـ المعمومات اإلدارية األساس والمبادئ ،مصر ،المكتبة
العصرية.

 شاويش ،مصطفى نجيب ( )2005إدارة الموارد البشرية "إدارة األفراد" -عماف ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.

 العبادي ،ىاشـ فوزي ،والعارضي ،جميؿ كاتـ ( )2012نظـ إدارة المعمومات منظور إستراتيجي ،دار صفاء
لمنشر والتوزيع ،عماف ،االردف.

 لطفي ،أميف أحمد ( :)2005مواجية وتدقيؽ نظـ المعمومات ،الدار الجامعية ،القاىرة ،مصر.

 إدريس ،عبد الرحمف ثابت ( :)2003نظـ المعمومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة ،،الدار الجامعية،
اإلسكندرية ،مصر.

 إدريس ،عبد الرحمف ثابت ( :)2007نظـ المعمومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية ،مصر.

 الحسنية ،سميـ ( :)2002نظـ المعمومات اإلدارية ،ط  ،2مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 السالمي ،عالء والدباغ ،رياض )2001(:تقنيات المعمومات اإلدارية ،دار وائؿ لمنشر ،عماف ،األردف.

 ياسيف ،سعد ( :)2005اإلدارة االلكترونية وآفاؽ تطبيقاتيا العربية ،اإلدارة العامة لمطباعة والنشر ،معيد
اإلدارة العامة ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.
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 ايماف فضؿ السامرائي ،ىيثـ محمد الزعبي ( :)2004نظـ المعمومات اإلدارية ،الطبعة األولى .دار صفا
لمنشر والتوزيع – عماف.

 ابراىيـ ،سمطاف ( :)2000نظاـ المعمومات اإلدارية،مدخؿ النظـ ،الدار الجامعية -القاىرة ،جميورية مصر
العربية.

 النجار ،فايز ( :)2005نظـ المعمومات اإلدارية ،دار الحامد لمنشر والتوزيع عماف ،األردف.

 ياسيف ،سعد (:)2006نظـ المعمومات اإلدارية وتكنولوجيا المعمومات ،الطبعة األولى ،،دار المناىج لمنشر
والتوزيع ،عماف ،االردف.

 العبادي ،ىاشـ فوزي و العارضي ،جميؿ ( :)2012نظـ إدارة المعمومات منظور إستراتيجي ،دار صفاء
لمنشر والتوزيع ،عماف ،االردف.

 ربايعة،عمي محمد( :)2003إدارة الموارد البشرية ،عماف :دار صفاء لمنشر والتوزيع.
 عبد الغفار ،حنفي ( :)2002السموؾ التنظيمي وادارة الموارد البشرية ،اإلسكندرية دار الجامعة الجديدة
لمنشر.

 الجرجاوي ،زياد ( :)2010القواعد المنيجية لبناء االستبياف ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء الجراح ،فمسطيف.
 محمد عبيدات ،محمد أبو نصار ،عقمة المبيضيف ( )1999منيجية البحث العممي القواعد والمراحؿ
والتطبيقات-كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية الجامعة البريطانية-دار وائؿ لمطباعة والنشر ،عماف-األردف.

 عميرة إبراىيـ ،حتى نفيـ البحث التربوي ،القاىرة ،دار المعارؼ (.)1981

 خميؿ أحمد محمود لبد ،)2005( ،تقويـ بعض اإلجراءات المنيجية المستخدمة في رسائؿ الماجستير المقدمة
لكميات التربية في الجامعات الفمسطينية بغزة.

 محمد أبو ىاشـ حسف ،السيد ،الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية والتربوية باستخداـ
 ،SPSSكمية التربية جامعة الممؾ سعود2006،ـ.

 ربيع ،أسامة ،التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج  – SPSSالجزء األوؿ-كمية التجارة ،جامعة المنوفية،
الطبعة الثانية 2007ـ.
 الدوريات:

 األعرجي،عاصـ وعمى عالونة (:)2002واقع وأثار إستخداـ نظـ المعمومات المحوسبة ،المجمة العربية
لإلدارة ،العدد األوؿ :المجمد.22
 المطبوعات:
 األونروا (:)2014دليؿ الموظؼ ،برنامج تقييـ األداء اإللكتروني.
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 الرسائل العممية:
 الريبؽ ،محمد ( :)2004العوامؿ المؤثرة في فاعمية األداء الوظيفي لمقيادات األمنية ،جامعة نايؼ العربية
لمعموـ األمنية ،المممكة العربية السعودية.

 المانع ،محمد ( :)2006تقنيات االتصاؿ ودورىا في تحسيف األداء ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية،
المممكة العربية السعودية.

 الشنتؼ ،يوسؼ( :)2000دور نظـ المعمومات المحوسبة في عممية صنع الق اررات رسالة تطبيقية عمي
المصارؼ التجارية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الممكة أروى لمعموـ األكاديمية،اليمف.
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المالحق
ممحق رقم ()1
االستبانة في صورتيا النيائية

دور نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في تقييم األداء

دراسة تطبيقية عمى نظام تقييم األداء اإللكتروني E-PER
فى وكالة الغوث الدولية -األونروا

تيدف ىذه االستبانة إلى دراسة دور نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في تقييم األداء في وكالة الغوث
الدولية – األونروا وذلك بيدف إتمام و انجاز رسالة الماجستير في إدارة األعمال -بجامعة األزىر بغزة.

يأمل الباحث في قراءة ما ورد في ىذه االستبانة من فقرات بدقة وموضوعية ،واإلجابة عما جاء فييا وذلك
بوضع عالمة ( )xأمام اإلجابة التي تعبر عن وجية نظرك.

إن تعاونك في تعبئة االستبانة ،بالتأكيد سيساعد في نجاح ىذا البحث ،مع العمم بأن المعمومات الواردة في
ىذه االستبانة

ستستعمل ألغراض البحث العممي فقط.
وتقبموا فائق اإلحترام،،،

الباحث :محمد فتحي الوحيدي
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أوالً :البيانات الشخصية:
1

الجنس

2

العمر

3

المؤىل العممي

4

المسمي الوظيفي

5

عدد سنوات الخدمة

أنثي ☐

ذكر☐
☐ من  20عام –  30عام
☐ من  41عام –  50عام
☐ ثانوية عامة

☐ من  31عام –  40عام
☐ من  50عام فأكثر
☐ دبموم متوسط

☐ بكالوريوس

☐ دبموم عالي

☐ دكتوراة

☐ ماجستير

☐ مشرف مباشر (أول)

☐ موظف

☐ متخصص فنى

☐ مشرف غير مباشر (ثاني)

☐  5سنوات فأقل

☐  10-6سنوات

☐  11سنة فأكثر

ثانياً :الدائرة  /البرنامج:

☐ الخدمات اإلدارية.

☐ برنامج التعميم.

☐ برنامج الخدمات.

☐ مكتب العمميات،اإلعالم ،اإلدارة ،المكتب

☐ دائرة اليندسة.

☐ مكتب نظم المعمومات ISO

القانوني،المشاريع.

☐ برنامج الصحة.

☐ األمن والحماية

☐ الموارد البشرية.

☐ الخدمات الموجستية LOGISTICS

☐ دائرة المشتريات.

☐ تمويل المشاريع الصغيرة MMP
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ثالثاً :محاور الدراسة:

 يرجى وضع اشارة ( )Xفي الخانة التي تقابل اإلجابة المناسبة من وجية نظرك.
موافق بشدة

2

يعمل قسم تكنولوجيا المعمومات عمى تأمين األجيزة.

3

يعمل قسم تكنولوجيا المعمومات عمى تخزين البيانات.

4
5

يوجد في قسم تكنولوجيا المعمومات متخصصين

فنيين(محممي بيانات).

يحصل المتخصصون الفنيون (المبرمجون) عمى تأىيل

عالي.

المحور الثاني :المستخدمون
1
2
3
4

يراعي نظام تقييم األداء اإللكتروني المطبق في األونروا

الوصف الوظيفي المحدد لعممي.

المعايير التي تستخدميا األونروا لتقييم األداء اإللكتروني
واضحة.

معايير تقييم األداء اإللكتروني المستخدمة موضوعية.
عممية تقييم األداء اإللكتروني في األونروا تعطي الحق في

االعتراض والتظمم.

5

يتم النظر بالتظممات بشكل جدي.

6

نظام تقييم األداء اإللكتروني سيل الفيم والتطبيق.
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موافق

1

يوجد في األونروا قسم مسؤول عن تكنولوجيا المعمومات.

محايد

المحور األول :المتخصصون الفنيون

غير موافق

أوالً :نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة

بشدة

الرقم

غير موافق

الفقرة

موافق بشدة

الحاسوب.

2

تتمتع األجيزة بمواصفات تشغيمية مناسبة.

3

تتمتع األجيزة بقدرة تخزينية مناسبة.

4

األجيزة المستخدمة تتوافق مع طبيعة العمل.

5

يتم عمل صيانة لألجيزة بشكل دوري.
المحور الرابع :البرمجيات

1
2
3
4
5
6
7

يتميز برنامج تقييم األداء اإللكتروني بالمرونة في عممية

تبادل المعمومات بين األطراف المستفيدة من النظام.

يتميز برنامج تقييم األداء اإللكتروني بالسيولة في عممية

اإلستخدام.

يقوم برنامج تقييم األداء اإللكتروني بتحميل البيانات بشكل

مناسب.

يقوم برنامج تقييم األداء اإللكتروني بتمخيص البيانات.
تتناسب البرمجيات المستخدمة في برنامج تقييم األداء

اإللكتروني مع بيئة العمل.

يتم تحديث برنامج تقييم األداء اإللكتروني بما يناسب

حاجة العمل.

تتوافق البرمجيات المستخدمة في نظام تقييم األداء

اإللكتروني مع الشبكة داخل المنظمة.
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موافق

1

يعتمد نظام تقييم األداء اإللكتروني بشكل كامل عمى

محايد

المحور الثالث :األجيزة

غير موافق

اإللكتروني مباشرة.

بشدة

يتم توفير التغذية الراجعة بعد عممية تقييم األداء

غير موافق

الرقم

7

الفقرة

موافق بشدة

11

يتمتع برنامج تقييم األداء اإللكتروني بتصميم مناسب.

12

توجد رقابة عمى البيانات في نظام تقييم األداء اإللكتروني

بيدف سالمة عممية التشغيل.

المحور الخامس :الشبكات
1

يوجد شبكة حاسوب داخمية.

2

تتمتع الشبكة الداخمية لمحاسوب باالستقرار.

3

يتم صيانة الشبكة بشكل دوري.

4

الشبكة محمية من اإلختراق والعبث بالمعمومات.

5

المستخدمون مؤىمون لمتعامل مع الشبكة.

6

تتمتع الشبكة بالمرونة من الناحية الفنية.

7

تتمتع الشبكة بالسرعة المناسبة.

8

تستخدم الشبكة مكونات مادية حديثة.
المحور السادس :قواعد البيانات

1

ىناك نظام حماية لقواعد البيانات المستخدمة في عممية

تقييم األداء اإللكتروني.

2

تتميز قواعد البيانات بالقدرة الكبيرة عمى التخزين.

3

توفر قواعد البيانات عممية إسترجاع البيانات بسيولة.

4
5

توفر قواعد البيانات القدرة المناسبة عمى اإلضافة

والتعديل.

تراعي قواعد البيانات المستخدمة عدم التكرار في البيانات.
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موافق

10

يتمتع برنامج تقييم األداء اإللكتروني بالدقة.

محايد

9

يتمتع برنامج تقييم األداء اإللكتروني بالشمولية.

غير موافق

اإللكتروني مع األجيزة داخل المنظمة.

بشدة

تتوافق البرمجيات المستخدمة في نظام تقييم األداء

غير موافق

الرقم

8

الفقرة

موافق بشدة

3
4

5
6

يتم إشراك العاممين في وضع الخطط المتعمقة بتقييم

األداء.

يتم تدريب جميع الموظفين عمى استخدام برنامج تقييم

األداء اإللكتروني.

يتم عمل مراجعة دورية لنظام تقييم األداء اإللكتروني

ألغراض التطوير.

تقوم األونروا بمراجعة وتعديل اإلجراءات الفنية واإلدارية

المتعمقة بتقييم األداء اإللكتروني.

تعتمد عممية تقييم األداء اإللكتروني عمى األداء الفعمى

لمعاممين.

7

يوجد دليل لتحديد الوصف الوظيفي لكل وظيفة.

8

يتم تقييم أداء الموظفين بشكل دوري.

9
10
11
12
13

تقييم األداء اإللكتروني الخاص بي يساعدني عمى تحسين

عممي.

يتم تقديم حوافز لمموظفين بناءاً عمى نتائج تقارير تقييم

األداء اإللكتروني.

يتم إشراك الموظفين في دورات تدريبية لممساعدة عمى

تحسين األداء.

يتم تشجيع الموظفين لمتعبير عن رأييم بحرية بشأن

عممية تقييم األداء اإللكتروني.

نظام العمل يتيح الفرصة لمترقية وفقاً لنتائج تقييم األداء
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موافق

2

مينية مختصة.

محايد

1

يتم تصميم برنامج تقييم األداء اإللكتروني بواسطة جية

غير موافق

ثانياً :تقييم األداء

بشدة

الرقم

غير موافق

الفقرة

موافق بشدة
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موافق

15

يتم إطالع العاممين عمى نتائج تقييم أدائيم.

قبل إدارة األونروا

محايد

14

تخضع عممية تقييم األداء اإللكتروني لرقابة مباشرة من

غير موافق

اإللكتروني.

بشدة

الرقم

غير موافق

الفقرة

ممحق رقم ()2
قائمة محكمي االستبانة
م

المسمى الوظيفي

االسم

1

د .رامز بدير

رئيس قسم إدارة األعمال -كمية اإلقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة األزىر

2

د .غسان محمود أبو عرف

عميد كمية تدريب خان يونس -برنامج التعميم ،وكالة الغوث الدولية

3

د .محمد أحمد العايدي

رئيس مكتب األونروا بمنطقة خان يونس -وكالة الغوث الدولية

4

د .أحمد محمود

رئيس قسم تكنولوجيا المعمومات – جامعة األزىر

5

د .إيياب زقوت

كمية اليندسة وتكنولوجيا المعمومات  -جامعة األزىر

6

أ.د سامي أبو ناصر

عميد كمية اليندسة وتكنولوجيا المعمومات – جامعة األزىر

7

د .مازن أبو عمرو

رئيس قسم اليندسة وتكنولوجيا المعمومات  -جامعة األزىر
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ممحق رقم ()3
طمب الموافقة عمى توزيع االستبانة
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