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شكر وتقدير
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أشكر اهلل عز وجؿ الذي مف عمي بإتماـ ىذه الدراسة المتواضعة ،وأخرجيا إلى حيز الوجود داعياً

المولي عز وجؿ أف ينفع بيا اإلسالـ والمسمميف ،وتكوف عوناً لي عمى طاعتو.

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

واعترافاً بالفضؿ ألىمو ورد المعروؼ ألصحابو ،فإني أتقدـ بالشكر والتقدير إلى جامعة األزىر
ممثمة في إدارتيا وعمادة الدراسات العميا وكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية عمى إتاحة الفرصة لي

لنيؿ درجة الماجستير مف خالؿ برنامج الدراسات العميا والجيود التي بذلت مف أجؿ تسييؿ ميمة

الباحث في جميع مراحؿ الدراسة.
كما وأتقدـ ولساني يقؼ عاج اًز عف الشكر والثناء لمشرفَي األفاضؿ أستاذ دكتور /سامي سميم أبو
ناصر والدكتور /محمد عبد حسين اشتيوي
الذيف تكرما وتفضال بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ومنحاني مف وقتيـ ،وعمميـ ،وخبرتيـ،
الكثير بؿ إنيما كانا السند لي في كؿ لحظة والعوف عند كؿ حاجة فكانا نعـ المرشد والموجو
فجزاىـ اهلل خير الجزاء.
كما يطيب لي أف أتوجو بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة ممثمة في الدكتور وفيق حممي

سعيد األغا مناقشاً داخمياً و الدكتور نبيل عبد شعبان الموح مناقشاً خارجياً ،لقبوليما مناقشة ىذه

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

كما أتقدـ بالشكر والعرفاف والتقدير الى كؿ مف ساىـ معي ولو بالدعاء أسأؿ اهلل أف يجعؿ عمميـ

في ميزاف حسناتيـ يوـ ال ينفع ماؿ وال بنوف الى ىؤالء جميعاً كؿ شكري وتقديري.
ت

ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى العالقة بيف نظـ المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات اإلدارية
في و ازرة التربية والتعميـ العالي قطاع غزة ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ

االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وقاـ الباحث باستخداـ أسموب العينة الطبقية المسحية ،حيث تـ
توزيع ( )247استبانة عمى عينة الدراسة ،وتـ استرداد ( )175استبانة ،بنسبة استرداد (.)70.8
وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها:

 .1أظيرت النتائج وجود عالقة بيف جودة الق اررات اإلدارية ونظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة
التربية التعميـ العالي بمعامؿ ارتباط يساوي (.).744

 .2بينت النتائج بأف نظـ المعمومات االدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي مطبقة بنسبة
(.%)67.47

 .3أظيرت النتائج بأف واقع جودة الق اررات االدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة،
كاف ايجابي وبنسبة ( .%)63.09

 .4المتطمبات المادية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية متوفرة بنسبة ) ،)%72.19والمتطمبات
البرمجية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية متوفرة بنسبة ) ،)%67.74والمتطمبات البشرية

المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية متوفرة بنسبة ( ،)%68.33وأف المتطمبات التنظيمية المتاحة

لنظـ المعمومات اإلدارية متوفرة بنسبة (.)%64.19

 .5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة حوؿ عالقة نظـ المعمومات

اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية ،تعزى لممتغيرات(:الجنس-المؤىؿ العممي-العمر-المستوى
الوظيفي) ،بين ما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ عالقة نظـ المعمومات اإلدارية بجودة
الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها:

 .1حث االدارة العميا عمى زياده دعـ توفير المستمزمات الخاصة بتشغيؿ نظـ المعمومات االدارية
في الو ازرة.

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

 .4العمؿ عمى زيادة التنسيؽ بيف أقساـ ودوائر الو ازرة المختمفة لما لو مف أثر بالغ في نجاح الو ازرة
في تحقيؽ أىدافيا.

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

ث

Abstract
The aim of this study is to explore the relationship between
management information systems and the quality of decision management
in the Ministry of Higher Education in Gaza Strip. Analytical descriptive
approach was used where a questionnaire was developed and distributed to
a stratified survey sample. (247) questionnaires were distributed and (175)
were returned, response rate (70.8).
The study reached many outcomes such as:
1. There is a relationship between the of quality decision management
and management information system indicated by the correlation
coefficient (.744).
2. The results showed that the Ministry of Higher Education use
management information systems with a percentage of(67.47%).
3. The results showed that the quality of management decisions in the
Ministry of Higher Education is positive. The percentage is
(63.09%).
4. The study clarified that (72.19%) of the physical requirements,
(68.33%) of the human requirement, and (64.19%) of the
organizational requirements were available for management
information systems.
5. There are no statistically significant differences in the responses
from members of the sample regarding the management
information system and its relationship with quality decision
management, which are due to certain variables such as: (sex,
qualifications, age, functional level), while there are statistically
significant differences regarding the relationship between
management information system and the Ministry of Higher
Education attributed to years of service.
The study concluded a series of recommendations such as:
1. Encourage the Higher Management to support and provide the
necessary supplies regarding running management information
systems in the Ministry.
2. Involve the employees in evaluating the proficiency of programs
continuously.
3. It is essential to provide several alternatives when taking
management decisions by the Higher Management in the Ministry
of Higher Education.
4. Increase coordination and harmony between the different section in
the Ministry of Higher Education in order to achieve the desired
goals.
5. Involve workers when making changes and take in to consideration
their suggestions about the systems in order to achieve its goal.
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أوالً -مقدمة:

لقد أصبح–جمياً -أف ىذا العصر ىو عصر المعمومات ،وذلؾ لدورىا الحيوي في نجاح

المنظمات ،بحيث أصبحت نظـ المعمومات اإلدارية أساساً ألية منظمة تبحث عف التميز والدقة
والكفاءة بعيدا عف حاالت عدـ التأكد ،نتيجة لتشابؾ األعماؿ وكبر حجـ المنظمات ،وذلؾ لما

الفعالة في اتخاذ أي قرار قد يواجو متخذ
توفره تمؾ النظـ مف اختصار لموقت والجيد ،لممساىمة َ
القرار ،فأىمية القرار تعادؿ-بالضرورة -أىمية المعمومات ،فالمعمومة غير الصحيحة ينتج عنيا
قرار خاطئ يقضي عمى أحالـ وطموحات أي منظمة ال تحاوؿ فيـ ىذه المعادلة في عصرنا
الحالي .وىذا ما بينو ياسيف ( )21 :2006أف الق اررات اإلدارية الفعالة ىي تمؾ الق اررات المعتمدة
عمى القدر الكافي مف المعمومات ذات الجودة والدقة ،وىذه الجودة ال تتوفر إال بوجود نظـ

معمومات تعتمد عمييا اإلدارة عند اتخاذىا لمق اررات ،وموضوع اتخاذ الق اررات مف الموضوعات ذات
األىمية الكبيرة في حياة األفراد والشعوب ،وىذه األىمية تزداد كمما تعمؽ القرار بجميور كبير مف

الناس ،وكمما كبر حجـ المنظمة مف جية أخرى ،فالقرار اإلداري ىو اختيار البديؿ األمثؿ مف بيف
عدة بدائؿ والذي يمثؿ الحؿ األمثؿ لممشكمة موضوع االىتماـ ،حيث إف عمماء وخبراء المعموماتية

قد اتفقوا عمى أف ىذه النظـ تتوجو بصفة خاصة نحو دعـ عممية اتخاذ القرار اإلداري.

وقد ذكر العارضي ،وآخروف ( )62 :2012بأف المعمومات تشكؿ المادة األساسية لنظاـ

المعمومات لذا يعد كؿ نشاط إنساني ىو ناتج لإلنساف ومستيمؾ لو في الوقت نفسو ،فبدوف ىذه
المعمومات ،لما قدر الستراتيجية أف توضع أو تنفذ ،فال غنى عف المعمومات بأي شكؿ مف
األشكاؿ ،ألف جميع الق اررات تستمزـ توفر المعمومات ،حيث إف نظـ المعمومات تستمد قيمتيا
وأىميتيا مف أىمية المعمومات التي تعد الشرياف الميـ والحيوي لممنظمات بمختمؼ أنواعيا ،فمقد

أصبح في ىذا الزماف امتالؾ المعمومات أىـ مف امتالؾ األمواؿ ،ألف مف امتمكيا امتمؾ زماـ

المنافسة والتميز والتفوؽ.

كما أورد قندلجي والجنابي ( )7 :2005أف الزيادة

المتسارعة في حجـ المعمومات

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

أنواعيا واحجاميا في العالـ ،أما الكردي والعبد ( )11 :2003فقد أكدا بأف نظـ المعمومات جزء

يصعب االستغناء عنو في أي منظمة حديثة ،ألنو أصبح جزءاً أساسياً مف مقومات نجاح ىذه

المنظمات ،األمر الذي جعؿ نظـ المعمومات قادرة عمى تحسيف أداء جميع أنشطة المنظمات
بمختمؼ أحجاميا ،باإلضافة إلى مساندة عممية اتخاذ الق ار ارت وتدعيـ األعماؿ التعاونية بيف فرؽ
العمؿ مما يساعد المنظمة عمى تقوية مركزىا التنافسي في الوسط الذي تتواجد فيو.
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أما تعمب ( )33 :2011فقد بيف بأف محور العممية االدارية ىو الوصوؿ إلى اليدؼ

بأحسف وسيمة وبأقؿ تكمفة وفي حدود اإلمكانات المتاحة وذلؾ مف خالؿ مزاولة الوظائؼ اإلدارية
مف تخطيط وتنظيـ وتوجيو كفايات وتنمية ورقابة واف التنسيؽ ىو خالصة العممية اإلدارية ومزاولة

كؿ ذلؾ لف تتحقؽ إال مف خالؿ منيج اتخاذ الق اررات فالمسؤولية األساسية لإلدارة والمقياس
الحقيقي لكفاءتيا ىي قدرتيا عمى اتخاذ الق اررات اإلدارية الالزمة لمعالجة المشاكؿ التي تواجييا في

سبيؿ تحقيؽ أىدافيا.

بالرجوع إلى موقع الو ازرة اإللكتروني ( )www.mohe.gov.psتبيف أنو بعد تسمـ السمطة

الوطنية الفمسطينية الحكـ ،فقد تولت و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية ميمو اإلشراؼ عمى

التعميـ في فمسطيف وتطويره في مختمؼ مراحمو ،في قطاعي التعميـ العاـ والتعميـ العالي ،وكذلؾ

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

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

ثانياً -مشكمة الدراسة:

اىتمت و ازرة التربية والتعميـ العالي عمى النيوض بالعممية التربوية ،وسط ظروؼ سياسية

واقتصادية صعبة ،وىذا ما يجعميا مطالبة بػأداء الكثير والكثير مف المياـ لخدمة شعبيا ،لذلؾ

سعت و ازرة التربية والتعميـ العالي عمى توفير التعميـ لكافة أفراد المجتمع ،والعمؿ عمى تحسيف
نوعيتو ومعايره في مختمؼ المستويات لمتكيؼ والتأقمـ مع مستمزمات ومتطمبات عصر االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات والتطورات المتسارعة والمتالحقة ،وحتى تكوف قادرة عمى اتخاذ ق اررات سميمة

وسريعة ،واتماـ ىذه المياـ بسيولة ويسر وكفاءة ،فاف العامميف في و ازرة التربية والتعميـ سعوا دائماً
باتجاه االستعانة بكؿ ما يرفدىـ في إنجاز مياميـ اإلدارية بشكؿ فعاؿ.

وقد اطمع الباحث عمى مجموعة من الدراسات السابقة التي تتعمقق بموضقوع البحقث ،ومنيػا د ارسػة

(أبػػو سػػبت )5002 ،التػػي أكػػدت عمػػى ضػػرورة االسػػتمرار والتعزيػػز فػػي تطػػوير و رفػػع كفػػاءة نظػػـ

المعمومات اإلدارية وذلؾ تبعاً لممستحدثات التكنولوجية الحديثػة ،كمػا واقترحػت الد ارسػة إجػراء المزيػد

مف الدراسات الميدانية ألىميػة نظػـ المعمومػات اإلداريػة فػي عمميػة صػنع القػ اررات ،ود ارسػة (أحمػد،

 )5002وتأكيػػدىا عمػػى ضػػرورة التوسػػع فػػي اسػػتخداـ نظػػـ المعمومػػات ودورىػػا فػػي تخطػػيط العمميػػات
والق اررات اإلدارية ،وكذلؾ دراسة (أبو تيـ )5002 ،حيث بينت بأف استخداـ نظػـ دعػـ القػ اررات يزيػد

مف دقة المعمومات الالزمػة التخػاذ القػ اررات االداريػة والػذي بػدوره يزيػد مػف فاعميػة القػ اررات االداريػة،

وكذلؾ دراسة (العمري )5002 ،وتأكيدىا عمى وجود مجموعػة مػف المعوقػات ،أمػا د ارسػة (رمضػاف،
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 )5002فقد اىتمت بدراسة أثػر اسػتخداـ نظػـ مسػاندة القػ اررات عمػى تطػوير األداء فػي و ازرة التربيػة

والتعم ػػيـ وم ػػا توص ػػمت إلي ػػو م ػػف مقت ػػرح لد ارس ػػة دور نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة ف ػػي ترش ػػيد القػ ػ اررات

اإلدارية ،أما دراسة (مناصرية )5002 ،فقد توصمت ىػذه الد ارسػة إلػي الػدور الجيػد لػنظـ المعمومػات

اإلداريػػة فػػي الرفػػع مػػف فعاليػػة عمميػػة اتخػػاذ القػ اررات االداريػػة أمػػا د ارسػػة (جػرادات وآخػػروف)5002 ،

فقد أكدت عمى االرتباط الوثيؽ بيف نظـ المعمومات اإلدارية وعممية جودة صنع الق اررات اإلدارية.

يتضػػح ممػػا ورد بػػأف أغمػػب ىػػذه الد ارسػػات قػػد توصػػمت إلػػى وجػػود دور ميػػـ وفاعػػؿ لػػنظـ

المعمومػػات اإلداريػػة فػػي فاعميػػة الق ػرار وتحسػػيف األداء ،وىػػو غيػػر المحقػػؽ فػػي و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ
العالي ،حيث إف الباحث مف خالؿ عممو في و ازرة التربية والتعمػيـ العػالي واطالعػو عمػى آليػة اتخػاذ
القػ اررات اإلداريػػة مػػف خػػالؿ الممارسػػة العمميػػة الحػػظ بػػأف القػ ار ارت اإلداريػػة الصػػادرة ال تعتمػػد بشػػكؿ
دائػػـ عمػػى أسػػس عمميػػة وعمػػى مصػػادر ومعمومػػات واضػػحة ومحػػددة .األمػػر الػػذي زاد مػػف دافعيػػة
الباحػػث فػػي تسػػميط الضػػوء عمػػى جػػودة الق ػ اررات اإلداريػػة التػػي اعتمػػدت عمػػى معمومػػات دقيقػػة دوف

غيرىا مف الق اررات.

وبناء عمى ما سبق ،يمكن صياغة مشكمة الدراسة من خبلل السؤال الرئيس التالي:
ً

 ما عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي فقي
قطاع غزة ؟

ولئلجابة عن السؤال الرئيس األول فبل بد من االجابة عن األسئمة الفرعية التالية:
 .1ىؿ يمكف التعرؼ عمى مستوى تطبيؽ أنظمة المعمومات االدارية في و ازرة التربية والتعميـ في
قطاع غزة؟

 .2ىؿ يمكف التعرؼ عمى مستوى جودة الق اررات االدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع
غزة؟

 .3ىؿ توجد عالقة بيف المتطمبات المادية المتاحة وبيف جودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية
والتعميـ في قطاع غزة؟

 .4ىؿ توجد عالقة بيف المتطمبات البرمجية المتاحة وبيف جودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية
والتعميـ في قطاع غزة؟

 .5ىؿ توجد عالقة بيف المتطمبات البشرية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ
في قطاع غزة؟

 .6ىؿ توجد عالقة بيف المتطمبات التنظيمية المتاحة وبيف جودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية
والتعميـ في قطاع غزة؟

 .7ىؿ توجد عالقة بيف مساندة واىتماـ اإلدارة العميا وبيف جودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية
والتعميـ في قطاع غزة؟
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السؤال الرئيس الثاني :ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصػائية حػوؿ عالقػة نظػـ المعمومػات اإلداريػة
بج ػػودة القػ ػ اررات اإلداري ػػة ف ػػي و ازرة التربي ػػة والتعم ػػيـ ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة تع ػػزى لممتغيػ ػرات الديمغرافي ػػة:
(الجنس-العمر-المؤىؿ التعميمي-سنوات الخدمة-المسمى الوظيفي)؟

ثالثاً -فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد عالقػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ( )α ≥0002بػيف
نظـ المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ -قطاع غزة.
ويمكف التحقؽ مف الفرضية الرئيس األولى عبر التحقؽ مف الفروض الفرعية التالية:
 .1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥.0.5بيف نظـ المعمومات
اإلدارية ومستوى تطبيؽ نظـ المعمومات االدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.

 .2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥.0.5بيف نظـ المعمومات
اإلدارية ومستوى جودة الق اررات االدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي قطاع غزة

 .3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥.0.5بيف المتطمبات المادية
المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ في قطاع غزة.

 .4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥.0.5بيف المتطمبات البرمجية
المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ في قطاع غزة.

 .5ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥.0.5بيف المتطمبات البشرية
المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ في قطاع غزة.

 .6ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥.0.5بيف المتطمبات التنظيمية
المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ في قطاع غزة.

 .7ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥.0.5بيف مساندة واىتماـ اإلدارة
العميا وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ في قطاع غزة.

الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ( )α ≥0002فػي
استجابات أفراد العينة حوؿ عالقة نظـ المعمومات اإلدارية بجػودة القػ اررات اإلداريػة فػي و ازرة التربيػة
والتعميـ العالي في قطاع غزة تعزى لممتغيرات الديمغرافية ( :العمر-الجنس-المؤىؿ العممػي-سػنوات

الخدمة-المستوى الوظيفي).

رابعاً -متغيرات الدراسة:

المتغير المستقل :يتمثؿ المتغير المستقؿ في نظـ المعمومات اإلدارية ويتفرع منيا:
 .1المتطمبات المادية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.
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 .2المتطمبات البرمجية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

 .3المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.
 .4المتطمبات البشرية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

 .5مساندة واىتماـ اإلدارة العميا لنظـ المعمومات اإلدارية.

المتغيقققر التقققابع :يتمثػػؿ المتغيػػر التػػابع فػػي جػػودة الق ػ اررات اإلداريػػة فػػي و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ
العالي في قطاع غزة.
متطلبات
بشرية متاحة
متطلبات
برمجية
متاحة

جودة القرارات اإلدارية
متطلبات
تنظيمية
متاحة

متطلبات
مادية متاحة

مساندة
واهتمام
اإلدارة العليا

نظم المعلومات اإلدارية
شكقل رقم ( :)1يوضح متغيرات الدراسة
المصدر :جرد بواسطة الباحث بناءاً عمى الدراسات السابقة ()4112

خامساً -أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى توضيح النقاط التالية:

 التعرؼ عمى واقع تطبيؽ نظـ المعمومات االدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة
 التعرؼ عمى واقع جودة الق اررات االدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.

 تحديد العالقة بيف نظـ المعمومات االدارية وجودة الق اررات االدارية في و ازرة التربية والتعميـ
العالي في قطاع غزة.

 بياف العالقة بيف المتطمبات المادية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات اإلدارية
في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.
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 التعرؼ إلى عالقة المتطمبات البرمجية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات
اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.

 تفحص العالقة بيف المتطمبات البشرية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات
اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.

 الكشؼ عف عالقة المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات
اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.

 دراسة مدى مساندة واىتماـ اإلدارة العميا لنظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ
العالي في قطاع غزة.

 إظيار الفروؽ في وجيات نظر المبحوثيف تجاه عالقة نظـ المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات
اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.

سادساً -أهمية الدراسة:
 .1األهمية العممية:

 عرض دراسة شاممة ومتكاممة لنظـ المعمومات اإلدارية ،وعالقتيا بجودة الق اررات اإلدارية في
و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.

 تبرز أىمية ىذه الدراسة كونيا تتعمؽ بجودة الق اررات اإلدارية كأحد المواضيع الميمة التي
تعتمد عمى نظـ المعمومات اإلدارية في الق اررات الصادرة في و ازرة التربية والتعميـ العالي في

قطاع غزة.

 وضع إطار مفاىيمي يوضح العديد مف النقاط والعناصر التي ليا عالقة بمتغيرات الدراسة
(نظـ المعمومات اإلدارية ،جودة الق اررات اإلدارية) لتصبح مرجعا نظريا يمكف االستفادة منيا.

 إثراء المكتبة العربية والمحمية ومراكز البحث العممي ،حيث إف ىذه الدراسة توفر قاعدة بيانات
تساعد الباحثيف في ىذا المجاؿ وتشجيعيـ إلجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث في ىذا

المجاؿ.

 .2األهمية العممية:
 ىذه الدراسة طبقت عمى مؤسسة ليا دورىا الميـ والحيوي في المجتمع الفمسطيني ،وعمى عالقة
صناعة المستقبؿ لممجتمع الفمسطيني ،حيث إنيا تعمؿ عمى لفت انتباه و ازرة التربية والتعميـ

العالي إلى أىمية نظـ المعمومات اإلدارية ،وأىمية استخداميا.

 تعد ىذه الدراسة مف الدراسات النوعية في فمسطيف عمى حد عمـ الباحث ،التي تتناوؿ بالدراسة

الميدانية الربط بيف نظـ المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ
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العالي ،مما يفتح الباب أماـ دراسات أخرى لتناوؿ ذات الموضوع في منظمات ومؤسسات

أخرى.

 تسمط الضوء عمى ماىية نظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي وأىميتيا في
الحصوؿ عمى ق اررات إدارية تمتاز بالكفاءة ،مما يرفع مف مستوى أداء العمؿ في الو ازرة.

 لفت انتباه و ازرة التربية والتعميـ العالي إلى أىمية موضوع نظـ المعمومات اإلدارية وأىمية
استخداميا ،وتوضيح جوانب القوة والضعؼ الناتجة عف استخداميا ،لذا فيذه الدراسة تقدـ
دراسة متكاممة لنظـ المعمومات اإلدارية وأىمية تطبيقيا في و ازرة التربية والتعميـ العالي في

قطاع غزة.

 تمثؿ ىذه الدراسة مساىمة جادة وفعالة لمتعرؼ إلى مدى نجاح نظـ المعمومات اإلدارية في

الوصوؿ إلى ق اررات إدارية تمتاز بالكفاءة والدقة في و ازرة التربية والتعميـ العالي ،والذي يمثؿ

موضوعا ميماً لمتخذي القرار وواضعي السياسات.
 .3األهمية لمباحث:
 تتوافؽ أىمية ىذه الدراسة مع التطمعات المينية والعممية لمباحث مف خالؿ عممو في و ازرة
التربية والتعميـ العالي قطاع غزة.

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

سابعاً -مصادر المعمومات

ألجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة ،ف ػإف الباحػػث اسػػتخدـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ، ،واعتمػػد

الباحث عمى نوعيف مف المصادر لجمع البيانات:

المصققادر األوليققة :قػػاـ الباحػػث بجمػػع البيانػػات الميدانيػػة بواسػػطة اسػػتبانة سػػيتـ إعػػدادىا ،ومػػف ثػػـ
تحكيميا مف قبؿ عدد مف المختصيف ،وذلؾ لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات الضرورية الختبار

الفرضيات.

المصادر الثانويقة :مػف خػالؿ قيػاـ الباحػث بمراجعػة الرسػائؿ العمميػة والكتػب والػدوريات والمنشػورات
والمجػػالت العمميػػة والمواقػػع اإللكترونيػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت ذات العالقػػة بموضػػوع الد ارسػػة ،وأيػػة

مراجع قد يرى الباحث أنيا قد تسيـ في إثراء الدراسة.

ثامناً -حدود الدراسة

الحدود المكانية :طبقت الدراسة عمى و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة فقط.

الحدود البشرية :طبقت الدراسة عمى المستويات اإلداريػة التػي تشػمؿ (رئػيس قسػـ فػأعمى) فػي و ازرة
التربية والتعميـ العالي قطاع غزة.

الحدود الزمنية :طبقت الدراسة في العاـ الجامعي (.)2015-2013
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تاسعاً -مصطمحات الدراسة:

 النظم :عرفو ( Oz (2009: p11بأنو مجموعة مف المكونات التي تعمؿ معاً لتحقيؽ ىدؼ أو
مجموعة مف األىداؼ المتعددة ،عف طريؽ معالجة المدخالت لمحصوؿ عمى مخرجات منظمة.

كما عرفو الشرماف ( )43 :2004بأنو مجموعة مف العناصر المترابطة أو األجزاء المتفاعمة
التي تعمؿ معاً لتحقيؽ بعض األىداؼ المرسومة والغايات المدروسة.

التعريف اإلجرائي لمباحث :بأنو مجموعة مف العناصر المترابطة والمتناسقة بعضيا مع بعض والتي
تعمؿ عمى تحقيػؽ أىػداؼ مشػتركة تػـ وضػعيا مسػبقًا فػي ظػؿ ظػروؼ معينػة تحػيط بالنظػاـ لتحقيػؽ
ىدؼ مشترؾ.

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

وتحديثيا ،لكي يمكف اتخاذ الق اررات بأفضؿ السبؿ" ،وقد عرفيا العبادي ،واخروف()59 :2012

بأنيا مجموعة اإلمكانيات البشرية واآللية التي تعمؿ مع بعضيا البعض في ظؿ مجموعة مف
القواعد واالختصاصات ،وتقوـ بجمع وتخزيف واسترجاع وبث وتحقيؽ االستفادة القصوى مف

المعمومات المتاحة لدى المنظمة لرفع كفاءة العمؿ اإلداري بو.

التعريققف اإلجرائققي لمباحققث :نظػػاـ متكامػػؿ يتكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف األف ػراد واألجي ػزة واإلج ػراءات،
وذلؾ بغرض تزويد اإلدارة بكؿ مػا تحتاجػو مػف معمومػات إلنجػاز الوظػائؼ اإلداريػة واتخػاذ القػ اررات
بصورة فعالة وكفؤة.

الق قرار :عػػرؼ ياسػػيف ( )21 :2006الق ػرار بأنػػو " البػػديؿ األمثػػؿ الػػذي يمثػػؿ حػػؿ المشػػكمة موضػػوع
االىتمػػاـ " ،أمػػا تعمػػب (  )34 :2011فقػػد عػػرؼ الق ػرار بأنػػو التعػػرؼ إلػػى البػػدائؿ المتاحػػة الختيػػار
األنسب بعد التأمؿ حسب متطمبات الموقؼ وفي حدود الوقت المتاح.

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

 الق اررات اإلدارية :عرؼ عبد اهلل ( )53 :2012الق اررات اإلدارية بأنيا" :اختيار بديؿ مف
مجموعة بدائؿ لتنفيذ أىداؼ السياسة العامة وتحويميا إلى واقع ممموس" ،أما عواد(:2012
 )221فقد عرفيا بأنيا ناتج عممية صنع القرار أي تمؾ المرحمة المتعمقة بإنياء عممية االختيار
واالستقرار عمى بديؿ واحد ،وىو القرار ويصدر عف المسؤوؿ الذي يممؾ السمطة والقدرة والرغبة

والمعمومات.

التعريف اإلجرائي لمباحث :ىي ق اررات تسعى دائماً إليجاد حؿ لممشاكؿ وفؽ استراتيجية لمبحث عف
وضع عدة بدائؿ مختمفة الختيار البديؿ األنسب منيا.
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 جودة القرار :عرؼ عبد اهلل ( )55 :2012جودة القرار بأنو :ىو قرار يقاس بقدر موضوعيتو
وتحقيقو لألىداؼ ،بحيث تمتاز ىذه الق اررات تمتاز بالرشد والعقالنية لتحقيؽ الكفاءة والفعالية

في األداء.

التعريف اإلجرائي لمباحقث :بأنػو عبػارة عػف القػرار الجيػد الػذي ييػدؼ إلػى حػؿ مشػكمة معينػة ،بحيػث
تكوف عممية اتخاذ الق اررات ذات مواصفات و خصائص محددة وجيدة ويمبي احتياجات المستفيديف.
 وزارة التربية والتعميم العالي :بالرجوع إلى موقع الو ازرة ( )www.mohe.gov.psتشكمت و ازرة
التربية التعميـ العالي ،في عاـ 1994ـ وتتولى الو ازرة مسؤولية اإلشراؼ عمى التعميـ الفمسطيني
وتطويره في مختمؼ مراحمو في قطاعي التعميـ العاـ والتعميـ العالي ،وتسعى لتوفير فرص

التعميـ لالرتقاء بو بما يتالءـ مع مستجدات العصر.

التعريققف اإلجرائققي لمباحققث :ىػػي الػػو ازرة المس ػؤولة عػػف التعمػػيـ العػػاـ فػػي فمسػػطيف بحيػػث إنيػػا تقػػوـ
باإلشػ ػراؼ عم ػػى الم ػػدارس الحكومي ػػة والخاص ػػة والم ػػدارس الخاص ػػة بوكال ػػة الغ ػػوث ،وتش ػػرؼ عم ػػى
الجامعات الفمسطينية والمعاىد.

1.

الفصل الثاني
اإلطقققققار النظري

المبحث األول :نظم المعمومات االدارية
المبحث الثاني :جودة الق اررات اإلدارية
المبحث الثالث :وزارة التربية والتعميم العالي
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المبحث األول
نظم المعمومات االدارية
توطئة:
يشيد العالـ تطو اًر غير مسبوؽ عمى جميع األصعدة والمستويات سواء عمى المستوى

االجتماعي أـ االقتصادي أـ السياسي أـ التكنولوجي وىذا ما بينو تعمب ( )24 :2011فقد بيف
بأنو في ظؿ التقدـ المتسارع الذي يشيده العالـ اليوـ في المجاالت كافة أضحت المعمومة أحد

الموارد الميمة لمنظمات اليوـ ،وأصبح الحصوؿ عمييا ىاجساً لمقيادات والمخططيف ومتخذي
القرار ،وحيث إنو ليس باستطاعتيـ الحصوؿ عمييا ،بسبب عدـ تفرغيـ لذلؾ نتيجة لزيادة
التعامالت اليومية وتعقد العمميات اإلدارية ،فقد اتجو تفكير القائميف بتصميـ وبناء النظـ في إيجاد

نظاـ معمومات إداري يستخدـ التقنيات الحديثة كالحاسبات اإللكترونية ،وتقنيات االتصاؿ في تدعيـ

عمميات اتخاذ الق اررات المختمفة ،وبما يشبع احتياجات المستويات التنظيمية المختمفة مف
المعمومات ،مف ىنا برزت أىمية وجود نظـ لممعمومات اإلدارية تكوف ميمتيا األساسية ىي توفير

البيانات الالزمة ،ومعالجتيا إلنتاج المعمومات المفيدة لإلدارة في الوقت المناسب وبالدقة والكمية
المناسبتيف ،وبما يناسب احتياجات متخذي الق اررات.

وقد بيف جمعة ( )335 :2011بأف منشآت األعماؿ تواجو في الوقت الحالي ضغوطا

تنافسية حادة ناتجة عف التعامؿ مع بيئة أعماؿ تتسـ بالتعقد وعالمية المنافسة ،ولقد أدى ىذا التعقد

إلى تعقد عممية صنع الق اررات اإلدارية والتي أصبحت تتصؿ بمجاالت متشابكة مختمفة تستدعي

توفير معمومات متكاممة تساعد عمى رفع كفاءة وفعالية عممية صنع القرار ،أما السالمي ،وآخروف

( )57 :2012فقد ربط أىمية أنظمة المعمومات بمستوى تحقيؽ ىدؼ المنظمة حيث بيف أف

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

أىداؼ المنظمة بأسرع وقت وبأقؿ جيد ،وكذلؾ كونيا نظـ رقابة لمعمميات وتييئة المعمومات

المطموبة لكافة مستويات اإلدارة.

أما عمى المستوى العالمي فمقد ذكر البكري ( )13 :2004بأف ظيور العالمية في

االقتصاد العالمي أكد عمى قيمة المعمومات لممنظمة ويوفر فرصاً جديدة لممنظمات ونظـ
المعمومات تقدـ قوة االتصاالت والقوة التحميمية التي تستطيع المنظمة أف تعتمد عمييا في التجارة

الخارجية وادارة المنظمة عمى أساس عالمي ،وكذلؾ فقد بيف ياسيف( )17 :2006بأف نظـ
المعمومات غيرت بنية اإلدارة ووظائفيا وأساليب تخطيط وتنفيذ أنشطة األعماؿ الجوىرية ،كما
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تغيرت أدوار نظـ المعمومات في المنظمات الحديثة ،فمـ تعد ىذه النظـ مجرد أدوات حاسوبية

لتسجيؿ البيانات ومعالجتيا وانتاج المعمومات واصدار التقارير ،وانما ىي اليوـ نظـ عمؿ وادارة
مندمجة مع تدفقات العمؿ في جميع المستويات واألبعاد.

أما قاسـ ( )11 :2004فقد بيف بأف نظـ المعمومات تمعب دو اًر ميماً في نجاح العديد مف

المنظمات ،واذا كانت المعمومات تستخدـ منذ القدـ في عممية اتخاذ القرار ،فإف أىمية المعمومات
قد ازدادت في العقود األخيرة مف القرف الحالي نتيجة المنافسة الدولية وأتمتو العمميات اإلدارية

واإلنتاجية وكبر حجـ المنظمات االقتصادية .ومف البدييي القوؿ :إف المنظمات االقتصادية كانت

األكثر تأث اًر نتيجة استخداـ تكنولوجيا المعمومات ،فقد أثبتت ىذه التقنية قدرة فائقة عمى تخفيض

تكاليؼ اإلنتاج والخدمات مف خالؿ أتمتو كافة مراحؿ العمميات اإلنتاجية واإلدارية ،مما أدى إلى
توفير في استخداـ اليد العاممة والمواد الخاـ والطاقة ،باإلضافة إلى أنيا مثمت حمقة الوصؿ التي

تربط بيف متطمبات السوؽ وأنشطة التصميـ واإلنتاج والتوزيع في منظومة متكاممة.

أوالً -النظام:

 .1مفهوم النظام:

عمى الرغـ مف تعػدد التعريفػات لمفيػوـ النظػاـ إال أننػا نجػد بػأف جميعيػا تمتقػي عمػى أف كػؿ

نظػػاـ مػػف ىػػذه الػػنظـ يتكػػوف مػػف مكونػػات أساسػػية تتفاعػػؿ فيمػػا بينيػػا ،وتعمػػؿ ضػػمف ظػػروؼ بيئيػػة

محددة ،لتحقيؽ اليدؼ مف وجودىػا .فقػد عػرؼ السػالمي ،وآخػروف( )45 :2012النظػاـ بأنػو "عبػارة
عف مجموعة عمؿ تتكوف مػف العنصػر البشػري وعنصػر اآلالت والمكػائف مجتمعػو ببعضػيا الػبعض
ويجب أف تربطيا عالقات محددة وقوانيف شاممة ويجب أف يكوف لكؿ جزء مف مكونػات النظػاـ دوره

المرسوـ وصيغة محددة لتحقيؽ ىدؼ محدد" .وقد أورد القباني( )23 :2011بأف النظػاـ ىػو" إطػار
متكامػػؿ لػػو ىػػدؼ واحػػد أو أكثػػر مػػف ىػػدؼ وىػػو يقػػوـ بالتنسػػيؽ فيمػػا بػػيف الم ػوارد المطموبػػة لتحويػػؿ

المػػدخالت إلػػى مخرجػػات والم ػوارد قػػد تكػػوف خامػػات أو آالت أو طاقػػة وذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى نػػوع
النظاـ" .أما الشنطي ،وآخروف ( )11 :2010فقد عرؼ النظػاـ بأنػو "مجموعػة منتظمػة مػف األجػزاء
أو األنظمة الفرعية المترابطة والمتفاعمة فيما بينيا ألداء أنشطة لتحقيؽ أىداؼ محددة".

كما عرفو الطائي( )36 :2008بأنو "مجموعة مف وحدات أو عناصر أو عمميػات مترابطػة

أو متفاعمة مع بعضيا البعض مف أجؿ تكويف كؿ منظـ تكوف قيـ مخرجاتو أكبر مػف القػيـ المقامػة

إليػػو مػػف قبػػؿ الوحػػدات المشػػاركة فييػػا لػػو عممػػت بشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف بعضػػيا الػػبعض" .وقػػد عرفػػو
ياسػػيف( )25 :2006بأنػػو" ذلػػؾ الكػػؿ المكػػوف مػػف عناصػػر وأج ػزاء مترابطػػة ومتكاممػػة فيمػػا بينيػػا،

فالنظـ بصفة سواء كانت نظماً اجتماعية ،إنسانية ،بيولوجية ميكانيكية ،تتكوف مف عناصر متفاعمة
ومترابطػة فيمػػا بينيػا" .كمػػا عرفػو الشػػرماف ( )43 :2004بأنػو "مجموعػػة مػف العناصػػر المترابطػػة أو
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األجزاء المتفاعمة التي تعمؿ معاً لتحقيؽ بعض األىداؼ المرسومة والغايػات المدروسػة" أمػا الكػردي
والعبد ( )21 :2003عرفو بأنو" مجموعة مف المكونات المرتبطة التي تكػوف معػاً كيانػاً واحػداً" .أمػا

الػػدىراوي ( )4 :2002فقػػد عػػرؼ النظػػاـ بأنػػو" مجموعػػة مػػف األج ػزاء المترابطػػة والمتشػػابكة والتػػي
تسعى إلى تحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ معينة".

 .2مكوًنات النظام:
بحسػػب مػػا أورد الشػػرماف) )48 :2004والحسػػنية ( )55 :1998بػػأف النمػػوذج العػػاـ لمنظػػاـ يتكػػوف

مف األجزاء اآلتية:

 المققدخبلت ( :)inputsو تتكػػوف مػػف البيانػػات التػػي تخػػدـ عمميػػة المعالجػػة كمػػادة أوليػػة أو
الت ػػي تعم ػػؿ عم ػػى ب ػػدء خطػ ػوات عممي ػػة المعالج ػػة ،وبم ػػا أف النظ ػػاـ ق ػػائـ عم ػػى التفاع ػػؿ ب ػػيف
عناصره أو مكوناتو ،إذ البد مف وجود موارد مادية أو بشرية والتي تشػكؿ المػادة الخػاـ ليػذا

التفاعػػؿ ،لػػذلؾ فػػإف ىػػذه الم ػوارد يمكػػف تسػػميتيا بالمػػدخالت لكونيػػا تشػػكؿ نقطػػة البػػدء فػػي
عممي ػػة التفاع ػػؿ ف ػػي النظ ػػاـ ورف ػػده ،لي ػػتمكف م ػػف أف يعم ػػؿ النظ ػػاـ لغ ػػرض تحقي ػػؽ الي ػػدؼ

المطموب منو.


المعالجات( :العمميات)( ،التجهيز) ( :)operations ،processingوىي تحتوي عمى

النش ػػاطات الت ػػي تح ػػوؿ البيان ػػات المدخم ػػة إل ػػى معموم ػػات مفي ػػدة ،وتعتب ػػر المعالج ػػات مكون ػػا
أساسػػيا فػػي النظػػاـ لكونػػو يحػػوؿ المػػادة الخاـ(المػػدخالت) التػػي تػػدخؿ النظػػاـ إلػػى مخرجػػات
تحقػػؽ أىػػداؼ النظػػاـ المحػػددة فييػػا ،أي أف التفاعػػؿ بػػيف المكونػػات الخاصػػة بالنظػػاـ ال تػػتـ
بشكؿ عشوائي وتمقائي ،بؿ تتـ بواسطة تحكـ تمؾ التفاعالت وتحدد مساراتيا وترشدىا بغية
الوصوؿ إلى ما ىو مطموب إجرائو عمى المدخالت لغرض تحويميا إلى مخرجات مفيدة.

 المخرجقات ( :)out putنتػائج تفاعػؿ مكونػات النظػاـ :وىػي النتيجػة مػف عمميػة المعالجػة.
إف إجػراء المعالجػػات عمػػى مػػدخالت لمنظػػاـ فػػي إطػػار المتغيػرات المحيطػػة بالنظػػاـ وفقػػا لمػػا
ى ػػو مطم ػػوب م ػػف النظ ػػاـ تحقيق ػػو س ػػيتـ الحص ػػوؿ عم ػػى نت ػػائج يطم ػػؽ عميي ػػا بالمخرج ػػات.
والمخرجات إما أف توصؿ إلى أفراد معنييف بحاجة لممعمومات ولدييـ الصالحية الستعماليا

أو تدمج في ممفات الستخداميا والرجوع إلييا فيما بعد.

 التغذيقققة العكسقققية ) :(feedbackويطم ػػؽ عميي ػػا إع ػػادة التغذي ػػة الخمفي ػػة ،وى ػػي مخرج ػػات
خاصػػة التصػػميـ ،تسػػتعمؿ لمتحقػػؽ مػػف النتػػائج والػػتحكـ فػػي جودتيػػا وتقويميػػا وتقسػػـ إلػػى

قسميف:

 الرقابة :وىي تحتوي عمى دالة تقوـ بالتغذية الخمفية لمنظاـ لتحديد ما إذا كاف األداء يتوافػؽمع التوقعات.
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 الضػوابط :وىػػي منتجػػات عمميػػة الرقابػػة التػػي تعيػػد مػػدخالت النظػػاـ أو عمميػػة المعالجػػة إلػػىخط التوقعات.

ولػػـ يبتع ػد كثي ػ اًر السػػامرائي ،وآخػػروف( )12 :2004ومنصػػور( )80 :1999فيمػػا أوردوا بػػأف النظػػاـ
يتكوف مف ثالثة أجزاء رئيسة ىي:

 المدخالت (:)inputsىي كؿ شيء يأتي مف خارج النظاـ ويدخؿ إليو.
 المعالجة ) :) processingوىي آلية التعامؿ مع المدخالت لتحويميا إلى مخرجات.

 المخرجات (:)outputوىي األشػياء الناتجػة عػف عمميػة المعالجػة ،والتػي تخػرج مػف النظػاـ،
ويمكف أف تكوف مدخالت نظاـ معيف مخرجات نظاـ آخر وبالعكس.

المخرجات

المعالجة

المدخالت

التغذية العكسية

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

وفي السياؽ نفسو فقد أوضح السواط ،وآخروف ( )64 :2007بأف النظاـ يتكوف مف:
 مدخبلت النظام ) :)Inputs to the Systemوتشتمؿ عمى ثالثة مستويات رئيسة:
 .1المػدخالت البيئيػػة :المنظمػػة كنظػػاـ مفتػوح تعتبػػر فػػي حالػػة تبػادؿ وتفاعػػؿ مسػػتمر مػػع بيئتيػػا
الخارجيػػة .فينالػػؾ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر ..األنظمػػة والقػوانيف الحكوميػػة ،المنافسػػوف

والممولوف ،العادات ،التقاليد السائدة...الخ تعتبر مف مكونات مدخالت النظاـ.

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

 .3السياسات ،الخطط واألىداؼ تمثؿ المستوى الثالث مف مدخالت النظاـ.

 عمميات النظام ( :)Processesعبارة عف تفاعؿ بيف أربعة عناصر أساسية:

 .1المياـ الرئيسة لمنظمة.

 .2األشػػخاص الموجػػودوف فػػي النظػػاـ ومػػا يتمتعػػوف بػػو مػػف مسػػتوى تعميمػػي ،خب ػرات ،قػػدرات،
ميارات ،تدريب ،إدراؾ ،اتجاىات ،توقعات ،اختالفات.
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 .3التنظػ ػػيـ الرسػ ػػمي ويشػ ػػمؿ األسػ ػػاليب القياديػ ػػة ،البنػ ػػاء التنظيمػ ػػي ،السػ ػػمطات ،المسػ ػػؤوليات،
االتصاالت...الخ.

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

 مخرجقات النظقام ) :)System Outputsىػي المحصػمة النيائيػة لعمميػة التفاعػؿ السػالفة
الذكر .وتتمثؿ في فاعمية النظاـ في تحقيؽ األىداؼ التي أنشئ مف أجميا سػواء فػي صػورة
سػ ػػمع أـ خػ ػػدمات ،التوظيػ ػػؼ األمثػ ػػؿ لممصػ ػػادر المتاحػ ػػة ،السػ ػػموكيات الفرديػ ػػة والجماعيػ ػػة،
باإلضافة إلى مقدرة المنظمة ونجاحيا في التأقمـ مع بيئتيا.

 .3أنواع النظم:
صنؼ عبد ربو( )12 :2013النظـ إلى عدة تصنيفات ،وذلؾ عمى النحو التالي:
 النظم المغمقة ) :)closed systemىي النظـ التي ال تتصؿ بالبيئة الخارجية وينحصػر
عمميا فيما يوجد بداخميا فقط.

 القنظم المفتوحقة ) :)open systemوىػي تمػؾ الػػنظـ التػي تتفاعػؿ مػع البيئػة الخارجيػػة
بمعنى أف ىناؾ عالمة تأثيرية تبادلية وبيف البيئة الخارجية.

 القنظم شقبا المغمققة )  :)semi-enclosed systemتكػوف مػدخالت ىػذه الػنظـ مػف
البيئة الخارجية محػددة ومعروفػة مسػبقاً ،وذلػؾ لوجػود عمميػو سػيطرة ورقابػة عمػى المػدخالت
فتكوف مخرجاتيا معروفة لذلؾ تكوف ىذه النظـ أكثر استق ار اًر وتعيش حالة مف التوازف.

أما النجار ( )14 :2007فقد ذىب إلى تصنيؼ النظـ مػف زوايػا مختمفػة حيػث صػنفيا إلػى األنػواع
التالية-:
 القنظم الطبيعيقة والصقناعية ) :)Natural and Manufacturing Systemsالػنظـ
الطبيعي ػػة ى ػػي ال ػػنظـ الموج ػػودة ف ػػي الطبيع ػػة ،أم ػػا ال ػػنظـ الص ػػناعية في ػػي نظ ػػـ م ػػف ابتك ػػار

اإلنساف.

 القنظم المغمققة والقنظم المفتوحقة ) :)Closed and Open Systemsالنظػاـ المغمػؽ
ى ػػو النظ ػػاـ المفص ػػوؿ ع ػػف البيئ ػػة المحيط ػػة ال يت ػػأثر وال ي ػػؤثر وال توج ػػد بينيم ػػا أي ح ػػدود

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

 الققنظم المحسوسققة والمجققردة ) :(Tangible and Abstract Systemsالػػنظـ
المحسوسة ىي مجموعة مف العناصر الطبيعية أو الصناعية المحوسبة مثؿ نظـ الحاسػوب
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ونظـ المباني ،أما النظـ المجردة فيي نظـ ال يمكف لمسيا ،وانما يكوف تصورىا عقميػاَ مثػؿ
نظاـ المعادالت الجبرية.

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

مستقبالً مثؿ نظاـ البرنامج الحاسوبي ،أما النظاـ المتغير فيو النظاـ الػذي يعمػؿ وفػؽ آليػو

معينػػة وبشػػكؿ مسػػتمر وال يمكػػف التنبػػؤ بسػػموكو مسػػتقبالً بشػػكؿ حتمػػي مثػػؿ الػػنظـ اإلداريػػة
والمالية.

 القنظم الفكريقة والقنظم االجتماعيقة ):)Ideological and Social Systemsالػنظـ
الفكريػػة تتميػػز بػػأف جميػػع عناصػػرىا مػػف المفػػاىيـ مثػػؿ الػػنظـ الفمسػػفية السػػائدة ،أمػػا الػػنظـ
االجتماعيػػة فيػػي الػػنظـ التػػي ت ػربط السػػموؾ اإلنسػػاني بالجماعػػة مثػػؿ التجمعػػات اإلنسػػانية

المختمفة.

وقد صنؼ منصور( )84 :1999النظـ إلى عدة تصنيفات موضحة كما يمي:
 النظققام المفتققوح :وفيػػو تمتػػد التغذيػػة العكسػػية إلػػى مػػا وراء حػػدود النظػػاـ بحيػػث تصػػؿ إلػػى
مسػػتخدمي النظػػاـ واسػػتقباؿ رد الفعػػؿ المتمثػػؿ فػػي المعمومػػات ال ػواردة مػػف البيئػػة المحيطػػة،
وبمعنى آخر يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة.

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

 النظم الرسمية :وىي النظـ الدائمة التي ليا برنامج محدد ،لتشغيؿ جمع واخراج المعمومػات
ويتـ تحديدىا في الييكؿ التنظيمي لممنشأة.

 النظم غير الرسمية :وىي النظـ المؤقتة أو التي تتدفؽ فييا المعمومات بصورة غير رسػمية
كالتي يتبادليا المديروف والعامموف في مفكرات غير رسمية.
وقد أوضح أيضاً ) Alhubaity and others (2003: 37بأف النظـ يمكف تصنيفيا إلى:
 من حيث دقة المخرجات :يمكف أف يأخذ النظاـ أحد األشكاؿ اآلتية:

 .1نظام معمومات دقيق (مؤكقد) ( :)Deterministic Information Systemوىػو ذلػؾ
النظاـ الذي تكوف مدخالتو دقيقة ومؤكدة بحيث تعطي مخرجات دقيقة ومؤكدة أيضػا ،ومػف

أمثمت ػػو :برن ػػامج الحاس ػػوب ،حي ػػث إف البيان ػػات المعط ػػاة كم ػػدخالت تن ػػتج مخرج ػػات دقيقػػػة
ومؤكدة.

 .2نظققام معمومققات غيققر دقيققق (احتمققالي) ) :)Probabilistic systemوىػػو ذلػػؾ النظػػاـ
الذي تكوف مدخالتو احتمالية ،وبػذلؾ فػإف مخرجاتػو البػد وأف تكػوف احتماليػة أيضػا ،ويكػوف
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احتمػ ػػاؿ عػ ػػدـ الدقػ ػػة فػ ػػي التنبػ ػػؤ بالمخرجػ ػػات أم ػ ػ ار قائمػ ػػا .ومػ ػػف أمثمتػ ػػو :نظػ ػػاـ الموازنػ ػػات

التخطيطية ،حيث تكوف مدخالتو متعمقة باحتماالت المستقبؿ والتنبؤات المتعمقة بو.

 من حيث العبلقة بالبيئة :يمكف أف يأخذ نظاـ المعمومات أحد الشكميف اآلتييف:

 .1نظام معمومات مغمق ) :(Close Information Systemوىو ذلػؾ النظػاـ الػذي يعمػؿ
في بيئة داخمية محددة بحيث ال يتأثر بالبيئة الخارجية وال يؤثر بيا ،وىػذا الشػكؿ ال ينطبػؽ

عمى نظـ المعمومات عمى مستوى الوحدة االقتصادية.

 .2نظام معمومات مفتوح ) :(Open Information Systemوىػو عمػى العكػس مػف نظػاـ
المعمومات المغمؽ ،حيث إنو يرتبط بالبيئة الخارجية أيضا مف خػالؿ العالقػات العكسػية فػي
تبادؿ البيانات والمعمومات واالستفادة منيا ،وينطبؽ ىذا الشكؿ عمى جميع نظػـ المعمومػات

عمى مستوى الوحدة االقتصادية.

 من حيث رسمية تواجد النظام :يمكف أف يأخذ نظـ المعمومات أحد الشكميف اآلتييف:

 .1نظقام معمومقات رسقمي ) :(Formal Information Systemوىػو نظػاـ موجػود أصػال
في التنظيـ بصورة دائمة ،ويتميز بأف لو أىدافاً وبرامج محددة تعمػؿ وفػؽ إجػراءات منيجيػة

فػػي تشػػغيؿ البيانػػات وتجييزىػػا ،وغالبػػا مػػا تسػػتخدـ األجيػزة اإللكترونيػػة فػػي تجييػػز البيانػػات
واستخراج المعمومات ،ومف أمثمتو :نظاـ الرقابة الداخمية.

 .2نظقام معمومقات غيقر رسقمي ) :(Informal Information Systemوىػو يكػوف وليػد
حاجػػة معينػػة ،ويػػزوؿ بزواليػػا ،حيػػث ال يكػػوف لػػو خطػػة أو برنػػامج منػػتظـ لتشػػغيؿ البيانػػات
وتجييزىػػا ،ويمكػػف أف يتحػػوؿ إلػػى نظػػاـ رسػػمي فيمػػا إذا بقػػت الحاجػػة إليػػو مسػػتمرة .ومػػف
أمثمتو :نظاـ محاسبة التكاليؼ في الوحدات الخدمية.

 من حيث تكامل النظم الفرعية :ويمكف أف يأخذ نظـ المعمومات أحد الشكميف اآلتييف:

 .1نظقام معمومقات متكامقل ( :)Integrated Information Systemوىػو النظػاـ الػػذي
تكمػ ػؿ نظم ػػو الفرعي ػػة بعض ػػيا ال ػػبعض م ػػف خ ػػالؿ عممي ػػا بص ػػورة متناس ػػقة ومتبادل ػػة بحي ػػث
َ
يسػػتبعد تك ػرار توليػػد المعمومػػات مػػف أكثػػر مػػف نظػػاـ فرعػػي ويمػػا يػػؤدي إلػػى خفػػض تكػػاليؼ
إنتاج المعمومات الالزمة لمجيات المختمفة إضافة إلى تقميؿ الوقت والجيد الالزميف ليا.

 .2نظققام معمومققات غيققر متكامققل :وىػػو النظػػاـ الػػذي تعمػػؿ نظمػػو الفرعيػػة بصػػورة مسػػتقمة عػػف
بعضيا الػبعض دوف تنسػيؽ بينيػا ،ممػا يػؤدي حتمػا إلػى زيػادة التكػاليؼ والوقػت والجيػد فػي

إنتاج المعمومات.

 من حيث العبلقة مع النظم األخرى وهي كالتالي:

 .1نظقققام معمومقققات كمقققي :حيػػث يمثػػؿ نظػػاـ المعمومػػات نظامػػا كميػػا لمجموعػػة الػػنظـ الفرعيػػة
) )Sub-Systemالتي يمكف أف يتكوف منيا.
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 .2نظام معمومات فرعي :حيث يمثؿ نظاـ المعمومات جزءا أو فرعا مف أجػزاء أو فػروع النظػاـ
الكمي.

 من حيث طريقة تشغيل النظام :وتقسم إلى كل من:

 .1نظققام المعمومقققات اليققدوي :وىػػو النظػػاـ الػػذي يػػتـ فيػػو االعتمػػاد عمػػى الوسػػائؿ اليدويػػة فػػي
تش ػػغيؿ النظػ ػػاـ ،وعػ ػػادة مػ ػػا يػػػتـ االعتمػ ػػاد عم ػػى طريق ػػة التشػػػغيؿ ى ػػذه فػ ػػي حال ػ ػة الوحػػػدات
االقتصادية صغيرة الحجـ بسبب صغر حجـ البيانات التي يمكف تشغيميا.

 .2نظام المعمومات اإللكترونقي :وىػو النظػاـ الػذي يػتـ االعتمػاد فيػو عمػى الوسػائؿ اإللكترونيػة
فػػي تشػػغيؿ النظػػاـ ،وعػػادة مػػا يػػتـ االعتمػػاد عمػػى طريقػػة التشػػغيؿ ىػػذه فػػي حالػػة الوحػػدات
االقتصادية كبيرة الحجـ بسبب كبر حجـ البيانات التي يمكف تشغيميا.

أما حممي( )25 :1984و ( Oz )2009: 12أوردا بأف أنواع النظـ يمكف تصنيفيا إلى:
 النظققام المغمققق :ىػػو النظػػاـ الػػذي يػػتحكـ و يعػػدؿ فػػي عممياتػػو أوتوماتيكيػػا نتيجػػة لمبيانػػات
الناتجة عف النظاـ نفسو.

 النظققام المفتققوح :وىػػو النظػػاـ الػػذي ال يػػتـ الػػتحكـ أو التعػػديؿ فػػي عممياتػػو أوتوماتيكيػػا ممػػا
يتطمب أف يقوـ فرد أو عدد مف األفراد باإلشراؼ عمى حدوث تدخؿ مف جانبيـ في النظاـ.

 الققنظم المحققدودة :ىػػي الػػنظـ التػػي تكػػوف جميػػع مكوناتيػػا و أحػػداثيا متوقعػػة ويمكػػف وصػػؼ
النظ ػػاـ وعمميات ػػو وتش ػػغيمو ف ػػي فتػ ػرات زمني ػػة مح ػػددة ،و أيض ػػا يمك ػػف التنب ػػؤ بم ػػا س ػػيتـ ف ػػي

الخطوات التالية.

 النظم المحتممة :وىي النظـ التي ال يمكف توقع أعماليا بدقة.

 النظم المستقرة :وىػي الػنظـ التػي تكػوف جميػع عالقاتيػا وارتباطاتيػا محػددة بدقػة ،ولكػف إذا
حدث أي اضطراب أو تداخؿ في ىذه العالقات فإف ذلػؾ يكػوف لفتػرة محػددة فقػط ،وسػرعاف
ما تعود األوضاع إلى حالتيا الطبيعية مره أخرى.

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

لعمميػػات تحميػػؿ وتصػػميـ وتطبيػػؽ أنظمػػة المعمومػػات ،وقػػد أوضػػح الشػوابكة ( )78 :2011بػػأف ىػػذه
النظـ عمييا أف تتصؼ بما يمي:
 التناسق ) :(colorationsيجب أف تأخذ مكونات النظاـ أو أنظمتو الفرعية شكالً منسقاً
لموظائؼ التي تساعد النظاـ عمى تحقيؽ أىدافو.

19

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

 التكامقققل ) :)integrationيتكػػوف النظػػاـ م ػػف مجموعػػة العناصػػر أو األج ػزاء أو األنظم ػػة
الفرعية التي ترتبط بعالقات تفاعؿ فيما بينيا ،وتتصؼ ىذه العالقات بالتكامؿ واالتساؽ.

 الوظيفيققققة ( :)functionalوى ػػي عب ػػارة ع ػػف الوظيف ػػة الت ػػي يؤديي ػػا النظ ػػاـ بحي ػػث تك ػػوف
ممموسة وواضحة و ذات قيمة مستمرة لمتنظيـ.

 الهدفيقققة ( :(premedicalتس ػػعى المنظم ػػة م ػػف خ ػػالؿ النظ ػػاـ إل ػػى تحقي ػػؽ مجموع ػػة م ػػف
األىداؼ ضمف إطار بيئة محددة.

 البساطة والتعقيد )(simplicity and complex
أما الشنطي ،وآخروف ( )12 :2010فقد بينوا بأف صفات النظاـ ىي:
 االتساق :بمعنى أف النظاـ المتعدد الفروع يتصؼ بأنو مرتب ومنسػؽ لتنفيػذ نػوع معػيف مػف
الوظائؼ التي يؤدييا لتحقيؽ ىدؼ معيف.

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

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

 االنتظاميققة والتكامققل :أي أف النظػػاـ ىػػو حصػػيمة تفاعػػؿ العناصػػر والمكونػػات مػػع بعضػػيا
ضمف ىيكؿ شمولي منتظـ وبالتالي النظػاـ ىػو لػيس مجمػوع أج ازئػو إنمػا لػو كينونػة خاصػة

بو.

 القققنظم الفرعيقققة :كػػؿ نظػػاـ يتكػػوف مػػف نظػػاميف فػػرعييف أو أكثػػر ،وكممػػا زاد عػػدد األنظمػػة
الفرعية كمما زاد تعقيد النظاـ وكممػا زاد تعقيػد تحميمػو وتصػميمو ،ألنػو يتطمػب تطػوير تحميػؿ
منيجي لمكوناتو ذات العالقة البينية المشتركة.

 .5البيانات ):)Data
فقػػد عػػرؼ عبدربػػو ( )15 :2013البيانػػات بأنيػػا" مػواد وحقػػائؽ خػػاـ أوليػػة ليسػػت ذات قيمػػة

بشػػكميا األولػػي مػػا لػػـ تتحػػوؿ إلػػى معمومػػات مفيومػػة ومفيػػدة" .أمػػا السػػالمي ،وآخػػروف()15 :2012
عرفوىا بأنيا "عبارة عف رموز مجردة مف المعنى الظاىري وتعتبر المادة الخاـ التي يمكف أف تكػوف

كميػػة يمكػػف قياسػػيا وحسػػابيا رياضػػياً أو أف تكػػوف غيػػر كميػػة" .أمػػا الش ػوابكة( )85 :2011عػػرؼ
البيانػػات بأنيػػا" مجموعػػة مػػف الحقػػائؽ واألفكػػار والمشػػاىدات وىػػي المػػادة الخػػاـ التػػي تصػػاغ منيػػا

المعمومات ،وغالبا ما تكوف فػي صػورة أعػداد أو كممػات أو رمػوز أو شػكؿ أو نسػب أو معػادالت أو
2.

تقارير ،لتصػؼ فكػرة أو ىػدفاً معينػاً" .أمػا جػودة ،وآخػروف( )264 :2008فقػد عرفػوا البيانػات بأنيػا"
مجموعػػة حقػػائؽ غيػػر منتظمػػة قػػد تكػػوف فػػي شػػكؿ أرقػػاـ أو كممػػات أو رمػػوز ال عالقػػة بػػيف بعضػػيا

الػػبعض ،أي لػػيس ليػػا معنػػى حقيقػػي وال تػػؤثر فػػي سػػموؾ مػػف يسػػتقبميا " .وعػػرؼ المغربػػي(:2002
 )29البيانػػات بأنيػػا" مجموعػػة مػػف الحقػػائؽ أو الرسػػائؿ أو اإلرشػػادات أو اآلراء أو االتجاىػػات .أي
أنيا تمثؿ المواد األولية لممعمومات" أمػا الحسػنية ( )38 :1998فقػد عرفيػا بأنيػا" المػادة الخػاـ التػي
تشتؽ منيا المعمومات ،فيي تمثؿ األشياء والحقائؽ واألفكار واآلراء واألحداث والعمميات التػي تعبػر

عػػف مواقػػؼ وأفعػػاؿ أو تصػػؼ ىػػدفا أو ظػػاىرة أو واقعػػا معينا(ماضػػيا ،أو حاضػرا ،أو مسػػتقبال) دوف
أي تعديؿ أو تغيير أو مقارنة" .وفي السياؽ نفسو عػرؼ (pearce and Others (1989: 643

بأنيا "عبارة عف وقائع وأحػداث كمصػدر لممعمومػات ،حيػث إنيػا بػدوف عمميػات المعالجػة لكػف يكػوف

ليا معنى".

 .6المعمومات ):)Information
عػػرؼ عبدربػػو( )15 :2013المعمومػػات بأنيػػا" مجموعػػة مػػف البيانػػات المنظمػػة والمنسػػقة،

تمػت معالجتيػػا ثػػـ تطبيقيػػا وتحميميػػا وتنظيميػػا وتمخيصػيا بشػػكؿ يسػػمح باسػػتخداميا واالسػػتفادة منيػػا
حيػػ ػػث أصػػ ػػبحت ذات معنػػ ػػى لمسػػ ػػتخدمييا" .أمػ ػ ػػا السػػ ػػالمي ،وآخػ ػ ػػروف ( )15 :2012فقػ ػ ػػد عرف ػ ػ ػوا

المعمومػػات" بأنيػػا عبػػارة عػػف البيانػػات التػػي تمػػت معالجتيػػا بحيػػث أصػػبحت ذات داللػػة مبينػػة وذات
معنى" .وقد عرؼ الشوابكة ( )89 :2011المعمومات بأنيا" البيانات التي تمت معالجتيا واالستفادة

منيػػا ف ػػي صػػنع القػ ػ اررات" .ع ػػرؼ الزعبػػي ،وآخ ػػروف ( )264 :2008المعموم ػػات بأنيػػا "بيان ػػات ت ػػـ

معالجتي ػػا بحي ػػث تص ػػبح مفي ػػدة وذات معن ػػى الس ػػتخدامات المس ػػتفيديف ،وتص ػػبح ذات قيم ػػة حقيقي ػػة
بالنس ػػبة لعممي ػػات ص ػػنع القػ ػ اررات الحالي ػػة والمس ػػتقبمية" ،أم ػػا ال ػػدىراوي ،وآخ ػػروف( )15 :2002فمق ػػد

عػػرؼ المعمومػػات" بأنيػػا تتكػػوف مػػف بيانػػات تػػـ تحويميػػا وتشػػغيميا لتصػػبح ليػػا قيمػػة ،وبالتػػالي ف ػإف

المعمومػػات تمثػػؿ معرفػػة ليػػا معنػػى وتفيػػد فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ" .المغربػػي ( )29 :2002فقػػد عػػرؼ
المعمومات بأنيا" البيانات المجيزة في شكؿ منظـ ومفيد وبالتالي فيي نػوع مػف المعرفػة الناتجػة عػف

عمميػػات تش ػػغيمية لخدمػػة أغػ ػراض بعينيا".أم ػػا الحسػػنية( )38 :1998فق ػػد عػػرؼ المعموم ػػات بأني ػػا"
البيانات التي خضعت لممعالجة والتحميػؿ والتفسػير بيػدؼ اسػتخراج المقارنػات والمؤشػرات والعالقػات
التػػي تػربط الحقػػائؽ واألفكػػار والظػواىر بعضػػيا مػػع بعػػض" .أمػػا اليػواري( )119 :1997فقػػد عػػرؼ

المعمومات" بأنيا بيانات تـ تقييميا لغرض معيف".
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 .7خصائص المعمومات:

تعد المعمومات إحدى الموجودات الرئيسة لممنظمة ،إف لـ تكف أىميػا عمػى اإلطػالؽ ،ألنيػا

عصب الحياة لمنمو والتنمية ،وقػد أورد عبػد ربػو ( )20 :2013بػأف أىػـ الخصػائص التػي يجػب أف

تتوفر في المعمومات المقدمة لصانعي ومتخذي القرار ،سيتـ عرضيا وفقاً لثالثة أبعاد رئيسة ىي:

 .1البعد الزمني ) :)temporal dimensionويتضمف ىذا البعد الجوانب التالية:

 التوقيت ( :)time linesويقصد بو توفير المعمومات في الزمف المناسب لمتخذ القرار.

 الحداث ػػة ( :(currentlyيج ػػب أف تك ػػوف المعموم ػػات متج ػػددة وحديث ػػة لالس ػػتفادة مني ػػا عن ػػد
تقديميا لمتخذ القرار.

 الفترة الزمنية ) :)time periodويقصد بيا الفترة الزمنية المطموب توفير معمومات عنيا.

 .2بعد المضمون (المحتوى)) :)content dimensionويتضمف ىذا البعد الجوانب التالية:

 الدقة ) :)accuracyتعني خمو المعمومات مف األخطاء حيث إف دقة المعمومات تسيـ فػي
جودة الق اررات والعمؿ عمى تجنب الق اررات الخاطئة.

 الصدؽ والثبات ) :)validity reliabilityىي إعطاء المعمومات النتائج ذاتيا التػي أعطتيػا
فػػي كػػؿ م ػرة اسػػتخدمت فييػػا اضػػافة الػػى أف تكػػوف المعمومػػات التػػي يقػػدميا النظػػاـ تمتػػاز
بالصدؽ والواقعية.

 المالءمة ) :)relevancyأف تكوف المعمومات مالئمة ووثيقة الصمة ،وليا دور فػي تحسػيف
عممية اتخاذ القرار.

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

 اإليجػػاز ( :)concisenessتقػػديـ المعمومػػات الالزمػػة لكػػؿ مسػػتوى إداري ومػػا يتناسػػب مػػع
متطمباتو مف المعمومات.

 .3البعد الشكمي ) )form dimensionويتضمن الجوانب التالية:
 الوضػ ػػوح ) )clarityيقصػ ػػد بػ ػػو تقػ ػػديـ المعمومػ ػػات بطريقػ ػػة وشػ ػػكؿ يسػ ػػيؿ فيميػ ػػا مػ ػػف قبػ ػػؿ
المستخدـ كمما أمكف ذلؾ.

 المرونة ) :)Flexibilityيقصد بو قابمية المعمومات عمى التكيؼ ألكثر مف مستخدـ وأكثػر
مف تطبيؽ.

 العرض ) :(presentationيقصد بو طريقة عرض المعمومات ،بحيث تقدـ بشكؿ مناسب.
 التنظػيـ يقصػػد بػػو تقػػديـ المعمومػػات بترتيػػب وتنسػػيؽ ضػػمف معػػايير محػػددة مسػػبقاً ،كػػي يػػتـ
تعظيـ االستفادة منيا.
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التوقيت
االقتصاد

الشمول

اإليجاز

المرونة

المالئمة

الوضوح

الدقة
الموضوعية

المقارنة

شكل رقم ( :)3الخصائص المحددة لمبلئمة المعمومات
المصدر :مراد()20 :2010

أما اليزايمة( )394 :2009فقد بيف بأف خصائص المعمومات الجيدة تندرج في عدة نقاط ىي:
 المبلءمة :تكوف المعمومات مالئمة لغرض ما في وقت ما وقت الحاجة ليا فقط.

 الشقققمول :المعموم ػػات الش ػػاممة تم ػػؾ المعموم ػػات الت ػػي ت ػػزود المس ػػتفيديف بك ػػؿ م ػػا يحت ػػاجوف
معرفتو عف حالة معينة.

 التوقيت المناسب :وىي المعمومات المناسبة زمنياً وتتوافر وقت الحاجة إلييا.
 الوضوح :يجب أف تكوف المعمومات واضحة وخالية مف الغموض.

 الدقة :وتعني أف تكوف المعمومات خالية مف أخطاء التجميع والتسجيؿ.

 المرونقققة :مرونػػة المعمومػػات تعنػػي قابميػػة تكييػػؼ المعمومػػات وتسػػييميا لتمبيػػة االحتياجػػات
المختمفة لممستفيديف.

 إمكانية القياس :إمكانية القياس الكمي لممعمومات الناتجة عف نظاـ المعمومات الرسمي.
وف ػػي الس ػػياؽ نفس ػػو ب ػػيف الزعب ػػي ،وآخ ػػروف( )268 :2008ب ػػأف خص ػػائص المعموم ػػات الجي ػػدة ى ػػي

كالتالي:

 الصحة :وتشير إلى عدـ وجود أخطاء في المعمومات المقدمة مف نظاـ المعمومات.

 الدقة :تتحدد درجة دقة المعمومات بمدى تمثيؿ المعمومات لمموقؼ أو الحدث الػذي تصػفو.
فقد تكوف المعمومات صحيحة ولكنيا غير دقيقة.

 النطاق الزمني :قد تكوف المعمومات تاريخية أو مستقبمية.
 شكل المعمومات :فقد تكوف ممخصة أو تفصيمية.

 متوقعة أو غير متوقعقة :حيػث نجػد أف بعػض خبػراء المعمومػات يػروف أف نظػـ المعمومػات
تكػ ػػوف عديمػ ػػة القيمػ ػػة إذا لػ ػػـ تػ ػػوفر المعمومػ ػػات غيػ ػػر المتوقعػ ػػة .والتػ ػػي تسػ ػػتخدـ الكتشػ ػػاؼ

المشكالت .أما المعمومات المتوقعة فتستخدـ لتخفيض حالة عدـ التأكد.
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 مصققدر المعمومققات :قػػد تػػأتي مػػف مصػػادر داخميػػة وىػػي التػػي تنشػػأ داخػػؿ المنظمػػة .أو مػػف
مصادر خارجية والتي تنشأ خارج المنظمة.

 االعتماديققققة :تشػ ػػير إلػ ػػى المػ ػػدى الػ ػػذي تسػ ػػمح لصػ ػػانع الق ػ ػرار باالعتمػ ػػاد عمػ ػػى المخرجػ ػػات
المعموماتية .وىذه تعتمد عمى مدى دقة مدخالت نظاـ المعمومات.

 التوقيت :وتشير إلى توافر المعمومات وتناسبيا زمنيا الستخدامات صػانع القػرار .بحيػث إذا
قػػدمت المعمومػػات فػػي غيػػر وقتيػػا فقػػد تفقػػد قيمتيػػا لػػدى صػػانع الق ػرار .فيجػػب أف تقػػدـ عنػػد
الحاجة إلييا.

 الوضققوح :وتعنػػي أف تكػػوف المعمومػػات متسػػقة فيمػػا بينيػػا دوف تعػػارض أو تنػػاقض ،ويكػػوف
عرضيا بالشكؿ المناسب لممستفيد دوف غموض.

 المرونة :وىي مدى قابمية المعمومات لمتكيؼ مع االحتياجات المختمفة لجميع المستفيديف.

 الشققمول :وىػػي تمػػؾ المعمومػػات التػػي تػػزود المسػػتفيديف بكػػؿ مػػا يحتػػاجوف معرفتػػو عػػف حالػػة
معينة.

 المبلءمة :إذا حققت الحاجة ليا في حالة معينة.
ولـ يبتعد كثي اًر الرممي ( )83 :2011وحممي( )91 :1984فقد أوردا خصائص أساسية لممعمومات

ىي:

 القابمية لمفهم :وىي أف تكوف المعمومات قابمة لمفيـ المباشر مف قبؿ المستخدميف.

 المبلءمققققة :تعتب ػػر المعموم ػػات مفي ػػدة ح ػػيف تك ػػوف مالئم ػػة لحاج ػػة متخ ػػذ القػ ػرار ،وتتص ػػؼ
المعمومػ ػػات بخاصػػػية المالءمػػػة عنػػػدما تكػػػوف مرتبط ػػة ووثيقػ ػػة الص ػػمة ب ػػالق اررات التػ ػػي يػ ػػتـ

اتخاذىا ،حيث تتحدد لخاصية المالءمة مقومات أو عناصر أساسية وىي:

 الوقتيػ ػػة :وتعن ػ ػػي أف المعموم ػ ػػات لتكػ ػػوف مالئم ػ ػػة يج ػ ػػب أف تقػ ػػدـ لمس ػ ػػتخدمييا ف ػ ػػي الوق ػ ػػتالمناسب ،مف خالؿ السرعة في تقديـ المعمومات مع درجة دقة أفضؿ مف درجػة دقػة عاليػة
مع التأخير.

 القيمػػة التنبؤيػػة :لتكػػوف المعمومػػات مالئمػػة ،يجػػب أف تسػػاعد مسػػتخدمييا فػػي التنبػػؤ بالنتػػائجالمتوقعة لألحداث المختمفة ،أو تأكيدىا لتوقعاتيـ.

 القيمػػة فػػي مجػػاؿ التغذيػػة المرتػػدة :لتكػػوف المعمومػػات مالئمػػة يجػػب أف يكػػوف ليػػا قيمػػة فػػيمجاؿ التغذية المرتدة ،بما يفيد في مجاالت متعددة ،مثػؿ تغيػر األىػداؼ العامػة ،أو البحػث
عف بدائؿ ،أو تصحيح األخطاء.

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

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

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

 إمكانية القياس :إمكانية القياس الكمي لممعمومات الناتجة عف نظاـ المعمومات الرسمي.

ثانياً -:نظام المعمومات:
 .1تعريف نظام المعمومات:
عرؼ العبادي ،وآخروف( )53 :2012نظاـ المعمومات بأنيا" مجموعة مف اإلجراءات التي
تتضػػمف تجميػػع وتشػػغيؿ وتخ ػزيف وتوزيػػع ونشػػر واسػػترجاع المعمومػػات بيػػدؼ تػػدعيـ عمميػػات صػػنع

القرار والرقابة داخؿ المنظمة" .أما القباني( )23 :2011عرفو بأنو "إطار يتـ في ظمو التنسػيؽ بػيف

الموارد(مػ ػوارد بشػ ػرية ،وكمبي ػػوتر) لتحوي ػػؿ الم ػػدخالت (البيان ػػات) إل ػػى مخرج ػػات (معموم ػػات) وذل ػػؾ
لتحقيؽ أىػداؼ المشػروع" .أمػا الشػوابكة( )106 :2011فقػد عػرؼ نظػـ المعمومػات بأنػو" عبػارة عػف
نظاـ متكامؿ يتكوف مػف مجموعػة مػف األفػراد واإلجػراءات والمصػادر لممعمومػات ،والػذي يعمػؿ عمػى

تزوي ػػد اإلدارة بك ػػؿ م ػػا تحتاج ػػو م ػػف معموم ػػات دقيق ػػة وكافي ػػة ع ػػف األنش ػػطة ع ػػف األنش ػػطة المختمف ػػة

لممنظمة وفي الوقت المناسب ،مف أجؿ إنجػاز الوظػائؼ اإلداريػة مػف تخطػيط وتنظػيـ ورقابػة وقيػادة
واتخاذ لمق اررات بصورة كفؤة وفعالة" .أما ) Oz)2009:13فقد عرفو بأنو" نظاـ يتكوف مف مجموعػة

مػػف المكونػػات التػػي تعمػػؿ مع ػاً لمعالجػػة البيانػػات وانتػػاج المعمومػػات" .أمػػا ياسػػيف( )19 :2009فقػػد
عػػرؼ نظػػـ المعمومػػات بأنيػػا" أي توليفػػة(أو تركيبػػة) منظمػػة مػػف األف ػراد ،عتػػاد الحاسػػوب ،الب ػرامج،

شػػبكات االتصػػاالت وم ػوارد البيانػػات التػػي يػػتـ جمعيػػا ومعالجتيػػا وتحويميػػا إلػػى معمومػػات وبالتػػالي

توزيعيػ ػػا إلػ ػػى المسػ ػػتفيديف فػ ػػي المنظمػ ػػة" .وفػ ػػي السػ ػػياؽ نفسػ ػػو عػ ػػرؼ النجػ ػػار( )13 :2007نظػ ػػاـ

المعمومات بأنو" مجموعة المكونػات المتداخمػة واإلجػراءات التػي تعمػؿ معػاً لتجميػع وتشػغيؿ وتخػزيف
وتوزي ػػع ونش ػػر واس ػػترجاع المعموم ػػات الت ػػي تحتاجي ػػا المنظم ػػة بي ػػدؼ ت ػػدعيـ اتخ ػػاذ القػػرار والتع ػػاوف

والتحميػػؿ والرقابػػة داخ ػؿ المنظمػػة ".وقػػد عػػرؼ ) Alhubaity and others)2003: 37نظػػـ
المعمومػػات بأنػػو" كافػػة األسػػاليب (الماديػػة والبش ػرية) التػػي يمكػػف أف تسػػتخدـ فػػي معالجػػة البيانػػات
وتحويميػػا إلػػى معمومػػات يمكػػف االسػػتفادة منيػػا فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات مػػف قبػػؿ متخػػذييا" .كمػػا وعػػرؼ

منصػػور( )85 :1999نظػػاـ المعمومػػات بأنػػو" النظػػاـ الػػذي يجمػػع ويحػػوؿ ويرسػػؿ المعمومػػات فػػي

المنشػػأة ،ويمكػػف أف يسػػتخدـ أنواعػػا عديػػدة مػػف نظػػـ المعمومػػات لمسػػاعدتو عمػػى تػػوفير المعمومػػات
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حسب احتياجات المستفيديف" .كما وعػرؼ ) Kronke(1989: 20نظػـ المعمومػات بأنيػا "مجموعػة
مف المكونات التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض لمحصوؿ عمى المعمومات".

 .2األنواع الرئيسة لنظم المعمومات:
تعددت أنواع نظـ المعمومات بتعدد المجاالت التي تطبؽ فييػا ،وقػد بينيػا المغربػي ()101 :2002
حيث صنفيا إلى عدة أنواع:
 نظم معمومات دعم اإلدارة العميا ()))Executive Support Systems)(ESS
 نظم معمومات إدارية ())(Management Information System)(MIS
 نظم معمومات دعم القرار))))Decision Support Systems)(DSS

 النظم المبنية عمى المعرفة (())knowledge work systems) )KWS

 نظم آلية المكاتبات اإلدارية))))office Automation Systems)(OAS


نظم العمميات التشغيمية()))Transaction Processing Systems)(TPS

كمػػا أنػػو قػػد أوضػػح عمػػي ( )4 :2005و ( Griffin )1997: 637بػػأف ىنػػاؾ أنواعػاً لػػنظـ

المعمومات المستخدمة في األجيزة اإلدارية:

 نظم معالجة العمميات :ىي نظػـ لممعالجػة اآلليػة لمعمميػات الروتينيػة األساسػية لػدعـ أنشػطة
التشػػغيؿ المختمفػػة داخػػؿ الجيػػاز اإلداري ،وأىػػـ وظػػائؼ ىػػذه الػػنظـ ىػػي معالجػػة البيانػػات
وانتػػاج التقػػارير ،ومػػف أمثمػػة نظػػـ معالجػػة العمميػػات :نظػػاـ شػػؤوف المػػوظفيف ،نظػػاـ الشػػؤوف

المالية ،نظاـ المستودعات ومتابعة المخزوف.

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

الجياز اإلداري ،ومف أمثمػة ىػذه الػنظـ :نظػاـ معمومػات التسػويؽ ،نظػاـ معمومػات التمويػؿ،
نظاـ معمومات اإلدارة العميا.

 نظققم دعققم اتخققاذ الق ق اررات :تقػػود بػػدعـ أنشػػطة اتخػػاذ القػ اررات داخػػؿ الجيػػاز اإلداري ،حيػػث
تعتبػر عمميػة اتخػػاذ القػرار أسػػاس العمميػة اإلداريػة .ويواجػػو اإلداريػوف فػػي األجيػزة الحكوميػػة

العديد مف المشكالت المتعمقػة بػالتخطيط ،ووضػع الخطػط ،وتحميػؿ البػدائؿ ،واختيػار أفضػؿ
الحموؿ لالستغالؿ األمثؿ لمموارد المتاحة وغيرىا .وينتج عف ىذا التنوع مف المشكالت تنوع

فػػي طبيعػػة وشػػكؿ المعمومػػات التػػي يحتاجيػػا اإلداريػػوف ،األمػػر الػػذي يسػػتدعي إنشػػاء نظػػـ
معمومات قادرة عمى تمبية االحتياجات المعموماتيػة المختمفػة عمػى كافػة المسػتويات اإلداريػة،

وفػػي مختمػػؼ المجػػاالت الوظيفيػػة خاصػػة أف اتخػػاذ قػرار سػػميـ أصػػبح إحػػدى التحػػديات التػػي
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تواجو مديري اليوـ نظ ار لمتقمبات اليائمة في المجاالت اإلدارية في ظػؿ االتجػاه نحػو عولمػة

األجيزة اإلدارية وتعقد المتغيرات التي تواجييا.

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

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

المعمومات.

أما ياسيف( )53 :2009فقد بيف أنواع نظـ المعمومات وىي:

 نظققم معالجققة المعققامبلت :ىػػو نظػػاـ معمومػػات محوسػػب يقػػوـ بتسػػجيؿ المعػػامالت الروتينيػػة
اليومية و الضرورية لتنفيذ األعماؿ مثؿ إدخاؿ قيود البيع ،إعداد سجالت العامميف.

 نظقققم المعالجقققة التحميميقققة الفوريقققة :ىػػي نظ ػػـ معموم ػػات حاسػػوبية تق ػػوـ بتنفيػػذ حزمػ ػة م ػػف
أنشطة :بناء االستعالمات ،إعداد التقارير ،تنفيذ التحميؿ اإلحصائي.

 نظققم مسققتودعات البيانققات :يمكػػف وصػػفيا بأنيػػا نظػػـ تتوجػػو نحػػو المعطيػػات الموضػػوعية
المتكاممػػة ،والتػػي تعتمػػد عمػػى حػػزـ بيانػػات زمنيػػة غيػػر مطبعػػة وغيػػر متطػػايرة لػػدعـ عمميػػة
اتخاذ الق اررات التحميمية(شبة المبرمجة وغير المبرمجة).

أما أبو قحؼ(  )524 :2003فقد أورد أنواع نظـ المعمومات وىي:

 نظققام المعمومققات اإلداريققة :تػػوفير معمومػػات بغػػرض مسػػاندة الق ػ اررات الروتينيػػة ،وعػػادة مػػا
تتوافر ىذه المعمومات عف طريؽ التقارير الدورية.

 نظقققام تقققدعيم القققق اررات :تػػدعيـ القػ ػ اررات الفريػػدة أو غي ػػر المتكػػررة والتػػي تك ػػوف غالبػػا غي ػػر
واضحة ،ويعتبر تحديد المعمومات المطموبة جزءا مف مشكمة القرار.

 نظام تشقغيل البيانقات :تشػغيؿ البيانػات الناتجػة عػف األحػداث والمعػامالت بغػرض تسػجيميا
وتصميميا وترتيبيا وتمخيصيا ...الخ.

 نظام معمومات المكتب :تجمػع بػيف أنشػطة تشػغيؿ البيانػات واالتصػاالت عػف بعػد ومعالجػة
الكممات بغرض المعالجة اآللية لمعمومات المكتب وتشمؿ الكاتبات والتقارير والوثائؽ.

ج ػػدوؿ رق ػػـ ( :)1يب ػػيف مكون ػػات ك ػػؿ نظ ػػاـ م ػػف أنظم ػػة المعموم ػػات م ػػف حي ػػث الم ػػدخالت
والعمميػػات والمخرجػػات ومػػف ىػػي الجيػػة األكثػػر اسػػتفادة مػػف نوعيػػة كػػؿ نظػػاـ مػػف األنظمػػة المػػذكورة

وذلؾ عمى النحو التالي:
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جدول رقم ( :)1يوضح خصائص ومميزات األنواع المختمفة لنظم المعمومات

نوع النظام

المدخبلت

عمميات التشغيل

المخرجات

المستفيدين

)(ESS
نظم معمومات دعم
اإلدارة العميا

البيانات الجوىرية
عف متغيرات البيئة
الداخمية والخارجية

التشابؾ
والتداخؿ
والعرض البياني
والمحاكاة

ق اررات
إستراتيجية

مديرو اإلدارة
العميا

تقارير خارجية
تحميؿ الق اررات
الرد عمى
التساؤالت

المتخصصوف
ومديرو األفراد

تقارير
تحميالت
متخصصة
لمتقارير
ومحددة األطر
الروتينية
في مجاالت
واستخداـ
إدارية
النماذج المختمفة
في التمويؿ
والتشغيؿ

مديرو اإلدارة
الوسطى

)(DSS
بيانات أساسية
ولكنيا أقؿ مف
نظم معمومات دعم
سابقتيا تأثي اًر تحتاج
القرار
لنماذج تحميمية
وتكويف قاعدة
بيانات
)(MIS
نظم المعمومات
اإلدارية

بيانات عف
الوظائؼ اإلدارية
بمختمؼ صورىا

)(Kws
نظم مبنية عمى
المعرفة

بيانات عف أسس
عمميات التصميـ
والتخطيط والجدولة

)(OAS
نظم آلية المكاتبات
اإلدارية
))TPS
نظم العمميات
التشغيمية

بيانات المستندات
والوثائؽ والجدولة

بيانات العمميات
التشغيمية
وتفصيالت األعماؿ
واألنشطة الجزئية

التفاعؿ-
المحاكاة
والتحميؿ

المحاكاة
النمذجة

إدارة الوثائؽ
وجدولة عمميات
االتصاؿ
تخزيف-تسجيؿ
إدماج وتشغيؿ
وتحديث

المصدر :المغربي()102 :2002
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النماذج الرسوـ المتخصصوف
والمديروف الفنيوف
والصور
اليياكؿ
مستندات
\جداوؿ\بريد

السكرتارية
وموظفي المكاتب

تقارير تفصيمية
قوائـ ممخصات

المشرفيف
وموظفي
العمميات
التشغيمية

 .3مكونات نظم المعمومات:

بحسب ما أورد العاني( )71 :2009فإف نظـ المعمومات تشمؿ عدداً مف العناصر وىي:

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

تصنؼ كما يمي (البيانات ،الميمات ،المعدات ،األفراد ،التمويؿ) .وفي السياؽ نفسو أوضح القباني

( )27 :2011بأف نظاـ المعمومات يحتاج إلى موارد إلتماـ وظائفو ويمكف تبويب ىذه الموارد عمى
أنيا (بيانات ،ميمات ،معدات ،أفراد ،أمواؿ).

المعدات
المادية

االتصاالت

المعدات
البرمجية

األفراد

اإلجراءات

البيانات
نظم المعلومات

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

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

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

 المسقققتمزمات البرمجيقققة :ى ػػي مجموع ػػة البرمجي ػػات الت ػػي تس ػػتخدـ ف ػػي تش ػػغيؿ وادارة أجيػ ػزة
النظاـ باإلضافة لمبرمجيات التطبيقية المستخدمة في أداء العمؿ.

 المسققتمزمات البشققرية :وىػػي تتمثػػؿ بالجيػػة المسػؤولة عػػف صػػيانة النظػػاـ والشػػبكة ومعالجػػة
المشكالت التي يواجييا المستخدموف في أثناء استخداـ نظاـ المعمومات المحوسب.

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

 األداء الوظيفي :قياـ العامميف بالمياـ والواجبات التي تتطمبيا الوظيفة التي يشغمونيا.
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 .4وظائف نظم المعمومات:
لق ػػد وض ػػح الشػ ػوابكة ( )107 :2011ب ػػأف ىن ػػاؾ مجموع ػػة م ػػف الوظ ػػائؼ األساس ػػية ل ػػنظـ

المعمومات عمى اختالؼ أنواعيا سواء أكانت تقميدية أـ محوسبة ويمكف أف نوردىا كالتالي:

 إدخققال البيانققات ) :)input dataال بػػد مػػف الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات الخاصػػة بالمنظمػػة
واعدادىا مف خالؿ معالجتيا وتسجيميا وتحريرىا.

 خققزن البيانققات ومعالجتهققا ) :(data stores and processingالخػػزف ىػػو وحػػدة
رئيسػػة م ػػف وح ػػدات نظػػـ المعموم ػػات ،وى ػػي الوظيفػػة الت ػػي ي ػػتـ فييػػا حف ػػظ البيان ػػات بص ػػورة

منظمة لالستخداـ المستقبمي.

 إخقراج المعمومقات بعقد معالجتهقا ) :(output information processingإف ىػدؼ
نظ ػػـ المعموم ػػات ى ػػو إنت ػػاج معموم ػػات مالئم ػػة لممس ػػتخدـ عم ػػى ش ػػكؿ نم ػػاذج أو رس ػػومات

إحصائية.

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

خ ػػالؿ مراجع ػػة التغذي ػػة العكس ػػية وتقويمي ػػا لتحدي ػػد فيم ػػا إذا ك ػػاف النظ ػػاـ ق ػػاد اًر عم ػػى تحقي ػػؽ

اإلنجاز بحسب المعايير الموضوعة أـ ال.

ولػػـ يبتعػػد كثيػ اًر قاسػػـ ( )15 :2004فقػػد بػػيف بػػأف نظػػاـ المعمومػػات ال بػػد أف يتضػػمف مجموعػػة مػػف

الوظائؼ وىي:

 المققدخبلت (:)inputحتػػى نسػػتطيع الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات مػػف نظػػاـ المعمومػػات ،ال بػػد
مف تجميع بيانات حوؿ الواقع ،حيث تشكؿ ىذه البيانات مدخالت النظاـ.

 المعالجقققة ) :(processingوىػػي عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف العمميػػات الحسػػابية وعمميػػات
المقارنػػة المنطقيػػة والتمخػػيص والتصػػنيؼ والفػػرز التػػي تجػػري عمػػى البيانػػات المدخمػػة بغػػرض
تحويميا إلى معمومات تقدـ لممستفيد النيائي.

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

 الرقابققة ) :)Controllingيتطمػػب الحصػػوؿ عمػػى معمومػػات صػػحيحة ودقيقػػة وجػػود رقابػػة
عمػى عمميػات اإلدخػاؿ والمعالجػة والمخرجػات ،لمتأكػد مػف أف النظػاـ ينػتج ويقػدـ المعمومػات
وفؽ المعايير المفترضة عند تصميمو.

 التغذيقة العكسقية):)feed Backىػي عمميػة قيػاس ردة فعػؿ المسػتفيديف عمػى عمػؿ النظػاـ
فقد يقوـ النظاـ بأداء وظائفو كما ىو مفتػرض عنػد تصػميمو ،ولكػف بعػض المعمومػات التػي

3.

يقػػدميا ال تالئػػـ حاجػػات المسػػتخدميف ،عندئػػذ يقػػوـ المسػػتخدموف بطمػػب إحػػداث تغيػرات فػػي

النظاـ.

الرقابة

البيئة
المحيطة

المدخالت

المعالجة

المخرجات

مستخدمو
المعلومات

التغذية العكسية

شكل رقم ( :)5فعاليات نظام المعمومات
المصدر :قاسم ()16 :2004

أم ػػا ال ػػدىراوي ،وآخ ػػروف( )19 :2002و قب ػػاني( )28 :2011فق ػػد بينػ ػوا ب ػػأف ىن ػػاؾ وظ ػػائؼ ل ػػنظـ
المعمومات وىي:

 تجميع البيانات :وىناؾ عدة خطوات تتـ في ىذه المرحمة ،الخطوة األولػى تتمثػؿ فػي جػذب

البيانػػات إلػػى نظػػاـ المعمومػػات ،واذا كانػػت ىػػذه البيانػػات كميػػة ،فػػاف األمػػر قػػد يحتػػاج إلػػى
القيػػاـ بعمميػػة قيػػاس ،وبعػػد جػػذب البيانػػات لمنظػػاـ يػػتـ تسػػجيميا عػػف طريػػؽ كتابػػة مػػا يسػػمى

بمستندات المصدر ،ويحتاج األمر إلى مصػادقة البيانػات لمتأكػد مػف دقتيػا ثػـ تصػنيفيا إلػى

أقسػػاميا الرئيسػػة ،أخي ػ اًر فػػاف البيانػػات قػػد يػػتـ نقمي ػا مػػف نقطػػة الحصػػوؿ عمييػػا إلػػى مكػػاف
تشغيميا.

 تشغيل البيانات :ولتحويؿ البيانات إلى معمومات ،فإف األمر يحتاج إلى القياـ بعدة عمميات
إضػػافية ،فقػػد يػػتـ مصػػادقة وتصػػنيؼ البيانػػات كمػػا قػػد يػػتـ تمخػػيص البيانػػات ،وفػػي بعػػض
األحياف يتـ نسػخ (أو تصػوير البيانػات)في مسػتندات أخػرى أو وسػائؿ حفػظ أخػرى ،كمػا قػد

يػػتـ تجميػػع البيانػػات فػػي مجموعػػات متشػػابية ،وىػػذه البيانػػات الجماعيػػة قػػد يػػتـ ترتيبيػػا وفق ػاً

ألسس معينة.

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

لألحػػداث ،وتعكػػس حالػػة الوحػػدة االقتصػػادية كمػػا تخػػدـ فػػي عمميػػة التخطػػيط ،ويػػتـ تخ ػزيف
البيانػػات ،أمػػا عمػػى أسػػاس دائػػـ أو بصػػورة مؤقتػػة انتظػػا اًر لمزيػػد مػػف التشػػغيؿ ليػػذه البيانػػات،
وتحديث البيانات يتمثؿ في تعػديؿ البيانػات المخزونػة لػتعكس األحػداث والعمميػات والقػ اررات
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المتخػػذة حػػديثاً ،أمػػا اسػػتدعاء البيانػػات فتعنػػي اسػػتخراج البيانػػات المخزونػػة إلجػراء مزيػػد مػػف
عمميات التشغيؿ عمييا أو لتحويميا إلى معمومات لمستخدمي نظاـ المعمومات.

 رقابققة وحمايققة البيانققات :قػػد تحػػدث أخطػػاء فػػي البيانػػات التػػي تػػدخؿ لمتشػػغيؿ وقػػد تفقػػد ىػػذه
البيانات أو قد يتـ التالعب في السجالت أثناء التشغيؿ ،وىكذا ،ولذلؾ فإف أحدى الوظائؼ
الميمة لنظاـ المعمومات ىو حماية البيانات مف التالعب والتأكػد مػف دقػة البيانػات وبالتػالي

دقة المعمومات.

 إنتققققاج المعمومققققات :والوظيفػ ػػة النيائيػ ػػة لنظػ ػػاـ المعمومػ ػػات ىػ ػػو وضػ ػػع المعمومػ ػػات فػ ػػي يػ ػػد
المستخدميف ،ويتطمب ذلؾ عدة خطوات ،إنتاج التقارير تحتوي عمى المعمومات الناتجة مف

التشػػغيؿ أو مػػف البيانػػات المخزونػػة مػػف كالييمػػا ،وغالب ػاً مػػا يتطمػػب إعػػداد التقػػارير تحميػػؿ
وتفسير البيانات التي تحتوييا التقارير ،والخطوة التالية ىي التوصيؿ والتي تتكوف مف تقديـ

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

 .5معايير تحكم كفاءة نظام المعمومات:
حتػ ػػى تػ ػػنيض اإلدارة بمسػ ػػؤولياتيا وتحقػ ػػؽ األىػ ػػداؼ التػ ػػي تسػ ػػعى إلييػ ػػا ال بػ ػػد مػ ػػف تػ ػػوفير

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

وشييب( )52 :1984فاف ىناؾ عدد مف المعايير تتمثؿ فيما يمي:

 البسقققاطة :نظ ػػاـ المعموم ػػات الن ػػاجح ى ػػو ذل ػػؾ النظ ػػاـ ال ػػذي ي ػػتـ بواس ػػطتو تس ػػييؿ وتط ػػوير
إج ػراءات وسػػبؿ الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات ومعالجتيػػا وتوصػػيؿ المعمومػػات إلػػى المسػػتفيديف،
بعيداً عف التعقيد الذي يؤدي بشكؿ أو بآخر إلى فشؿ ىذه النظـ.

 المرونة :مف المناسب أف يتصؼ النظاـ بالقدرة عمى التكيؼ لمتغيػرات فػي الظػروؼ البيئيػة
ونمػ ػػط التكنولوجيػ ػػا السػ ػػائد فػ ػػي بيئػ ػػة العمػ ػػؿ والقػ ػػدرة عمػ ػػى التكيػ ػػؼ لمتشػ ػػغيؿ فػ ػػي الظػ ػػروؼ
االستثنائية دوف الحاجة إلى إجراء تغييرات جوىرية شاممة في العمؿ.

 الموثوقية :يجػب أف تكػوف مخرجػات نظػاـ المعمومػات بالشػكؿ الػذي يمكػف المسػتفيديف منػو
أف يعتمدوا عمييا في تمبية حاجاتيـ مف المعمومات الضرورية.

 القبول :أف يكوف النظاـ مقبوالً ومرغوباً فيو مف قبؿ أولئؾ الذيف يصمـ النظػاـ ألجميػـ ،لػذا
ال بد مف تػوافر درجػة مالئمػة مػف االقتنػاع مػف جانػب أولئػؾ األفػراد بأىميػة ىػذا النظػاـ ليػـ

ولممنظمة ،مف أجؿ تجنب المقاومات التي قد يبدييا ىؤالء األفراد.

 االقتصادية :إف النظػاـ الكػؼء لػيس ىػو ذلػؾ النظػاـ الػذي يحقػؽ اليػدؼ المخطػط لػو فقػط،
وانما ىو النظاـ الذي يحقؽ اليدؼ بأقؿ تكمفة ممكنة مقارنة بالعائد المتوقع.
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وقد أوضح جودة ،وآخروف( )275 :2008بأف المعايير الواجػب مراعاتيػا عنػد التخطػيط لبنػاء نظػـ

المعمومات تتمثؿ باآلتي:

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

 الموثوقيقققة :وىػػي عنػػدما تػػزود نظػػاـ المعمومػػات المسػػتفيد بالمعمومػػات بصػػورة دقيقػػة ،وىػػؿ
المعمومات ىي مؤشر حقيقي لألحداث التي تيـ وتعني المستفيديف ،وىؿ يشعر المستفيدوف

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

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

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

تكاليؼ مخرجاتو مقارنة بعائداتو.

 مسقققتوى التناسقققب فقققي مخرجاتقققا :وىػػي تعكػػس مػػدى مالءمػػة المخرجػػات مػػف المعمومػػات
الحتياجات متخذي القرار.

 الشققمولية فققي النظققام :وىػػي تشػػير إلػػى أف النظػػاـ ألمعمومػػاتي الجيػػد يفتػػرض أف تكػػوف لديػػو
القدرة عمى تمبية احتياجات متخذي الق اررات أياً كاف موقعيـ الوظيفي.

 التوقيت :وىي توفير المعمومات بالتوقيت المناسب ،مما يؤدي إلػى تخفػيض نسػبة األخطػاء
في إعداد التنبؤات بالشكؿ الذي يساعد عمى تقميص تكمفة الفرص البديمة.

ػادر عمػػى تػػوفير المعمومػػات الضػػرورية فقػػط لمتخػػذي
 التصقققفية :وتعنػػي أف يكػػوف النظػػاـ قػ اً
الق اررات أف يبتعد عف إغراقو بالمعمومات.

ثالثاً -:نظم المعمومات اإلدارية:

 .1مفهوم نظم المعمومات اإلدارية:

بالرجوع إلى عدد مف األدبيات المتعمقة بمفيوـ نظـ المعمومات اإلدارية تبػيف أف العديػد مػف

الكتػػاب عرفػ ػوا نظػػـ المعموم ػػات اإلداريػػة بأش ػػكاؿ متنوعػػة ،فق ػػد عػػرؼ عب ػػد ربػػو( )16 :2013نظ ػػـ

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

عم ػػى المس ػػتفيديف لغ ػػرض دع ػػـ عممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػرار وت ػػأميف الس ػػيطرة عم ػػى الم ػػنظـ" . .وق ػػد ع ػػرؼ
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العبادي ،وآخروف( )59 :2012نظـ المعمومات اإلدارية بأنيا " مجموعة اإلمكانيات البشرية واآللية

التي تعمؿ مع بعضيا الػبعض فػي ظػؿ مجموعػة مػف القواعػد واالختصاصػات وتقػوـ بجمػع وتخػزيف
واسترجاع وبث وتحقيؽ االستفادة القصػوى مػف المعمومػات المتاحػة لػدى المنظمػة لرفػع كفػاءة العمػؿ

اإلداري بػػو" .كمػػا وعػػرؼ الزعبػػي ،وآخػػروف ( )99 :2012نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة بأنيػا "مجموعػػة

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

اتخ ػػاذ القػ ػرار وت ػػأميف الس ػػيطرة عم ػػى الم ػػنظـ" .كم ػػا عرفي ػػا تعم ػػب( )25 :2011بأنيػ ػا" تش ػػير إل ػػى
االستخداـ التكنولوجي في مسػاعدة اإلدارة عمػى إنجػاز أىػدافيا مػف خػالؿ نظػـ وبرمجيػات مصػممة،

لت ػػتمكف م ػػف تش ػػغيؿ العممي ػػات اإلداري ػػة بأس ػػموب وتقني ػػة س ػػيمة وميسػ ػرة وبش ػػكؿ أفض ػػؿ م ػػف الط ػػرؽ

التقميدية" .كما وعرفيا العاني(  )20 :2009بأنيا" النظـ اليدويػة أو المعتمػدة عمػى الحاسػوب والتػي

تحػػوؿ البيانػػات إلػػى معمومػػات ذات فائػػدة وتسػػاعد فػػي اتخػػاذ الق ػرار فػػي المنظمػػة أو المؤسسػػة" .وقػػد

عرفيػػا الشػػبمي( )223 :2009بأنيػػا "عبػػارة عػػف أسػػموب رسػػمي يسػػتخدـ لتػػوفير المعمومػػات الدقيقػػة
والموقوتػػة لػػإلدارة ،والالزمػػة لتسػػييؿ عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات" .وكػػذلؾ عرفيػػا الشػػرماف()45 :2004

بأني ػػا" ن ػػوع م ػػف أنػ ػواع أنظم ػػة المعموم ػػات المص ػػممة لتزوي ػػد إداري ػػي المنظم ػػة بالمعموم ػػات الالزم ػػة

لمتخطيط والتنظيـ والقيادة والرقابة عمى المنظمة ،أو لمساعدتيـ عمى اتخاذ القػ اررات" .أمػا الحسػنية(

 )53 :2002عرفي ػػا بأنيػ ػػا" نػػػوع مػػػف أن ػ ػواع أنظمػ ػػة المعمومػ ػػات المصػ ػػممة لتزوي ػػد إداري المنظمػػػة
بالمعمومػػات الالزمػػة لمتخطػػيط والتنظػػيـ والقيػػادة والرقابػػة عمػػى نشػػاط المنظمػػة ،أو لمسػػاعدتيـ عمػػى

اتخاذ الق اررات" .أما ( Gupta and others)1997: 460عرفو بأنو" نظاـ متكامؿ يجمع مػا بػيف
الموارد المادية والبشرية لتوفير المعمومات التي تدعـ مياـ التخطيط والمراقبة ،لمساعدة المدراء فػي

المنظمػة لموصػوؿ إلػى قػ اررات فعالػة" .أمػا ( Pearce and Others ) 1989: 657فقػد عػرؼ
نظـ المعمومات اإلدارية" بأنو" نظاـ متكامؿ صمـ خصيصا لمساعدة المػدراء فػي عمميػات التخطػيط
والتنفيذ والرقابة عمى أنشطة المنظمات".

 .2مكونات نظام المعمومات اإلدارية:

تح ػػدثت العدي ػػد م ػػف األط ػػر النظري ػػة والمرجعي ػػات العممي ػػة ح ػػوؿ مكون ػػات نظ ػػـ المعموم ػػات

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

 .1األجهقققزة ) :(Hardwareإف أي نظػػاـ معمومػػاتي يفتػػرض أف يكػػوف مكون ػاً مػػف حاسػػوب عمػػى

األقؿ ،بخاصة أف أجيزة الحاسوب أصبحت متوافرة وبأسعار في متناوؿ معظـ المنظمات.

 .2البرمجيققات ) :)Softwareىػي األنظمػػة التػػي تشػػغؿ األجيػزة والبيانػػات والمعمومػػات والمعػػارؼ،
وتحدد العمميات التي ستؤدييا األجيزة وتقسـ إلى نوعيف:
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 برمجيات القنظم ) :(System Softwareوىػي التػي تشػغؿ الحاسػوب وتجعمػو قػاد اًر عمػى
تنفيذ العمميات.

 برمجيققات التطبيقققات ) :(application softwareوىػػي التػػي تقػػوـ بتشػػغيؿ بيانػػات
المنظمػػة مثػػؿ ب ػرامج األجػػور ،بحيػػث يمكػػف إعػػداد ب ػرامج التطبيقػػات بواسػػطة العػػامميف فػػي
البرمجػػة بالمنظمػػة نفسػػيا أو الحصػػوؿ عمييػػا جػػاىزة ،أمػػا بػرامج الػػنظـ فيػػتـ الحصػػوؿ عمييػػا
عف طريؽ موردي األجيزة نفسيا.

 .3قواعققد البيانققات ) :)Data Baseقاعػػدة البيانػػات ىػػي المخػػزف أو الوعػػاء الػػذي يحتػػوي عمػػى
البيانات التي تصؼ كؿ العمميات واألحػداث الجاريػة فػي المنظمػة بكػؿ التفاصػيؿ الميمػة الخاصػة
بنشػػاطيا ،عمػػى شػػكؿ ممفػػات .ىػػذه القاعػػدة قػػد تكػػوف ورقيػػة فػػي النظػػاـ اليػػدوي ،أو محسػػوبية أي
"مسػػجمة إلكترونيػػا" فػػي النظػػاـ اآللػػي .وتكػػوف وظيفػػة نظػػاـ المعمومػػات تحويػػؿ ىػػذه البيانػػات إلػػى

معمومات ،لذلؾ ال يمكف ألي نظاـ معمومات أو أي مكونات حاسوبية أف تعمؿ دوف بيانات.

 .4اإلجقققققراءات ):)Procedureكافػ ػػة الخط ػ ػوات والتعميمػ ػػات الواجػ ػػب اتباعيػ ػػا إلنجػ ػػاز العمميػ ػػات
الحاسوبية كافة ،فمف متطمبات نظاـ المعمومات تحديد أساليب جمع المعمومات وتصنيفيا وفيرسػتيا

وترتبييا وتخزينيا مع وضد أسموب الترقيـ وتحديد الممفات وقنوات االتصاؿ بطػرؽ نقػؿ المعمومػات،

باإلضافة إلى تحديد لوائح حفظ واتالؼ الوثائؽ ومعػايير التقيػيـ لممعمومػات ،وأنػواع التقػارير وغيرىػا

مف المخرجات.

 .5األققشخاص (: (Personnelفػأي نظػاـ ميمػا بمغػت درجػة المكننػة واآلليػة فيػو ال بػد وأف يمعػب

األفراد دو اًر أساسياً فيو بصفتو المشرؼ والمسيطر عمى عناصر النظاـ كافة.
وقد أورد مكميود( )61 :1990مكونات نظام المعمومات اإلداري كالتالي:

 نظققم المكونققات :وىػػي أسػػيؿ مكػػوف مػػف مكونػػات نظػػاـ المعمومػػات اإلداري بالنسػػبة لعمميػػة
الحصوؿ عمييا.

 نظم برامج :وىناؾ نوعاف أساسياف مف نظـ البرامج:
 .1نظـ برامج التطبيقات :التي تقوـ بتشغيؿ بيانات المؤسسة مثؿ برامج األجور.
قادر عمػى تنفيػذ عمميػات معينػو مثػؿ ترجمػة
 .2نظـ برامج النظاـ :التي تسبب في جعؿ الكمبيوتر اً
البرامج (مف لغة برمجة مثؿ البسكاؿ إلى لغة اآللة التي يستطيع الحاسػوب(الكمبيوتر) التعامػؿ

معيا) ،أو ترتيب البيانات أو استرجاع البيانات مف المخزف.

 عققاممين متخصصققين فققي المعمومققات :فػػإذا مػػا أعػػدت نظػػـ ب ػرامج التطبيقػػات الخاصػػة بيػػا
فيجب أف يكوف لدييا محممو نظـ ومبرمجوف.

 قاعدة بيانات :تحتوي عمى بيانات تصؼ كؿ العمميات الجارية والتفاصيؿ الميمػة الخاصػة
بعمميات المؤسسة.
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 .3فوائد نظم المعمومات اإلدارية:

تعػددت فوائػػد نظػـ المعمومػػات اإلداريػػة مػف وجيػػة نظػر الكتػػاب والبػػاحثيف كػؿ بحسػػب مجػػاؿ

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

نظـ المعمومات اإلدارية ىي:

 تقديـ المعمومات إلى المستويات اإلدارية المختمفة لمساعدتيا في اتخاذ القرار.
 تقديـ المعمومات لجميع العامميف لمساعدتيـ في أداء أنشطتيـ الوظيفية.
 المساعدة في تقييـ أنشطة المنظمة واجراء عممية الرقابة.

 مساعدة المدراء في التنبؤ بالمستقبؿ بالنسبة لجميع أنشطة المنظمة.
 تحديػػد قن ػوات االتصػػاؿ األفقيػػة والعموديػػة وبػػيف الوحػػدات اإلداريػػة المختمفػػة لتسػػييؿ عمميػػة
استرجاع البيانات.

 حفظ البيانات لغرض إتاحتيا عند الحاجة لمستخدمييا.

أما النجار( )28 :2007فقد أورد فوائد نظـ المعمومات اإلدارية التي يمكف أف تقدميا ىي كالتالي:

 تقػػديـ المعمومػػات إل ػػى األقسػػاـ المختمفػػة ،بغي ػػة إصػػدار التقػػارير سػ ػواء أكانػػت تجميعي ػػة ،أـ
تفصيمية عف نشاطات المنظمة المختمفة.

 تجييػز المعمومػػات المالئمػة بشػػكؿ مختصػػر وفػي الوقػػت المناسػػب لتييئػة الظػػروؼ المناسػػبة
لصنع القرار.

 تقديـ المعمومات إلى المستويات اإلدارية المختمفة.

 تقديـ النتائج والنشاطات في المنظمة ،لتصحيح أي انحرافات محتممة.
 المسػ ػػاعدة عمػ ػػى التنبػ ػػؤ بمسػ ػػتقبؿ المنظمػ ػػة واالحتمػ ػػاالت المختمفػ ػػة التػ ػػي تواجييػ ػػا ،لصػ ػػنع
االحتياطات الالزمة في حالة وجود أي خمؿ في تحقيؽ األىداؼ.

 حفظ البيانات والمعمومات المختمفة في المنظمة.

وفي السياؽ نفسو أضاؼ الحميدي ،وآخروف )75 :2004( ،فوائد نظـ المعمومات اإلدارية:

 تييئة الظروؼ المناسبة لصنع الق اررات الفعالة بتجييز المعمومات المالئمة وبشكؿ مختصر
وفي الوقت المناسب.

 المسػػاعدة عمػػى التنبػػؤ بمسػػتقبؿ المنظمػػة واالحتمػػاالت المتوقعػػة بيػػدؼ صػػنع االحتياطػػات
الالزمة في حالة وجود خمؿ في تحقيؽ األىداؼ.

 تحديد قنوات االتصاؿ أفقياً وعمودياً وتوضيحيا بيف الوحدات اإلدارية في المنظمة ،لتسييؿ
عممية االسترجاع.

 حفظ البيانات والمعمومات التاريخية والضرورية التي تعد أساس عمميا.
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وقد أوضح برىاف( )20 :1995بأف فوائد نظـ المعمومات اإلدارية تتمثؿ في:

 رفقققع مسققققتوى اإلنتاجيقققة :تعتب ػػر اإلنتاجي ػػة مقياس ػػا لكف ػػاءة اس ػػتخداـ المػ ػوارد .فم ػػثال نق ػػوؿ
اإلنتاجيػػة قػػد تحسػػنت عنػػد تحقيػػؽ نتػػائج أكبػػر باسػػتخداـ المػوارد نفسػػيا أو بمػوارد أقػػؿ .وىػػذا
ميػػـ جػػدا لمنظمػػات األعمػػاؿ عمػػى اخػػتالؼ أنواعيػػا .وتتحسػػف اإلنتاجيػػة فػػي المنظمػػة عنػػد
نظـ المعمومات اإلدارية في مختمؼ المستويات .فمثال إدخاؿ نظـ المعمومات المحاسػبية أو

اسػتخداـ نظػـ معالجػة الفػواتير أو طمبػات المبيعػات تسػاعد فػي تحسػيف اإلنتاجيػة مػف خػػالؿ

تػػأميف إمكانيػػة معالجػػة عػػدد كبيػػر مػػف السػػجالت بأقػػؿ عػػدد ممكػػف مػػف المػػوظفيف .ولكػػف
التحسف األكبر في اإلنتاجية يتحقؽ مف خالؿ نظـ المعمومات اإلدارية التي تمكػف العػامميف

ف ػػي اإلدارة م ػػف ت ػػداوؿ أع ػػداد كبي ػػرة م ػػف الس ػػجالت ومعالجتي ػػا بج ػػودة أفض ػػؿ وبدق ػػة أكب ػػر
والوصوؿ إلى النتائج النيائية خالؿ زمف قصير جدا.

 تحسقققين الكفقققاءة :يقصػػد بالكفػػاءة قػػدرة الفػػرد أو المنظمػػة عمػػى القيػػاـ باألعمػػاؿ المطمػػوب
تنفيذىا ،وىذا يعني أف الكفاءة ترتبط بأداء األعماؿ لموصوؿ إلى األىداؼ المقررة ،فالمػدير
الكفؤ ىػو ذلػؾ المػدير الػذي يقػوـ بشػكؿ دائػـ باألعمػاؿ و األنشػطة التػي تقػود لموصػوؿ إلػى

النت ػػائج المرغوب ػػة .وك ػػذلؾ األم ػػر تك ػػوف المنظم ػػة كف ػػوءة عن ػػدما تس ػػتخدـ مواردى ػػا (المادي ػػة
والماليػ ػػة والبش ػ ػرية) بطريػ ػػؽ تضػ ػػمف تحقيػ ػػؽ األداء المرغػ ػػوب و بجػ ػػودة عاليػ ػػة .إف تخ ػ ػزيف

البيانػػات بشػػكؿ مػػنظـ داخػػؿ قواعػػد البيانػػات فػػي الحاسػػوب يػػوفر إمكانيػػة االسػػتفادة مػػف ىػػذه
البيان ػػات لجمي ػػع الع ػػامميف ف ػػي اإلدارة .حيػػػث يمك ػػنيـ الوص ػػوؿ إل ػػى المعموم ػػات المطموبػػػة
وتحميميا واالستفادة منيا في اتخاذ الق اررات.

 تقوية الموقع التنافسي لممنظمة :يزداد االىتماـ بالتأكيد عمى دور نظـ المعمومات اإلداري
في تقوية الموقع التنافسي لممنظمة .فباإلضافة إلى ما يحققو رفع مستوى اإلنتاجية وتحسيف
الكفػاءة مػػف تػػأثيرات إيجابيػة عمػػى الموقػػع التنافسػي لممنظمػػة ،فػػإف مػف الضػػروري أف تسػػاعد
نظـ المعمومات اإلدارية في تطوير استراتيجيات فعالة تؤثر في تغيير طريقة المنافسػة التػي

تستخدميا المنظمة.

 .4وظائف نظام المعمومات اإلدارية:

أورد العبيد( )76 :2004وظائؼ نظاـ المعمومات اإلدارية وحصرىا بالنقاط التالية:

أ -الحصول عمى البيانات (المدخبلت):

تتضػػمف وظيفػػة الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات اختيػػار كػػؿ البيانػػات الالزمػػة وتحديػػدىا ،س ػواء مػػف داخػػؿ

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

يتـ تحديد ىذه التعميمات في ضوء المعايير التالية:
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 .1االس ػػتخداـ :يح ػػدد طبيع ػػة اس ػػتخداـ المعموم ػػات مواص ػػفات المعموم ػػات المطموب ػػة ،وم ػػف ث ػػـ
طريقة معالجة البيانات.

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

 .3تكنولوجيا المعمومات :إذ تحدد التكنولوجيا المستخدمة اإلجراءات الفنية.

ج -معالجققة البيانققات :تتضػػمف ىػػذه الوظيفػػة تقػػويـ البيانػػات لمتأكػػد مػػف صػػحتيا ومناسػػبتيا وتحدي ػد
درجػػة أىميتيػػا لممنشػػأة .وتػػتـ معالجػػة البيانػػات بيػػدؼ إعػػداد المعمومػػات التػػي تتطمبيػػا اإلدارة وتجػػري

عمميات المعالجة وفقا إلجراءات أو برامج معدة مسبقا.

د -تخزين المعمومات :تحفظ جميع المعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا سواء استخدمت في غرض
مع ػػيف أـ ل ػػـ تس ػػتخدـ .وي ػػتـ حف ػػظ المعموم ػػات وتخزيني ػػا بطريق ػػة يس ػػيؿ الرج ػػوع إليي ػػا عن ػػد الحاج ػػة.
وتتوقؼ عممية الحفظ عمى نوع التكنولوجيا المتاحة.

هقققق -المخرجقققات :بع ػػد معالج ػػة البيان ػػات ي ػػتـ اس ػػتخراج المعموم ػػات الت ػػي تحق ػػؽ الي ػػدؼ م ػػف عممي ػػة
المعالجػػة .ويػػتـ حفػػظ نسػػخة مػػف المعمومػػات لترسػػؿ إلػػى الجيػػة أو األشػخاص الػػذيف سيسػػتخدمونيا.
ونأخذ ىذه المخرجات أشكاال تختمؼ باختالؼ التكنولوجيا المتاحة.

و -االتصققال :لػػيس لممعمومػػات أي قيمػػة إذا لػػـ تسػػتخدـ .لػػذلؾ البػػد مػػف توصػػيميا بالشػػكؿ المطمػػوب
وفي الوقت المناسب إلى مستخدمييا ،وال تقتصر وظيفة االتصاؿ في نظـ المعمومات اإلدارية عمػى
مجػرد توصػيؿ المعمومػػات إلػى مسػػتخدمييا بػؿ البػػد أف يكػوف االتصػػاؿ مزدوجػا فػػي االتجػاىيف ،بػػيف

النظـ والمستفيديف ،لمتأكد مف فيميـ لممعمومات المطموبة.

أمػػا الشػػبمي ،وآخػػروف( )232 :2009فمقػػد بػػيف أف الوظػػائؼ التػػي تؤدييػػا نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة
ىي:

 تحديد االحتياجات مف المعمومات.
 تجميع البيانات المطموبة مف مصادرىا المختمفة.

 معالجة البيانات واعداد المعمومات لمعرض واالستخداـ.

 إرساؿ المعمومات إلى مراكز اتخاذ الق اررات ،والى المستويات اإلدارية المختمفة.
 حفظ المعمومات وتسجيميا.

 تحديػػد المعمومػػات المطموبػػة ،ومتابعػػة التغيػػر فييػػا حتػػى تصػػبح قابمػػة لالسػػتخداـ عمػػى نحػػو
مستمر.

أما غراب ،وآخروف( )45 :1997فمقد بيف أف الوظائؼ التي تؤدييا نظـ المعمومات اإلدارية ىي:
 الحصوؿ عمى البيانات مف المصادر الداخمية والخارجية ليا(عنصر المدخالت).
 إعداد التعميمات الخاصة بتشغيؿ البيانات(عنصر اإلجراءات).
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 تجميع وتحميؿ وتبويب وتمخيص البيانات(عنصر المعالجة والتشغيؿ).

 تقسيـ وتصنيؼ المعمومات في ممفات يمكف حفظيا ،ويسيؿ الرجوع إلييا عند
الحاجة(عنصر التخزيف).

 استخراج المعمومات طبقاً لحاجة مستخدمييا(عنصر المخرجات).

 توصيؿ المعمومات إلى مستخدمييا واسترجاع النتائج إلى النظاـ لضبط التشغيؿ
فيو(عنصر االتصاؿ).

وفي السياؽ نفسو بيف برىاف( )18 :1995بأف وظائؼ نظـ المعمومات اإلدارية كالتالي:
 استقباؿ البيانات وادخاليا إلى قواعد البيانات في النظاـ .ويمكف أف تأتي ىذه البيانات مف
مصادر داخمية (بيانات داخمية) أو مصادر خارجية (بيانات خارجية).

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

 إخراج المعمومات (نتائج المعالجة) و إيصاليا لمستخدمييا.

 .5أهداف نظم المعمومات اإلدارية:
لعؿ أىـ األىداؼ التي يخطط نظاـ المعمومات اإلدارية مف أجميا ىو إمداد اإلدارة
والمستفيديف اآلخريف بالمعمومات والبيانات ،بحيث يساعد نظاـ المعمومات اإلدارية اإلدارة عمى

تنسيؽ جيودىا وتحقيؽ أىداؼ المنظمة ،وذلؾ مف خالؿ ما أورده العبادي ،وآخروف()65 :2012

والمتمثؿ في النقاط األتية:

 مساعدة المدراء عمى القياـ بأعماليـ وميماتيـ المتمثمة بالتخطيط والتنظيـ والتوجيو والرقابة
والتي يرتكز نجاحيا واتماميا عمى المعمومات المقدمة مف نظـ المعمومات لكؿ المديريف
والتي تتسـ بدرجة المالءمة والكفاية والدقة والتوقيت المحدد.

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

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

 تساعد عمى إنجاز العمميات الرياضية واالحصائية بسرعة كبيرة وبدقة عالية.

 تقدـ لممديريف تمثيالً لسمسة مف البدائؿ والطرائؽ إلنجاز العمؿ بحيث تظير النتائج واآلثار
المترتبة عمى اتخاذ كؿ بديؿ مف بدائؿ الق اررات المتاحة كما لو أنيا اتخذت فعالً.
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 تعمؿ عمى استبعاد جزء كبير مف الشؾ واليقيف بالظروؼ المحيطة باتخاذ الق اررات مما
يسيؿ االسترشاد مف اتخاذ القرار الرشيد بكفاية عالية ويسر خصوصاً بعد أف كانت تعتمد

عمى القمة مف أصحاب الخبرة والمعرفة.

وفي السياؽ نفسو أورد شييب( )53 :1984أىداؼ نظـ المعمومات اإلدارية ،وتتمثؿ في النقاط

اآلتية:

 توفير المعمومات المناسبة لممستفيديف المناسبيف وفي الوقت المناسب وبالتكمفة المناسبة.
 تحسيف جودة الق اررات اإلدارية بتقميؿ درجات عدـ التأكد التي تواجييا.

 إيجاد المناخ المالئـ لزيادة طاقة التشغيؿ لمواجية أحماؿ العمؿ الحالية والمستقبمية.

 تمكيف اإلدارة مف أداء األعماؿ التي تحقؽ الربح والتي كانت تعتبر في عداد المستحيالت
في الماضي.

4.

المبحث الثاني
جودة الق اررات اإلدارية
توطئة:
إف عممية اتخاذ القرار ليا أىمية بالغة في حياتنػا الشخصػية أو العمميػة عمػى المػدى القريػب

أو البعيػػد ،ولػػذلؾ تعػػد عمميػػة اتخػػاذ القػرار جػػوىر نشػػاط الفػػرد والجماعػػة فػػي حيػػاتيـ الخاصػػة أو فػػي
مجػػاؿ العمػػؿ ،فقػػد بػػيف العجمػػي ( )225 :2010بػػأف موضػػوع اتخػػاذ القػرار يعػػد مػػف أىػػـ العناصػػر
وأكثرىػا أثػ اًر فػػي حيػػاة األفػراد وحيػاة المنظمػػات اإلداريػػة وحتػػى فػػي حيػاة الػػدوؿ ،يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ مػػا

يحظى بو ىذا الموضوع مػف أىميػة ،خاصػة مػف النػاحيتيف العمميػة والعمميػة ،لػذا تبػرز أىميػة عمميػة

اتخاذ الق اررات عمى مستوى المنظمات اإلدارية إذ تعد الق اررات اإلدارية جوىر عمػؿ القيػادة اإلداريػة،
وى ػػي نقط ػػة االنط ػػالؽ بالنس ػػبة لجمي ػػع النش ػػاطات والتصػ ػرفات الت ػػي ت ػػتـ داخ ػػؿ المنظم ػػة ،ب ػػؿ وف ػػي

عالقتيػػا وتفاعميػػا مػػع بيئاتيػػا الخارجيػػة ،كمػػا أف توقػػؼ اتخػػاذ الق ػ اررات ميمػػا كػػاف نوعيػػا يػػؤدي إلػػى
تعطيؿ العمؿ وتوقؼ النشاطات والتصرفات كما يؤدي إلى اضمحالؿ المنظمة وزواليا.

أما عبداهلل ( )19 :2012فقد أوضح بأف القرار ىػو مػف بػيف المواضػيع األكثػر أىميػة وأثػ اًر

في حياة األفػراد والمؤسسػات والػدوؿ وتػزداد أىميػة القػرار مػف خػالؿ ارتباطػو اليػومي بنشػاط اإلنسػاف

حيػػث اإلنسػػاف ىػػو محػػور عمميػػة صػػنع القػرار إذ إنػػو أداة وىػػدؼ لمقػرار فػػي أف واحػػد ،وبالمقابػػؿ مػػف
ذلؾ نجد أف عدـ جدوى القرار تأتي نتيجة الحسابات الضيقة والخوؼ مف نتائج القػرار وآثػاره ،وعػدـ

االجتيػػاد فػػي البحػػث والتنقيػػب عػػف اتخػػاذ ق ػ اررات جػػادة وتػػرؾ األمػػور لمعفويػػة ،رغػػـ أف الق ػرار ميمػػة

صعبة تحتاج إلى تدبر واطالع واسع واستشارة أىؿ االختصاص كوف القرار جوىر العمؿ اإلداري.

أما المغربي ( )115 :2002فقد ذكر بأننا ال نستطيع أف نمارس حياتنا دوف االختيار بػيف

األشياء ،العناصر ،األشػخاص ،المواقػؼ ،وال يمكننػا تقبػؿ أي شػيء وبػأي شػكؿ وفػي أي وقػت دوف
تقيمي ػػو وتحميم ػػو ،ل ػػذا ف ػػنحف ف ػػي حاج ػػة ماس ػػة لمحك ػػـ عم ػػى ى ػػذا أو تم ػػؾ ،واختي ػػار أح ػػد األعم ػػاؿ أو
األنش ػػطة أو الس ػػموكيات أو األش ػػخاص وبن ػػاء عم ػػى مع ػػايير معين ػػة وك ػػؿ أنم ػػاط والمرك ػػز واألعم ػػاؿ

متخػػذي ق ػ اررات ،أمػػا تعمػػب( )33 :2011فقػػد بػػيف بػػأف الحيػػاة ق ػرار ،والق ػرار فرصػػة والفرصػػة قػػد ال
تتكرر ،والناجح ىو مف ينتيز الفرصة ويغتنميا بقرار صائب ،واالغتنػاـ ال يػأتي اال بالرؤيػة والجػرأة

والخبرة والتوقيت السميـ والقرار في حد ذاتػو ىػو نظػاـ ،مدخالتػو ىػي تكمفتػو ،ومخرجاتػو ىػي عائػده،

فبالتالي فإف فشمو أو نجاحو يقاس مف خالؿ معػايير ثالثػة :ىػي الفاعميػة ،والكفػاءة ،واإلنتاجيػة ،ىػـ

في مجموعيـ يضمنوف اقتصاديات تكمفة القرار.
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أوالً -تعريف الجودة:

عرفيا عمواف( )20 :2013الجودة بأنيا "قدرة المنتج المطموب تقديمو في شكؿ منتج نيائي

إلشباع استعماؿ العميؿ ومتطمباتو .وكػذلؾ الجػودة ىػي المطابقػة لالحتياجػات المطموبػة" .أمػا حمػود

،وآخػ ػػروف( )22 :2010فقػ ػػد عػ ػػرؼ الجػػػودة بأنيػ ػػا" عمميػ ػػة ديناميكيػػػة ت ػ ػرتبط بالخػ ػػدمات والعمميػ ػػات
والبضائع واألشػخاص القػائميف عمييػا وبيئػات عمميػا وتسػعى إلػى أف تتطػابؽ مػع توقعػات عناصػرىا

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

الجودة كمفة أقؿ" .أما البكري( )14 :2004فقػد عرفػت الجػودة بأنيػا" تعنػي حصػوؿ المسػتيمؾ عمػى
ما تـ دفعو لمحصوؿ عميو مػف منػافع" .أمػا العػزاوي( )13 :2005فقػد عػرؼ الجػودة بأنيػا" المواءمػة
لالستعماؿ وذلؾ ألىمية الجودة في التصميـ واإلنتاجية مف حيث المسػتمزمات الضػرورية لمعمػؿ بمػا
يحقؽ األماف لمعامميف عند انجاز أعماليـ ،باإلضافة إلى مشاركة الزبوف فػي وضػع متطمبػات جػودة

السمع والخػدمات التػي يحصػؿ عمييػا" .أمػا عقيمػي( )17 :2000عرفيػا بأنيػا" إنتػاج المنظمػة لسػمعة
أو تقػػديـ خدمػػة بمسػػتوى عػ ٍ
ػاؿ مػػف الجػػودة المتميػزة ،تكػػوف قػػادرة مػػف خالليػػا عمػػى الوفػػاء باحتياجػػات
ورغبػات عمالئيػػا ،بالشػػكؿ الػػذي يتفػػؽ مػػع توقعػػاتيـ ،وتحقيػؽ الرضػػا والسػػعادة لػػدييـ ،ويػػتـ ذلػػؾ مػػف

خالؿ مقاييس موضوعة سمفاً إلنتاج السمعة أو تقديـ الخدمة ،وايجاد صفة التميز فييما".

ثانياً -جودة الق اررات:

بػػيف أبػػو سػػبت ( )70 :205بػػأف جػػودة الق ػ اررات التػػي تتخػػذ مػػف قبػػؿ المسػػتويات اإلداريػػة

تتوقؼ عمى مدى توافر المعمومات المتاحة لمتخذي القػ اررات ،وعػادة يػتـ الحكػـ عمػى جػودة القػ اررات
بناء عمى مدخميف ،المدخؿ األوؿ تقييـ الق اررات في ضوء النتائج المترتبة عميػو ،وىػو أكثػر المػداخؿ
ً
وضػػوحاً وقب ػوالً مػػف الناحيػػة العمميػػة ،فػػإذا كانػػت النتػػائج المترتبػػة عمػػى الق ػرار مقبولػػة اعتبػػر الق ػرار

صحيحاً ،مع األخذ بعيف االعتبار الفترة الزمنية التي يتـ مػف خالليػا تقيػيـ القػرار ،وقػد تػؤدي بعػض
القػ اررات إلػػى نتػػائج غيػػر مرغوبػػة عمػػى المػػدى الطويػػؿ ،أمػػا المػػدخؿ الثػػاني فيتضػػمف لتقيػػيـ الق ػ اررات
تحديد أفضؿ قرار اتخذ في ضوء الظروؼ التي توافرت عنػد صػنع القػرار ،ويتميػز ىػذا المػدخؿ بػأف

يأخذ في االعتبار ميارات متخذي القرار التي يتـ تقييميا في ظؿ الحاؿ موضوع القػرار ،ومػا تػوفر

مف معمومات وموارد ،والنقػاط التػي يجػب أخػذىا بعػيف االعتبػار حتػى يػتـ الحصػوؿ عمػى قػرار أمثػؿ

ىي:

 -تفيـ واضح ودقيؽ لألىداؼ المتعددة التي تالئـ المشكمة موضوع القرار.

 -تعريؼ محدد وشامؿ ودقيؽ لممشكمة ،وجوانبيا المختمفة ولموضوع القرار.

42

 معرفػة كاممػػة بالبػدائؿ الممكنػػة ،وبطريقػػة يمكػف االعتمػػاد عمييػػا فػي تقػػدير مػػا يترتػب عمػػى اختيػػاركؿ بديؿ.

 -تحديد العالقة بيف نتائج كؿ بديؿ ،واألىداؼ المرغوب في تحقيقيا.

 -الحرية الكاممة لالختيار بيف البدائؿ التي تحقؽ الحؿ األمثؿ لممشكمة.

ثالثاً -تعريف القرار:

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

بعد التأمؿ حسب متطمبات الموقؼ وفي حدود الوقت المتاح" .أما جمعة ( )336 :2011فقد عرؼ
القػ ػرار بأن ػػو" نياي ػػة عممي ػػة خاص ػػة لتقي ػػيـ األىمي ػػة النس ػػبية لمجموع ػػة م ػػف الب ػػدائؿ المتاح ػػة واختي ػػار
أفضميا" .كما وعرؼ زيػارة ( )129 :2009القػرار بأنػو" ذلػؾ االختيػار المػدرؾ والػواعي بػيف البػدائؿ

المتاحػػة فػػي موقػػؼ معػػيف" .كمػػا وعرفػػو العػػالؽ( )160 :2008بأنػػو" االختيػػار القػػائـ عمػػى أسػػاس
بع ػػض المع ػػايير مث ػػؿ اكتس ػػاب حص ػػة أكب ػػر م ػػف الس ػػوؽ ،تخف ػػيض التك ػػاليؼ ،زي ػػادة حج ػػـ اإلنت ػػاج
والمبيعػػات ،وىػػذه المعػػايير عديػػدة ،ألف جميػػع الق ػ اررات تتخػػذ وفػػي ذىػػف القػػائـ بالعمميػػة بعػػض ىػػذه

المعايير .ويتأثر اختيار البديؿ األفضؿ إلى حد كبير بواسطة المعاير المستخدمة" .عػرؼ الغػالبي،
وآخروف( )139 :2007القرار بأنو" يمثؿ النتاج النيائي الػذي تػـ اعتمػاده فػي ضػوء م ارحػؿ مختمفػة

لمصػػناعة واالختيػػار ،ويمثػػؿ الجػػوىر النيػػائي الػػذي تعتمػػده االدارة" .أمػػا الصػػيرفي( )11 :2006فقػػد
عرؼ القرار بأنو "عممية عقالنية تتبمور في االختيار بيف بػدائؿ متعػددة ذات مواصػفات تتناسػب مػع

اإلمكانيػػات المتاحػػة واألىػػداؼ المطموبػػة" .أمػػا الفضػػؿ( )27 :2004فقػػد عػػرؼ الق ػرار بأنػػو" ترجمػػة
لرغبة معينة تتحوؿ إلى فعؿ في الواقع العممي ،وىو أيضػاً تعبيػر عػف إرادة وتصػميـ معػيف مػف قبػؿ

جية تعرؼ باسـ متخذ القرار ،وىذه الرغبة تتحوؿ إلى إنجاز مياـ أو إحداث تغيػر محػدد فػي البيئػة

التػػي يتخػػذ الق ػرار يصػػددىا" .وكػػذلؾ السػػاعد ،وآخػػروف( )17 :2001فقػػد عرف ػوه بأنػػو" تمػػؾ العمميػػة
المبنية عمى الدراسة والتفكير الموضوعي الواعي لموصوؿ إلى قرار وىو االختيار ما بيف بنديف".

رابعاً -تعريف اتخاذ القرار اإلداري:

حسػػب مػػا ورد عنػػد عػواد( )221 :2012فػػإف اتخػػاذ القػرار اإلداري ىػػو" نػػاتج عمميػػة صػػنع

الق ػرار أي تمػػؾ المرحمػػة المتعمقػػة بإنيػػاء عمميػػة االختيػػار واالسػػتقرار عمػػى بػػديؿ واحػػد وىػػو الق ػرار،
ويصدر عػف المسػؤوؿ الػذي يممػؾ السػمطة والقػدرة والرغبػة والمعمومػات" .أمػا محمػود()173 :2012

عرفػػو بأنػػو" إفصػػاح جيػػة اإلدارة فػػي الشػػكؿ الػػذي يحػػدده القػػانوف عػػف إدارتيػػا الممزمػػة بمػػا لػػدييا مػػف

سػمطة عامػػة بمقتضػى القػوانيف والمػوائح ،وذلػػؾ بقصػػد إحػداث مركػػز قػانوني معػػيف ،متػى كػػاف ممكنػاً
وجػػائ اًز قانونػػا" .أمػػا عميػػاف( )59 :2010بػػيف نق ػالً عػػف" اليمشػػري اتخػػاذ الق ػرار اإلداري ىػػو" عمػػؿ
فكري وموضوعي يسعى إلى اختيار البديؿ األنسب لحؿ مشكمة معينة مف بيف مجموعة مف البػدائؿ
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المتاحػػة أمػػاـ متخػػذ الق ػرار" .وكػػذلؾ طعمػػة ( )20 :2010عرفػػو بأنػػو" نػػاتج عمميػػة صػػنع الق ػرار أي
تمؾ المرحمػة المتعمقػة بإنيػاء عمميػة االختيػار واالسػتقرار عمػى بػديؿ واحػد الػذي يمثػؿ القػرار ويصػدر

عف المسؤوؿ الػذي يمتمػؾ السػمطة والقػدرة والرغبػة والمعمومػات" .كمػا وعػرؼ زيػارة ()130 :2009
بأنػػو" مجموعػػة مػػف الخطػوات المترابطػػة تبػػدأ بتحديػػد المشػػكمة وتسػػتمر لتشػػمؿ التنفيػػذ ومتابعتػػو" .أمػػا

اع مػدرؾ
الموسوي ( )11 :1998فقد أكد بأف القػرار اإلداري "يقػوـ عمػى عمميػة المفاضػمة وبشػكؿ و ٍ

بيف مجموعة بدائؿ أو حمػوؿ متاحػة لمتخػذ القػرار الختيػار واحػد منيػا باعتبػاره أنسػب وسػيمة لتحقيػؽ

اليدؼ أو األىداؼ التي يبتغييا متخذ القرار".

خامساً -أهمية اتخاذ الق اررات اإلدارية:

يمكف اإلشارة إلػى أىميػة اتخػاذ القػ اررات بشػكؿ عػاـ بالنتػائج المتوقعػة والمترتبػة عمػى عمميػة

اتخاذ الق اررات اإلدارية ،وىذا ما أشار إليو اليزايمة ( )395 :2009حيث تعد عممية اتخاذ القػ اررات

عممية أساسية في اإلدارة ،ذلؾ أف عممية اتخاذ الق اررات تكاد تكوف العممية الوحيػدة التػي تميػز مػدي اًر

ع ػػف م ػػدير أو م ػػدي اًر ناجحػ ػاً ع ػػف م ػػدير فاش ػػؿ ،وم ػػف ناحي ػػة أخ ػػرى فػ ػإف اتخ ػػاذ القػػ اررات تتغمغ ػػؿ ف ػػي

ار في العمميات اإلدارية (التخطيط ،التنظيـ ،التوظيؼ،
نشاطات كؿ مدير ووظائفو ،فالمدير يتخذ قر اً

ار يتعمػػؽ بوضػػع األىػػداؼ أو السياسػػات أو تعػػديؿ الييك ػؿ التنظيمػػي
القيػػادة والرقابػػة) فقػػد يتخػػذ ق ػر اً

لمؤسسة أو تعيف موظؼ أو ترقيتو أو توجيو العامميف وحػؿ مشػكالتيـ ،أمػا كنعػاف ()388 :2009

فقػػد بػػيف أف اتخػػاذ الق ػ اررات اإلداريػػة تعتبػػر مػػف الميػػاـ الجوىريػػة لمقائػػد اإلداري ومػػف ىنػػا وصػػفت
عممية اتخاذ الق اررات بأنيا قمػب اإلدارة ووصػؼ القائػد بأنػو متخػذ قػ اررات ،وتبػدو أىميػة عمميػة اتخػاذ

القػ اررات بالنسػػبة أليػػة منظمػػة إداريػػة مػػف خػػالؿ كونيػػا تػرتبط بجوانػػب العمميػػة اإلداريػػة المختمفػػة مػػف
تخطػػيط وتنسػػيؽ وسياسػػات واتصػػاالت وتفػػويض ،إذ أصػػبح النجػػاح الػػذي تحققػػو أيػػة منظمػػة يتوقػػؼ

إلى حد بعيد عمى قػدرة وكفػاءة قيادتيػا عمػى اتخػاذ القػ اررات المناسػبة ،ذلػؾ أف عمميػة اتخػاذ القػ اررات
تشػػمؿ مػػف الناحيػػة العمميػػة كافػػة جوانػػب التنظػػيـ اإلداري ،كمػػا تبػػدو أىميػػة القػ اررات اإلداريػػة بالنسػػبة

لمقائد مف خالؿ كونيا تؤثر في التنظيـ الذي يقوده وأىدافو.

أمػػا عبػػوي ( )156 :2007فقػػد أكػػد بػػأف اتخػػاذ القػ اررات ىػػو محػػور العمميػػة التربويػػة ،ذلػػؾ

أنيا عممية متداخمة في جميع وظائؼ اإلدارة وأنشطتيا ،فعندما تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإنيا
تتخ ػػذ قػ ػ اررات معين ػػة ف ػػي ك ػػؿ مرحم ػػة م ػػف م ارح ػػؿ وض ػػع الخط ػػة سػ ػواء عن ػػد وض ػػع الي ػػدؼ أـ رس ػػـ

السياسات أـ إعداد البرامج أـ تحديػد المػوارد المالئمػة أـ اختيػار أفضػؿ الطػرؽ واألسػاليب لتشػغيميا،
أما العالؽ ( )160 :2008فكانت وجية نظره بأف عممية اتخػاذ القػ اررات ىػي لػب أو جػوىر وظيفػة

المػػدير ،فبينمػػا يعػػد التخطػػيط ،التنظػػيـ ،التوجيػػو والرقابػػة الوظػػائؼ الرئيسػػة لػػإلدارة ،نجػػد ك ػالً منيػػا
يتصػػؿ بوضػػوح بػػالق اررات لتنفيػػذ الخطػػة ،أمػػا المنػػديؿ ( )37 :2003فيعتبػػر اتخػػاذ الق ػ اررات عمميػػة

متغمغمػػة فػػي جميػػع وظػػائؼ اإلدارة وأنشػػطتيا ،فعنػػدما تمػػارس اإلدارة وظيفػػة التخطػػيط ،فإنيػػا تتخػػذ
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ق اررات معينة في كؿ مرحمة مف م ارحػؿ وضػع الخطػة ،عنػد وضػع اليػدؼ ورسػـ السياسػات والبػرامج

وتحدي ػػد المػ ػوارد المالئم ػػة واختي ػػار أفض ػػؿ الط ػػرؽ لتش ػػغيميا ،وعن ػػدما تض ػػع اإلدارة التنظ ػػيـ المالئ ػػـ
ألنشػ ػػطتيا ،فإنيػ ػػا تتخػ ػػذ ق ػ ػ اررات بشػ ػػأف الييكػ ػػؿ التنظيمػ ػػي –نوعػ ػػو وحجمػ ػػو وأسػ ػػس تقسػ ػػيـ اإلدارات
واألقساـ ،واألفراد الذيف تحتاج إلػييـ لمقيػاـ باألعمػاؿ المختمفػة ،ونطػاؽ اإلشػراؼ المناسػب ،وخطػوط
السمطة والمسؤولية واالتصػاؿ ،كػذلؾ عنػدما يمػارس المػدير وظيفتػو القياديػة فيػو يتخػذ مجموعػة مػف
الق اررات عند توجيو مرؤوسيو وتنسيؽ مجيوداتيـ واستثارة دوافعيـ وتحفيزىـ عمػى األداء الجيػد وحػؿ

مشكالتيـ.

سادساً -عناصر عممية اتخاذ القرار اإلداري:
ح ػػدد الص ػػيرفي ( )139 :2006و في ػػاض ،وآخ ػػروف( )71 :2010عناص ػػر عممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػ اررات
اإلدارية كما يمي:
 متخققذ الققرار :قػػد يكػػوف فػػرداً أو جماعػػة حسػػب الحالػػة ،وأيػاً كػػاف متخػػذ القػرار فمديػػو السػػمطة
الرسمية الممنوحة لو بموجب القانوف ،الذي يعطيو الحؽ في اتخاذ القرار.

 موضوع القرار :ويمثؿ المشكمة التي تستوجب مف متخذ القرار تبني حؿ ،فعمى سبيؿ المثاؿ
يؤدي التغير التكنولوجي السريع إلى أف تتعرض منتجات المنظمة لمتقادـ.
 األهداف والدوافع :القرار المتخذ إنما ىػو تعبيػر عػف سػموؾ أو تصػرؼ معػيف يػراد القيػاـ بػو
م ػػف أج ػػؿ تحقي ػػؽ ى ػػدؼ أو غاي ػػة معين ػػة ،فكم ػػا ى ػػو مع ػػروؼ ف ػػي مج ػػاؿ العم ػػوـ الس ػػموكية

والدافعية اإلنسانية وراء كؿ عمؿ أو سموؾ دافع ،ووراء كؿ دافع حاجة معينة يراد إشباعيا،

إذف فاليدؼ ىػو تجسػيد لمحاجػة ،فتحقيػؽ اليػدؼ يعنػي حػدوث عمميػة اإلشػباع ،وبالتػالي ال
يتخذ قرار إال إذا كاف وراءه دافع لتحقيؽ ىدؼ معيف ،وبالتالي اليدؼ يبرر اتخاذ القرار.

 المعمومققققات والبيانققققات :عن ػػد اتخ ػػاذ قػ ػرار حي ػػاؿ موض ػػوع أو مش ػػكمة م ػػا ،ال ب ػػد م ػػف جم ػػع
معمومػػات وبيانػػات كافيػػة عػػف طبيعػػة المشػػكمة أو الموضػػوع وأبعادىػػا ،وذلػػؾ إلعطػػاء متخػػذ
الق ػرار رؤيػػة واضػػحة عنيمػػا ،والمعمومػػات تكػػوف عمػػى الماضػػي والحاضػػر والمسػػتقبؿ عػػف

طريػػؽ عمميػػة التنبػػؤ ،انطالق ػاً مػػف معمومػػة مفادىػػا أف الحاضػػر إنمػػا ىػػو امتػػداد لمماضػػي،
والمستقبؿ ،كذلؾ ىو امتداد لمحاضر ،فالمعمومات والبيانات ىو مسألة حيوية يتوقػؼ عمييػا
نجاح القرار ،والمنظمات الحديثة اليوـ لدييا نظاـ متكامؿ لممعمومات يوفر لمتخػذ القػرار مػا

يش ػػاء م ػػف معموم ػػات وبيان ػػات واحص ػػائية بس ػػرعة متناىي ػػة م ػػف خ ػػالؿ اس ػػتخداـ الحاس ػػبات
االلكترونية.
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 التنبقققؤ :ىػػو شػػيء أساسػػي لمتخػػذ الق ػرار ،وذلػػؾ ألف معظػػـ الق ػ اررات تتعامػػؿ مػػع متغي ػرات
مستقبمية معظـ اتجاىاتيا مجيولة يجب التنبؤ بيا وتقديرىا ،وتحديد انعكاساتيا وتأثيرىا في

المنظمة ،فالتنبؤ يساعد متخذ القرار في أف يستطمع كما ما سوؼ يحدث في المستقبؿ.

 البدائل :البديؿ أو الحؿ يمثؿ مضموف القرار الذي سوؼ يتخذ لمعالجػة موضػوع أو مشػكمة
ما ،والواقع مف النادر أف يكوف ىناؾ حؿ واحد لمموضػوع أو المشػكمة ،فعمػى األغمػب ىنػاؾ

أكثػػر مػػف حػػؿ واحػػد ،وبالتػػالي فمتخػػذ الق ػرار الجيػػد ىػػو الػػذي يضػػع أكثػػر مػػف بػػديؿ واحػػد،
وبالطبع يجب أف ال تكوف البدائؿ كثيرة كي ال تختمط األمر عميو.

 القيود :يواجو متخذ القرار عػدداً مػف القيػود البيئيػة الداخميػة والخارجيػة تضػع معوقػات أمامػو
عند اتخاذ القرار ،وىذه القيود عميو أف يحسف التعامػؿ معيػا ،وأف يخفػؼ مػف آثارىػا السػمبية
قدر اإلمكاف ومف أمثمتيا اإلمكانات المادية ومستوى كفاءة العامميف.

أما عباس( )102 :2004فقد بيف عناصر اتخاذ القرار اإلداري وأىميا:
 الهدف من اتخاذ القرار :ال يتخذ القرار إال إذا كاف ىناؾ ىدؼ معيف ،وتعتمد أىمية القػرار
عمى درجػة أىميػة اليػدؼ المػراد تحقيقػو ،وكممػا كػاف اليػدؼ واضػحا سػاعد ذلػؾ عمػى اتخػاذ

القرار السميـ.

 الققدافع :ال يتخػػذ القػرار إال إذا كػػاف وراءه دافػػع معػػيف لتحقيػػؽ اليػػدؼ ،مػػثال ىػػدؼ مضػػاعفة
قيمة المنشأة ،الدافع وراءه درجة الوضوح في المشروع الذي يتـ اختياره ىو الربح.
 التنبؤ :وىو أمر يتعمؽ بتقدير ما سيحدث في المستقبؿ في حالة اتخاذ قرار معيف ،ذلؾ أف
معظـ الق اررات تتعامؿ مع المستقبؿ واتجاىاتو.
 البدائل :البديؿ ىو الحؿ الذي تـ اختياره مف بيف عدة بدائؿ حمػوؿ ،وعػادة مػا يضػع المػدير
عددا مف الحموؿ لمشكمة واحدة ،ثـ يقوـ باختيار بديؿ الحؿ المناسب الذي يعتقد بأنو يحقؽ
ىدفو.
 قيود اتخاذ الققرار :يواجػو متخػذ القػرار قيػودا عنػد اتخػاذه قػ ار ار معينػا ،مثػؿ ىػذه القيػود درجػة
المخػػاطرة ،درجػػة التأكػػد مػػف المػػردود ،مصػػادر التمويػػؿ ،الخبػرة...الخ لػػذا وجػػب عميػػو أخػػذىا
ف ػػي االعتب ػػار ،ود ارس ػػتيا حت ػػى ي ػػتمكف م ػػف التأك ػػد م ػػف ص ػػحة وس ػػالمة قػ ػ ارره و انعكاس ػػاتو
المستقبمية.
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سابعاً -تصنيف الق اررات:
ب ػػيف المغرب ػػي ( )118 :2002بأن ػػو يمك ػػف تن ػػاوؿ األنم ػػاط المختمف ػػة لمقػ ػ اررات حس ػػب ع ػػدة

ػاء عمػى ذلػػؾ فإننػا سػػنتعرؼ
معػايير تبعػاً لمموقػػؼ والحػاالت المختمفػػة التػي يواجييػػا متخػذ القػرار ،وبنػ ً
عمى التصنيفات المختمفة لمق اررات كالتالي:

 .1الق اررات المبرمجة والق اررات غير المبرمجة:
لقد بيف شاويش( )246 :1993و طعمػة( )70 :2010بػأف القػ اررات طبقػاً ليػذه الحالػة تصػنؼ إلػى
نوعيف ىما:

 الققققق اررات المبرمجققققة :ىػ ػػي روتيني ػػة ومتكػ ػػررة ،وتعتم ػػد عم ػػى الخب ػ ػرات الشخص ػػية لممػ ػػديريف
ومع ػرفتيـ بػػالمواقؼ السػػابقة المماثمػػة ،باإلض ػػافة إلػػى اسػػتخداـ التقػػدير الشخصػػي ،وتك ػػوف

المشاكؿ التػي تتخػذ فػي مواجيتيػا القػ اررات المبرمجػة بسػيطة ،وال تحتػاج إلػى تحميػؿ طويػؿ،
وتقتضػػي سػػرعة البػػث ،وأف الق ػرار يمكػػف إلغػػاؤه أو تعديمػػو دوف نشػػوء آثػػار ضػػارة بالمنظمػػة
ومف أمثمتيا العديد مف المشاكؿ اليومية المتكررة التي تواجو المديريف في عمميػات اإلشػراؼ

والرقابة عمى سير العمؿ اليومي ،وبشكؿ أكثػر تحديػداً مثػؿ القػرار الػذي يتخػذ لمقيػاـ بترتيػب
أصناؼ مف المنتجات عمى رفوؼ محؿ لبيع المواد الغذائية ،كما يمكف القوؿ :إف مثؿ ىػذه
األعمػاؿ الروتينيػػة والمتكررة(والتػي تتخػػذ بشػػأنيا قػ اررات مبرمجػػة) تقػوـ اإلدارة بتطػػوير طػػرؽ

متعددة لمعالجتيا.

 القق اررات غيقر المبرمجقة :تتخػذ لمعالجػة المشػػاكؿ غيػر الروتينيػة وتتميػػز ىػذه القػ اررات بأنيػػا
جديػػدة وغيػػر متكػػررة ،وليػػا أثػػار ميمػػة عمػػى نشػػاط المنظمػػة فػػي المػػدى الطويػػؿ ،ويصػػعب
تغيرىػا إال بعػػد مضػي فتػرة طويمػػة ،وتتخػذ القػ اررات غيػػر المبرمجة(االبتكاريػة)في ظػػؿ التأكػػد
والمخ ػػاطرة وع ػػدـ التأك ػػد ف ػػإذا تػ ػوافرت بيان ػػات كامم ػػة عن ػػد ص ػػنع مث ػػؿ ى ػػذه القػ ػ اررات غي ػػر

المبرمجػػة ،ف ػإف ذلػػؾ يسػػاعد عمػػى صػػنع الق ػ اررات فػػي حالػػة التأكػػد ،أمػػا إذا اسػػتطاع صػػانع
القػ ػ اررات معرف ػػة احتم ػػاالت الب ػػدائؿ المختمف ػػة(نتائج ق ارراتو)بص ػػورة غي ػػر مؤك ػػدة تمامػ ػاً ،فان ػػو
يكػػوف قػػد صػػنع الق ػرار فػػي ظػػؿ المخػػاطرة ،أمػػا إذا لػػـ يسػػتطع معرفػػة االحتمػػاالت لمبػػدائؿ
المختمفة لصنع قرار معيف فيو إذا يصنع القرار في حالة عدـ التأكد.

وأيضاً مكميود ( )701 :1998أوضح بأف:

 الق اررات المبرمجقة :ىػي قػ اررات متكػررة واجرائيػة إلػى حػد أنػو يمكػف إخػراج إجػراء محػدد مػف
معاممتيا ،بحيث إنيا ال يجب أف تعامؿ كأنيا جديدة في كؿ مرة تحدث.
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 الق اررات غير المبرمجة :فيي جديدة وغير مرتبة وليست متتابعة في العادة ،وال توجد طريقة
واضػػحة لمعالجػػة المشػػكمة ،ألنيػػا لػػـ يسػػبؽ ليػػا أف ظيػػرت مػػف قبػػؿ أو بسػػبب أف طبيعتيػػا
محير أو معقداً.
وتكوينيا الدقيؽ يكوف
اً

أمػا ( Dessler)2004: 5و( Jr. and Others )1992: 110,فقػد بينػا بػأف القػ اررات تنقسػـ
طبقاً ليذا التصنيؼ إلى:

 قق اررات مبرمجققة :ىػػي قػ اررات روتينيػػة ومتكػػررة ،يػػتـ فييػػا اسػػتخداـ القواعػػد واإلجػراءات التػػي
تكوف قد وضعت مسبقاً.

 ق ق اررات غيققر مبرمجققة :لػػـ يػػتـ التعامػػؿ معيػػا مسػػبقاً ،وتتطمػػب الكثيػػر مػػف الحػػس اإلبػػداعي
والقدرة عمى اتخاذ الق اررات بب ارعة.

جدول رقم ( :)2يبين مقارنة بين الق اررات المبرمجة والق اررات غير المبرمجة
الق اررات غير مبرمجة

الق اررات المبرمجة

غير متكررة أو روتينية

روتينية ومتكررة

الظروؼ فييا متغيرة وغير مستقرة

الظروؼ مستقرة وثابتة نسبياً

البيانات غير مؤكدة نسبياً

البيانات تتسـ بالثبات النسبي أو شبو مؤكد

الوقت والجيود المبذولة فييا كبيرة نسبياً

الوقت والجيد المطموب محدد

غالباً ما يتـ اتخاذىا في المستويات اإلدارية العميا

تتخذ في مختمؼ المستويات اإلدارية
غالباً ما يتـ تحويؿ الصالحيات إلى المستويات

غير قابمة لمتفويض في الغالب

الوسطى والدنيا
تتعمؽ عادة باألنشطة التشغيمية لممنظمة

تتعمؽ بالبعد االستراتيجي لممنظمة
المصد :حمود  ،وآخرون( )247 :2000

 .2الق اررات بحسب المناخ السائد:


وضػح السػاعد ،وآخػروف( )20 :2001و عبػاس( )108 :2004بػػأف ىنػاؾ عػدة حػاالت ال بػػد أف

نأخذىا بعيف االعتبار عند اتخاذ أي قرار إداري وىذه ىي:

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

المخاطرة.

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

 .3تصنيف الق اررات حسب أهميتها:

لقد صنفيا العجمي( )256 :2010إلى ق اررات استراتيجية وتكتيكية وتنفيذية عمى النحو التالي:

 القققق اررات االسقققتراتيجية :التػػي تتخػػذىا اإلدارة العميػػا ،وتتعمػػؽ بكيػػاف التنظػػيـ اإلداري ومسػػتقبؿ البيئػػة
المحيطة بو ،وتتميز الق اررات االستراتيجية بالثبات النسبي طويؿ األجؿ مستقبؿ التنظيـ.
أمػػا ( Dessler (2004: 54فقػػد بػػيف بػػأف القػ اررات االسػػتراتيجية :بأنيػػا قػ اررات يػػتـ تحميميػػا بعنايػػة
وتأخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار الخي ػػارات المتاح ػػة واإليجابي ػػات والس ػػمبيات ،أم ػػا عب ػػاس( )106 :2004فق ػػد

أوضػح بػأف القػ اررات االسػػتراتيجية :ىػي قػ اررات تتميػػز بأنيػا إبداعيػة ،معقػػدة وشػمولية ،تتطمػب عمميػػة
اتخاذىػػا إج ػراء بحػػوث عمميػػة ،نظريػػة ،تطبيقيػػة ،ألنيػػا تتعمػػؽ بالمنظمػػة ،وتعتبػػر أساسػػية ال تتكػػرر
باستمرار ،وتتخذ ىذه الق اررات في مستويات اإلدارة العميا في المنظمة.

 الق اررات التكتيكيقة :التػي تتخػذىا اإلدارة الوسػطى ،وغالبػا مػا تيػدؼ ىػذه القػ اررات إلػى تقريػر الوسػائؿ
المناسػػبة لتحقيػػؽ األىػػداؼ وترجمػػة الخطػػط أو بنػػاء الييكػػؿ التنظيمػػي أو تحديػػد مسػػار العالقػػات بػػيف
العػ ػػامميف ،أو تفػ ػػويض الصػ ػػالحيات ،وقػ ػػد بػ ػػيف عبػ ػػوي( :2007ص )161بػ ػػأف الق ػ ػ اررات التكتيكيػ ػػة:
تتصؼ بأنيا قػ اررات متكػررة واف كػاف فػي مسػتوى أعمػى مػف القػ اررات التنفيذيػة وأكثػر فنيػة وتفصػيالً،
ويوكؿ أمر مواجيتيا إلى الرؤساء الفنيف والمتخصصيف.

 القققق اررات التنفيذيقققة :الت ػػي تتخ ػػذىا اإلدارة التنفيذي ػػة المباشػ ػرة ،والت ػػي تتعم ػػؽ بمش ػػكالت تنفي ػػذ النش ػػاط
التجاري في المنظمػة ،وتعتبػر ىػذه القػ اررات مػف اختصػاص اإلدارة المباشػر ة أو التنفيذيػة فػي معظػـ
األحياف ،كما أف ىذه الق اررات تتميز بأنيػا ال تحتػاج إلػى المزيػد مػف الجيػد والبحػث مػف قبػؿ متخػذىا
بؿ تتخذ في ضوء التجارب والخبرات السابقة.

 .4تصنيف الق اررات حسب تنظيمها:

ص ػ ػ ػ ػ ػػنفيا ك ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػػف موس ػ ػ ػ ػ ػػى( )49 :2010وطعم ػ ػ ػ ػ ػػة( )70 :2010وش ػ ػ ػ ػ ػػاويش()247 :1993
وعباس( )106 :2004إلى ق اررات تنظيمية و شخصية عمى النحو التالي:
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 ق اررات تنظيمية :الق اررات التي يتخذىا المدير بحكـ السمطة التي يتمتع بيا ،ويتمكف عف طريقيػا
تفػػويض السػػمطة لنخػريف .ويؤكػػد سػػمطتو وقدرتػػو عمػػى القيػػادة ،وتتضػػمف وضػػع قواعػػد وتعميمػػات
شػػاممة تمتػػزـ بيػػا األقسػػاـ والشػػعب لتنظػػيـ وتنسػػيؽ أعمػػاؿ وأنشػػطة أفرادىػػا ،وتحديػػد صػػالحياتيـ
وطريقة تعامميـ مع الجميور كق اررات و ازرة التعميـ العالي ألسس القبوؿ في الجامعة.

 ق ق اررات شخصققية :ق ػ اررات فرديػػة يتخػػذىا المػػدير وتعكػػس ميولػػو وقيمػػو الذاتيػػة ،تتضػػمف الق ػ اررات
اإلداريػػة التػػي تصػػدر بحػػؽ األشػػخاص تنفيػػذا لمػػا تضػػمنتو القػ اررات التنظيميػػة .وال يمكػػف تخويػػؿ

صػػالحية اتخػػاذ الق ػ اررات الشخصػػية بينمػػا يمكػػف تخويػػؿ صػػالحية اتخػػاذ الق ػ اررات التنظيميػػة إلػػى
المستويات اإلدارية األخرى.

 .5تصنيف الق اررات لآلثار المترتبة عميها:

لقد صنفيا تعمب( )49 :2011إلى ق ار ارت إيجابية وق اررات سمبية ،كالتالي:

 الق اررات اإليجابيقة :يقصػد بػالق اررات اإليجابيػة القػ اررات التػي يترتػب عمييػا اتخػاذ سػموؾ معػيف أو
وقت سموؾ معيف مثؿ تعبئة وتغميؼ السمعة أو اتباع نظاـ البيع بالتقسيط أو فتح معارض لمبيػع
إلتباع المنشأة لسياسة التوزيع المباشر توفي ار لعمولة الوسطاء.

 الق اررات السمبية :وىي تمؾ التي تعني استمرار المشكمة القائمة بسػبب عػدـ إمكانيػة اتخػاذ القػرار
لوجود بعض القيود المفروضة ،فقد يكوف الوقت غير مناسب أو لعدـ تػوافر إمكانيػات التنفيػذ أو
لنقص في البيانات و المعمومات المتاحة أو لعدـ معرفة رد فعؿ المتأثريف باتخاذ القرار.

 .6تصنيف الق اررات وفقاً لمنمط القيادي لمتخذيها:
صنفياالييتي( )259 :1999وفقاً لمنمط القيادي إلى:

 ق ق اررات أوتوقراطيققة -انفراديققة :وىػػذه الق ػ اررات يػػتـ اتخاذىػػا مػػف قبػػؿ المػػدير بشػػكؿ انف ػرادي
ويعمنيا عمى موظفيو دوف إعطائيـ أية فرصة لممشاركة في اتخاذىا.
 قققق اررات ديمقراطيقققة -تقققتم بالمشقققاركة :وىػػي الق ػ اررات التػػي يػػتـ اتخاذىػػا عػػف طريػػؽ إش ػراؾ
المس ػػتويات المختمف ػػة م ػػف الع ػػامميف ف ػػي التنظ ػػيـ ،وك ػػؿ م ػػف يعن ػػييـ أم ػػر القػ ػرار م ػػف خ ػػارج
التنظػػيـ ،وتتميػػز مثػػؿ ىػػذه الق ػ اررات بفاعميتيػػا ورشػػدىا وذلػػؾ ألف مشػػاركة المرؤوسػػيف فػػي
صنعيا يساعد عمى قبوليـ ليا.

 .7الق اررات األساسية والق اررات الروتينية:
وصنفيا شاويش( )248 :1993إلى ق اررات أساسية وق اررات روتينية كالتالي:
 الق ق اررات األساسققية :ينظػػر إلييػػا عمػػى أنيػػا أكثػػر أىميػػة مػػف تمػػؾ الروتينيػػة .تشػػمؿ الق ػ اررات
األساسػػية الت ازمػػات طويمػػة األجػػؿ ،صػػرؼ مبػػالغ كبي ػرة ،ممػػا يعنػػي أف أي خطػػأ يحػػدث فػػي
5.

مثػؿ ىػذه القػ اررات يمكػف أف يعػرض المنظمػة لمخطػر .ومػف األمثمػة عمػى القػ اررات األساسػػية

اختيػػار خػػط إنتػػاج أو مجػػاؿ نشػػاط المنظمػػة ،اختيػػار موقػػع جديػػد لممصػػنع ،وتعػػديؿ تشػػكيمة
منتجات المنظمة .وال يمكف أف يتـ صنع الق اررات األساسية بطريقة أوتوماتيكية ومتسرعة إذ

إنيا تتطمب عناية خاصة في صنعيا والقياـ بتحميالت ألبعاد متعددة ،اقتصػادية واجتماعيػة
ومالية.

 الق اررات الروتينية :فيي متكررة بطبيعتيػا ،وذات تػأثير بسػيط وثػانوي عمػى المنظمػة .وليػذه
األسباب تقوـ معظػـ المنظمػات بوضػع كثيػر مػف اإلجػراءات لترشػد المػدير فػي معالجػة ىػذا

النوع مف الق اررات .ومف األمثمة عمى الق اررات الروتينية صرؼ العالوات السنوية لمموظفيف،

وتوزيع ميمات العمؿ عمى العامميف ،وأعماؿ حفظ األوراؽ والممفات في المنظمة.
أما حسف( )272 :1979فقد قسـ الق اررات أيضاً إلى ق اررات أساسية ،وأخرى روتينية كالتالي:
 تتميز الق اررات األساسية بالمميزات اآلتية:
 -ليا صفة الدواـ إلى حد كبير ،ويكوف االلتزاـ بيا ألجؿ طوؿ نسبياً.

 تتعمؽ باالستثمارات الكبيرة أو اإلنفاقات الضػخمة عمػى درجػة كبيػرة مػف األىميػة ،بحيػث إفأي خطأ يصيب المنظمة بخسائر جسيمة.

 الق ق اررات الروتينيققة :ىػػي تمػػؾ التػػي ال تطمػػب جيػػداً ذىني ػاً كبي ػ اًر ،أو تتكػػرر بصػػفة مسػػتمرة،
وتأثيرىا عمى نجاح األعماؿ في المنظمة غير كبير.

ثامناً -العوامل المؤثرة في عممية اتخاذ القرار:
بيف عواد( )241 :2012بأف عممية اتخاذ القرار تتأثر بعػدد مػف العوامػؿ ،منيػا مػا يتعمػؽ بالمشػكمة
ذاتيا ،ومنيا ما يتعمؽ بالبيئة التي يتـ فييا اتخػاذ القػرار ،ىػذا باإلضػافة لمعوامػؿ الشخصػية المتعمقػة
بمتخذ القرار وتصنيؼ العوامؿ المؤثرة في اتخاذ الق اررات حسب ما ورد إلى ثالثة أنواع ىي:

 العوامل المتعمققة بالمشقكمة :تػؤثر المشػكمة عمػى عمميػة اتخػاذ القػ اررات ،وذلػؾ مػف حيػث نػوع
المشكمة واآلثار المترتبة عمييا ،واألطراؼ المؤثرة والمتأثرة بيا وعالقتيا بغيرىا مف المشكالت
التي يعاني منيا التنظيـ.
 العوامققل المتعمقققة بالبيئققة :تػػؤثر البيئػػة المحيطػػة بكافػػة متغيراتيػػا عمػػى عمميػػة اتخػػاذ القػ اررات،
فالبيئػػة المسػػتقرة تختمػػؼ عػػف البيئػػة الديناميكيػػة ،وظػػروؼ الوقػػت مػػف حيػػث مػػدى اتسػػاعو أو
ضػػيقو ليػػا تأثيرىػػا الواضػػح عمػػى الق ػرار المتخػػذ ،وكػػذلؾ مػػدى التأكػػد أو عػػدـ التأكػػد والبيانػػات
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والمعمومات المتوافرة في تمػؾ البيئػة سػواء أكانػت داخميػة أـ خارجيػة ،كميػا مػف العوامػؿ البيئيػة

المؤثرة عمى القرار.

 العوامل المتعمقة بشخصية متخقذ الققرار :ىنػاؾ العديػد مػف العوامػؿ الخاصػة بشخصػية متخػذ
القرار ،فيناؾ عوامؿ تتصؿ بالنواحي النفسية (كاإلدراؾ والقيـ واالتجاىات والدوافع) ،وعوامػؿ
أخػ ػػرى تتصػ ػػؿ بػػػالنواحي الفس ػ ػيولوجية (كالقػػػدرات الجسػ ػػمانية والق ػػدرات العقميػ ػػة وسػػػف متخػ ػػذ

القرار).

أما العجمي( )261 :2008فقد أوضح بأف العوامؿ المؤثرة في عممية اتخاذ القرار واتخاذه ىي:

 العوامققل اإلنسققانية :وتتمثػػؿ العوامػػؿ اإلنسػػانية التػػي تسػػاعد عمػػى ترشػػيد سػػموؾ متخػػذ القػرار
وتوجييػػو نحػػو اختيػػار البػػديؿ األفضػػؿ فػػي المػػدير متخػػذ الق ػرار ومػػا لديػػو مػػف قػػدرات ت ػرتبط

بعممي ػػو اتخ ػػاذ القػ ػ اررات ومع ػػاوني الم ػػدير ال ػػذيف يتول ػػوف تحدي ػػد المش ػػكمة وأبعادى ػػا وجوانبي ػػا
ويقترحػػوف الحمػػوؿ المالئمػػة ليػػا ومستشػػاري المػػدير الػػذيف يتولػػوف البحػػث والتحميػػؿ والمقارنػػة

ويعرضوف وجيات نظرىـ المختمفة بأمانو لممدير والمرؤوسيف وغيرىـ ممف سينفذوف القػرار،
أو ينفذ عمييـ القرار أو كؿ مف يعنيو أمر القرار أو مف يتأثر أو مف سيسميو القرار،

 العوامقققل التنظيميقققة :وتتمث ػػؿ ف ػػي (نم ػػط التنظ ػػيـ اإلداري ،وتع ػػدد المس ػػتويات اإلداري ػػة في ػػو،
ودرجو تعقدىا ،والوقت المتاح لحميا إضافة إلى االتصاالت اإلدارية الالزمة لمحصوؿ عمػى

المعمومات والبيانات المطموبة التخاذ قرار ما).

 العوامقل البيئيققة :إلػػى جانػب العوامػػؿ اإلنسػانية والتنظيميػػة المػؤثرة عمػػى اتخػاذ القػرار ،ىنػػاؾ
مجموعػػة مػػف العوامػػؿ أو القيػػود التػػي تػػؤثر فػػي فعاليػػة الق ػرار وتنبػػع مػػف الظػػروؼ البيئيػػة

المحيطػػة بػػالقرار ،وأىػػـ ىػػذه العوامػػؿ يتمثػػؿ فػػي طبيعػػة النظػػاـ السياسػػي واالقتصػػادي فػػي
الدولة ،ومدى انسجاـ القرار مع الصالح العػاـ والقػوانيف واألنظمػة السػائدة مػف ناحيػة والتقػدـ
التكنولوجي وما صاحبو مف تغيرات جوىرية في كافة مجاالت الحياة المختمفة.

 ضػػغوط متخػػذي القػرار :يمكػػف تقسػػيـ الضػػغوط التػػي يتعػػرض ليػػا متخػػذ القػرار وتػػؤثر فػػي
ق ارراتو إلى:

 -ض ػػغوط داخمي ػػة :وتتمث ػػؿ ف ػػي ض ػػغوط الرؤس ػػاء ،وقص ػػور نظ ػػـ المعموم ػػات والبيان ػػات ،ونق ػػص

اإلمكانػػات الماديػػة والبش ػرية الالزمػػة ،باإلضػػافة إلػػى ضػػيؽ الوقػػت لػػدى المػػدير واضػػط ارره إلػػى
اتخاذ القرار تحت ظروؼ معينة ،حيث ال تكوف الفرص كافية لمحصوؿ عمػى المعمومػات الوافيػة
عف البدائؿ ودراستيا.

 ضػػغوط خارجيػػة :وتتمثػػؿ فػػي ضػػغوط الػرأي العػػاـ ،والضػػغوط النابعػػة مػػف العالقػػات االجتماعيػػةلممدير خارج نطاؽ العمؿ ،وضغوط األجيزة اإلعالمية واألجيزة الرقابية وكميػا عوامػؿ تػؤثر فػي
توجيو ق اررات المسؤوؿ وقد تحد مف فعاليتيا.
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أما رممي( )185 :2011فقد أوضح بأف العوامؿ المؤثرة في اتخاذ الق اررات ىي:

 تأثير البيئة الخارجية :تشكؿ المنشأة خمية مف خاليا المجتمع التي تتأثر بو بصورة مباشػرة
أو غير مباشرة ،ومف أىـ الظروؼ التي تؤثر عمى عممية اتخاذ الق اررات ظروؼ اقتصادية،
سياس ػػية ،اجتماعي ػػة ،تقنيػ ػػة ،والق ػػيـ والعػ ػػادات ،باإلض ػػافة إلػ ػػى ذل ػػؾ فينػ ػػاؾ أيضػ ػاً تػ ػػأثيرات
مجموعػة مػف القػ اررات التػي تتخػذىا المنظومػػات اآلخػرى فػي المجتمػػع ،سػواء أكانػت منافسػػة

لمتنظيـ ،أـ متعاممة معو.

 تأثير البيئقة الداخميقة :يتػأثر القػرار بالعوامػؿ البيئيػة الداخميػة فػي المنظومػة مػف حيػث حجػـ
المنظومػػة ،ومػػدى نموىػػا ،وعػػدد العػػامميف فػػي والمتعػػامميف معيػػا ،ويظيػػر ىػػذا التػػأثير فػػي
نػ ػواحي أساس ػػية متع ػػددة تػ ػرتبط الناحي ػػة األول ػػى ب ػػالظروؼ الداخمي ػػة المحيط ػػة بعممي ػػة اتخ ػػاذ

القرار ،وترتبط الناحية الثانية بتأثير القرار عمى مجموعػة األفػراد فػي المنظومػة ،أمػا الناحيػة
الثالثة فتتعمؽ بالموارد المالية والبشػرية والفنيػة ،ومػف عوامػؿ البيئػة الداخميػة التػي تػؤثر عمػى
صناعة القرار تمؾ التي تتعمؽ بالييكؿ التنظيمي وطرائؽ االتصاؿ ،والتنظيـ الرسػمي وغيػر

الرس ػػمي ،وطبيع ػػة العالق ػػات اإلنس ػػانية الس ػػائدة ،وامكاني ػػة األفػ ػراد وق ػػدراتيـ وم ػػدى ت ػػدريبيـ،
ومدى توافر مستمزمات التنفيذ المادية والمعنوية والفنية.

 تأثير متخذ الققرار :تػرتبط عمميػة اتخػاذ القػرار بشػكؿ وثيػؽ بصػفات الفػرد النفسػية ومكونػات
شخصػ ػػيتو وأنمػ ػػاط سػ ػػموكو ،التػ ػػي تتػ ػػأثر بظػ ػػروؼ بيئػ ػػة مختمفػ ػػة ،كاألوضػ ػػاع العائميػ ػػة ،أو
االجتماعيػػة ،أو االقتصػػادية ،ممػػا يػػؤدي إلػػى حػػدوث أربعػػة أن ػواع مػػف السػػموؾ لػػدى متخػػذ

القػرار ،ىػػي المجازفػػة ،الحػػذر ،التسػػرع ، ،التيػػور ،كػػذلؾ نجػػد أف مسػػتوى الػػذكاء لػػدى متخػػذ
الق ػرار ومػػا يكسػػبو مػػف خب ػرات وميػػارات ،ومػػا يمممػػؾ مػػف ميػػوؿ وانفعػػاالت يػػؤثر أيض ػاً فػػي
عممي ػػة اتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات ،وك ػػذلؾ أىػػػداؼ متخػػػذ الق ػ ػرار الشخص ػػية ،وم ػػدى إد اركػػػو ألىػػػداؼ

التنظيـ ،وغالباً ما تؤثر في نوعية القرار المتخذ وأسموب اتخاذه.

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

والظػ ػػروؼ المحيطػ ػػة بالمشػ ػػكمة والمػ ػػؤثرة عمييػ ػػا ومػ ػػدى شػ ػػمولية البيانػ ػػات ودقػ ػػة المعمومػ ػػات
المتوافرة لإلدارة عنيا .وعميو يمكف التمييز ىنا بيف ثالثة مواقؼ أو حاالت التخاذ القرار.
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تاسعاً -مراحل عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية:

بػػػيف آؿ عمػ ػػي ،وآخػ ػػروف( )40 :2001و العػػػالؽ( )65 :2008بػ ػػأف خط ػ ػوات اتخػ ػػاذ الق ػ ػرار يمكػ ػػف
تحديدىا كالتالي:

 تحديد المشكمة :أي أف يتـ التعرؼ إلى جميع جوانب المشكمة أو الموضوع الذي فيػو القػرار،
والمشػكالت تحػدد اليػدؼ الػػذي نسػعى التخػاذ قػرار مػف أجمػو ،وتحديػد المشػػكمة أمػر فػي غايػػة
األىمية ،ألننا نسير بدونيا دوف ىدؼ واضح ،وربما اكتشػفنا أثنػاء التعمػؽ فػي معرفػة جوانػب
المشػػكمة ن ػواحي مػػف األفضػػؿ أخػػذىا بعػػيف االعتبػػار أثنػػاء اتخػػاذ الق ػرار ،وكػػذلؾ يجػػب معرفػػة

الظروؼ المختمفة المحيطػة بيػذه المشػكمة ،ألف القػرار الػذي سػيتخذ يتػأثر بػالظروؼ المحيطػة
واف اختمف ػػت ى ػػذه الظ ػػروؼ فمربمػ ػا اختم ػػؼ القػ ػرار ف ػػي كثي ػػر مػ ػف األحي ػػاف بس ػػبب الظ ػػروؼ

المحيطة.

 تطققوير البققدائل :بعػػد تحديػػد المشػػكمة ف ػإف الخطػػوة التاليػػة تصػػبح تطػػوير البػػدائؿ ومػػف النػػادر
وجود بديؿ واحػد ألي عمػؿ حتػى أنػو يمكػف القػوؿ إنػو إذا كػاف ىنالػؾ بػديؿ واحػد فقػط فيػذا

يعني أف ىنالؾ خطأ ما ،وبما أف صحة البديؿ المختار تعتمد عمى البدائؿ التي تـ اكتشافيا،

لذا فإف اكتشاؼ البدائؿ يعتبر أم اًر ميماً.

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

يمكػػف قياسػػيا عػػددياً مثػػؿ الػربح والتكػػاليؼ وعنصػػر الوقػػت ،ىػػذه العناصػػر طبعػاً ميمػػة ولكػػف
ػر غيػػر مقبػػوؿ ،فعوامػػؿ
إىمػاؿ العناصػػر األخػػرى التػػي يمكػػف وضػػعيا بصػػورة عدديػػة يعتبػػر أمػ اً

ميم ػػة مث ػػؿ العالق ػػات العمالي ػػة الجي ػػدة أو األحػ ػواؿ السياس ػػية أم ػػور ال يمك ػػف وض ػػعيا بص ػػورة

عددية ،وفي حاؿ القدرة عمى تقييـ المتغيرات بصورة عددية تصبح عممية اتخاذ القػرار عمميػة
سيمة.

 اختيقار البقدائل :فػي االختيػػار مػف بػيف البػدائؿ المختمفػة فػإف اإلداريػيف يمكػنيـ اسػتخداـ ثالثػػة
منطمقات التخاذ القرار وىي :الخبرة والتجربة والبحث والتحميػؿ ،فاالعتمػاد عمػى الخبػرة أساسػاً

التخػػاذ الق ػرار قػػد لعػػب دو اًر كبي ػ اًر وأكبػػر ممػػا يسػػتحؽ ،فػػاإلداريوف المتمرسػػوف يعتقػػدوف بػػأف

انجػػازاتيـ وأخطػػاءىـ تشػػكؿ دلػػيالً يمكػػف اسػػتخدامو لمعرفػػة المسػػتقبؿ ،كػػذلؾ فػػالبعض ينػػادي

بأسموب التجربة كطريقة عممية وذلؾ بػأف تجػري تجربػة البػدائؿ المختمفػة لمعرفػة مػا سػيحدث،

وكثيروف يعتقدوف بأف ىذه الطريقة يجب استخداميا بصورة أكبر ،ألنيا تعطي الجواب األكيد

عمػػى حصػػة البػػديؿ أو قيمتػػو ،ولكػػف ىػػذه الطريقػػة ال تخمػػو مػػف عيػػوب منيػػا النفقػػات الباىظػػة
والوقت الذي تستغرقو ،أما األسموب األكثر استخداماً فيو أسموب البحث والتحميؿ.
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 متابعة الققرار وتنفيقذ  :بعػد اختيػار البػديؿ المالئػـ والػذي تػـ اختيػاره بنػاء عمػى معيػار معػيف،
فإف عمميو اتخاذ القرار لـ تنتو بعد ألنػو ال بػد مػف معرفػة مػدى تػأثير ىػذا القػرار وقدرتػو عمػى
تحقيػػؽ اليػػدؼ الػػذي اتخػػذ مػػف أجػػؿ تحقيقػػو ،كػػذلؾ فػػاف القػرار يجػػب أف يبمػػغ لجميػػع مػػف ليػػـ

عالق ػػة ب ػػو حت ػػى تض ػػمف المنشػ ػأة المػ ػؤازرة الكامم ػػة م ػػف الجمي ػػع ،إف ردود الفع ػػؿ الت ػػي يمك ػػف
الحصوؿ عمييا قد تساعد المنشأة في إجراء التعديالت الالزمة لضماف تحقيؽ اليدؼ.

اإلحساس بالمشكلة وتشخيصها

اختيار البديل األفضل

تحليل المشكلة

اختيار الحل المالئم

تحديد البدائل

اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه

شكل رقم ( :)6خطوات المنهج العممي في حل المشكبلت واتخاذ الق اررات
المصدر :موسى()53 :2010

أما حريـ( )92 :2006فقد أوضح بأف ىنػاؾ خطػوات مػف األفضػؿ اتباعيػا فػي عمميػة اتخػاذ القػرار
وىي:

 وضع أهداف محددة :إف مف شأف وجػود أىػداؼ واضػحة ومحػددة أف يحػدد النتػائج الواجػب
تحقيقيا ،والمقاييس ،والمعايير ،التي يمكف استخداميا لمعرفة مػا إذا كػاف قػد تػـ تحقيػؽ ىػذه
النتػػائج ،كمػػا أف األىػػداؼ تسػػاعد عمػػى توحيػػد جيػػود األف ػراد فػػي المنظمػػة ،وىػػو أمػػر حيػػوي
لنجاح المنظمة.

 تحديققد وتشققخيص المشققكمة :تعنػػي المشػػكمة وجػػود تفػػاوت أو اخػػتالؼ بػػيف الوضػػع الحػػالي
والوضع المرغوب أو المنشود ،وىكذا يتضح وجػود مشػكمة حينمػا يػتـ وضػع األىػداؼ ،ويػتـ
تحديػد مػػدى خطػػورة المشػكمة لممنظمػػة مػػف خػالؿ قيػػاس الفجػػوة بػيف مسػػتوى األداء المرغػػوب

(المحدد) مف األىداؼ ،ومستوى األداء الفعمي.

 وضققع األولويققات :إف عمميػػة صػػنع الق ػ اررات وتنفيػػذ الحمػػوؿ تحتػػاج إلػػى م ػوارد ،ولمػػا كانػػت
موارد أي منظمة محدودة ،لذا يجب وضع قائمة أولويات بالمشكالت ،أي ترتيب المشكالت
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مف حيث أىميتيا وخطورتيا ومداىا ودرجة اإللحػاح والنتػائج واآلثػار التػي تترتػب عمػى عػدـ

حميا.

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

باستمرار.

 تحديد معايير القرار :تعني المعايير العناصر المناسبة لمقرار ،وتأتي ىذه الخطوة بعػد إتمػاـ
تشخيص المشكمة ومعرفة مسبباتيا ،وتشمؿ معايير القرار عناصر أو عوامؿ مثػؿ (التكمفػة،
المواصفات ،الزمف الالزـ لتنفيذ الحؿ).

 إعطاء قيم وأوزان لممعايير :تتفاوت المعايير التي تـ تحديدىا في الخطوة السابقة مف حيث
أىميتيػػا ،ولػػذا فػػاف عمميػػة صػػنع الق ػرار الفعالػػة تأخػػذ فػػي االعتبػػار ىػػذا األمػػر ،وبػػذلؾ يػػتـ
إعطاء قيمة لكؿ معيار.

 تطوير الحمول البديمقة :يقصػد بالبػديؿ الحػؿ أو الوسػيمة الممكنػة المتاحػة أمػاـ صػانع القػرار
لمتعامػػؿ مػػع المشػػكمة وحميػػا ،وال بػػد لصػػانع الق ػرار أف يفتػػرض وجػػود عػػدة بػػدائؿ لحػػؿ أي

مشكمة ،وبالتالي إعطاء الوقت الكافي لتطوير ما أمكف مف البدائؿ.

 تقييم الحمول البديمة :بعد تحديد الحموؿ الممكنة يجري تقييـ ليذه البدائؿ.

 اختيققار البققديل األنسققب :وىنػػا يقػػوـ صػػانع الق ػرار باختيػػار الحػػؿ األفضػػؿ مػػف بػػيف الحمػػوؿ
البديمة ،استناداً إلى نتائج التحميؿ الناقد لكؿ بديؿ.

 تنفيققذ الق قرار :إيصػػاؿ الق ػرار لألف ػراد المعنيػػيف بتنفيػػذه لنيػػؿ قبػػوليـ وتفيميػػـ لمق ػرار ،وااللت ػزاـ
بتنفيذه.

 تقيقققيم فاعميقققة الققققرار :ي ػػتـ تقي ػػيـ نت ػػائج تنفي ػػذ القػ ػرار وم ػػدى نجاح ػػو ف ػػي تحقي ػػؽ األى ػػداؼ
المرسومة.
وقد وضح زيارة ( )130 :2009و ) Megginson and Other (1989: 154ومحمد( :2001

 )261أف خطوات عممية اتخاذ القرار كالتالي:
 تحديد المشكمة.

 تحديد معايير القرار.

 تحديد أوزاف لممعايير.
 تحديد البدائؿ.

 تحميؿ البدائؿ.
 اختيار أحد البدائؿ.

 تنفيذ البديؿ المختار.
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عاش ارً -خصائص القرار اإلداري:

فقػػد بػػيف عبػػوي( )240 :2010بػػأف القػرار اإلداري يتصػػؼ بخصػػائص تممييػػا ظػػروؼ اتخػػاذه وآليػػة
صنعو وأىدافو ومجالو ،نوجزىا فيما يمي:

 يتص ػػؼ القػ ػرار اإلداري ف ػػي مختم ػػؼ مس ػػتوياتو بالص ػػفة االجتماعي ػػة ،ألن ػػو يتن ػػاوؿ مص ػػالح
مجموعة اجتماعية معينة مف الناس أو المجتمع برمتو ،وتأخذ آثار تنفيػذه صػيغة اجتماعيػة
تنعكس مف خالؿ ردود الفعؿ االجتماعية والسياسية واالقتصادية والنفسية عميو مف قبؿ مف

يعنييـ القرار اإلداري.

 أي ق ػرار إداري فػػي أي موقػػؼ مػػف المواقػػؼ اإلداريػػة التػػي تتطمػػب حػػؿ مشػػكمة مػػا ،ىػػو فػػي

الحقيقػػة امتػػداد واس ػػتمرار لق ػ اررات أخػػرى ،س ػػبؽ واتخػػذىا أف ػراد أو جي ػػات أخػػرى أو أنفس ػػيـ
األفراد أو الجيات التي يتعيف عمييا اتخاذ قرار جديد في ظروؼ جديدة.

 إف الق ػرار اإلداري عمػػؿ مسػػتقبمي ،بمعنػػى إف آثػػاره تنصػػرؼ دوم ػاً إلػػى المسػػتقبؿ ،فػػنحف ال

نتخػػذ ق ػ ار اًر يتعػػيف تنفيػػذه فػػي الماضػػي ،وتنصػػرؼ آثػػاره إلػػى مػػا قػػد مضػػى ،وانمػػا نتخػػذ ق ػ ار اًر
سيتـ تنفيذه في المستقبؿ وستنصرؼ آثاره إلى فترة مستقبمية.

 يعتب ػػر عمم ػػاء اإلدارة القػ ػرار اإلداري مش ػػكمة إداري ػػة ،وعممي ػػة معق ػػدة تواج ػػو متخ ػػذي القػ ػرار
وتحتاج إلى حػؿ ،نتيجػة الخػتالؼ طبػائع المشػكالت المطروحػة أمػاـ متخػذي القػرار وتبػايف

المواقؼ اإلدارية.

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

أما عػواد ( )226 :2012وطعمػة ( )33 :2010فقػد بينػوا بػأف القػرار اإلداري يتميػز بالخصػائص
التالية:

 يتـ اتخاذه داخػؿ المنظمػة لتسػييؿ عمميػات اإلنجػاز ،وبيػاف إجػراءات تنفيػذ األعمػاؿ وتحديػد
كيفية الحصوؿ عمى الموارد.

 تعتبر الق اررات اإلدارية ميمة الستقرار الييكؿ التنظيمي ،وتحديد مراكز السمطة والمسؤولية،
ومدى المركزية أو الالمركزية التي يتـ تطبيقيا بالمنظمة.

 تيتـ الق اررات اإلدارية بتدفؽ البيانػات والمعمومػات فيمػا بػيف إدارات وأقسػاـ المنظمػة ،وتنظػيـ
عمميات االستفادة منيا.
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حادي عشر -الصعوبات التي تعترض عممية اتخاذ القرار:

لقد حػدد مشػرقي( )32 :1997بػأف الصػعوبات يمكػف أف تعتػرض عمميػة اتخػاذ القػرار عمػى

النحو التالي:

 عدم إدراك المشكمة وتحديدها بدقة :يمقػى المػدير صػعوبة فػي تحديػد المشػكمة ،وقػد تنصػب
ق ارراتو عمى حؿ المشاكؿ الفرعية مف ىذه المشكمة ،وعدـ التعرض إلى المشكمة الحقيقية.

 عدم القدرة عمقى تحديقد األهقداف التػي يمكػف أف تتحقػؽ باتخػاذ القػرار ،فقػد تتعمػؽ األىػداؼ
بتحديد رقـ مبيعات في منظمة إنتاجية مػا وبالتػالي يجػب إدراؾ ىػذه األىػداؼ الرئيسػة حتػى

ال تتعػػارض مػػع األىػػداؼ الفرعيػػة ضػػمف المنظمػػة ،ومػػف ثػػـ العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ

األكثر أىمية ثـ االنتقاؿ إلى األىداؼ األخرى.

 البيئققة التققي تعمققل فيهققا المؤسسققة بغيػػة إمكانيػػة التعػػرؼ إلػػى م ازيػػا وعيػػوب البػػديؿ المتوقػػع
والمقصػ ػػود بالبيئػ ػػة التقاليػ ػػد والعػ ػػادات والق ػ ػوانيف والتغي ػ ػرات والعالقػ ػػات اإلنسػ ػػانية والظػ ػػروؼ

االقتصػ ػػادية والماليػ ػػة والسياسػ ػػية والتش ػ ػريعات الحكوميػ ػػة والتطػ ػػورات التكنولوجيػ ػػة ،وتتجمػ ػػى
الصػػعوبة فػػي تحديػػد المعػػايير سػواء كانػػت ماديػػة أـ معنويػػة أـ منفعػػة ،حيػػث يػػتـ مػػف خػػالؿ

ىذه المعايير تحويؿ النتائج غير الماديػة أو األحكػاـ الشخصػية إلػى معػايير ممموسػة ،فمػثالً
المعيػػار المناسػػب لقيػػاس مػػدى الفاعميػػة الكميػػة لعمميػػة اإلنتػػاج قػػد ت ػرتبط بمقيػػاس يشػػير إلػػى

مساىمتيا في اإليرادات الكمية أو في خدمة المجتمع.

 شخصققية متخققذ الق قرار :قػػد يكػػوف المػػدير واقعػاً عنػػد اتخػػاذ قػ ارره تحػػت تػػأثير بعػػض العوامػػؿ
كالقيود الداخمية التي تشمؿ التنظيـ اليرمي الذي تقرره السمطة السياسية ،وما ينجـ عنو مف

بيروقراطيػػة وجمػػود ،وضػػرورة التقيػػد بػػاإلجراءات الداخميػػة أو قيػػود خارجيػػة ،وبالتػػالي يػػنجـ
عنيػػا خضػػوع اإلدارة لسػػمطة أعمػػى كالسػػمطة السياسػػية التػػي تحػػدد الغايػػات الكبػػرى الواجػػب

تحقيقيػػا ممػػا تػػنعكس سػػمبياً عمػػى أفكػػاره وتطمعاتػػو ممػػا يػػؤثر سػػمباً عمػػى المؤسسػػة ونجاحيػػا،
يض ػػاؼ إل ػػى ذل ػػؾ درج ػػة ذكائ ػػو وخب ارت ػػو وقد ارت ػػو العممي ػػة والعقمي ػػة والجس ػػدية وموقع ػػو داخ ػػؿ

التنظيـ.

 نقص المعمومات والخوف من اتخاذ الق اررات :تعد المعمومات ميمة فػي اتخػاذ القػ اررات كمػا
أف اإلنتاج يعتبر المواد األولية ىي األساس فػي إنتاجػو ،ويجػب أف تكػوف المعمومػات ممثمػة

لمظواىر المدروسة ،وىذه المعمومات جوىرية تمكػف اإلدارة مػف اسػتخداميا ووضػع التقػديرات
الالزمػػة حػػوؿ األوضػػاع القائمػػة والتنبػػؤ بمػػا سػػتكوف عميػػو األمػػور مسػػتقبال ،ونظ ػ ار لضػػيؽ
الوقت لدى المدير فال يستطيع اإلحاطة بالبيانات الالزمة حتى يستطيع دراستيا وبالتػالي ال
يستطيع تقييـ البدائؿ المتاحة لديو حتى يتسنى لو اختيار البديؿ األمثؿ.

أما طعمة( )29 :2010فقد أوضح بأف صعوبات ومشاكؿ اتخاذ القرار تتمثؿ باآلتي:
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 اإلخفاق في تحديد األهداف :إف إخفاؽ متخذ القرار في تحديد أىدافو أو تجاىمو في تحديد ىذه
األىداؼ ،فإف ذلؾ سػيؤدي إلػى افتقػار العمميػة بمجمميػا إلػى التركيػز ،ممػا يجعػؿ الوصػوؿ إلػى
نتيجة مرضية ومقبولة أمر صعب.

 اعتماد منظور ضيق :عندما يكوف متخذ القرار مقيداً ضمف منظور ضيؽ ،فاف ذلؾ مف شأنو
تفويػػت الق ػ اررات الفعالػػة والمالئمػػة واإلخفػػاؽ فػػي التفكيػػر بطريقػػة إبداعيػػة منطقيػػة تػػؤثر عمػػى

سالمة القرار.

 اإلخفققاق فققي تقيقيم الخيققارات بالشققكل المناسققب :عنػػدما لػػـ يتوقػػؼ متخػػذ القػرار عنػػد كػػؿ خيػػار
مطػروح وقفػػو متأنيػة ومدروسػػة بعمػػؽ ومعرفػة نتػػائج كػؿ خيػػار وم ازيػػاه ،فسػيكوف القػرار متسػػرعاً
والنتيجة تختمؼ عف اليدؼ المرسوـ.

 عدم إدراك المشكمة وتحديدها بدقة :عندما ال يتمكف متخذ القرار مػف اإلدراؾ الػواقعي لممشػكمة
وتحديدىا بشػكؿ دقيػؽ قػد تتوجػو جيػوده نحػو اتخػاذ قػ اررات تركػز عمػى المشػكالت الفرعيػة دوف
أف يؤدي ذلؾ إلى المشكمة الرئيسة.

 شخصية متخقذ الققرار :عنػدما يكػوف متخػذ القػرار خاضػعاً لػبعض القيػود مثػؿ الجمػود والػروتيف

والتنظيـ اليرمي وغيرىا سيؤدي ذلؾ إلى آثار سمبية تنعكس عمى أفكار متخذ القرار وتطمعاتو.

 نقص المعمومات والخوف من اتخاذ الق اررات :يعتمد نجاح القرار وفعاليتػو عمػى كػـ المعمومػات
الصحيحة المتوافرة حوؿ المشكمة.

 صعوبة تفهم متخقذ القق اررات لممشقكمة :لعػؿ إدراؾ متخػذ القػرار لحقػائؽ المشػكمة ،يمثػؿ نصػؼ
حميا ،وعميو ينبغي اإللماـ بكؿ أبعاد المشكمة ومعرفة اليدؼ الذي يصبو إلى تحقيقو.

أمػػا فيػػاض ،وآخػػروف( )87 :2010فقػػد بين ػوا بػػأف عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار تواجػػو الكثيػػر مػػف الصػػعوبات
والمشكالت مف أىميا ما يمي:

 صعوبة إدراؾ المشكمة وتحديدىا بدقة.

 عدـ القدرة عمى تحديد األىداؼ التي يمكف أف يحققيا اتخاذ القرار.
 عدـ القدرة عمى تحديد المزايا والعيوب المتوفرة لكؿ بديؿ.
 نقص المعمومات أو عدـ دقتيا وصحتيا.

 عدـ تخصيص الوقت الكافي لمتعرؼ إلى المشكمة ودراسة البدائؿ المتاحة.
وفي السياؽ نفسو أضاؼ زويمػؼ ،وآخػروف(  )278 :1996بػأف الصػعوبات التػي تواجػو عمميػة اتخػاذ

الق اررات ىي:

 الص ػػعوبة ف ػػي تفي ػػـ اإلدارة لمموق ػػؼ اإلداري :إذ إف إدراؾ رج ػػؿ اإلدارة لحق ػػائؽ المش ػػكمة يمث ػػؿ
نصػؼ حميػػا ،وليػػذا عميػو أف يػػدرؾ أبعادىػػا ،ويتعػرؼ إلػػى األغػراض التػي ترمػػي إلػػى تحقيقيػػا.
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ويرج ػػع الخم ػػؿ ف ػػي إدراؾ رج ػػؿ اإلدارة لمموق ػػؼ وبش ػػكؿ واض ػػح ،إل ػػى ع ػػدـ ت ػػوفر المعموم ػػات
والحقائؽ المتعمقة بو ،أو قمة تمؾ الحقائؽ أصالً ،أو صعوبة الوثوؽ بيا.

 الصعوبة في تحديد عناصر المشكمة أو العالقة بيف العناصر.

 ضعؼ االستنتاجات والتوصيات :إذ تتوقؼ متانة استنتاجات رجؿ اإلدارة وقوة توصياتو ،وىو

يتن ػػاوؿ المش ػػكمة لمتوص ػػؿ لمقػ ػرار بي ػػدؼ حمي ػػا ،عم ػػى قدرت ػػو عم ػػى االس ػػتنتاج ،وعم ػػى عالق ػػة

االستنتاج لتحميمو لممشكمة ،وبقدرتو عمى بناء توصياتو وتطويرىا.

ثاني عشر -أساليب تحسين الق اررات اإلدارية وزيادة فاعميتها:

لقد أورد عمياف( )77 :2010عػدداً مػف األسػاليب التػي يمكػف مػف خالليػا تحسػيف القػ اررات اإلداريػة،

ومنا ما يمي:

 فيـ المشكمة اإلدارية عمى نحو تاـ ،مما يساعد عمى إيجاد البدائؿ المناسبة ليا.

 إش ػراؾ العػػامميف فػػي عمميػػة صػػنع الق ػرار ،ممػػا سػػاعد عمػػى زيػػادة فيميػػـ لمق ػرار ودعميػػـ لػػو،
وعدـ معارضتو.

 تجنب العواطؼ واألىواء الشخصية أثناء اتخاذ القرار ،مما يزيد مف موضوعيتو.

 تفػػويض سػػمطة اتخػػاذ الق ػ اررات العاديػػة والروتينيػػة إلػػى مػػدراء الػػدوائر واألقسػػاـ والشػػعب ،ممػػا
يساعد المدراء عمى التفرغ التخاذ الق اررات الميمة والحساسة.

 متابعة التغيرات والتطورات التي تحدث في البيئتيف الداخمية والخارجية لممؤسسة.
 إيجاد الحموؿ(الق اررات)اإلبداعيػة والمبتكػرة لممشػكالت ،وعػدـ االعتمػاد -قػدر اإلمكػاف -عمػى
حموؿ جاىزة أو سبؽ تبنييا في ق اررات سابقة إال عند الضرورة.

 تبنػػي مبػػدأ المرونػػة فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات ،بمعنػػى إمكانيػػة تعػػديؿ الق ػرار المتخػػذ عنػػدما تسػػتجد
أمور تقتضي ذلؾ.

 إيجاد نظاـ معمومػات إداري محوسػب ،ممػا يسػاعد عمػى إمػداد المػديريف بالمعمومػات الالزمػة
ليـ التخاذ الق اررات الصحيحة.

أمػػا الصػػيرفي ( )153 :2006فقػػد عػػدد األسػػاليب التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا تحسػػيف القػ اررات اإلداريػػة
وىي:

 ضرورة توفر المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات التي تتعمؽ:
 -بالموقؼ موضوع القرار.

 العوامؿ المحددة لمموقؼ. النتائج المرتبطة بالقرار. أف يتوفر في متخذ القرار:

 القدرة عمى التحميؿ والذكاء وبعد النظر.6.

 -تحديد المتغيرات االستراتيجية المؤثرة في القرار.

 القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف إلقناعيـ بأىمية االلتزاـ بتنفيذ القرار. القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف إلقناعيـ بأىمية االلتزاـ بتنفيذ القرار. االختيار السميـ لفرؽ العمؿ المعاونة لمتخذ القرار.
 الصياغة الجيدة لمقرار.

 توفر الثقة بيف الرؤساء والمرؤوسيف.

 توفر نظاـ جيد لممعمومات ولالتصاؿ ولمرقابة والمتابعة.

أما قدادة ،وآخروف( )88 :2010فقد أوردوا بأف مف أساليب تحسيف الق اررات اإلدارية وزيادة فعاليتيا
ما يمي:

 اإلفادة مف أخطاء الماضي ،وعدـ الوقوع فييا ثانياً.

 التروي في اتخاذ القرار وعدـ االستعجاؿ فيو إال في الحاالت الطارئة.

 األخػػذ بعػػيف االعتبػػار درجػػة تػػأثير القػرار عمػػى العػػامميف المنفػػذيف لػػو ،فيػػـ ليسػوا آالت تػػدار
حسب الرغبة.
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المبحث الثالث
توطئة:

وزارة التربية والتعميم العالي
بػ ػػالرجوع إلػ ػػى موقػ ػػع الػ ػػو ازرة اإللكترونػ ػػي ( )www.mohe.gov.psتبػ ػػيف أنػ ػػو بعػ ػػد تسػ ػػمـ

السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية ،ميػػاـ التعمػػيـ فػػي فمسػػطيف عػػاـ  ،1994تشػػكمت و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ
العػػالي ،وفػػي عػػاـ  1996أنيطػػت صػػالحيات التعمػػيـ العػػالي بػػو ازرة جديػػدة حممػػت اسػػـ و ازرة التعمػػيـ
العالي والبحػث العممػي ،فيمػا ظمػت الػو ازرة األـ تحمػؿ اسػـ و ازرة التربيػة والتعمػيـ .وفػي تعػديؿ وزاري
عمػػى الحكومػػة الفمسػػطينية عػػاـ  2002تػػـ إعػػادة دمػػج الػػو ازرتيف فػػي و ازرة واحػػدة حممػػت اسػػـ و ازرة

التربية والتعميـ العالي ،وتتولى الو ازرة مسؤولية اإلشراؼ عمى التعميـ الفمسطيني وتطويره في مختمؼ

مراحمو ،في قطاعي التعميـ العاـ والتعميـ العالي .وتسعى لتوفير فرص االلتحاؽ لجميع مف ىػـ فػي
سػػف التعمػػيـ ،وكػػذلؾ تحسػػيف نوعي ػػة وجػػودة التعمػػيـ والػػتعمـ لالرتقػػاء ب ػػو بمػػا يػػتالءـ مػػع مس ػػتجدات

العص ػػر .وك ػػذلؾ تنمي ػػة الق ػػوى البشػ ػرية العامم ػػة ف ػػي القط ػػاع التعميم ػػي ،م ػػف أج ػػؿ إع ػػداد المػ ػواطف
الفمسطيني المؤىؿ ،والقادر عمى القياـ بواجباتو بكؿ بكفاءة واقتدار.

حرصت و ازرة التربية والتعميـ العػالي الفمسػطينية ،منػذ تولييػا قيػادة دفػة التعمػيـ عػاـ ،1994

عمى النيوض بالعممية التربوية ،وبذلت جيوداً كبيرة في ىذا المجاؿ ،وسط ظػروؼ سياسػية صػعبة،

فقػ ػ ػػد تحممػ ػ ػػت عبئ ػ ػ ػاً كبي ػ ػ ػ اًر ،وورثػ ػ ػػت تركػ ػ ػػة ثقيمػ ػ ػػة ،وبنيػ ػ ػػة تربويػ ػ ػػة شػ ػ ػػبو مػ ػ ػػدمرة ،خمّفيػ ػ ػػا االحػ ػ ػػتالؿ
اإلسرائيمي .وأخذت عمى عاتقيا أف تنجح ،ووضعت ذلؾ نصب عينييا ىػدفاً لمتحقيػؽ ،وألف الػو ازرة
تػػدرؾ مػػدى أىميػػة تطػػوير التعمػػيـ العػػاـ وتحسػػيف نوعيتػػو ،ومػػدى أىميػػة تحقيػػؽ معػػايير الجػػودة فيمػػا

يتعمػػؽ بػػالتعميـ الجػػامعي ،فقػػد عممػػت جاىػػدة لتػػدريب المعممػػيف وتػػأىيميـ ،لخمػػؽ قاعػػدة تربويػػة قػػادرة
عم ػػى األخ ػػذ بي ػػد أطف ػػاؿ فمس ػػطيف نح ػػو مجري ػػات العص ػػر الح ػػديث ،عص ػػر المعموم ػػات المتس ػػارعة

والتكنولوجيا الحديثة ،فعممت عمى إدخاؿ الحاسوب إلى المدارس ،وأصػبح لػدييا أكثػر مػف ()1200

مختبػ ػػر حاسػ ػػوب يسػ ػػتخدميا الطمبػ ػػة ،وتػ ػػـ ربػ ػػط بعػ ػػض ىػ ػػذه الم ػػدارس بشػ ػػبكة المعمومػ ػػات العالميػ ػػة

"اإلنترنػػت" ،وفػػي اسػػتمرار ليػػذه الجيػػود تبنػػت خطػػة لتػػدريب جميػػع المعممػػيف الفمسػػطينييف فػػي دورات
مستمرة لرفع كفاءتيـ وأدائيـ ،وتعمؿ حالياً عمػى تنفيػذ اسػتراتيجية تػدريب وتأىيػؿ المعممػيف بالتعػاوف

مع الجامعات.

وضمف جيودىا الرامية إلى إيجاد بنية تحتيػة فػي المجػاؿ المينػي والتقنػي ،فقػد تبنػت الػو ازرة

اسػػتراتيجية أيض ػاً تشػػمؿ تطػػوير نظػػاـ التعمػػيـ والتػػدريب المينػػي والتقنػػي والمصػػادر البش ػرية وتطػػوير
الم ػوارد الماديػػة والمنػػاىج واألنظمػػة والتش ػريعات المتعمقػػة بػػالتعميـ المينػػي ،وتػػدرؾ الػػو ازرة أف دربيػػا
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طويػػؿ وشػػاؽ ،غيػػر أنػػو بالعزيمػػة والتصػػميـ والمثػػابرة واإلرادة ،سػػيحفؿ باإلنجػػازات ،وسيفضػػي إلػػى
ومشرفة.
نياية مشرقة
ّ

وب ػػالرجوع إل ػػى موق ػػع ال ػػو ازرة اإللكترون ػػي ) )www.mohe.psتب ػػيف أيضػ ػاً أف و ازرة التربي ػػة

والتعميـ العالي تسعى إلى توفير التعميـ لمجميع وتحسيف نوعيتو ومعاييره فػي جميػع المسػتويات ،مػف

أجػػؿ تمبيػػة احتياجػػات المتعممػػيف لمتكيػػؼ مػػع متطمبػػات عصػػر االتصػػاالت وتكنولوجيػػا المعمومػػات،
وتعميػػؽ فيميػػـ لمػػديف ،وتوسػػعة فكػػرىـ فػػي بيئػػة صػػحية متوازنػػة تػؤىميـ لمػػدفاع عػػف الحقػػوؽ الوطنيػػة
وأداء الواجػػب بكفػػاءة ،واالنفتػػاح عمػػى المجتمعػػات اإلنسػػانية ،وذلػػؾ بالتعػػاوف مػػع الػػو ازرات األخػػرى

والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة والمؤسسػػات اإلقميميػػة والدوليػػة فػػي إطػػار الخطػػة التطويريػػة االسػػتراتيجية

التربوية لمو ازرة بما يحقؽ المشاركة االستراتيجية ،ويضمف جودة األداء.

أوالً -صبلحيات ومهام الوزارة:

وبػػالرجوع إلػػى موقػػع الػػو ازرة اإللكترونػػي ) )www.mohe.psوضػػعت و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ

العالي لنفسيا ( )16ميمة وصالحية ،ضمف قانوف التربية والتعميـ رقـ ( )1لسنة 2013ـ ،منيا:

 وض ػػع السياس ػػات العام ػػة والخط ػػط لتط ػػوير العم ػػؿ التعميم ػػي بم ػػا ي ػػتالءـ والخط ػػة الوطني ػػة
لمتنمية.

 إنشػػاء المؤسسػػات التعميميػػة بأنواعيػػا ومسػػتوياتيا المختمفػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ مؤسسػػات التعم ػيـ
الميني ،ومراكز تعميـ الكبار ومحو األمية وذوي االحتياجات الخاصة والتعميـ المستمر.

 توفير األبنية الصالحة لممؤسسات التعميمية بما يتناسب وأىداؼ المنياج والعممية التعميمية،
وذوي االحتياجات الخاصة ،ك ٌؿ بحسب احتياجاتو.

 توفير الكوادر البشرية المؤىمة أكاديمياً ومينياً وأخالقياً إلدارة المؤسسات التعميمية واإلشراؼ
عمييا ومتابعتيا.

 تػػدريب مػػوظفي الػػو ازرة لتحسػػيف مسػػتواىـ العممػػي والمينػػي وتوجيػػو قػػدراتيـ لتحقيػػؽ أىػػداؼ
النظاـ التعميمي وغاياتو.

 اإلشراؼ عمى المؤسسات التعميمية وفؽ أحكاـ ىذا القانوف واألنظمة التي تصدر بمقتضاه.
 تشجيع البحث العممي ونشر نتائجو لغايات تطوير العممية التعميمية وتحسينيا.

 تنسػ ػػيؽ العالقػ ػػة مػ ػػع المجتمػ ػػع المحمػ ػػي والمؤسسػ ػػات األىميػ ػػة المختمفػ ػػة بمػ ػػا يخػ ػػدـ العمميػ ػػة
التعميمية.

 إنشاء الوحدات اإلدارية الالزمة لمو ازرة لتمكينيا مف القياـ بأعماليػا عمػى نحػو يضػمف حسػف
سير العمؿ وسرعة إنجازه.
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 إنشاء مديرية لمتربية والتعميـ أو أكثر في كؿ محافظة يرأسيا مػدير لممديريػة ،ويسػاعده عػدد
مػ ػػف المػ ػػوظفيف حسػ ػػب ىيكميػ ػػة معتمػ ػػدة ،وتنػ ػػاط بيػ ػػا مسػ ػػؤولية التعمػ ػػيـ ،ورفػ ػػع مسػ ػػتواه فػ ػػي

المؤسسات التعميمية التابعة ليا.

 إصدار المواصفات العامػة الخاصػة باألبنيػة المدرسػية ،لتػوفير المتطمبػات الصػحية واألمنيػة
والمناخية واالحتياجات الخاصة لجميع لمطمبة.

 تييئػػة الفػػرص والوسػػائؿ لممعممػػيف فػػي المؤسسػػات التعميميػػة العامػػة لتنميػػة ميػػاراتيـ العمميػػة
والتربوية.

ثانياً -الوصف الوظيفي لممناصب العميا في الوزارة:

حسب الييكمية النموذجية لمو ازرات لسنة ( )2004بػأف الييكػؿ التنظيمػي لمػوزارة فػي السػمطة

الوطنية الفمسطينية يكوف عمى النحو التالي:

المخولػػة لػػو
 الػػوزير :ىػػو ال ػرئيس األعمػػى فػػي و ازرتػػو ويمػػارس فييػػا السػػمطات والصػػالحيات َ
بموجػػب القػػانوف األساسػػي المعػػدؿ والق ػ اررات الصػػادرة عػػف مجمػػس الػػوزراء ،ويمػػارس بصػػفة
خاصة االختصاصات التالية:

 .1اقتراح السياسة العامة بو ازرتو واإلشراؼ عمى تنفيذىا بعد إق ارراىا.
 .2اإلشراؼ عمى سير العمؿ في و ازرتو ،واصدار التعميمات الالزمة لذلؾ.
 .3تنفيذ الموازنة العامة ضمف االعتمادات المقررة لو ازرتو.

 .4إعداد مشروعات القوانيف الخاصة بو ازرتو وتقديميا لمجمس الوزراء.

 .5تفويض بعض سمطاتو إلى وكيػؿ الػو ازرة أو غيػره مػف مػوظفي اإلدارة العميػا فػي و ازرتػو فػي
حدود القانوف.

وطبقاً لمقوانين والموائح التنفيذية لسنة ( ،)2004فقد نصت المادة الخامسة عمى أن:
 وكيػػؿ الػػو ازرة :ىػػو أعمػػى موظػػؼ فػػي الػػو ازرة ،وينتمػػي بالضػػرورة إلػػى مػػوظفي الفئػػة األولػػى،
ويمػػارس اإلش ػراؼ المباشػػر عمػػى اإلدارات العامػػة والوحػػدات التنظيميػػة المرتبطػػة بػػو وينسػػؽ

أعماليا ،وىو مسؤوؿ أماـ الوزير عف تنفيذ السياسة العامة والخطة السنوية لمو ازرة ويمػارس
بصفو خاصة المياـ التالية:
 .1تحضير خطة عمؿ الو ازرة وموازنتيا السنوية وتقديميا لموزير.
 .2اإلشراؼ عمى إعداد مشاريع القوانيف واألنظمة الخاصة بالو ازرة.
 .3اإلنابة عف الوزير في المجاالت التي يفوضو بيا فقط.
 .4تنسيب التعيينات والترقيات والتنقالت إلى الوزير.
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 .5إصػػدار التوجييػػات والتعميمػػات التنفيذيػػة لمرؤوسػػيو وتطبيػػؽ إدارة فعالػػة والتأكػػد مػػف التػػدفؽ

الالزـ والدائـ لممعمومات بيف الوحدات اإلدارية في الو ازرة.

أمػػا الوكيػػؿ المسػػاعد :فيػػو موظػػؼ حكػػومي مػػف مػػوظفي الفئػػة األولػػى ويكػػوف مس ػؤوال عػػف

مجاؿ عمؿ محدد في الو ازرة تجػاه وكيػؿ الػو ازرة ،ويعمػؿ تحػت إشػرافو ويمػارس بصػفو خاصػة الميػاـ

التالية:

 .1اإلشراؼ عمى عمؿ اإلدارات العامة والدوائر التخصصية المناطة بو.
 .2إصدار التوجييات والتعميمات التنفيذية لمرؤوسيو.

 .3االشتراؾ مع وكيؿ الو ازرة في إعداد الخطة العامة لمو ازرة.

 .4تنسيب التعيينات والترقيات والتنقالت في الدوائر المناطة بو لوكيؿ الو ازرة.

أم ػػا الم ػػدير الع ػػاـ حس ػػب الم ػػادة الس ػػابعة :في ػػو موظ ػػؼ حك ػػومي م ػػف الفئ ػػة األول ػػى ويت ػػولى

اإلشراؼ المباشر عمى اإلدارة العامة في الو ازرة ،ويكوف مسػؤوال مباشػر أمػاـ وكيػؿ الػو ازرة أو الوكيػؿ
المساعد المناط بو اإلشراؼ عمى عمؿ ىذه اإلدارة.

وحسب المادة الثالثة يتكون الهيكل التنظيمي لموزارة من الوحدات التالية:
 .1اإلدارة العامة :ويشرؼ عمى كؿ منيا ويدير شؤونيا مدير عاـ ،وتتكوف اإلدارة العامة مف عػدد
مف الدوائر.

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

 .3األقساـ :ويشرؼ عمػى كػؿ منيػا ويػدير شػؤونيا رئػيس ،ويمكػف أف يحتػوي القسػـ عمػى عػدد مػف
الشعب.

 .4الش ػػعب :ويش ػػرؼ عم ػػى ك ػػؿ مني ػػا وي ػػدير ش ػػؤونيا رئ ػػيس ،وى ػػي أص ػػغر لبن ػػة ف ػػي بني ػػة ال ػػو ازرة
الييكمية.

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

 .6الوحدات المساندة والمرتبطة مباشرة بوكيػؿ الػو ازرة إلػى جانػب التسمسػؿ اليرمػي اإلداري ،وتضػـ
مكتب وكيؿ الو ازرة ومكاتب أخرى حسب احتياجات العمؿ.

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

وبالرجوع إلى موقع الو ازرة اإللكتروني(  )www.mohe.psتبيف بأف اإلدارة العامة لمشؤوف

اإلداريػػة تيػػدؼ اإلدارة العامػػة لمش ػؤوف اإلداريػػة إلػػى تطبيػػؽ السياسػػات العامػػة وخطػػط و ازرة التربيػػة
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والتعم ػػيـ الع ػػالي ف ػػي النػ ػواحي اإلداري ػػة والمالي ػػة لموص ػػوؿ إل ػػى الح ػػد األعم ػػى م ػػف اإلنتاجي ػػة وتق ػػديـ

الخدمات الالزمة لمموظفيف بالسرعة الفائقة.

أهم المهام الرئيسة لهذ اإلدارة تتمخص في اآلتي:
 تزويد أجيزة و ازرة التربية والتعميـ ومؤسسات التعميـ العالي التابعة ليػا والمػديريات والمػدارس
بالكوادر المؤىمة الالزمة ،وذلؾ مف خالؿ إدارة عمميات تعييف المػوظفيف ،وفػؽ نظػاـ قػانوف

الخدمة المدنية ،وبالتعػاوف مػع ديػواف المػوظفيف العػاـ وو ازرة الماليػة واألمانػة العامػة لمجمػس
الوزراء.

 اإلش ػراؼ عمػػى شػػؤوف المػػوظفيف مػػف حيػػث حفػػظ الوثػػائؽ فػػي ممفػػات مػػع تنظػػيـ السػػجالت،
وتحديث بيانات الموظفيف ،وتنفيػذ ومتابعػة اإلجػراءات المتعمقػة بتعييػنيـ وتػرفيعيـ وترقيػاتيـ

ونقميـ وانتدابيـ واجازاتيـ.

 متابعػػة اإلج ػراءات المتعمقػػة بالمسػػمؾ الػػوظيفي لممػػوظفيف ،وضػػبط ومتابعػػة دواميػػـ وانيػػاء
خػػدماتيـ واسػػتقاالتيـ ،وصػػرؼ الرواتػػب والعػػالوات والزيػػادات التػػي تُسػػتحؽ ليػػـ ،وذلػػؾ مػػف
خالؿ متابعة اإلجراءات المتعمقة بيـ.
 المساىمة في وضع الخطط الالزمة لتحديػد احتياجػات الػو ازرة مػف الوظػائؼ ،وأسػس اختيػار
الموظفيف ،وتقييـ أدائيػـ وتنميػة قػدراتيـ ،وذلػؾ بالتعػاوف مػع مػديريات التربيػة وأجيػزة الدولػة
المختمفة في ضوء التشريعات المتبعة.

رابعاً -مهام االدارة العامة لمتخطيط:
وب ػػالرجوع إل ػػى موق ػػع ال ػػو ازرة اإللكترون ػػي ( )www.mohe.psتب ػػيف ب ػػأف المي ػػاـ الخاص ػػة
باإلدارة العامة لمتخطيط تتضمف:
 المساىمة في رسـ السياسات التربوية العامة لو ازرة بالتعاوف مع الجيات ذات العالقة.

 إع ػػداد مش ػػروعات الخط ػػط التنموي ػػة ف ػػي ض ػػوء األى ػػداؼ واألس ػػس الت ػػي تقرى ػػا ال ػػو ازرة لتم ػػؾ
الخطط ومتابعة تنفيذىا وتقويميا.

 تحديػ ػػد االحتياج ػ ػػات عم ػ ػػى مس ػ ػػتوى الب ػ ػرامج واإلدارات العام ػ ػػة وم ػ ػػديريات التربي ػ ػػة وتط ػ ػػوير
اإلمكانيات الفنية الخاصة بذلؾ.

 تنس ػػيؽ الجيػػػود الخاص ػػة بتػػػدريب الع ػػامميف عمػػػى مس ػػتوى ال ػػو ازرة والم ػػديريات فػػػي الب ػ ػرامج
المختمفة بالتعاوف مع اإلدارة العامة لمتدريب واإلشراؼ التربوي.

 جم ػػع ورص ػػد األنظم ػػة والتعميم ػػات التربوي ػػة ب ػػالو ازرة وتح ػػديثيا دوريػ ػاً بالتع ػػاوف م ػػع الجي ػػات
المعنية.
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 إص ػػدار التق ػػارير والمنش ػػورات اإلحص ػػائية والبيان ػػات التربوي ػػة ورقيػ ػاً والكترونيػ ػاً ع ػػف التعم ػػيـ
العالي والتعميـ العاـ.

 المساىمة في تطوير اليياكؿ التنظيمية واعداد القوانيف واألنظمة المختمفة في الو ازرة.

 إقتراح التعديالت الالزمة عمى السياسات التربوية المتبعة لتنفيذ أىداؼ الخطط التطويرية.

 متابعة الخطط االستراتيجية التربوية اقميميػاً ودوليػاً مػف خػالؿ توصػيات المػؤتمرات والنػدوات
وتبػ ػػادؿ الخب ػ ػرات ف ػ ػػي المجػ ػػالت التربويػ ػػة المختمف ػ ػػة لممسػ ػػاىمة فػ ػػي تط ػ ػػوير نظػ ػػاـ التعم ػ ػػيـ

الفمسطيني.

 اإلشراؼ عمى منيجية جمع البيانات اإلحصائية وحوسبتيا.

 إعداد الدراسات التربوية النظرية والتطبيقية وتقييـ الخطط والمشاريع التي يجري تنفيذىا.

 جم ػػع الوث ػػائؽ والكت ػػب التربوي ػػة والمج ػػالت العممي ػػة والد ارس ػػات والبح ػػوث العممي ػػة والتربوي ػػة
وتنظيميا لتسييؿ استخداميا لإلفادة.

 تطوير قواعد البيانات في اإلدارات العامة بالو ازرة ومديريات التربيػة وتػدريب العػامميف عمػى
استخداميا.

 المسػػاىمة فػػي تنميػػة ميػػارات التخطػػيط والبحػػث العممػػي بمػػا يمبػػي حاجػػات الػػو ازرة والنظػػاـ
التعميمي.

 المساىمة في بناء قواعد البيانات النوعية والكمية والتخصصية في قطاع التعميـ العػالي فػي
الو ازرة والعمؿ عمى تحديثيا دورياً.

خامساً -مهام وواجبات االدارة العامة لممشاريع:
بػػالرجوع الػػى موقػػع الػػو ازرة اإللكترونػػي ( )www.mohe.psتبػػيف بػػأف واجبػػات وميػػاـ اإلدارة العامػػة
لممشاريع تتمثؿ في النقاط التالية:
 نقاش مع المانحيف حوؿ أولويات واحتياجات الو ازرة.
 العمؿ عمى ترجمة االحتياجات إلى مقترحات مشاريع.
 إعداد المقترحات التفصيمية لممشاريع.

 متابعة تنفيذ المشاريع واعداد التقارير الدورية والتقييـ.
 تطوير نظاـ إدارة المشاريع وبناء قاعدة بيانات محوسبة خاصة بالمشاريع.

 تحضػ ػػير ب ػ ػرامج تػ ػػدريب حػ ػػوؿ إج ػ ػراءات وادارة المشػ ػػاريع ،وتػ ػػوفير الػ ػػدعـ الفنػ ػػي لػ ػػإلدارات
المختمفة.

 ضماف تطبيؽ المشاريع وربطيا في الخطة الخمسية لمو ازرة.
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 تكػػويف وجيػػة نظػػر معينػػة عػػف المشػػاريع ورفعيػػا إلػػى لجنػػة السياسػػات والتخطػػيط عنػػد اتخػػاذ
قرار تعميميا أو الغائيا أو تطويرىا.

سادساً -وحدة تكنولوجيا المعمومات:
وبػػالرجوع إلػػى موقػػع الػػو ازرة اإللكترونػػي ) )www.mohe.psاتضػػح بػػأف مفيػػوـ تكنولوجيػػا
المعموم ػػات أض ػػحى أح ػػد المػ ػوارد األساس ػػية الواج ػػب اس ػػتثمارىا م ػػف قب ػػؿ اإلدارات الحديث ػػة ألتمت ػػة
أعماليػػا اإلداريػػة والفنيػػة ولالرتقػػاء بمسػػتوى أداء تشػػكيالتيا .إذ يعتبػػر معيػػار مسػػتوى اسػػتخداـ مػوارد

تكنولوجي ػػا المعموم ػػات م ػػف المع ػػايير األساس ػػية لقي ػػاس م ػػدى التق ػػدـ اإلداري ألي مؤسس ػػة ،كم ػػا أف
االرتقاء بمستوى استخداـ موارد تكنولوجيا المعمومات يعتبر مف المياـ الرئيسة التي ال تػزاؿ تحػرص

العديد مف المؤسسات التعميمية والبحثية في دوؿ العالـ المتقدـ عمى تحقيقيا وديمومتيا.

لذلؾ قامػت و ازرة التربيػة والتعمػيـ العػالي بإنشػاء وحػدة تكنولوجيػا المعمومػات كوحػدة مسػاندة،

تقػػوـ بتقػػديـ أعمػػاؿ اإلسػػناد الفنػػي الم ػرتبط بتكنولوجيػػا المعمومػػات لكافػػة التشػػكيالت اإلداريػػة التابعػػة
لو ازرة التربية والتعميـ العالي.

أهداف الوحدة:

 تػػوفير البنيػػة التحتيػػة التكنولوجيػػة الالزمػػة لمواكبػػة التقػػدـ واإلش ػراؼ عمػػى أنظمػػة وخػػدمات
الشبكة داخؿ وخارج الو ازرة ،وربطيا بالشبكة الحكومية وشبكة االنترنت.

 أتمتة األعماؿ اإلدارية والفنية الخاصة بو ازرة التربية والتعميـ العالي.

 تطوير الخدمات اإللكترونية لدعـ األعماؿ المتعمقة بػالو ازرة والمػديريات والمػدارس والمجتمػع
اإلحصائي.

 ت ػػوفير البيان ػػات والتق ػػارير واإلحص ػػائيات الالزم ػػة ل ػػإلدارة العمي ػػا ف ػػي ال ػػو ازرة لتيس ػػير اتخ ػػاذ
الق ػ اررات المناس ػػبة والس ػػممية والمتابع ػػة المباشػ ػرة لمحالػػة التعميمي ػػة عم ػػى مس ػػتوى أف ػػرع ال ػػو ازرة

والمجتمع المحمي.

 رفع المستوى المعموماتي لطمبة المجتمع الفمسطيني وزيادة الجودة والتميز التعميمي.

 توفير بيئة تعميـ إلكترونية متكاممة تخدـ أىػداؼ و ازرة التربيػة والتعمػيـ وتيسػر فػرص وصػوؿ
الطمبة إلى مصادر المعمومات المقروءة والمطبوعة والمسموعة.
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الخدمات اإللكترونية التابعة لموحدة:
 -نظام المراسبلت الداخمية

يعػػد نظػػاـ الم ارسػػالت الداخميػػة الوسػػيمة األسػػرع واألكثػػر فعاليػػة لتناقػػؿ البيانػػات بػػيف مػػوظفي

الػػو ازرة ف ػػي ك ػػؿ مػػف مبن ػػى ال ػػو ازرة والم ػػديريات والمػػدارس ،حي ػػث اس ػػتبدؿ الطريقػػة التقميدي ػػة ف ػػي نق ػػؿ
المراسالت الورقية بطريقة إلكترونية حديثة عف طريؽ شبكة اإلنترنت موف اًر الوقت والماؿ والجيد.
 -اإلدارات المدرسية:

يعمؿ البرنامج عمى أرشػفة البيانػات الخاصػة بالمػدارس فػي المجتمػع المحمػي ،حيػث يشػمؿ

التش ػػكيؿ المدرس ػػي و بيان ػػات المعمم ػػيف و الط ػػالب و عالم ػػاتيـ و الش ػػيادات المدرس ػػية ،كم ػػا يت ػػيح
التواصؿ ألولياء األمور لممتابعة المباشرة.
 -تدريب المعممين:

يعمؿ البرنامج عمى حوسبة عممية تدريب المعممػيف الجػدد ،حيػث يشػمؿ بيانػات المشػرفيف
والمتدربيف و مواعيد المقاءات واالمتحانات و رصد العالمات.

 -إدارة امتحانات الثانوية العامة:

تػػـ تطػػوير ىػػذا البرنػػامج لخدمػػة طمبػػة الثانويػػة العامػػة حيػػث يػػتـ تسػػجيؿ الطػػالب و توزيػػع

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

 الشؤون اإلدارية:تـ تطوير البرنامج لخدمة الجية اإلدارية في الو ازرة لتسجيؿ بيانات العامميف في الو ازرة

والمديريات و المدارس و متابعة تنقالتيـ ،و تحديث بياناتيـ بشكؿ محوسب و يسير.

 -التعميم العالي:

متابعػػة إدخػػاؿ بيانػػات طػػالب امتحػػاف الشػػامؿ مػػف حيػػث عمميػػة تسػػجيؿ الطػػالب و إدخ ػاؿ

عالماتيـ و استخراج الشيادات.
 -التعميم اإللكتروني:

ييػػدؼ ىػػذا البرنػػامج إلػػى رفػػع المسػػتوى التعميمػػي لػػدى طمبػػة المجتمػػع المحمػػي عػػف طريػػؽ تزويػػدىـ
بػػالمواد اإلثرائيػػة والعمميػػة بأحػػدث التقنيػػات التكنولوجيػػة المتػػوفرة وزيػػادة ال ػرابط النفسػػي بػػيف الطػػالب

ومدارسيـ و منياجيـ.

 إدارة الموازم و المستودعات:يعػػد ىػػذا البرنػػامج قيػػد التطػػوير مػػف قبػػؿ الػػو ازرة ليخػػدـ إدارة المػوازـ و المشػػتريات بشػػكؿ عػػاـ

ومتابعػ ػػة عيػ ػػد المػ ػػوظفيف و األقسػ ػػاـ و إدارة المخػ ػػازف و المسػ ػػتودعات ،و متابعػ ػػة عمميػ ػػات الش ػ ػراء

واالستيالؾ بسيولة و يسر.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أوالً -:الدراسات العربية
ثانياً -:الدراسات األجنبية
ثالثاً -:التعقيب عمى الدراسات السابقة
رابعاً -:أوجا االستفادة من الدراسات السابقة

7.

توطئة:

اطمع الباحث عمػى العديػد مػف الد ارسػات السػابقة التػي تتعمػؽ بموضػوع الد ارسػة :عالقػة نظػـ

المعمومػػات اإلداريػػة بجػػودة الق ػ اررات اإلداريػػة ،مػػف الناحيػػة النظريػػة والميدانيػػة بشػػكؿ مباشػػر أو غيػػر
مباشػػر .حيػػث تػػـ إجػراء مسػػح مكتبػػي لمد ارسػػات السػػابقة المتعمقػػة بموضػػوع الد ارسػػة ،وتػػـ استع ارضػػيا

مقسمة إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية ،وذلؾ عمى النحو التالي:

أوالً -الدراسات العربية:
 .1دراسة (أبو تيم )2015،بعنوان( :نظم دعم الق اررات وعبلقتها بفاعمية الق اررات اإلدارية-دراسة
ميدانية عمى العاممين اإلداريين في الجامعات الفمسطينية-محافظات غزة)

ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى العالقة بيف نظـ دعـ الق اررات وفاعمية الق اررات االدارية

في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة (األزىر -االسالمية -األقصى) ،ويعد ىذا البحث مف البحوث
الميدانية التي استخدمت المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ الباحث اداة االستبانة لجمع البيانات،

وقاـ الباحث بتقسيـ مجتمع البحث الى طبقات ومف ثـ تـ اختيار عينة عشوائية مف كؿ طبقة،

حيث بمغت العينة في ىذا البحث ( )240مفردة ،تـ جمع منيـ البيانات بواسطة االستبانة حيث تـ

استرداد( )223استمارة بنسبة (.)%93
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1أف ىناؾ توجو جيد لدى العامميف في الجامعات وتقارب في آرائيـ نحو ادراؾ االدارة العميا
ألىمية استخداـ نظـ دعـ الق اررات.

 .2أف االمكانات المادية مثؿ المعدات واجيزة الحاسوب تتالءـ مع متطمبات العمؿ.

 .3أف الجامعات تقوـ باستقطاب طواقـ وافراد مؤىميف ومتخصصيف ذوي كفاءة وخبرة يعالجوف
المشاكؿ واالستفسارات التي تواجو العامميف في استخداـ ىذه البرامج.

 .4تتمتع الجامعات بوجود ىيكؿ تنظيمي واضح يدعـ نظـ دعـ الق اررات.
 .5استخداـ نظـ دعـ الق اررات يزيد مف دقة المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات االدارية والذي
بدوره يزيد مف فاعمية الق اررات اإلدارية.

 .6الق اررات المتخذة والمدعومة مف نظـ دعـ الق اررات تعمؿ عمى تقميؿ التكاليؼ ويترتب عمييا
منع وجود نزاعات بيف العامميف ،وتوفر الوقت والجيد.

 .7توجد فروؽ ذات داللة احصائية حوؿ واقع نظـ دعـ الق اررات في الجامعات الفمسطينية في
قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور.

 .8وجود فروؽ حوؿ واقع نظـ دعـ الق اررات تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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وقد خرج البحث بتوصيات عدة أهمها:
 .1زيادة دعـ االدارة العميا والذي يكوف مف خالؿ تقديـ االحتياجات الالزمة لمتغمب عمى
المعيقات التي تعترض نظـ دعـ الق اررات.

 .2تشجيع العامميف وتحفيزىـ وتكثيؼ الدورات التدريبية والتي تتعمؽ بنظـ دعـ الق اررات وجعميا
بصفة دورية.

 .3العمؿ عمى تعزيز تسييؿ االتصاالت االدارية بيف الدوائر وتعزيز منح سمطات مناسبة
لمموظفيف تساعدىـ عمى اتخاذ ق اررات ميمة.

 .4العمؿ عمى تبني أسموب الالمركزية عند اتخاذ الق اررات مع ضماف اشراؾ الموظفيف بشكؿ
أكبر عند اتخاذ الق اررات.

 .5ضرورة اتخاذ الق اررات في الوقت المناسب ودوف أي تأخير لموصوؿ بشكؿ أكبر لق اررات
فعالة.

 .2دراسة (الغرباوي )2014 ،بعنوان( :نظم المعمومات الصحية المحوسبة وعبلقتها باألداء

الوظيفي-دراسة ميدانية عمى م اركز وكالة الغوث الصحية األولية في قطاع غزة)

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نظـ المعمومات الصحية المحوسبة وعالقتيا باألداء

الوظيفي وىي دراسة ميدانية عمى مراكز وكالة الغوث لمرعاية الصحية األولية في قطاع غزة،

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وقاـ الباحث باستخداـ طريقة الحصر الشامؿ لجميع

الموظفيف ،حيث شممت الدراسة ( )9مراكز مف أصؿ ( )21مكز صحي يستخدـ نظـ المعمومات
الصحية المحوسبة في قطاع غزة ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ،حيث تـ استرجاع

( )216استبانة مف أصؿ ( )270استبانة تـ توزيعيا بنسبة استرداد بمغت .%80
وقد أظهرت الدراسة نتائج اهمها:
 .1وجود درجة عالية مف الموافقة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة فيما يخص اإلمكانات المتاحة
الستخداـ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة ،تطبيقات نظـ المعمومات الصحية المحوسبة

المستخدمة ومستوى األداء الوظيفي لمعامميف في المراكز الصحية.

 .2وجود عالقة ايجابية بيف نظـ المعمومات الصحية المحوسبة واألداء الوظيفي في مراكز
وكالة الغوث الصحية في قطاع غزة.

 .3عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ اإلمكانات المتاحة
الستخداـ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة تعزى لمتغيرات (الجنس ،المؤىؿ العممي،

ومجاؿ العمؿ).
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 .4عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ مستوى األداء
الوظيفي لمعامميف تعزى لمتغيرات ( الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي وسنوات الخبرة).

توصمت الدراسة لمجموعة من التوصيات أهمها:
 .1االىتماـ بتوفير شبكات حديثة تمتاز بسرعة االتصاؿ.

 .2انشاء قسـ فني متخصص بنظـ المعمومات الصحية المحوسبة.

 .3عقد الدورات التدريبية في مجاؿ استخداـ نظـ المعمومات الصحية.
 .4زيادة دعـ االدارة العميا لممستخدميف مف خالؿ تشجيعيـ عمى استخداـ نظـ المعمومات
الصحية المحوسبة.

 .5ضرورة اشراؾ العامميف في عممية تصميـ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة.
 .6زيادة الرقابة الفعالة مف قبؿ االدارة العميا عمى كافة العمميات.

 .7توفير بريد الكتروني خاص لكؿ موظؼ داخؿ المركز الصحي.
 .8استخداـ نظـ قواعد المعرفة والنظـ الخبيرة في مجاالت صناعة الق اررات اإلدارية والطبية.

 .3دراسة(الطيبي )2013 ،بعنوان( :األنماط القيادية التربوية وعبلقتها بفاعمية اتخاذ القرار من
وجهة نظر العاممين-دراسة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة)

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األنماط القيادية التربوية وعالقتيا بفاعمية اتخاذ القرار مف وجية
نظر العامميف بو ازرة التربية والتعميـ العالي بمحافظات غزة ،وكذلؾ إلى معرفة العالقة بيف أنماط

القيادة التربوية وعممية اتخاذ القرار ،كما تيدؼ الدراسة أيضاً إلى تحديد تأثير كؿ مف الجنس
،المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،عمى تقديرات العامميف لنمط القيادة وعممية

اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بو ازرة التربية والتعميـ العالي ،وقد إستخدـ الباحث المنيج
الوصفي التحميمي ،وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة حيث قاـ الباحث بتصميـ استبانتيف ،األولى لتحديد

األنماط القيادية ،والثانية لقياس درجة فاعمية اتخاذ القرار ،وتكونت عينة الدراسة مف جميع العامميف

بو ازرة التربية والتعميـ العالي والبالغ عددىـ ( )255مف مديري الدوائر ورؤساء األقساـ ورؤساء

الشعب واإلدارييف ،واستخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية مف خالؿ برنامج (.)SPSS
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

 .1أف النمط الديمقراطي ىو النمط السائد لدى القيادات التربوية بو ازرة التربية والتعميـ العالي يميو
النمط الترسمي ،ثـ النمط األوتوقراطي.

 .2مستوى ممارسة مديري التربية والتعميـ لعممية اتخاذ القرار وفؽ الطريقة العممية "جيد" بوزف
نسبي (.)%75

 .3وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف نمط القيادة الديمقراطي وعممية اتخاذ القرار.
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 .4وجود عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة بيف نمط القيادة الترسمي وعممية اتخاذ القرار .

 .5عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات العينة حوؿ األنماط
القيادية التربوية بو ازرة التربية والتعميـ العالي تعزى لممتغيرات التصنيفية لمدراسة

(الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة).

 .6عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات العينة حوؿ فاعمية اتخاذ
القرار لدى القيادات التربوية بو ازرة التربية والتعميـ العالي تعزى لممتغيرات التصنيفية

لمدراسة (الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة).
توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

 .1تزويد القادة التربوييف بنتائج الدراسات النظرية والميدانية التي تؤكد العالقة اإليجابية بيف
األنماط القيادية وفاعمية اتخاذ القرار.

 .2ضرورة اختيار القيادة التربوية مف ذوي الكفاءة والقدرات القيادية المناسبة ،ووضع الرجؿ
المناسب في المكاف المناسب.

 .4دراسة(حبلسة )2013 ،بعنوان (:مدى مبلءمة مخرجات أنظمة المعمومات المحاسبية
اإللكترونية لمتطمبات متخذي الق اررات اإلدارية-دراسة تطبيقية عمى الشركات الندرجة في بورصة

فمسطين لؤلوراق المالية)

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى مساىمة أنظمة المعمومات المحاسبية اإللكترونية في
جعؿ مخرجاتيا مف المعمومات المحاسبية والتقارير والقوائـ المالية يتوافر فييا الخصائص النوعية

لممعمومات المحاسبية لتمبي احتياجات متخذي الق اررات إدارية ،ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الد ارسة تـ
تصميـ استبانة ووزعت عمى جميع أفراد مجتمع وعينة الدراسة المتمثؿ في الشركات المدرجة في

بورصة فمسطيف لألوراؽ المالية وعددىا ( )48شركة ،وقد تـ اعتماد المنيج الوصفي التحميمي ليذه

الدراسة وأسموب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة.

وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج تتمخص في اآلتي:
 .1تساىـ أنظمة المعمومات المحاسبية اإللكترونية في مالءمة مخرجاتيا مف المعمومات والتقارير
والقوائـ المالية ،لتمبي احتياجات متخذي الق اررات .

 .2تساىـ أنظمة المعمومات المحاسبية اإللكترونية في تقديـ معمومات محاسبية واضحة ومفيومة
تساعد في ترشيد اتخاذ الق اررات.
 .3يساىـ فيـ مخرجات أنظمة المعمومات المحاسبية اإللكترونية في جعؿ اتخاذ الق اررات أم اًر
ميس اًر.
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 .4خاصية المالءمة تمثؿ نسبة (،)%82.15حيث تساىـ أنظمة المعمومات المحاسبية
اإللكترونية في إيصاؿ المعمومات المحاسبية في الوقت المناسب ،وتنتج معمومات محاسبية
تتسـ بالشفافية ،وتساعد في تقييـ األحداث التي حدثت في الماضي.
 .5خاصية الموثوقية تمثؿ نسبة ( )%80.22حيث يتـ عرض التقارير والقوائـ المالية حسب
المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا ،وتساىـ في توفير معمومات محاسبية تتسـ بالحيادية وغير
متحيزة وتتطابؽ الواقع الحالي.
وقد توصمت الدراسة إلي عدد من التوصيات أهمها:
.1ضرورة توفير المزيد مف المتطمبات األساسية والضرورية لمخرجات أنظمة المعمومات
المحاسبية اإللكترونية مف المعمومات والتقارير والقوائـ.
 .5دراسة(حسونة )2012 ،بعنوان(:معوقات استخدام األساليب الكمية وعبلقتها بجودة الق اررات

اإلدارية-دراسة ميدانية لمبنوك العاممة في فمسطين)

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ معوقات استخداـ األساليب الكمية وعالقتيا بجودة

الق اررات اإلدارية في البنوؾ العاممة في فمسطيف مف خالؿ التعرؼ عمى مستوى معرفة المديريف
باألساليب الكمية ،ومدى حاجتيـ الستخداـ تمؾ األساليب ودرجة تطبيقيـ ليا في أعماليـ ،

كما تـ التعرؼ عمى مدى استخداـ أىـ األساليب الكمية  ،وشممت الدراسة عدد ( )11بنكاً مف
البنوؾ العاممة في فمسطيف ،مف خالؿ استبانة تـ تصميميا ليذا لغرض أجابت عمييا عينة

طبقية عشوائية والبالغ عددىا ( )300استبانة مف أصؿ ( )380استبانة تـ توزيعيا عمى عدد
مف المدراء والمسؤوليف العامميف في البنوؾ العاممة في فمسطيف بنسبة( )%79مف اجمالي

االستبيانات التي تـ توزيعيا.
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1وجود عالقة طردية بيف المتغيرات المستقمة" مدى المعرفة باألساليب الكمية ،ومدى الرغبة في
التعرؼ عمى األساليب الكمية  ،ومدى حاجة العمؿ الستخداـ األساليب الكمية واالستفادة

منيا ،واألساليب المستخدمة في اتخاذ القرار ،ومدى دعـ اإلدارة العميا الستخداـ األساليب

الكمية ،ومدى توفر اإلمكانيات المادية الستخداـ األساليب الكمية ،وبيف جودة الق اررات

اإلدارية .

 .2وجود عالقة عكسية بيف أسموب التجربة والخطأ في اتخاذ الق اررات اإلدارية وبيف جودة الق اررات
اإلدارية.
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كما توصمت الدراسة الى بعض التوصيات أهمها:
.1االىتماـ بالبعد التعميمي والتدريبي ،وتكثيؼ تدريب مدراء المصارؼ.
.2إنشاء مراكز بحوث مختصة لتطوير وتطوير األساليب الكمية بما يتوافؽ مع القطاع
المصرفي.
 .6دراسة (فرج اهلل )2011 ،بعنوان( :دور المعمومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات اإلدارية في

ظل ظروف عدم التأكد -دراسة تطبيقية عمى البنوك العاممة بقاع غزة)

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تمعبو المعمومات المحاسبية في تخفيض درجة عدـ التأكد

المحيطة بعممية اتخاذ الق اررات ،واعداد قائمة بالمعايير التي تساعد اإلدارة عمى اتخاذ الق اررات
اإلدارية في ظؿ ىذه الظروؼ ،باإلضافة إلى معرفة طبيعة وقوة العالقة بيف جودة المعمومات

المحاسبية والظروؼ والمتغيرات المحيطة بعممية اتخاذ الق اررات ،ودراسة الخصائص والمتطمبات
التي يجب مراعاتيا في المعمومات المحاسبية لمواجية االحتياجات اإلدارية ،وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ

الدراسة عمى المصارؼ(البنوؾ) التجارية العاممة بقطاع غزة

وقد اعتمد الباحث في جمع البيانات المتعمقة بالموضوع عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات
الصمة ،ومف خالليا تـ الحصوؿ عمى البيانات الثانوية والتي شكمت اإلطار النظري لمدراسة .أما
اإلطار العممي فقد اعتمد عمى إعداد استبانة تـ تصميميا ليذا الغرض ،حيث تـ توزيعيا عمى عينة

الدراسة البالغة ( )116مفردة ،تـ اختيارىا بأسموب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة ،وقاـ الباحث
باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي واجراء التحميالت اإلحصائية الالزمة ،واختبار فرضيات

الدراسة .باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي .SPSS
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

.1أف المعمومات المحاسبية تساعد متخذي الق اررات في البنوؾ التجارية العاممة بقطاع غزة عمى
تخفيض حالة عدـ التأكد المحيطة بعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية ،وبالتالي اتخاذ ق اررات

رشيدة.
.2توافر خصائص الجودة في المعمومات المحاسبية التي يتـ االعتماد عمييا في اتخاذ الق اررات
اإلدارية في ظؿ ظروؼ عدـ التأكد في المصارؼ(البنوؾ) التجارية العاممة بقطاع غزة.

ٍ
وكاؼ في عممية اتخاذ الق اررات
.3عدـ استخداـ البنوؾ التجارية لألسموب العممي بشكؿ كبير
اإلدارية في ظؿ ظروؼ عدـ التأكد ،خصوصا األساليب الكمية وبحوث العمميات.
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كما أنها قد توصمت إلي مجموعة من التوصيات:
.1زيادة االىتماـ بالمعمومات المحاسبية التي تساعد عمى إجراء المقارنات والتنبؤات المستقبمية.
.2ضرورة اىتماـ اإلدارة بأف يتـ اتخاذ الق اررات اإلدارية بعد تحميؿ البيئة المحيطة.
.3االعتماد عمى الطرائؽ العممية في اتخاذ الق اررات اإلدارية وخاصة في ظؿ ظروؼ عدـ التأكد.
 .7دراسة (اسماعيل )2011 ،بعنوان( :خصائص نظم المعمومات أثرها في تحديد خيار المنافسة

اإلستراتيجي في اإلدارتين العميا والوسطى -دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية العاممة في
قطاع غزة)

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى خصػػائص نظػػـ المعمومػػات وأثرىػػا فػػي تحديػػد خيػػار المنافسػػة

االسػػتراتيجي فػػي اإلدارتػػيف العميػػا والوسػػطى لممصػػارؼ التجاريػػة العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة وقػػد تكونػػت
عينػػة الد ارسػػة مػػف البنػػوؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي قطػػاع غػزة والبػػالغ عػػددىا ( )10مصػػارؼ ،حيػػث تػػـ

توزيع ( )67استبانة ،وقد جرى تطبيؽ المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 .1أف المصارؼ العاممة في قطاع غزة تطبؽ نظـ و تكنولوجيا المعمومات في جميع الوحدات
واألقساـ ،وتحرص عمى االستفادة القصوى مف استخدامات نظـ وتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت ،واالستفادة مف الميارات والخبرات المتوفرة لدييا واستثمار الكوادر البشرية في

مجاؿ التنمية.

 .2أظيرت أف نظـ المعمومات المستخدمة تعمؿ عمى كفاءة التنسيؽ بيف الفروع ،وتعمؿ عمى
زيادة إيرادات المصارؼ( البنوؾ).

كبير وميماً في تحقيؽ الميزة التنافسية لممصارؼ
دور
اً
 .3أثبتت الدراسة أف لنظـ المعمومات اً
العاممة في قطاع غزة.

 .4أظيرت الدراسة وجود وعي لدى المصارؼ بأىمية أمف وسرية العمالء لممحافظة عمى أمواؿ
المودعيف.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1تعميػ ػػؽ وعػ ػػي وأدراؾ المس ػ ػؤوليف فػ ػػي المصػ ػػارؼ لمتحػ ػػديات الكبي ػ ػرة والمعوقػ ػػات المسػ ػػتمرة
والمنافسة الشديدة.

 .2ضػرورة أف يػػولي المسػؤولوف اىتمامػاً ازئػػداً لػنظـ المعمومػػات وتكنولوجيػا المعمومػػات ،والعمػػؿ
عمى إنشاء إدارة متخصصة لنظـ المعمومات.
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 .3العمػػؿ عمػػى رفػػع كفػػاءة نظػػـ المعمومػػات ومكونػػات نظػػـ المعمومػػات (المعػػدات ،البرمجيػػات،
االتصاالت ،قواعد البيانات ،األفراد ،اإلجراءات).

 .8دراسة (الدويك )2010 ،بعنوان( :نظم المعمومات الصحية المحوسبة وأثرها عمى الق اررات

اإلدارية والطبية" "دراسة تطبيقية عمى مستشفى غزة األوروبي)

ىدفت الدراسة إلى تحديد اآلثار المترتبة عمػى اسػتخداـ نظػـ المعمومػات الصػحية المحوسػبة

عمػى عمميػات صػػنع القػ اررات فػػي مستشػفى غػزة األوروبػي .وتحديػػد الفػروؽ مػػا بػيف ىػػذه اآلثػار عمػػى

الق اررات اإلدارية مقارنة بالق اررات الطبية .وقد ىدفت الدراسة إلى تحميؿ الواقع الفعمي لمدى اسػتخداـ
ىػػذه الػػنظـ ضػػمف مختمػػؼ األقسػػاـ ،وأثػػر ذلػػؾ عمػػى مجػػاالت األعمػػاؿ اإلداريػػة والطبيػػة ،كمػػا ىػػدفت
إلي الكشؼ عف أىـ المعوقات والمشاكؿ التي تحد مف فعاليتا .وقداستخدـ المنيج الوصفي التحميمي

وتػػـ تصػػميـ اسػػتبانة مكونػػة مػػف( )83فق ػرة تغطػػي متغي ػرات الد ارسػػة ،ويتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف

( )187موظف ػػا وموظف ػػة ،وت ػػـ اس ػػتخداـ أس ػػموب العين ػػة الطبقي ػػة مكون ػػة م ػػف ( )140مف ػػردة بحي ػػث
تمثػػؿ( )%75مػػف مجتمػػع الد ارسػػة .تػػـ معالجػػة البيانػػات باالعتمػػاد عمػػى برنػػامج الحزمػػة اإلحصػػائية

).(SPSS
وقد خمصت الدراسة لمجموعة من النتائج:
 .1بمغ عدد أفراد العينة اإلدارية والطبية والذيف يستخدموف نظػـ المعمومػات الصػحية المحوسػبة
في عمميـ ( )121مف أصؿ ( )128فرداً أي نسبة ()%94حيث إنيا مؤشر الرتفػاع نسػبة
استخداـ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة.

 .2أف نظػػاـ المعمومػػات الصػػحي المحسػػوب المسػػتخدـ حاليػػا فػػي مستشػػفى غػزة األوروبػػي يػػؤثر
بصػػػورة جيػػػدة عمػ ػػى مجػ ػػاالت األعمػ ػػاؿ الطبيػػػة واإلداريػ ػػة وك ػػذلؾ عمػػػى الق ػ ػ اررات اإلداريػػػة

والطبية.

 .3إف نظاـ المعمومات الصحي المحوسب المستخدـ حاليا لو تػأثير فعػاؿ عمػى عمميػة صػناعة
الق اررات الطبية حيث إنو يقوـ بتحسيف نوعية الق اررات المتخذة.

 .4يوجد فروؽ بيف مسػتويات تػأثير نظػـ المعمومػات الصػحية المحوسػبة عمػى القػ اررات اإلداريػة
مقارنة بالق اررات الطبية ،والفروؽ لصالح الق اررات اإلدارية.

 .5وجػػود معوقػػات تحػػد مػػف فعاليػػة ىػػذه الػػنظـ منيػػا ضػػعؼ االعتمػػادات الماليػػة ،وعػػدـ تػػوفر
الت ػ ػػدريب الكػػ ػػافي ،ونقػػ ػػص الرؤيػػ ػػة نحػػ ػػو ضػ ػ ػػرورة التخطػ ػ ػػيط الش ػ ػػامؿ لتطبيقػػ ػػات الصػػ ػػحة
اإللكترونية.

 .6إف نظ ػػاـ المعموم ػػات الص ػػحي المحوس ػػب المس ػػتخدـ حالي ػػا ل ػػو ت ػػأثير فع ػػاؿ عم ػػى مج ػػاالت
األعماؿ اإلدارية مف حيث تسييؿ عمميات إعداد التقارير والبرامج الممفات.
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 .7إف نظػػاـ المعمومػػات الصػػحي المحوسػػب لػػو تػػأثير فعػػاؿ فػػي عمميػػة صػػنع الق ػ اررات اإلداريػػة
حيث إنو يوفر المعمومات الدقيقة والضرورية لصنع القرار.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات:
 .1تقوية الرؤية اإلستراتيجية نحػو ضػرورة التخطػيط الشػامؿ والطويػؿ األجػؿ لتطبيقػات الصػحة
اإللكترونية ،ووضع الصحة اإللكترونية عمى رأس األولويات الوطنية.

 .2ضرورة العمؿ عمى بناء منظومة صحية اإللكترونية متكاممة عمى مستوى الوطف.
 .3ربط المستشفيات مع بعضيا البعض عف طريؽ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة.

 .4ال ػ ػػتخمص م ػ ػػف المم ػ ػػؼ الص ػ ػػحي ال ػ ػػورقي ت ػ ػػدريجياً ،والب ػ ػػدء بتنفي ػ ػػذ نظ ػ ػػاـ الس ػ ػػجؿ الص ػ ػػحي
اإللكتروني.

 .5عقد الدورات التدريبية لجميع الموظفيف والتركيز عمى إدامة ىذه الدورات.

 .9دراسة (الشوبكي )2010 ،بعنوان( :العبلقة بين نظم دعم القرار واعادة الهندسة في

الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة)

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى العالقة بيف نظـ دعـ القرار واعادة اليندسة في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،وقد استخدمت المنيج الوصفي التحميمي ،وقاـ الباحث باستخداـ

طريقة العينة الطبقية العشوائية ،تـ توزيع ( )500استبانة عمى عينة الدراسة ،استرجع منيا ()449

استبانة بنسبة (.)%89.8
وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها:
 .1وجود دعػـ مػف قبػؿ االدارة العميػا ،واعتمادىػا عمػى اسػتخداـ نظػـ دعػـ القػ اررات ،مػف خػالؿ
تشخيص المشاكؿ وتشجيع العامميف وتحفيزىـ.

 .2وجػػود عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )α ≥0.05بػػيف نظػػـ دعػػـ الق ػرار
واعادة اليندسة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

 .3بين ػػت ب ػػأف االمكان ػػات التنظيمي ػػة المتاح ػػة تس ػػيؿ اس ػػتخداـ نظ ػػـ دع ػػـ القػ ػ اررات االتص ػػاالت
االدارية بيف الكميات والدوائر واألقساـ المختمفة بالجامعات.

 .4االمكانيات المادية المتاحة الستخداـ نظـ دعـ القرار في الجامعات الفمسطينية متوفرة.
 .5وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة حػػوؿ العالقػػة بػػيف

نظـ دعـ القرار واعادة اليندسة في الجامعات الفمسػطينية بقطػاع غػزة تعػزي لمتغيػر الجػنس

لصالح الذكور ،أما بالنسبة لمتغير العمر فقد وجد بأف ىناؾ فروقاً بالنسبة إلي مجالو "دعـ

اإلدارة العميا الستخداـ نظـ دعـ القرار" لدى المبحوثيف الذيف تتراوح أعمارىـ مف()55-45
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و ( )55س ػػنة ف ػػأكثر ،ووج ػػود ف ػػروؽ بالنس ػػبة لمتغي ػػر المس ػػتوى التعميم ػػي ،واس ػػـ الجامع ػػة،
ولمتغير سنوات الخبرة.

وقد خمصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات لعل أهمها:
 .1في ظؿ عصر العولمة فإف ىذه يستدعي إعادة ىندسة الجامعػات الفمسػطينية التػي ال يوجػد
لػػدييا توجػػو إلعػػادة اليندسػػة ،وتشػػجيع الجامعػػات التػػي لػػدييا طمػػوح إلعػػادة اليندسػػة بػػأف
يحدث ىذا التغير في أسرع وقت ممكػف ،لػذ فػإف مػف الضػروري عمػى الجامعػات عنػد إعػادة
ىندسة عممياتيا أف تقػوـ بتطػوير البنيػة التحتيػة لتكنولوجيػا المعمومػات بصػورة عامػة ،ونظػـ

دعـ القرار بصورة خاصة ،وتعزيز ودعـ اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية بقطاع غػزة
بنظـ دعـ القرار.

 .2تش ػػجيع الع ػػامميف م ػػف خ ػػالؿ ت ػػوفير الك ػػادر البش ػػري ال ػػالزـ لتنفي ػػذ عممي ػػة نظ ػػـ دع ػػـ القػ ػرار
وتشخيص المشاكؿ والتغمب عمى المعيقات التي تعترض تطوير ىذه النظـ.

 .10دراسة (الحمبي )2010 ،بعنوان( :نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأثرها عمى البلمركزية
-دراسة 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 تـ تصميـ استبانة تتكوف مف ( )62فقرة ،وقد تـ
توزيع االستبانة عمى ( )104مف الموظفيف  ،استرجع ( )79وتـ االعتماد عمى الحزمة اإلحصائية

(.)SPSS

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1أف متطمبػػات نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المحوسػػبة (الماديػػة ،البرمجيػػة ،البشػرية ،التنظيميػػة)
تتمتع بكفاءة عالية مف وجية نظر المبحوثيف.

 .2وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف نظـ معمومات اإلدارية المحوسبة الالمركزية في و ازرة
المالية.

 .3عػػدـ وجػػود عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية حػػوؿ أثػػر نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المحوسػػبة عمػػى

الالمركزيػػة فػػي و ازرة الماليػػة فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزى لممتغي ػرات الديمغرافيػػة(:الجػػنس ،العمػػر،
الخبرة ،المؤىؿ الوظيفي المستوى العممي).

وخمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1العمؿ عمى تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجات العمؿ.

 .2ضرورة تحسيف الشبكة في الدائرة مف حيث السرعة لمتطمبات العمؿ.

8.

دور فػػي
 .3ضػػرورة تطػػوير نظػػاـ المعمومػػات اإلداري المحوسػػب مػػف جانػػب إعطػػاء المرؤوسػػيف اً
عممية اتخاذ الق اررات.

 .11دراسة (النجار وآخرون )2010 ،بعنوان( :المعمومات وأثرها في مستويات اإلبداع -دراسة
ميدانية في شركات التأمين األردنية)

ىدفت ىذه الدراسة إلي أف نظـ المعمومات تؤدي دو ار محوريا في تنافسية الشركات ،التػي

مػػف خالليػػا يمكػػف لمشػػركة أف تحقػػؽ مي ػزة تنافسػػية عاليػػة ،خصوصػػا عنػػدما ينظػػر إل ػى المعمومػػات
بوصػػفيا مػػورداً أساسػػياً مػػف م ػوارد المنظمػػة ،لػػذا فقػػد حػػاوؿ الباحثػػاف تعريػػؼ تػػأثير نظػػـ المعمومػػات

بأنواعيػػا المختمفػػة فػػي مسػػتويات اإلبػػداع فػػي شػػركات التػػأميف األردنيػػة المسػػجمة فػػي بورصػػة عمػػاف،

حيػػث تمثمػػت نظػػـ المعمومػػات فػػي أن ػواع الػػنظـ المختمفػػة ،فػػي حػػيف تمثمػػت مسػػتويات اإلبػػداع عمػػى
المستوى الفردي ،واإلبداع عمى مستوى الجماعات ،واإلبداع عمى مستوى المنظمات.
وقد شكمت عينة الدراسة ( )14شركة تأميف تمثؿ  %50مف مجتمع الدراسة البالغ ( )28شركة
تأميف مدرجة في بورصة عماف.

وقد توصمت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:
 .1تبػػيف أف مسػػتويات اإلبػػداع فػػي جميعيػػا فػػي شػػركات التػػأميف األردنيػػة قػػد تػػأثرت بػأنواع نظػػـ
المعموم ػػات المختمف ػػة ،وعمي ػػو نقب ػػؿ بوج ػػود ت ػػأثير ذي دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى معن ػػوي
 α≤0.01لنظـ المعمومات المختمفة في مستويات اإلبداع في شركات التأميف األردنية.

 .2فسرت أنواع نظـ المعمومات ( )4 ،68مف التبايف في اإلبداع عمى المستوى الفردي.
 )%4 ،65( .3مف التبايف في اإلبداع عمى المستوى الجماعي.
 )%4 ،54( .4مف التبايف في اإلبداع عمى مستوى المنظمة ػ
وقد توصمت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات:

 .1تقديـ الحوافز المادية والمعنوية لمعامميف في شركات التأميف األردنية لتشجيع العامميف عمى
اإلبداع في العمؿ.

 .2ترسيخ القناعة لدى اإلدارة العميا بضرورة االىتماـ بالنظـ التي تحقؽ اإلبداع عمى مستوى
المنظمة.

 .3العم ػػؿ عم ػػى ت ػػوفير مػ ػوارد ال ػػنظـ المختمف ػػة الالزم ػػة لزي ػػادة كف ػػاءة نظ ػػـ المعموم ػػات المختمف ػػة
وفاعميتيا.
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 .12دراسة (القرشي )2010 ،بعنوان( :أثر نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة

العاممين -دراية ميدانية لعينة من العاممين في شركة (واي) لمهاتف النقال)

في أداء

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى أث ػػر نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة المحوس ػػبة ف ػػي أداء

العامميف في شركة (واي) لمياتؼ النقػاؿ فػي الجميوريػة اليمنيػة ،ولتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة تػـ تطػوير
وتصػػميـ االسػػتبانة لغػػرض جمػػع البيانػػات وتوزيعيػػا عمػػى أفػراد العينػػة البػػالغ عػػددىـ ( )124موظفػاً،

وق ػػد ت ػػـ اس ػػتخداـ الرزم ػػة اإلحص ػػائية لمعم ػػوـ االجتماعي ػػة ( )SPSSلتحمي ػػؿ البيان ػػات ،واس ػػتخدمت

األساليب اإلحصائية الوصفية لمعرفة تصورات أفراد العينة ألبعاد نظـ المعمومات واألداء الػوظيفي،

وتحميػػؿ االنحػػدار المتعػػدد الختبػػار صػػالحية نمػػوذج الد ارسػػة وأثػػر المتغي ػرات المسػػتقمة فػػي المتغيػػر

التابع ،وتحميؿ التبايف األحادي.

وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:
 .1أف تصورات المبحوثيف تجاه مستمزمات تشغيؿ نظاـ المعمومات جاءت بدرجة مرتفعة.
 .2أف تصورات المبحوثيف تجاه األداء الوظيفي جاءت بدرجة مرتفعة.

 .3وج ػ ػػود أث ػ ػػر المس ػ ػػتمزمات الرئيس ػ ػػة إلدارة وتش ػ ػػغيؿ نظ ػ ػػـ المعموم ػ ػػات المحوس ػ ػػبة (المادي ػ ػػة،
والبرمجية ،والبشرية) في األداء الوظيفي.

 .4أظي ػػرت الد ارس ػػة وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف تص ػػورات المبح ػػوثيف لمس ػػتمزمات
تشػػغيؿ نظػػـ المعمومػػات ،تعػػزى لممتغي ػرات الديموغرافيػػة( :الجػػنس ،المؤىػػؿ العممػػي ،الخب ػرة،

المستوى الوظيفي).

 .5وأظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تصورات المبحوثيف لألداء الوظيفي،
تعزى لممتغيرات الديموغرافية( :الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة ،المستوى الوظيفي).
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1التأكيد عمى دعـ اإلدارة العميا لممستخدميف مف خالؿ تشجيعيـ عمى استخداـ النظاـ ،وتفيـ
احتياجاتيـ المختمفة ،واستطالع آرائيـ حػوؿ المشػكالت التػي تػواجييـ عنػد اسػتخداـ النظػاـ

حتى يتـ التغمب عمييا.

 .2باإلضػػافة إلػػى االسػػتم اررية فػػي تزويػػد القسػػـ المس ػؤوؿ عػػف نظػػاـ المعمومػػات بالمسػػتمزمات
الضرورية لكي يستطيع القياـ بواجباتو عمى أكمؿ وجو.

 .3االستمرار في توفير البرمجيات التي تمبي احتياجات مختمػؼ المسػتخدميف والتػي تػتالءـ مػع
األجيزة والشبكات المستخدمة في العمؿ.
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 .4عقد دورات لممستخدميف تتعمؽ بتكنولوجيا المعمومات والبرمجيات التشغيمية والتطبيقية لزيادة
إدراؾ المسػػػتخدميف لقػػػدرات األجي ػ ػزة والبرمجيػ ػػات المس ػػتخدمة ،وع ػػدـ التركيػ ػػز عمػػػى كيفيػ ػػة
استخداميا فقط.

 .13دراسة (العمري )2009 ،بعنوان(:أثر نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى أداء العاممين
في شركة االتصاالت الفمسطينية)

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى أث ػػر نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة المحوس ػػبة عم ػػى أداء

العػػامميف فػػي شػػركة االتصػػاالت الفمسػػطينية ،ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ تصػػميـ وتطػػوير اسػػتبانة
تتكوف مف ( )60فقرة لغرض جمع البيانات وقيػاس متغيػرات الد ارسػة ،ولقػد تػـ توزيػع االسػتبانة عمػى

أف ػراد العينػػة البػػالغ عػػددىـ ( )360موظفًػػا ،وتػػـ االعتمػػاد عمػػى الحزمػػة اإلحصػػائية  SPSSلمقيػػاـ
بالتحميؿ اإلحصائي.
وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
 .1وجػػود أثػػر ذى داللػػة إحصػػائية لمتطمبػػات تشػػغيؿ وادارة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة (الماديػػة،
البرمجية ،البشرية ،التنظيمية) عمى أداء العامميف في شركة االتصاالت.

 .2بينػػت بػػأف أف ػراد العين ػػة موافقػػوف عمػػى أف المسػػتمزمات البرمجي ػػة لػػنظـ المعمومػػات االداري ػػة
المحوسبة كانت جيدة.

 .3أف المستمزمات التنظيمية لنظـ المعمومات االدارية المحوسبة كانت جيدة .

 .4وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تصػػورات المبحػػوثيف حػػوؿ موضػػوع الد ارسػػة تعػػزى
لممتغيػ ػ ػرات الديموغرافي ػ ػػة( :المس ػ ػػتوى ا لعمم ػ ػػي ،س ػ ػػنوات الخبػ ػ ػرة ،مك ػ ػػاف العم ػ ػػؿ ،المس ػ ػػتوى
الوظيفي).
كما توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في مجاؿ نظـ المعمومات اإلدارية.
 .2االىتماـ بتوفير شبكات حديثة وحؿ مشاكميا مثؿ بطػء االتصاالت.

 .3عقد دورات لممستخدميف تتعمؽ بتكنولوجيا المعمومات والبرمجيات التشغيمية والتطبيقية.
 .4مشاركة العامميف في عممية تصميـ نظـ المعمومات اإلدارية وتطويرىا.
 .5العمؿ عمى إتاحة المعمومات لممستخدميف بما يمبي احتياجات العمؿ.

 .14دراسة (رمضان )2009 ،بعنوان(:أثر استخدام نظم مساندة الق اررات عمى تطوير األداء-
دراسة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم محافظات قطاع غزة)

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر نظـ مساندة الق اررات عمى تطػوير األداء فػي و ازرة التربيػة

والتعميـ – محافظات غزة ،ومف خالؿ مراجعة اإلسيامات العممية في ىذا المجاؿ تـ صياغة نموذج
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الدراسة حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )230موظفاً يعمموف في الوظائؼ اإلشػرافية ،وكانػت نسػبة

االس ػػتجابة ( ،)% 81وت ػػـ االعتم ػػاد عم ػػى الحزم ػػة اإلحص ػػائية  SPSSالتحمي ػػؿ اإلحص ػػائي ،وت ػػـ

اسػػتخداـ األسػػاليب اإلحصػػائية المالئمػػة ،وقػػد تػػـ التأكػػد مػػف ثبػػات االسػػتبانة باسػػتخداـ طريقػػة ألفػػا

كرونباخ ،كما تـ التأكد مف صدؽ االستبانة باستخداـ معامؿ سبيرماف.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:

 .1وجود أثر لنظـ مساندة الق اررات عمى تطوير األداء تمثؿ في وجود وعي وادراؾ لػدى اإلدارة
العميا بالنسبة الستخداـ نظـ مساندة الق اررات بدرجة جيدة.

 .2وتػػوفر اإلمكانػػات الماديػػة والفنيػػة السػػتخداـ نظػػـ مسػػاندة الق ػ اررات فػػي و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ
بدرج ػػة متوس ػػطة ،م ػػع وج ػػود إمكان ػػات بشػ ػرية بدرج ػػة جي ػػدة ،وت ػػوفر مس ػػتوى تنظيم ػػي جي ػػد
الستخداـ نظـ مساندة الق اررات.

 .3أظيػػرت الد ارسػػة تنػػوع نظػػـ المعمومػػات التػػي تػػدعـ القػ اررات بدرجػػة جيػػدة مػػع قمػػة أنػواع نظػػـ
أيضا متوفرة بدرجة متوسطة.
مساندة الق اررات ،أما بالنسبة لمبرامج التدريبية فيي ً
 .15دراسة (أبو عمر )2009 ،بعنوان( :فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأثرها في

إدارة األزمات-دراسة تطبيقية عمى القطاع المصرفي في فمسطين)

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى قيػػاس مػػدى فاعميػػة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المحوسػػبة وأثرىػػا فػػي قػػدرة
المصػارؼ العاممػػة فػي فمسػػطيف عمػػى إدارة أزماتيػا .وقػػد تػػـ تصػميـ مقيػاس مكػػوف مػف سػػتة عناصػػر
وىي سرعة الحصوؿ عمى المعمومات ،سرعة اتخاذ القػ اررات ،رضػا المسػتخدـ ،مػدى مالءمػة النظػاـ

لممستويات اإلدارية ،االستجابة لمتغيػرات المسػتجدة ،أمػف المعمومػات) لقيػاس فاعميػة نظػـ المعمومػات
اإلداريػػة المحوسػػبة ،حيػػث اسػػتخدـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وطبقػػت الد ارسػػة عمػػى جميػػع البنػػوؾ
العاممة في فمسطيف والبالغ عددىا ( )21مصرفا ،وقد بمػغ مجتمػع الد ارسػة ( )348موظفػا ،حيػث تػـ
أخذ عينة طبقية عشوائية مكونة مف( )168موظفاً بواقع ()%53مف مجتمع الدراسة الكمي.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:

 .1وج ػ ػػود عالق ػ ػػة ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية ب ػ ػػيف فاعمي ػ ػػة نظ ػ ػػـ المعموم ػ ػػات اإلداري ػ ػػة وب ػ ػػيف ق ػ ػػدرة
المصارؼ(البنوؾ) العاممة في فمسطيف عمى إدارة األزمات.

 .2وقد خمصت الدراسة إلي ما نسبتو( )%66.6مف قػدرة المصػارؼ عمػى إدارة األزمػات يفسػره
فاعمية نظـ المعمومات المحوسبة.

 .3يوفر النظاـ وحدة خاصة تعمؿ عمى جمع المعمومات الخاصة باألزمات وتحميميػا وتخزينيػا

عمى قواعد البيانات ،ويوفر النظاـ حموالً معدة مسبقاً لمواجية األزمات المتوقعػة ولكػف لػيس

بالمستوى المطموب.
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وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1زيادة االىتماـ بنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة ،ألنيا تعتبر عصب العمؿ المصرفي.
 .2ضرورة توفير أجيزة احتياطية جاىزة لالستخداـ يتـ تحديثيا بصورة مستمرة.

 .3ضرورة إنشاء فرؽ عمؿ ميمتيا رصد مواطف الضعؼ والقياـ بعممية التطوير.

 .4إف المعمومات ىي جوىر العمؿ المصرفي أساسو والحفاظ عمييا يعزز مف بقاء المصارؼ.

 .16دراسة (الهزايمة )2009 ،بعنوان( :دور نظام المعمومات في اتخاذ الق اررات في المؤسسات

الحكومية -دراسة ميدانية في المؤسسات العامة لمحافظة اربد)

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إلػ ػى توض ػػيح دور نظ ػػاـ المعموم ػػات ف ػػي عممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػ اررات و أف
المعمومػػات ىػػي بيانػػات ذات معنػػى ،وتحتػػاج المنظمػػة إلػػى المعمومػػات كػػي تػػتمكف مػػف ربػػط أجزائيػػا

المختمفػػة لتحقيػػؽ أىػػدافيا ،وحتػػى تػػتمكف مػػف التكيػػؼ مػػع البيئػػة المحيطػػة بنجػػاح ،وتكػػوف المعمومػػات
ذات قيمػػة لممنظمػػة كممػػا كانػػت فائػػدتيا أكبػػر فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات والعمميػػات وىنػػاؾ خمػػس صػػفات
أساسية لممعمومات حتى تكوف ذات قيمة لممنظمة وىي :مالءمة المعمومات لمتكنولوجيا المسػتخدمة

في المنظمة ،ودقة المعمومات ،وكميتيا ،وتوقيتيا ،وسيولة الحصوؿ عمييا.

وقد أجريت دراسة ميدانية استطالعية الختبار تأثير المعمومات في اتخػاذ القػ اررات وال سػيما

في المؤسسات الحكومية ،حيث وضعت اثناف مف الفرضيات األساسية وىػي :افتػراض وجػود عالقػة
بػػيف ط ارئػػؽ جمػػع المعمومػػات وسػػرعة اتخػػاذ الق ػ اررات اإلداريػػة .وافت ػراض وجػػود عالقػػة بػػيف مالئمػػة

المعمومات وفاعمية اتخاذ الق اررات اإلدارية .وقد صػممت اسػتبانة خاصػة مػف أجػؿ التعػرؼ إلػى واقػع
تمؾ الفرضيات.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1أف نظـ المعمومات وتقنياتيا ليا دور فاعؿ في اتخاذ الق اررات في المؤسسات الحكومية،

 .2كمػػا أف ىػػذه التقنيػػات وخاصػػة الحديثػػة والمحوسػػبة ليػػا دور ميػػـ فػػي سػػرعة الحصػػوؿ عمػػى
المعمومات ،ومف ثـ سرعة اتخاذ الق اررات وىذا يرفع مف فاعمية ىذه الق اررات.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1أف يتـ االىتماـ بتصميـ نظاـ لممعمومػات لكػؿ دائػرة أو مؤسسػة واإلسػراع بمشػروع الحكومػة
اإللكترونية.

 .2التػػدريب واإلعػػداد الكػػافي لمعػػامميف فػػي القطػػاع العػػاـ عمػػى ىػػذه التقنيػػات ،لالسػػتفادة منيػػا
والتطوير.
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 .3الحػػث عمػػى إنشػػاء نظػػاـ لممعمومػػات خػػاص فػػي كػػؿ دائ ػرة عمػػى أف يكػػوف ارتباطػػو المباشػػر
بالمدير.

 .4االىتماـ بسرية ىذه المعمومات مف السرقة وتوفير األمف والحماية ليذه النظـ.

 .17دراسة (جرادات وآخرون )2009 ،بعنوان( :دور نظم المعمومات اإلدارية في جودة صناعة

الق اررات االدارية -دراسة تطبيقية في بنك اإلسكان لمتجارة والتمويل)

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى إلقػػاء الضػػوء عمػػى واقػػع نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة فػػي جػػودة عمميػػة

صػ ػػنع الق ػ ػرار اإلداري فػ ػػي بنػ ػػؾ اإلسػ ػػكاف لمتجػ ػػارة والتمويػ ػػؿ ،وأيضػ ػػا مػ ػػف أجػ ػػؿ اكتشػ ػػاؼ المشػ ػػاكؿ
والصعوبات التي تؤثر في عممية اتخاذ الق اررات ،كما تحاوؿ الد ارسػة إد ارجػو ،ودور نظػـ المعمومػات

اإلداريػػة ف ػػي ج ػػودة اتخ ػػاذ الق ػ اررات ف ػػي المص ػػرؼ(البنؾ) وق ػػد اشػػتممت عين ػػة الد ارس ػػة عم ػػى ()210
مدير.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1التأكيػػد عمػػى االرتبػػاط الوثيػػؽ بػػيف نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة وعمميػػة جػػودة صػػناعة الق ػرار
اإلداري ،واألثػػر الكبيػػر لػػنظـ المعمومػػات اإلداريػػة فػػي جػػودة صػػنع القػرار اإلداري مػػف حيػػث

(البعد الزمني ،الشكمي ،المحتوى).

 .2كفػػاءة وفاعميػػة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة الموجػػودة فػػي مصػػرؼ اإلسػػكاف لمتجػػارة والتمويػػؿ
وذلؾ مف خالؿ وجود دائرة األنظمة.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1ضػػرورة اسػػتمرار مصػػرؼ اإلسػػكاف لمتجػػارة والتمويػػؿ فػػي تطػػوير وتحػػديث نظػػـ المعمومػػات
الموجودة لديو.

 .2ضرورة عمؿ دراسات ميدانية عف نظـ دعـ الق اررات الجماعية التي تساعد فػي صػنع القػرار
مف مكاف عمؿ الموظؼ.

 .18دراسة (طبش )2008 ،بعنوان( :دور نظم وتقنيات االتصال اإلداري في خدمة الق اررات

حالة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم في قطاع غزة)

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى دور نظػػـ وتقنيػػات االتصػػاؿ اإلداري فػػي خدمػػة اتخػػاذ
القػ اررات فػػي و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ فػػي قطػػاع غػزة .ولقػػد تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وتػػـ
الرجػػوع إلػػى المصػػادر الثانويػػة واألوليػػة ،وتػػـ تصػػميـ اسػػتبانة مكونػػة مػػف ( )50فق ػرة بحيػػث تغطػػي
متغيرات الدراسة ،وكاف مجتمع الدراسة يتكوف مف ( )120موظفاً ،تتراوح درجاتيـ ما بيف مدير عاـ
ورئيس شعبة ،وقد جمع الباحث ( )90استبانة.
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وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1أظيرت الدراسة بأف واقع نظـ وتقنيات االتصاؿ المستخدمة بالو ازرة جيدة ولكنيا تحتاج الػى
تحسيف وتطوير.

 .2أظي ػػرت بػ ػأف توظي ػػؼ تقني ػػات االتص ػػاؿ الحديث ػػة يس ػػيـ ف ػػي س ػػرعة أداء المي ػػاـ وف ػػي اتخ ػػاذ
الق اررات

 .3أظيػرت الد ارسػة بػػأف أكثػر التقنيػػات المسػتخدمة فػي الػػو ازرة حسػب الترتيػػب(اليػاتؼ ،الجػواؿ،
الفاكس) ،وقمة استخداـ تطبيقات اإلنترنت (البريد اإللكتروني).

 .4بينت الدراسة أف أكثر وسائؿ االتصاؿ فعالية في اتخاذ الق اررات ىي االتصاالت الكتابية ثـ
االتصػػاالت الشػػفيية ثػػـ االتصػػاالت المصػػورة واالتصػػاؿ االلكترونػػي بينمػػا االتصػػاالت غيػػر

المفظية فإنيا غير فعالة في اتخاذ الق اررات بالو ازرة.

 .5أظيػػرت الد ارسػػة بػػأف ىنػػاؾ معوقػػات تحػػد مػػف اسػػتخداـ تقنيػػات االتصػػاؿ فػػي اتخػػاذ القػ اررات
أكثرىا معوقات تتعمؽ بتقنية االتصاؿ يمييا المعوقات الشخصية ثـ التنظيمية.

 .6بينت الدراسة بأف أكثر المقترحات أىمية في تحسيف عممية االتصاؿ واستخداـ التقنيات ىي
تنمية ميارات العامميف وتزويدىـ بالميارات الالزمة الستخداـ ىذه التقنيات.
وقد توصمت إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1نشر الوعي التقني بيف العامميف في الو ازرة واستغالؿ التقنية الحالية الموجودة في الو ازرة فػي
سرعة انجاز األعماؿ وتسييؿ عممية االتصاؿ.

 .2تنمية الموارد البشرية في مجاؿ استخداـ التقنية ،مف خالؿ نظاـ تدريبي فعاؿ.

 .3العم ػػؿ عم ػػى إنش ػػاء ش ػػبكة إنترن ػػت داخمي ػػة وت ػػوفير قاع ػػدة مركزي ػػة لمبيان ػػات تس ػػاعد متخ ػػذي
الق اررات عمى أداء أعماليـ بالسرعة والجودة المطموبة.

 .4البدء بالعمؿ بمفيوـ الحكومة اإللكترونية بيدؼ التقميؿ مف االعتماد عمى االتصاؿ الورقي.

 .19دراسة (أحمد )2007 ،بعنوان( :دور نظم المعمومات المحاسبية في ترشيد الق اررات اإلدارية
في منشآت األعمال الفمسطينية)

ىدفت ىػذه الد ارسػة إلػى بيػاف وتحميػؿ دور نظػـ المعمومػات المحاسػبية فػي إنتػاج المعمومػات
المحاسػػبية ذات الكفػػاءة والفعاليػػة ،لموفػػاء باالحتياجػػات اإلداريػػة الالزمػػة لترشػػيد القػ اررات اإلداريػػة فػػي
الشركات المساىمة في قطاع غزة.

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عػف تسػاؤالتيا ،اعتمػد الباحػث فػي جمػع البيانػات المتعمقػة

بالموضػػوع عمػػى األدبيػػات والد ارسػػات السػػابقة ذات الصػػمة ،ومػػف خالليػػا تػػـ الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات

الثانوية والتي شكمت اإلطار النظري لمد ارسػة ،أمػا اإلطػار العممػي فقػد اعتمػد عمػى إعػداد اسػتبانة تػـ
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تصميميا ليذا الغػرض ،وقػاـ الباحػث بػإجراء التحمػيالت الالزمػة واختبػار فرضػيات الد ارسػة ،ويتكػوف

مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف ش ػػركات األعم ػػاؿ والب ػػالغ ع ػػددىا ( )671ش ػػركة ،وتمثم ػػت عين ػػة الد ارس ػػة ب
( )180شركة وتـ استخدـ طريقة العينة العشوائية.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1وجػػود بعػػض مظػػاىر االنخفػػاض فػػي وضػػع أدلػػة لمحسػػابات لتحديػػد طػػرؽ إثبػػات ومعالجػػة

العمميات ،إلى جانب عدـ االىتماـ الالزـ بتطوير ميػارات العػامميف فػي المجػاؿ المحاسػبي،
مما يتطمب ضرورة اىتماـ اإلدارة بتوفير المقومات الالزمة لتشغيؿ النظاـ المحاسبي بكفاءة
وفعالية.

 .2تػػدني فعاليػػة اسػػتخداـ نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية فػػي عمميػػات التخطػػيط وترجمػػة األىػػداؼ،
ووضع السياسات لمشركة.

 .3عػػدـ تػػوفر المع ػػايير والمؤش ػرات الرقابي ػػة الالزمػػة لتحدي ػػد المشػػكمة واتخ ػػاذ الق ػ اررات الالزم ػػة
بشػػكؿ فعػػاؿ .ممػػا يسػػتدعي ضػػرورة االىتمػػاـ بتػػوفير المعمومػػات الالزمػػة لمتخطػػيط والرقابػػة
واتخاذ الق اررات الرشيدة.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات:
 .1ضػػرورة االىتمػػاـ بالعمػػؿ عمػػى تشػػجيع العػػامميف فػػي المجػػاؿ المحاسػػبي بتحسػػيف مسػػتواىـ
الفني واألكاديمي.

 .2ض ػػرورة االىتم ػػاـ والس ػػعي نح ػػو تط ػػوير األجيػ ػزة والبػ ػرامج المس ػػتخدمة ف ػػي تش ػػغيؿ النظ ػػاـ
المحاسبي.

 .3ضػػرورة االىتمػػاـ بالعوامػػؿ البيئيػػة المحيطػػة بالشػػركة وذلػػؾ بشػػكؿ عػػاـ عنػػد إعػػداد وتطػػوير
نظـ المعمومات المحاسبية.

 .4ضرورة فيـ وادراؾ العوامؿ التنظيمية الخاصة بالشػركة ،وزيػادة توعيػة اإلدارة بأىميػة تحديػد
الييكؿ التنظيمي لمشركة.

 .20دراسة (السعودي )2006 ،بعنوان" :أثر نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى أداء
العاممين في مؤسسة الضمان االجتماعي -دراسة ميدانية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعػرؼ إلػى أثػر نظػـ المعمومػات اإلداريػة المحوسػبة عمػى أداء العػامميف فػي

مؤسسػػة الضػػماف االجتمػػاعي ،ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ تصػػميـ وتطػػوير اسػػتبانة لغػػرض جمػػع
البيانػ ػػات وتوزيعيػ ػػا عمػ ػػى أف ػ ػراد العينػ ػػة البػ ػػالغ عػ ػػددىـ( ،)369وقػ ػػد تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ لتحميػ ػػؿ البيانػ ػػات
واسػػتخدمت األسػػاليب اإلحصػػائية ( ،)SPSSوتحميػػؿ االنحػػدار المتعػػدد الختبػػار صػػالحية نمػػوذج

الدراسة ،وأثر المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع.
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وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1أف تصورات المبحوثيف تجاه مستمزمات تشغيؿ نظاـ المعمومات جاءت بدرجة مرتفعة.
 .2أف تصورات المبحوثيف تجاه األداء الوظيفي جاءت بدرجة متوسطة.

 .3وجػ ػػود أثػ ػػر لممسػ ػػتمزمات الرئيسػ ػػة إلدارة وتشػ ػػغيؿ نظػ ػػاـ المعمومػ ػػات المحوسػ ػػب فػ ػػي األداء.
الوظيفي(المادية ،البشرية ،التنظيمية) في األداء الوظيفي.

 .4أظيػػرت الد ارسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لتصػػورات المبحػػوثيف لمسػػتمزمات تشػػغيؿ
نظػػاـ المعمومػػات ،تعػػزى لممتغي ػرات الديمغرافيػػة(:الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،الخب ػرة،

المستوى الوظيفي).

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1زي ػػادة دع ػػـ اإلدارة العمي ػػا لممس ػػتخدميف م ػػف خ ػػالؿ تش ػػجيعيـ عم ػػى اس ػػتخداـ النظ ػػاـ وتفي ػػـ
احتياجاتيـ المختمفة ،واستطالع آرائيـ حػوؿ المشػكالت التػي تػواجييـ عنػد اسػتخداـ النظػاـ

حتى يتـ التغمب عمييا.

 .2تزويػػد القسػػـ المس ػؤوؿ عػػف نظػػاـ المعمومػػات بالمسػػتمزمات الضػػرورية ،لكػػي يسػػتطيع القيػػاـ
بواجباتو عمى أكمؿ وجو.

 .3ت ػػوفير البرمجي ػػات الت ػػي تمب ػػي احتياج ػػات مختم ػػؼ المس ػػتخدميف والت ػػي ت ػػتالءـ م ػػع األجيػ ػزة
والشبكات المستخدمة في العمؿ.

 .4عقد دورات لممستخدميف تتعمؽ بتكنولوجيا المعمومات.

 .21دراسة (المحاسنة )2005 ،بعنوان( :أثر كفاءة نظم المعمومات في فاعمية اتخاذ الق اررات –
دراسة ميدانية في دائرة الجمارك األردنية)

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى تحمي ػػؿ أث ػػر كف ػػاءة نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة عم ػػى فاعمي ػػة اتخ ػػاذ

الق ػ اررات فػػي دائ ػرة الجمػػارؾ األردنيػػة ،وأُجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة عش ػوائية بسػػيطة عػػددىا ()250
موظفًا مف العامميف ضمف الفئة األولى والثانية المستخدميف لنظاـ المعمومات في دائرة الجمارؾ.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1أف نظـ المعمومات اإلدارية المستخدمة في دائرة الجمارؾ ذات جودة وكفاءة مرتفعة.
 .2وكذلؾ فاعمية عممية اتخاذ الق ارر جيدة ومرتفعة.

 .3وأثبتت الدراسة وجود أثر ميـ لكفاءة نظـ المعمومات اإلداريػة (بكافػة عناصػرىا :مسػتمزمات
مادية ومالية وفنية وبشرية وادارية) فػي فاعميػة عمميػة اتخػاذ القػرار (التػي تتمثػؿ فػي :تحديػد

المشكمة ،تطوير البدائؿ ،تقييـ البدائؿ ،تنفيذ البدائؿ ،الرقابة والمتابعة).
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وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1خمػػؽ جػػو مػػف المشػػاركة الفعالػػة بػػيف العػػامميف عمػػى ىػػذه البػرامج والمسػػتخدميف ليػػا مػػف أجػػؿ
تطويرىا ومتابعتيا.

 .2زيادة االىتماـ بالمستمزمات المادية والمالية والفنية لمػا ليػا مػف أثػر فػي فاعميػة عمميػة اتخػاذ
الق اررات.

 .3القياـ بدراسات أخرى مف قبؿ الباحثيف لربط نظـ المعمومات اإلدارية مع متغيرات أخرى في
ىذه الدائرة الواعدة.

 .22دراسة (أبو سبت )2005 ،بعنوان( :تقييم دور نظم المعمومات اإلدارية في صنع الق اررات
اإلدارية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة)

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ دور ىذه النظـ في عممية صنع الق اررات لدى متخػذي القػ اررات
ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية بقط ػػاع غػ ػزة .وترتك ػػز الد ارس ػػة عم ػػى استكش ػػاؼ م ػػدى وج ػػود ف ػػروؽ ب ػػيف

مكونات نظـ المعمومات اإلدارية في الجامعات (المعدات-البرمجيات-االتصاالت وقواعد البيانات-

المسػتوى التنظيمػي لػدائرة نظػػـ المعمومػات-كفػاءة األفػراد العػامميف فػي النظػػاـ) ،وقػد اسػتخدـ الباحػػث
فػي وضػع خطػة البحػث وفرضػياتو اسػتبانة لجمػع البيانػات ،وتألفػت عينػة الد ارسػة مػف ( )195متخػذ
قرار موزعة عمى الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،وتـ اعتماد العينة الطبقية في اختيػار عػدد أفػراد

العينة ،وتـ استخداـ كاي تربيع ومعامؿ ارتباط سبيرماف لمتثبت مف صحة النتائج.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1أف نظـ المعمومات الحالية ال ترتقي إلى النظـ الخبيرة حيث ال تعطي حموال لممشكالت.

 .2عدـ توفيرىا لمعمومات إحصائية خارجية ،وعدـ اتصاليا المباشػر مػع م اركػز إحصػاء داخػؿ
الوطف أو خارجو.

 .3وأف لدييـ كفاءة وخبرات إدارية وفنية تتناسب بشكؿ كبير مع األعماؿ الموكمة بيـ.
 .4وأف األجيزة المستخدمة في الجامعات حديثة وذات كفاءة عالية في الجامعات الفمسطينية.

 .5أف ىنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف جػػودة المعمومػػات ،واسػػتخداـ نظػػـ المعمومػػات فػػي عمميػػة صػػنع
الق اررات.

 .6أف البرامج المستخدمة تساعد عمى التبادؿ المرف لممعمومات بػيف مسػتخدمي النظػاـ ووجػود
تقنيات حديثة في النظـ المستخدمة بما فييا الفنية.

 .7أف ىناؾ عالقة قوية بيف المستوى التنظيمي وجودة الق اررات.
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وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1االسػػتمرار والتعزيػػز فػػي تطػػوير ورفػػع كفػػاءة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المحوسػػبة ،وذلػػؾ تبعػاً
لممستحدثات التكنولوجية.

 .2االسػػتمرار فػػي تطػػوير المسػػتوى التنظيمػػي لػػدائرة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المحوسػػبة ،وابػراز
أىمية نظـ المعمومات.

 .3الحػػرص عمػػى زيػػادة جػػودة المعمومػػات التػػي تقػػدميا نظميػػا مػػف حيػػث زيػػادة دقتيػػا وسػػرعة
الوصوؿ إلييا ومالءمتيا وكفايتيا.

 .4تطوير األفراد العامميف في النظاـ ،وذلؾ باالستمرار في رفع كفاءتيـ الفنية واإلدارية.
 .23دراسة (مناصرية )2004 ،بعنوان( :دور نظم المعمومات اإلدارية في الرفع من فعالية

عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية -دراسة حالة الشركة الجزائرية لؤللمنيوم)

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى األس ػػس الت ػػي يق ػػوـ عميي ػػا مفي ػػوـ نظ ػػاـ المعموم ػػات

اإلدارية وابراز أىمية استخداـ التقنيات الحديثة والنماذج الكمية فػي اتخػاذ القػ اررات اإلداريػة ،وتحميػؿ
وتقيػيـ نظػػاـ المعمومػػات الحػػالي فػػي الشػػركة الجزائريػػة لأللمنيػػوـ وعالقتػػو باتخػػاذ الق ػرار بيػػا ،مجتمػػع

الد ارسػة ضػػـ مجمػػوع المسػؤوليف ومتخػػذي القػرار فػػي الشػركة ،وقػػد بمػػغ عػددىـ ( )52مػػدي اًر ،تػػـ مػػف
خالليا توزيػع االسػتبانات عمػى حصػيمة المػدراء ،وقػد اسػترجع عػدد مػف االسػتبانات يبمػغ ( )48وىػي
نسبة استرجاع عالية ما نسبتو(.)92.30

وقد توصمت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها:

 .1أف متخذي الق اررات في الشركة يمتمكوف مسػتوى تعميميػاً مقبػوالً وك ٍ
ػاؼ لتقبػؿ واسػتيعاب فكػرة
إدخاؿ نظـ معمومات إدارية مبنية عمى الحاسب اآللي.

 .2والقػ اررات اإلداريػػة المتخػػذة فػػي الشػػركة ذات فعاليػػة عاليػػة حيػػث إف أغمبيػػة متخػػذي الق ػ اررات
يحرصوف عمػى تػوافر جميػع المعمومػات المتعمقػة بالمشػكالت قبػؿ اتخػاذ قػرار بشػأنيا ،حيػث

إف اتخاذ ق اررات الشركة يتـ بشكؿ سريع أما تنفيذ تمؾ الق اررات فيتـ بشكؿ متوسط.

 .3أف الشركة تتبع مع موظفييا أسموب ديمقراطي في عممية اتخاذ أي ق اررات تخص الشركة.

 .4لقػد واجػػو النظػػاـ ،صػعوبة فػػي التقبػػؿ مػػف قبػؿ العػػامميف فػػي الشػػركة خوفػا مػػف أف يسػػود نػػوع
مف البطالة بسبب النظاـ ولـ يكف ىنالؾ االستخداـ األمثؿ لمنظاـ.

 .5أف أىػػـ محػػدد لزيػػادة فعاليػػة اتخػػاذ الق ػ اررات اإلداريػػة ىػػو تػػوفر المعمومػػات المالئمػػة والكافيػػة
والدقيقة في وقتيا المناسب.
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 .6أف أنظمة المعمومات اإلدارية المعتمدة في الشركة محؿ الدراسة تسػيـ بقػدر كبيػر فػي زيػادة

دقػػة المعمومػػات فػػي الشػػركة وتػػوفر المعمومػػات وأغمبيػػا ضػػروري التخػػاذ الق ػ اررات فػػي وقػػت
سريع نسبيا ،وتجعؿ المعمومات أكثر قابمية لمقياس الكمي.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

 .1ضػػرورة السػػعي وراء مواكبػػة التطػػور لػػنظـ التكنولوجيػػة لممعمومػػات ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تطػػوير
نظاـ المعمومات في الشركة.

 .2تكثيػػؼ الػػدورات التدريبيػػة لزيػػادة كفػػاءة مسػػتخدمي النظػػاـ فػػي التعامػػؿ مػػع تكنولوجيػػا ونظػػـ
المعمومات و الوصوؿ إلي ق اررات فعالة.

 .3السػػعي وراء المحافظػػة عمػػى مسػػتوى األمػػف والرقابػػة الػػذي يتمتػػع بػػو النظػػاـ الحػػالي والعمػػؿ
عمى تطوير إجراءات السالمة تبعا لتطور النظاـ.

 .24دراسة (الفوزان )2003 ،بعنوان( :نظم المعمومات الحديثة وأثرها عمى أداء العاممين في
مصمحة الجمارك في الرياض)

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى أث ػػر نظ ػػـ المعموم ػػات عم ػػى أداء الع ػػامميف ف ػػي مص ػػمحة
الجمارؾ في الرياض ،وكذلؾ التعرؼ إلى المعوقات المؤثرة عمى استخداـ أنظمة المعمومات الحديثة

بالمصمحة ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي اعتمد عمى االستبانة كأداة لمدراسة،
وكان ػػت العين ػػة عشػ ػوائية منتظم ػػة وعػ ػددىا ( )211موظفػ ػاً م ػػف الع ػػامميف ف ػػي إدارة نظ ػػـ المعموم ػػات

اإلدارية في مصمحة الجمارؾ.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1وجود مميزات عديدة الستخداـ نظـ المعمومات الحديثة في أعماؿ مصمحة الجمارؾ منيا
الدقة ،تحسيف األداء ،تقميؿ تكاليؼ التشغيؿ.

 .2وجود معوقات إدارية ومالية وتنظيمية تواجو استخداـ نظـ المعمومات الحديثة ،منيا :عدـ
المرونة اإلدارية ،قمة كفاية وخبرة العامميف في المصمحة لنظـ المعمومات الحديثة.

 .3وجود معوقات تشغيمية وفنية تساىـ في صعوبة استخداـ نظـ المعمومات الحديثة أىميا:
عيوب األنظمة المستخدمة وعدـ مواكبتيا لمتطورات السريعة في مجاؿ الحاسب ،كثرة أعطاؿ

األجيزة ،وعدـ اىتماـ اإلدارة.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1أىمية أف يكوف ىناؾ دور أكبر لمتدريب.

 .2العمؿ عمى معالجة المعوقات المالية واإلدارية التي تواجو العامميف في استخداـ النظـ الحديثة.
 .3استخداـ النظـ الحديثة في تقييـ وتقويـ األداء لمعامميف.
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ثانياً -الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ()Nowduri، 2011

(Management Information System and Business Decision Making:

Review) ،Analysis ،and Recommendations

يوصػػؼ دور نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة فػػي ضػػوء القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػرار ،حيػػث إف عمميػػة
صنع القرار وأثرىا عمى إدارة المستوى األعمى في تنظيـ األعماؿ التجاريػة يفسػر مػف خػالؿ التركيػز

عمى اتخاذ الق اررات ،وتناقش ىذه الدراسة القيود والتحػديات التػي تواجػو نظػـ المعمومػات اإلداريػة فػي

عممية صنع القرار.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1الطبيعة الديناميكية لنظـ المعمومات اإلداريػة تجعػؿ مػف الصػعب بالنسػبة لػبعض المنظمػات
القدرة عمى مواكبة المبادئ واالستراتيجيات والمقترحات.

 .2الحػاالت المختمفػة لعمميػة اتخػاذ القػرار تفػػرض تحػديات لػنظـ المعمومػات اإلداريػة فػي قػػدرتيا
عمى التكيؼ والوفاء بالمتطمبات.

 .3نظـ المعمومػات اإلداريػة بحاجػة إلػى متطمبػات ماديػة مكمفػة يصػعب عمػى بعػض المنظمػات
تحمؿ تمؾ المتطمبات.

 .4نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة بحاجػػة لكثي ػػر مػػف الخب ػرات ،األمػػر ال ػػذي تفتقػػر إليػػو العديػػد م ػػف
المنظمات.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1ينبغي أف يكوف ىناؾ زيادة في متابعة نظـ المعمومات اإلدارية لتوخي الدقة في العمؿ.
 .2ينبغي عمى المدراء وأصحاب األعماؿ إيجاد طريقة لتنظيـ المعمومػات تتناسػب مػع عمميػات
صنع القرار.

 .3اىتماـ المدراء بالموظفيف مف خالؿ إعطاء دورات تساعد في عمية التطوير.
 .4ينبغي إيجاد وسيمة لممتابعة بشكؿ مستمر لمتطورات نظـ المعمومات اإلدارية.
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 .2دراسة (:(Bahloul, 2011
The Role of Marketing Information System Technology in the Decision
Making Process Case Study: The Banking Sector in Gaza Strip.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى دور تكنولوجيا نظـ المعمومات التسويقية في عممية
صنع القرار في المصارؼ(البنوؾ) العاممة في فمسطيف ،حيث يتمثؿ مجتمع الدراسة في

المصارؼ(البنوؾ) العاممة في قطاع غزة واإلدارات ليذه البنوؾ في فمسطيف .لقد استيدفت الدراسة
كالً مف مدير المصرؼ(البنؾ) ،ومدير التسويؽ باإلضافة إلي موظفي اإلدارة العامة ليذه
المصارؼ(البنوؾ)  ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي واعتمد عمى المصادر الرئيسة
والثانوية في جمع المعمومات.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1اعتماد مدراء المصارؼ(البنوؾ) عمى تكنولوجيا نظـ المعمومات التسويقية في اتخػاذ القػرار،

ويثػؽ المػدراء بيػػذه القػ اررات ،حيػػث إف المصػارؼ (البنػػوؾ) تمتمػؾ التكنولوجيػػا والبػرامج التػػي
تساعد عمى اتخاذ الق اررات.

 .2باإلضػػافة إلػػي أف مكونػػات نظػػـ المعمومػػات التسػػويقية (السػػجالت ،الداخميػػة ،االسػػتخبارات
التسػػويقية ،البحػػوث التسػػويقية ،نظػػـ دعػػـ القػ اررات التسػويقية) ليػػا تأثيرىػػا الميػػـ عمػػى عمميػػة
صنع القرار.

 .3وقد خمصت الدراسة إلػى وجػود عالقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف نظػاـ المعمومػات التسػويقية
ومكوناتو مف جية وبيف عممية صنع القرار مف الجية األخرى.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1أف عمى المصارؼ( البنوؾ) توفير برامج تدريبية لموظفييا عمى استخداـ نظـ دعـ القػ اررات
التسويقية وعمى البنوؾ الحصوؿ عمى المعمومات سواء كانت خارجة أـ داخمية.

 .3دراسة ()Chan، 2009
(The roles of user motivation to perform a task and decision support
system (DSS) effectiveness and efficiency in DSS use ،Computers in
)Human Behavior
اليػػدؼ مػػف ىػػذه الد ارسػػة الحصػػوؿ عمػػى مقػػاييس فعميػػة لقيػػاس نظػػـ دعػػـ القػ اررات باسػػتخداـ
ثالثػ ػة عناص ػػر ت ػػـ اقتراحي ػػا م ػػف قب ػػؿ بيػ ػرتف ج ػػونز ( ،)2006وك ػػذلؾ معرف ػػة ال ػػدوافع الت ػػي تجع ػػؿ
المستخدميف يؤدوف مياميـ ،واختبار كيفية التفاعؿ مع خصائص نظـ مساندة القػ اررات المتمثمػة فػي

الكفػػاءة والفاعميػػة لمحصػػوؿ عمػػى أفضػػؿ اسػػتخداـ ( .(DSSوكمػػا ىػػو متوقػػع تػػـ التوصػػؿ إلػػى أف
األف ػراد الػػذيف اسػػتخدموا نظػػـ مسػػاندة ق ػ اررات أكثػػر فاعميػػة ألداء ميػػاميـ التػػي تػػـ تحفيػػزىـ مػػف قبػػؿ
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اسػػتخداميا قػػد أدوا ميػػاميـ عمػػى أكمػػؿ وجػػو واسػػتخدموا ) )DSSبكثافػػة ،بينمػػا لػػـ تختمػػؼ فاعميػػة

استخداـ  DSSفي أداء األفراد لمياميـ بالزيادة أو النقصاف بسبب عدـ تحفيزىـ.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 .1أنو يوجد داللة مختمفة بيف اثنيف مف مقاييس) (DSSالمستخدمة ىما الوقت والخطوات.
 .2ال يوجػػد داللػػة مختمفػػة بالنسػػبة لممقيػػاس الثالػػث وىػػو االسػػتخداـ بػػيف األفػراد الػػذيف اسػػتخدموا
) )DSSبتحفيز أكبر.

 .3أف استخداـ  DSSتزايد بشكؿ ممموس والفائدة مف استخداـ  DSSكانت عالية.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1عمػػى البػػاحثيف التحقػػؽ فيمػػا إذا كانػػت العوامػػؿ (الفائػػدة ،األىميػػة) قػػد تتفاعػػؿ مػػع خصػػائص
 DSSمػػف حيػػث (سػػيولة االسػػتخداـ ،شػػكؿ العػػرض ،التوجيػػو فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات ،ردود

الفعؿ).

 .2العمؿ في المستقبؿ عمى التركيز عمى نظـ دعـ القرار التي تػؤثر عمػى األداء فػي الشػركات
لما ليا مف دور في نجاح ىذه الشركات.
 .3يجب عمى اإلدارة العميا العمؿ عمى إيجاد طرؽ لزيادة الحافز لممػوظفيف لرفػع ،مسػتوى نظػـ
دعـ القرار.
 .4دراسة ( )Jern، 2009

((On Introducing Information Systems in Organizations

ىدفت ىذه الدراسة إلى عرض التحديات التي تواجو تمؾ المنظمات ومناقشة عوامؿ النجاح

لنظـ المعمومات ،إف نظـ المعمومات ( )Isتستخدـ في المنظمات بشكؿ دائـ ،إف نظاـ المعمومات
استثمار ناجحاً بكؿ المقاييس ،لذ فمف الميـ عند إدخاؿ ىذه النظاـ أف يكوف ىناؾ تقبؿ لو مف
يعد
اً

قبؿ القائميف عمى ىذا النظاـ بكؿ ما فيو مف تغيرات ،حيث إنو قد ثبت بأف جميع منظمات
األعماؿ قد حققت نجاحات ذات قيمة ،وقد تـ استخدـ منيج المقابمة العاـ ،فإف الجانب الذي
تتمحور حولو ىذه الدراسة ىو جانب لو أىمية في أف يكوف تدريباً ألشخاص تتاح لدييـ القدرة

عمى التعامؿ مع النظاـ الجديد ،حيث إنو ال تزاؿ أفضؿ الممارسات العممية ضمف عممية التطوير
المستمر ليذا النظاـ.
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وقد توصمت هذ الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1نظـ المعمومات تحتاج إلى عمميات تطوير وتغير مستمرة ،وىذا بربط عالقتيا بعالقة وجية
نظر العامميف في ىذا النظاـ.

 .2أف خب ػراء تكنولوجي ػػا المعمومػػات ق ػػد وجػػدوا ب ػػأف عػػدداً قم ػػيالً مػػف الخبػػراء الفنػػيف ف ػػي مج ػػاؿ
تكنولوجيا المعمومات لدييـ دراية كافية بمفيوـ وأساليب التغير التنظيمي.

 .3وجد بأف ىناؾ أىميػة ،ألف يكػوف ىنالػؾ التػزاـ إداري عمػى جميػع المسػتويات اإلداريػة لتقبػؿ
ىذا النظاـ.

 .4لـ تكف نظـ المعمومات في ىذه المؤسسة بالشكؿ المطموب مف حيث األساليب المتبعة.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1أف تتـ عممية تطوير لطرؽ جمع المعمومات حتى تمبي احتياجات وتوقعات المستخدميف.
 .2ال بد مف توفير الموارد بالشكؿ الكافي حتى يتـ ضماف نجاح المشروع.

 .3ينبغي إعطاء نظـ المعمومات شأناً أكبر مما ىي عميو ،ألنو استثمار استراتيجي.

 04ينبغي االىتماـ بنظـ المعمومات وعامؿ التخطيط الشامؿ ليذه النظـ فيو عامؿ النجاح ألي
مشروع قد تقدـ عميو أي منظمة.

 .5دراسة ()Pilepic Ljubica and others، 2009
(Applying Information Technology to Business Decision Making in the
)Hotel Enterprises
توضح ىذه الدراسة أف نجاح أداء أي شركة يعتمد عمى صنع الق اررات .يسعى البحث إلى

الكشؼ عف األسس التي تحكـ عممية صنع القرار مف أجؿ ضماف نجاح الشركة .كما وتسمط ىذه
الدراسة الضوء عمى تكنولوجيا المعمومات وتطورىا السريع باعتبارىا مصد ار ميماً لمتغيير .إضافة

إلى ذلؾ فإف ىذه الدراسة تركز عمى نظـ دعـ الق ارر ،وذلؾ ألف الغرض منيا ىو تقديـ المساعدة
لممدراء في اتخاذ الق اررات المناسبة .أجريت ىذه الدراسة عمى عينة تتألؼ مف ( )124فندقاً في
قاطعة بريمورسكو وقاطعة استراليا لجميورية كرواتيا.

وقد توصمت هذ الدراسة إلى مجوعة من النتائج أهمها:
 .1نجاح أي شركة يعتمد عمى اتخاذ وتنفيذ الق اررات بشكؿ جيد.
 .2توصمت ىذه الدراسة إلى أف المدراء ىـ المسؤولوف عف اتخاذ جميع أنواع الق اررات باستثناء
المستوى األدنى مف اإلدارة الذي ال يصدر ق اررات ذات أىمية إستراتيجية.

 .3أوضػػػحت الد ارسػ ػػة أف المػػػدراء ييممػ ػػوف الق ػ ػ اررات األوليػ ػػة ممػػػا يجعػ ػػؿ معظ ػػـ ىػػػذه الق ػ ػ اررات
تكتيكية.
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 .4اعتماد المدراء عمى معمومات استراتيجية موجزة ومستقبمية ،فػي حػيف أف المسػتويات األدنػى
مف اإلدارة تعتمد في المقاـ األوؿ عمى معمومات مفصمة ودقيقة وقصيرة األجؿ.

وقد توصمت هذ الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1إسػػناد المسػػؤوليات واالختصاصػػات إلػػى المسػػتوى األدنػػى مػػف اإلدارة واش ػراكيـ فػػي عمميػػة
صنع القرار.

 .2التنسيؽ بشكؿ أفضؿ بيف المستويات العميا والمستويات الدنيا.

 .6دراسة ()et.al ،Sirisom، 2008
The Accounting Information received ،(its Utilization to Enhance Thai
)executive Decision Making and the Effect of Personal Characteristics
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى معرف ػػة دور المعموم ػػات المحاس ػػبية ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات التنفيذي ػػة،

ومعرفة استخدامات تمؾ المعمومات ،مع األخذ باالعتبار الخصائص الشخصية التي مف الممكف أف
تؤثر عمييا ( المعمومات ذاتيػا يمكػف اسػتخداميا بشػكؿ مختمػؼ مػف قبػؿ المسػتخدميف ،وقػد تػـ جمػع

البيانػػات عػػف طريػػؽ اسػػتبانة تػػـ توزيعي ػا عمػػى مػػدراء تنفيػػذييف فػػي( )400شػػركو تايمنديػػة حيػػث تػػـ
استعادة ( )109استبانة منيا بمعدؿ .%33 ،36
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1أظي ػػرت النت ػػائج أف الخص ػػائص الشخص ػػية لمس ػػتخدمي المعموم ػػات المحاس ػػبية ت ػػؤثر عم ػػى
عممية اتخاذ الق اررات.

 .2واتفؽ معظـ المدراء التنفيذييف أنيـ يستخدموف المعمومات المحاسبية لدعـ ق ارراتيـ وتعزيزىا

باإلضػ ػػافة إلػ ػػى أف المػ ػػدراء التنفيػ ػػذييف الػ ػػذيف يعتمػ ػػدوف عمػ ػػى التفكيػ ػػر فػ ػػي اتخػ ػػاذ ق ػ ػ ارراتيـ

يستخدموف المعمومات المحاسبية بشكؿ أكبر مف أولئؾ المدراء الذيف يعتمدوف عمى الحدس

في اتخاذ الق اررات.

 .3أظيػػرت الد ارسػػة أف اإلدارة العميػػا ليػػا الػػدور فػػي التػػأثير واالسػػتفادة مػػف المعمومػػات ال ػواردة
لتعزيز صنع القرار واألداء.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة ن التوصيات أهمها:
 .1ينبغي أخذ طبيعة المعمومات المحاسبية والخصائص الشخصية لمستخدمي ىػذه المعمومػات
فػػي االعتبػػار ،وذلػػؾ عنػػد تصػػميـ نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية ،حتػػى تكػػوف متطػػورة وذات
فاعمية.
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 .7دراسة ):(Arafat, 2007
Evaluation of Managerial Requirements Toward Utilization of
)Decision Support Systems (DSS) In Palestinian (PM) I The Gaza Strip
ىدفت الدراسة إلى تقييـ المتطمبات اإلدارية نحو االستخداـ األمثؿ لنظـ دعـ الق اررات في
و ازرات السمطة الفمسطينية – غزة مف وجية نظر المديريف (و ازرتي التربية والتعميـ والصحة)،

وكانت عينة الدراسة عشوائية مكونة مف ( )150مف المدراء ،حيث تـ تقييـ المديريف لعدة محاور

لممساعدة في االستخداـ األمثؿ لنظـ دعـ الق اررات ،وىذه المحاور ىي مدى إدراؾ المديريف ألىمية
نظـ دعـ الق اررات ،مدى الحاجة لتعزيز اإلدراؾ بأىمية نظـ دعـ الق اررات في المجاالت اإلدارية

الرئيسة ،نظاـ الموارد البشرية ،الييكؿ التنظيمي ،نظاـ إدارة العمميات الخاصة بالعمؿ ،نظاـ التحكـ
بالتغير ،مجاؿ االنضباط وااللتزاـ).
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1يوجد مستوى جيد مف اإلدراؾ ألىمية نظـ دعـ الق اررات.

 .2وجود حاجة لتحسيف اإلدراؾ فيما يتعمؽ بالمجاالت اإلدارية محؿ الدراسة.
 .3مالءمة نظاـ الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الحكومي بتسييؿ استخداـ نظـ دعـ
الق اررات.

 .4مالءمة الييكؿ التنظيمي اإلداري بشكؿ مقبوؿ بتسييؿ استخداـ نظـ دعـ الق اررات.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1العمؿ عمى االىتماـ بالموارد البشرية مف خالؿ إعداد برامج التدريب الفعالة وتقييـ األداء.

 .2عمػػى الػػو ازرات القيػػاـ بتطػػوير الييكػػؿ التنظيمػػي مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ نمػػوذج جديػػد مػػف الييكػػؿ
التنظيمي.

 .3العمؿ عمى تطوير مجاؿ العمميات التجارية مف خالؿ تطوير األدوات المناسبة والجديدة.
تعزيز عممية التحكـ في التغير عف طريؽ تطوير خطة مناسبة لذلؾ.

 .8دراسة ()Ajayi and others، 2007
(The Use of Management Information System in Decision Making in
)the South –West Nigerian Universities
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػي التع ػػرؼ إل ػػى عالق ػػة نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة ف ػػي عممي ػػو ص ػػنع
القػ اررات اإلداريػػة عمػػى المػػدى البعيػػد ،وقػػد اسػػتخدـ فػػي الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي ،وقػػد تكونػػت العينػػة

مػػف ( )600عضػػو مػػنيـ ()400عضػػو ممػػف يشػػغموف مناصػػب إداريػػة ،و( )200عضػػو مػػف كبػػار

الموظفيف اإلدارييف ،وقد استخدمت في الدراسة التك اررات والنسب المئوية.
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وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1إف نظـ المعمومات اإلدارية ال تستخدـ بالشكؿ المطموب فػي عمميػة صػنع القػرار فػي عمميػة
التخطيط عمى المدى طويؿ األجؿ وقصير األجؿ والميزانية.

 .2وجػػود اخػػتالؼ فػػي نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة التخػػاذ القػ اررات بشػػأف الميزانيػػة بػػيف الجامعػػات
والدولة االتحادية لصالح الجامعات.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1ينبغي أف تموؿ وحدات نظـ المعمومات اإلدارية بشكؿ ٍ
كاؼ حتى تفي بجميع االحتياجات.
 .2أف تدعـ اإلدارة العميا ىػذه التوجػو وتعمػؿ عمػى تػوفير دورات تدريبيػة لممػوظفيف لمتعامػؿ مػع
نظـ المعمومات اإلدارية بالشكؿ المطموب.

 .9دراسة ()Fransen، 2007
(Management Information System or Struggle-An analysis of the M.I.S
)of ABN AMRO Private Banking Asia
ىدفت ىػذه الد ارسػة إلػى الكشػؼ عػف المشػاكؿ التػي تواجػو نظػاـ المعمومػات الحػالي ،وكيػؼ
يمكػػف حػػؿ تمػػؾ المشػػاكؿ لتمبيػػة احتياجػػات متخػػذي القػ اررات مػػف المعمومػػات ،وقػػد اسػػتخدمت الد ارسػػة
نمػػوذجيف لتحميػػؿ الوضػػع الحػػالي وىمػػا جانػػب إدارة الق ػرار وجانػػب إطػػار التقيػػيـ (AAPB) ،مقرىػػا

اإلقميمػػي فػػي سػػنغافورة وليػػا فػػروع فػػي كػػؿ مػػف سػػنغافورة وىون ػغ كونػػغ واإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة

والينػػد وأندونيسػػيا وتػػايواف ،وقػػد تػػـ حجػػز مػػا يعػػادؿ  %75مػػف األصػػوؿ فػػي سػػنغافورة وىونػػغ كونػػغ
والتي تجعؿ تمؾ األماكف األكثر أىمية مف بيف تمؾ البمداف.

وقد توصمت هذ الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1أف نظ ػػاـ المعموم ػػات بي ػػذا المص ػػرؼ (البن ػػؾ) بحاج ػػة إلػ ػى عممي ػػة تحس ػػيف وتط ػػوير ،ألني ػػـ
بحاجػػة إلػػى معمومػػات حػػوؿ مختمػػؼ جوانػػب األعمػػاؿ التجاريػػة التػػي تسػػيـ فػػي عمميػػة اتخػػاذ

وصناعة الق اررات اإلدارية.
 .2عدـ توافر المعمومات اإلدارية في الوقت المناسب وذلؾ لعدـ وجود نظاـ األتمتة.
 .3عدـ حصوؿ اإلدارة عمى التقػارير فػي الوقػت المناسػب ،األمػر الػذي يػؤثر سػمباً عمػى عمميػة
صنع القرار.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1العمؿ عمى تعييف موظفيف يمتمكوف معرفة جيدة وواسعة بالنظاـ.
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 .2العمؿ عمى تشكيؿ فريؽ لتنسيؽ وادارة ىذه النظـ يمتاز الكفاءة والمعرفة.
 .3إعػػداد تقػػارير مخصصػػة لػػنظـ المعمومػػات اإلداريػػة السػػتخداميا بسػػيولة مػػف قبػػؿ المػػوظفيف
إلعداد تقاريرىـ الحالية.

ثالثاً -التعقيب عمى الدراسات السابقة:
يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة والتي تناولت موضوعات دور نظػـ المعمومػات

أف ىنػػاؾ اختالف ػاً فػػي البيئػػات التػػي طبقػػت عمييػػا تمػػؾ الد ارسػػات ،واخػػتالؼ فػػي طبيعػػة أنشػػطة تمػػؾ

المنظم ػػات ،ووجػػػد بػ ػػأف ىنػ ػػاؾ تنوعػ ػاً فػ ػػي المتغي ػ ػرات المس ػػتخدمة ،وتنوعػ ػاً فػ ػػي اس ػػتخداـ األسػػػاليب
اإلحصائية المستخدمة لمحصوؿ عمى البيانات والقياـ بتحميميا ىذه الدراسات تتفاوت في تناوؿ ىػذا

ػور واضػ ًػحا فػػي الد ارسػػات التػػي
الموضػػوع ،فبػػالرغـ مػػف تعػػدد البحػػوث والد ارسػػات إال أف ىنػػاؾ قصػ ًا
اىتمػػت بيػػذا الموضػػوع تحديػ ًػدا عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث ،مػػع وجػػود بعػػض االتفػػاؽ سػواء فػػي األسػػموب
المستخدـ في البحث ،أو المجتمع الذي أجريت عميو الدراسة.

وكانت أوجا االتفاق بين هذ الدراسة والدراسات السابقة تتمثل في النقاط التالية:
 أغمػػب الد ارسػػات المحميػػة والعربيػػة قػػد تناولػػت بالبحػػث نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة والمحاسػػبية
والبشرية ،مف حيث تقييميا ،واقػع اسػتخداميا ،أىميتيػا ،عالقتيػا مػع صػنع واتخػاذ القػ اررات،
تأثير استخداميا عمى األداء ،واإلنتاجية ،كما أف الد ارسػات العربيػة السػابقة لقػد كانػت أقػرب

إلػػى ىػػذه الد ارسػػة ،وق ػػد يعػػود ذلػػؾ إل ػػى تشػػابو البيئػػة ،حي ػػث إف الد ارسػػات األجنبيػػة أخ ػػذت
المنحػى التجريبػي وذلػؾ لتػػوفر إمكانػات ماديػة وتقنيػػة عاليػة متػوفرة .فقػػد اتفقػت ىػذه الد ارسػػة

مػ ػػف حيػ ػػث اليػ ػػدؼ مػ ػػع العديػ ػػد مػ ػػف الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة مثػ ػػؿ د ارسػ ػػة (مناص ػ ػرية،)2004 ،
ودراسة(المحاس ػ ػػنة ،)2005 ،ود ارس ػ ػػة (اليزايم ػ ػػة ،)2009 ،ود ارس ػ ػػة (أب ػ ػػو س ػ ػػبت،)2005

ود ارسػة (جػرادات وآخػروف ،)2009 ،ود ارسػة ( ،)Ajayi and others2007ومػف حيػث

المجتمػػع اتفقػػت مػػع دراسة(رمضػػاف ،)2009 ،ود ارسػػة (طػػبش)2008 ،ود ارسػػة (،Arafat
 )2007وقػػد اتفقػػت مػػع بعػػض الد ارسػػات مػػف حيػػث المػػنيج مثػػؿ د ارسػػة (العمػػري،)2009 ،
ود ارس ػػة (ف ػػرج اهلل،)2011 ،ود ارس ػػة(أبو ت ػػيـ،)2015 ،ود ارس ػػة(الغرباوي ،)2014،ود ارس ػػة

(رمض ػػاف ،)2009 ،ود ارس ػػة (others2007

and

 ،)Ajayiوق ػػد اتفق ػػت م ػػع بع ػػض

الد ارسػػات مػػف حيػػث أسػػموب العينػػة مثػػؿ د ارسػػة (فػػرج اهلل )2011 ،و (مناص ػرية،)2004 ،
و(حالسػػة،)2013 ،و(الغربػػاوي ،)2014،أمػػا مػػف حيػػث أداة الد ارسػػة فقػػد اتفقػػت مػػع بعػػض

الد ارسػػات مثػػؿ د ارسػػة (المحاسػػنة ،)2005 ،ود ارسػػة (الحمبػػي ،)2010 ،ود ارسػػة (الػػدويؾ،
)2010

1..

أما أوجا االختبلف فقد كانت كما يمي:
 ىنػػاؾ اخػػتالؼ فػػي البيئػات التػػي أجريػػت فييػػا تمػػؾ الد ارسػػات ،واخػػتالؼ طبيعػػة المنظمػػات التػػي
طبقت عمييا ،والمنيج المتبع ،وتنوع المتغيػرات التػي تناولتيػا ،واخػتالؼ األىػداؼ ،فقػد اختمفػت
ىػػذه الد ارس ػػة م ػػع بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابقة مػػف حي ػػث الم ػػنيج المتب ػػع مث ػػؿ د ارس ػػة (المحاس ػػنة،

 ،)2005ود ارسػػة (الفػػوزاف ،)2003 ،وقػػد اختمفػػت مػػف حيػػث المجتمػػع مثػػؿ د ارسػػة (العمػػري،
 ،)2009ود ارسػ ػػة (مناص ػ ػرية ،)2004 ،ود ارسػ ػػة (الشػ ػػوبكي ،)2010 ،ود ارسػ ػػة (أبػ ػػو سػ ػػبت،
 )2005واختمفػ ػػت مػ ػػف حيػ ػػث أسػ ػػموب العينػ ػػة مػ ػػع (رمضػ ػػاف( ،)2009 ،الشػ ػػوبكي،)2010 ،

(الدويؾ،)2010 ،و(حسونة،)2012،و(أبو تيـ.)2015،
ما يميز هذ الدراسة عن غيرها من الدراسات:

 تعػػد ىػػذه الد ارسػػة مػػف الد ارسػػات النوعيػػة عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث التػػي درسػػت العالقػػة بػػيف نظػػـ
المعمومػػات اإلداريػػة وجػػودة الق ػ اررات اإلداريػػة فػػي و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي بقطػػاع غ ػزة ،لػػذا

فإنيا مف المتوقع أف تكوف نقطة انطالؽ لدراسات مستقبمية في المجاؿ نفسو.

 سػػتكوف عينػػة الد ارسػػة ىػػي و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي بقطػػاع غ ػزة ،وسػػتكوف وحػػدة المعاينػػة
الخاصة بيذه الدراسة مف رئيس قسـ فأعمى في و ازرة التربية والتعميـ العالي بوظائؼ إدارية.

رابعاً -:أوجا االستفادة من الدراسات السابقة
 استفاد الباحث مف الدراسات السػابقة فػي تكػويف صػورة مبدئيػة لػنظـ المعمومػات اإلداريػة وجػودة
الق اررات اإلدارية ،ويمكف توضيح أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة في النقاط التالية:



استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في ربط نتائجيا مع دراسة الباحث.



اسػػتفاد الباحػػث فػػي عػػرض اإلطػػار النظػػري وفػػي الم ارجػػع المسػػتخدمة والكتػػب التػػي اعتمػػدت



استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تحديد محاور البحث.



اسػتفاد الباحػػث مػف الد ارسػػات السػابقة فػػي اختيػار مػػنيج البحػث واألسػػاليب اإلحصػائية المتبعػػة

عمييا الدراسات السابقة لتوفير الوقت والجيد.

فػػي ىػػذه الد ارسػػات ،والكيفيػػة التػػي تمػػت فييػػا تحميػػؿ البيانػػات فػػي ىػػذه الد ارسػػات ،وفػػي تكػػويف
االستبانة.

1.1

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
أوالً -توطئة
ثانياً -منهج الدارسة
ثالثاً -عينة الدراسة
رابعاً -أداة الدراسة
خامساً -خطوات بناء االستبانة
سادساً -صدق االستبانة
سابعاً -ثبات االستبانة Reliability
ثامناً -األساليب اإلحصائية المستخدمة

1.2

أوالً -توطئة:
تعتبػر منيجيػػة الد ارسػػة واج ارءاتيػا محػػو ار رئيسػػا يػتـ مػػف خاللػػو إنجػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف

الدراسة ،وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتوصػؿ إلػى
النت ػػائج الت ػػي ي ػػتـ تفس ػػيرىا ف ػػي ض ػػوء أدبي ػػات الد ارس ػػة المتعمق ػػة بموض ػػوع الد ارس ػػة ،وبالت ػػالي تحق ػػؽ

األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.
حيث تناوؿ ىذا الفصؿ وصػفا لممػنيج المتبػع ،ومجتمػع وعينػة الد ارسػة ،وكػذلؾ أداة الد ارسػة
المسػػػتخدمة وطريقػ ػػة إعػ ػػدادىا وكيفيػ ػػة بنائيػ ػػا وتطويرىػ ػػا ،ومػ ػػدى صػ ػػدقيا وثباتيػ ػػا ،وينتيػ ػػي الفصػ ػػؿ
بالمعالجات اإلحصػائية التػي اسػتخدمت فػي تحميػؿ البيانػات واسػتخالص النتػائج ،وفيمػا يمػي وصػؼ

ليذه اإلجراءات.

ثانياً -منهج الدارسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي و الذي يحاوؿ
مف خاللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة ،وتحميؿ بياناتيا ،والعالقة بيف مكوناتيا ،واآلراء التي
تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا.

ويعرؼ الحمداني ( )100 :2006المنيج الوصفي التحميمي بأنو "المنيج الذي يسعى

لوصؼ الظواىر أو األحداث المعاصرة ،أو الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ

لوصؼ ظاىرة أو مشكمة ،ويقدـ بيانات عف خصائص معينة في الواقع ،وتتطمب معرفة المشاركيف
في الدارسة والظواىر التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات".
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
 .1المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر البيانػات
الثانوية ،والتػي تتمثػؿ فػي الكتػب والم ارجػع العربيػة واألجنبيػة ذات العالقػة ،والػدوريات والمقػاالت
والتقػػارير ،واألبحػػاث والد ارسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت موضػػوع الدارسػػة ،والبحػػث والمطالعػػة فػػي

مواقع اإلنترنت المختمفة.

 .2المصقادر األوليققة :لمعالجػػة الجوانػػب التحميميػة لموضػػوع الد ارسػة لجػػأ الباحػػث إلػى جمػػع البيانػػات
األولية مف خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،صممت خصيصا ًًليذا الغرض.
مجتمقع الدراسقة :يتمثػؿ مجتمػع الد ارسػة مػف اإلداريػيف العػامميف فػي و ازرة التربيػة والتعمػيـ العػالي فػي
قطاع غزة مف (رئيس قسـ فأعمى) ،والجداوؿ التالية توضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة.

1.3

جدول رقم ( :)3يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب الوزارة والمديريات
البيان

مجتمع الدراسة من رئيس قسم فأعمى

و ازرة التربية والتعميـ العالي-قطاع غزة

100

مديرية التربية والتعميـ غرب غزة

21

مديرية التربية والتعميـ وسط غزة

21

مديرية التربية والتعميـ شرؽ غزة

21

مديرية التربية والتعميـ شماؿ غزة

21

مديرية التربية والتعميـ شرؽ خانيونس

21

مديرية التربية والتعميـ غرب خانيونس

21

مديرية التربية والتعميـ رفح

21

المجموع
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جدول رقم ( :)4يوضح توزيع مجتمع الدراسة (الوزارة) حسب المستوى الوظيفي
المستوى الوظيفي

العدد

وكالء الو ازرة

3

مدير عاـ

15

نائب مدير عاـ

11

مدير دائرة

26

رئيس قسـ

45
المجموع
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1.4

100

جدول رقم ( :)5يوضح توزيع مجتمع الدراسة (المديرية) حسب المستوى الوظيفي
العدد

المستوى الوظيفي
مدير التربية والتعميـ

1

نائب فني

1

نائب إداري

1

رئيس قسـ

18
21

المجموع
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 عمم ػاً بػػأف البيانػػات ال ػواردة فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( )5أعػػاله ىػػي خاصػػة بواحػػدة مػػف المػػديرياتالسبعة المنتشرة جغرافيػاً عمػى جغرافيػا قطػاع غػزة ،وأف تمػؾ البيانػات تنطبػؽ بػنفس مػا وردت
عمى تمؾ المديريات ،وبيذا تكوف مفردات مجتمػع الد ارسػة المتواجػدة خػارج مكػاف الػو ازرة ىػي

( )7م ػػديريات ف ػػي ك ػػؿ مني ػػا ( )21مف ػػردة ،أي أف مجم ػػوع المف ػػردات يك ػػوف ( )147مف ػػردة،
باإلضافة الى ( )100مفردة داخؿ مبنػى الػو ازرة موضػح فػي الجػدوؿ رقػـ ( )4فيصػبح العػدد

اإلجمالي لمجتمع الدراسة( )247مفردة كما ورد في الجدوؿ رقـ (.)3

ثالثاً -عينة الدراسة:
ق ػػاـ الباح ػػث باس ػػتخداـ أس ػػموب العين ػػة الطبقي ػػة المس ػػحية الش ػػاممة والت ػػي تمثم ػػت ف ػػي جمي ػػع

اإلدارييف في و ازرة التربية والتعميـ العالي ،والتي تحددت في الطبقات مػف (رئػيس قسػـ فػأعمى) والتػي
بمػػغ عػػدد مفرداتيػػا ( ،)247وقػػد تػػـ االعتمػػاد عمػػى عينػػة تجريبيػػة مختػػارة حجميػػا ( )30مفػػردة ،وتػػـ
توزيػػع أداة الد ارسػػة عمييػػا وذلػػؾ بيػػدؼ اختبػػار االتسػػاؽ الػػداخمي وثبػػات االسػػتبانة ،حيػػث دخمػػت ىػػذه

العينػػة فػػي التحميػػؿ النيػػائي ،وبعػػد التأكػػد مػػف صػػدؽ وسػػالمة األداة تػػـ توزيعيػػا عمػػى جميػػع مفػػردات
العين ػػة الحقيقي ػػة ( ،)217ولك ػػف ت ػػـ اس ػػترداد ( )175اس ػػتبانة مني ػػا أي بنس ػػبة ( )70.8م ػػف مجم ػػوع
مفردات الدراسة الكمية.

1.5

رابعاً -أداة الدراسة:
تـ إعداد استبانة حوؿ" عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية " (دراسة

حالة :وزارة التربية والتعميم العالي -قطاع غزة)".
تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

القسم األول :وىو عبارة عف المعمومات الشخصية عف المستجيب (الجنس ،العمر ،المؤىؿ
العممي ،سنوات الخدمة ،المستوى الوظيفي).

القسم الثاني :وىو عبارة عف مجاالت الدراسة ،ويتكوف مف  45فقرة ،مقسـ إلى قسميف:

أوال -:واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي ،ويتكوف مف ( )34فقرة،
موزع عمى ( )5مجاالت:

المجال األول :مساندة واهتمام اإلدارة العميا ،ويتكون من ( )7فقرات.

المجال الثاني :المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية ،ويتكون من ( )7فقرات.
المجال الثالث :المتطمبات المادية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية ،ويتكون من ( )7فقرات.

المجال الرابع :المتطمبات البرمجية المتاحة الستخدام نظم المعمومات ،ويتكون من ( )7فقرات.

المجال الخامس :المتطمبات البشرية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية ،ويتكون من ( )6فقرات.
ثانيا :جودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي ،ويتكون من ( )11فقرة.

تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبانة حسب جدوؿ(:)6
جدول رقم ( :)6يبين درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
الدرجة

قميمة جداً
1

قميمة
2

متوسطة
3

كبيرة
4

كبيرة جداً
5

اختار الباحث الدرجة ( )1لالستجابة "قميمة جداً" وبذلؾ يكوف الوزف النسبي في ىذه الحالة

ىو( )%20وىو يتناسب مع ىذه االستجابة.

 وقد اعتمد الباحث مستويات الدرجات بحسب مقياس ليكرت الخماسي بحسب التوزيع التالي:
 )20 -0( .1قميمة جداً وىي تساوي الدرجة (.)1
 )40 -20.1( .2قميمة وىي تساوي درجة (.)2

 )60 -40.1( .3متوسطة وىي تساوي درجة (.)3
 )80 -60.1( .4كبيرة وىي تساوي درجة (.)3

 )100 -80.1( .5كبيرة جداً وىي تساوي درجة(. )5
1.6

خامساً -خطوات بناء االستبانة:
قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات

اإلدارية " (دراسة حالة :وزارة التربية والتعميم العالي -قطاع غزة " ،واتبع الباحث الخطوات التالية

لبناء االستبانة:

 -1االطالع عمى األدب اإلداري والدراسات السػابقة ذات الصػمة بموضػوع الد ارسػة ،واالسػتفادة منيػا
في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.

 -2استشػػار الباحػػث عػػدداً مػػف أسػػاتذة الجامعػػات الفمسػػطينية والمش ػرفيف فػػي تحديػػد أبعػػاد االسػػتبانة
وفقراتيا.

 -3تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -5تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت ( )86فقرة.

 -6تػػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى( )10مػػف المحكمػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة األزىػػر،
والجامعة االسالمية .والممحؽ رقـ ( )1يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

 -7ف ػػي ض ػػوء آراء المحكم ػػيف ت ػػـ تع ػػديؿ بع ػػض فقػ ػرات االس ػػتبانة م ػػف حي ػػث الح ػػذؼ أو اإلض ػػافة
والتعديؿ ،لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية عمى ( )45فقرة ،ممحؽ (.)2

سادساً -صدق االستبانة:
بيف الجرجاوي ( )105 :2010أف لمقصود بصدؽ االستبانة يعني " أف تقيس االستبانة ما

وضعت لقياسو" ،أما عبيدات وآخروف ( )179 :2001بينوا المقصود بالصدؽ "شموؿ االستقصاء
لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية

ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" ،وقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 -1صدق المحكمين "الصدق الظاهري":
عددا
بيف الجرجاوي ( )105 :2010أف المقصود بصدؽ المحكميف "ىو أف يختار الباحث ً

مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أو المشكمة موضوع الدراسة" حيث تـ عرض
االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف عدد( )10مف المتخصصيف في اإلدارة و التربية
واالحصاء وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)1وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف وقاـ بإجراء
ما يمزـ مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلؾ خرجت االستبانة في صورتيا

النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)2

1.7

 -2صدق المقياس:
أوال -:االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذي

تنتمي إلية ىذه الفقرة ،وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب
معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
يوضح جدوؿ ( )7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " مساندة واىتماـ اإلدارة

العميا " والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
) )α ≥0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.

جدول رقم ( :)7يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مساندة واهتمام اإلدارة العميا"
والدرجة الكمية لممجال
لبلرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

 .1لدى اإلدارة العميا قناعة كبيرة بأىمية وجود نظـ معمومات إدارية

.791

*0.000

 .2يتوفر لدى الو ازرة نظاـ معمومات إداري واضح وسيؿ االستخداـ

.888

*0.000

.860

*0.000

.802

*0.000

.827

*0.000

.867

*0.000

.742

*0.000

.3
.4
.5
.6
.7

يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفرة في الو ازرة العمميات المطموبة

بدقة واتقاف

يحؽ لجميع العامميف استخداـ نظاـ المعمومات اإلدارية المستخدـ في
الو ازرة
تعتمد اإلدارة العميا بالو ازرة عمى نتائج نظاـ المعمومات اإلدارية
المحققة
يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفر التنسيؽ الكافي بيف أقساـ
ودوائر الو ازرة المختمفة
تستعيف اإلدارة بالجيات الخارجية لتقديـ المشورة في مجاؿ نظـ
المعمومات اإلدارية بالشكؿ المطموب عند المزوـ

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥0.05

1.8

يوضح جدوؿ ( )8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " المتطمبات التنظيمية
المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية " والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة
دالة عند مستوى معنوية ( )α ≥0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( :)8يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المتطمبات التنظيمية
المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية " والدرجة الكمية لممجال
معامل بيرسون لبلرتباط

القيمة االحتمالية ().Sig

.1

تتناسب المعمومات المتاحة مع احتياجات الوظيفة

.532

*0.002

.2

يسمح الييكؿ التنظيمي بتدفؽ المعمومات بسيولة بيف اإلدارات

.802

*0.000

.3

تشارؾ اإلدارة العميا العامميف عند إحداث أي تغير

.889

*0.000

.572

*0.001

.5

تمتاز البيانات والمعمومات في الو ازرة بكميا وسيولة تناوليا

.819

*0.000

.6

تتسـ األنظمة واإلجراءات في الو ازرة بالشفافية والوضوح

.877

*0.000

.7

يتصؼ الييكؿ التنظيمي في الو ازرة بالمرونة

.808

*0.000

م

.4

الفقرة

تتحدد العالقة بيف اإلدارات واألقساـ األخرى مف خالؿ لوائح
مكتوبة

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥0.05

1.9

يوضح جدوؿ ( )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " المتطمبات المادية
المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية " والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة
دالة عند مستوى معنوية ( )α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( :)9يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المتطمبات المادية المتاحة
لنظم المعمومات اإلدارية " والدرجة الكمية لممجال
معامل بيرسون لبلرتباط

القيمة االحتمالية ().Sig

.1

تتوفر أجيزة الحاسب المالئمة إلنجاز العمؿ المطموب

.749

*0.000

.2

تتوفر وسائؿ إدخاؿ بيانات تتناسب واحتياجات العمؿ في الو ازرة

.902

*0.000

.3

تتناسب وسائؿ إخراج المعمومات واحتياجات العمؿ في الو ازرة

.855

*0.000

.4

تتناغـ الشبكة المتوفرة مع احتياجات العمؿ في الو ازرة

.843

*0.000

.638

*0.000

.781

*0.000

.819

*0.000

م

.5
.6
.7

الفقرة

تتـ الصيانة سريعا عند حدوث أعطاؿ في األجيزة أو في شبكة
الحاسوب في الو ازرة
توفر اإلدارة العميا المستمزمات الالزمة لتشغيؿ نظـ المعمومات
تحرص اإلدارة العميا عمى مواكبة المستجدات التقنية في مجاؿ
نظـ المعمومات

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥0.05

11.

يوضح جدوؿ ( )10معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " المتطمبات البرمجية
المتاحة الستخداـ نظـ المعمومات " والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط
المبينة دالة عند مستوى معنوية ( )α ≥0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( : )10يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المتطمبات البرمجية
المتاحة الستخدام نظم المعمومات " والدرجة الكمية لممجال
معامل بيرسون لبلرتباط

القيمة االحتمالية ().Sig

.1

تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطمبات العمؿ في الو ازرة

.873

*0.000

.2

يتـ تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمؿ في الدائرة

.744

*0.000

.3

تتوافؽ البرامج المستخدمة مع األجيزة المستخدمة

.886

*0.000

.4

يتـ تقييـ فاعمية البرامج مف قبؿ العامميف بشكؿ مستمر

.823

*0.000

الفقرة

م

تتوفر جميع التعميمات الضرورية لتشغيؿ البرامج مما يساعد في

.820

*0.000

.6

يوفر النظاـ مساحات كافية لعممية تخزيف المعمومات

.927

*0.000

.7

يعطي النظاـ الحالي تغذية راجعة

.845

*0.000

.5

أداء العمؿ بالشكؿ المطموب

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥0.05
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يوضح جدوؿ ( )11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " المتطمبات البشرية
المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية " والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة
دالة عند مستوى معنوية ) )α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( : )11يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المتطمبات البشرية
المتاحة الستخدام نظم المعمومات اإلدارية " والدرجة الكمية لممجال

.3
.4
.5
.6

استفساراتي
يتـ االتصاؿ مع الشخص المسئوؿ عف نظاـ المعمومات بصورة
مباشرة
ينجز العامموف في النظاـ الحالي ما كمفوا بو في الوقت المحدد
يتفيـ العامموف في القسـ المختص بنظاـ المعمومات احتياجاتي
المختمفة مف نظاـ المعمومات
تتناسب مؤىالت العامميف في نظاـ المعمومات مع طبيعة األعماؿ
الموكمة ليـ
يشارؾ العامموف في تشخيص جوانب القوة والضعؼ في نظـ
المعمومات

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥0.05
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معامل بيرسون لبلرتباط

.2

يجيب العامموف بالقسـ الفني المختص بنظاـ المعمومات عمى

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.676

*0.000

.823

*0.000

.771

*0.000

.817

*0.000

.850

*0.000

.899

*0.000

يوضح جدوؿ ( )12معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " جودة الق اررات اإلدارية
في و ازرة التربية والتعميـ العالي" والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة
دالة عند مستوى معنوية ( )α ≥0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( :)12يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " جودة الق اررات اإلدارية في
وزارة التربية والتعميم العالي " والدرجة الكمية لممجال
معامل بيرسون لبلرتباط

القيمة االحتمالية ().Sig

 .1يوجد انسجاـ بيف جودة الق اررات اإلدارية والسياسة العامة لمو ازرة

.901

*0.000

 .2تحقؽ الق اررات اإلدارية المتخذة أىداؼ الو ازرة

.915

*0.000

 .3تشمؿ الق اررات اإلدارية المتخذة كافة جوانب العمؿ بالو ازرة

.707

*0.000

 .4يمتاز القرار بدرجة أقؿ مف المخاطرة فييا

.908

*0.000

 .5يوجد تكامؿ وترابط بيف الق اررات

.863

*0.000

.866

*0.000

 .7يتوفر عدد كبير مف البدائؿ

.855

*0.000

 .8تصنؼ البدائؿ االيجابية لمق اررات حسب أىميتيا

.883

*0.000

.706

*0.000

 .10تحقؽ الق اررات المتخذة عامؿ التميز اإلداري لمو ازرة

.851

*0.000

 .11تتمتع الق اررات بعامؿ اإلقناع والرضا لمعامميف المنفذيف

.802

*0.000

م

.6

.9

الفقرة

تمتاز المعمومات المتوفرة بالمرونة مما يؤدي إلى سرعة اتخاذ الق اررات
الرشيدة

تعتمد الق اررات المتخذة عمى شبكة معمومات تشمؿ كافة دوائر وأقساـ
الو ازرة

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥0.05
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ثانيا -:الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس ،صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد

األداة الوصوؿ إلييا ،ويبيف مدي ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات
االستبانة.

يبيف جدوؿ ( )13أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً

عند مستوى معنوية ) )α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما وضعت
لقياسو.
جدول رقم ( :)13يبين معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية
لبلستبانة
معامل بيرسون

القيمة

لبلرتباط

االحتمالية )(Sig.

مساندة واىتماـ اإلدارة العميا.

.885

*0.000

المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

.882

*0.000

المتطمبات المادية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

.886

*0.000

المتطمبات البرمجية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

.904

*0.000

المتطمبات البشرية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

.842

*0.000

المجال

واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم
العالي.
جودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي.

.988

*0.000

.923

*0.000

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ).)α ≥ 0.05

سابعاً -ثبات االستبانة :Reliability
بيف الجرجاوي ( )97 :2010بأف المقصود بثبات االستبانة ىو "أف تعطي االستبانة نفس

النتائج إذا أعيد تطبيقيا عدة مرات متتالية" ،وفي نفس السياؽ أورد القحطاني ( )110 :2002أف
ثبات اإلستبانة تعني "إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا ،أو

ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة"
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وقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ:
معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وكانت النتائج كما ىي مبينة

في جدوؿ (.)14

جدول رقم ()14
يبين معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

مساندة واىتماـ اإلدارة العميا.

7

0.878

المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

7

0.904

المتطمبات المادية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

7

0.933

المتطمبات البرمجية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

7

0.921

المتطمبات البشرية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

6

0.874

واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي.

34

0.970

جودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي.

11

0.949

جميع المجاالت معا

45

0.979

المجال

واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )14أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ
مجاؿ حيث تتراوح ما بيف ( )0.970 ،0.874بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة ( .)0.979وىذا

يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع.

وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )2قابمة لمتوزيع .ويكوف
الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات استبانة الدراسة ،مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة
وصالحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
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ثامناً األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تـ تفريغ وتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package

.(SPSS) for the Social Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار كولمجوروؼ  -سمرنوؼ )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في

جدوؿ(.)15

جدول رقم ()15
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
القيمة االحتمالية

المجال

)(Sig.

مساندة واىتماـ اإلدارة العميا.

0.906

المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

0.998

المتطمبات المادية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

0.258

المتطمبات البرمجية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

0.833

المتطمبات البشرية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

0.543

واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي.

0.918

جودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي.

0.927

جميع مجاالت االستبانة معا

0.935

واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )15أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت
الدراسة أكبر مف مستوى الداللة ( )α ≥0.05وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع

الطبيعي ،حيث سيتـ استخداـ االختبارات العممية لإلجابة عف فرضيات الدراسة.
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تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصؼ عينة الدراسة.
 -2المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي.
 -3اختبار ألفا كرونباخ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -4اختبار كولمجػوروؼ  -سػمرنوؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test: )K-Sلمعرفػة مػا
إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.

 -5معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ( )Pearson Correlation Coefficientلقيػاس درجػة االرتبػاط:
يقػػوـ ىػػذا االختبػػار عمػػى د ارسػػة العالقػػة بػػيف متغي ػريف .وقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ

الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة ،والعالقة بيف المتغيرات.
 -6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد
وص ػػمت إلػ ػى درج ػػة الموافق ػػة المتوس ػػطة وى ػػي ) ،)3إمػ ػا زادت أو قم ػػت ع ػػف ذل ػػؾ .ولق ػػد ت ػػـ
استخدامو لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.
 -7اختبػار  Tفػي حالػة عينتػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػة مػا إذا كػاف
ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.
 -8اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )One Way Analysis of Variance) ANOVA
لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فروقػػات ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ثػالث مجموعػػات أو أكثػػر مػػف

البيانات.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

أوالً -المقدمة.
ثانياً -الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعمومات العامة.
ثالثاً -تحميل فقرات االستبانة.
رابعاً -اختبار فرضيات الدراسة.
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أوالً -توطئة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خالؿ
اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ
فقراتيا ،والوقوؼ عمى المعمومات العامة التي اشتممت عمى (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي،
سنوات الخدمة ،المستوى الوظيفي) ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف
استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصوؿ
عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

ثانياً -الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعمومات العامة:
وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفؽ المعمومات العامة
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنسجدول رقم ( :)16يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

150

85.7

أنثى

25

14.3

المجموع

175

100.0

يتضح مف جدوؿ ( )16أف ما نسبتو ( )%85.7مف عينة الدراسة ذكور ،بينما ()%14.3
إناث ،حيث إف ىذه النسبة تبيف بأف نسبة الذكور أعمى مف نسبة اإلناث ،وىذا ما يجسده الواقع في
حقيقة األمر ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى ثقافة المجتمع وعاداتو وتقاليده الذي ىو مجتمع ذكوري
بطبعو ،ولو الدور البارز في ذلؾ ،وأيضاً عينة الدراسة المستيدفة مف رئيس قسـ فأعمى ،وىذا
بواقع األمر يحتاج إلى تفرغ كامؿ ألي طارئ قد يستجد في الو ازرة ،وكذلؾ ىذه النسبة تتماشى مع
توزيع القوى العاممة الفمسطينية في الو ازرة حسب إحصائيات الو ازرة (الكتاب اإلحصائي السنوي
.)2013
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 توزيع عينة الدراسة حسب العمر:جدول رقم ( :)17يوضح توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ مف  30سنة

18

10.3

 30إلى أقؿ مف  40سنة

65

37.1

مف  40إلى أقؿ مف  45سنة

37

21.1

 45سنة فأكثر

55

31.4

المجموع

175

100.0

يتضح مف جدوؿ ( )17أف ما نسبتو ( )%9.7مف عينة الدراسة أعمارىـ أقؿ مف 30
سنة )%37.9( ،تتراوح أعمارىـ  30إلى أقؿ مف  40سنة )%20.7) ،تتراوح أعمارىـ مف 40إلى

أقؿ مف  45سنة ،بينما( )%31.7أعمارىـ مف  45سنة فأكثر .ويالحظ أف الفئة العمرية مف-30

 40سنة ىي األعمى نسبة )، (%37.9ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف العينة المستيدفة ىي مف رئيس
قسـ فأعمى ،وأف العدد األكبر مف أفراد العينة كما أوضحنا سابقاً ىـ رؤساء أقساـ ،وىذا شيء

منطقي حيث إنيـ حصموا عمى ىذه الدرجات نتيجة لمؤىميـ العممي حيث إنيـ يحصموف عمى
الدرجة رئيس قسـ فما فوؽ بعد إتماـ الدراسة الجامعية األولى وبعد عدد مف سنوات الخدمة مما
يجعؿ ىذه المستويات اإلدارية في فئة مف  ،40-30وتأتي الفئة العمرية مف 45سنة فأكثر في
المرتبة الثانية وىذه نسبة مقبولة ،أما مف 30سنة فأقؿ فتمثمت نسبتيا )، )9.7وىذا أمر طبيعي

ومنطقي حيث إف أفراد ىذه الفئة حديثي التعيف ومف الصعب أف يتولوا وظائؼ رفيعة ،أما المرتبة

الرابعة فكانت مف  40-45سنة.

12.

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العممي:جدول رقم ( :)18يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العممي
المؤهل العممي

العدد

النسبة المئوية %

دبموـ

10

5.7

بكالوريوس

102

58.3

ماجستير

55

31.4

دكتوراه

8

4.6

المجموع

175

100.0

يتضح مف جدوؿ ( )18أف ما نسبتو ( )%5.7مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي دبموـ،
) )%58.3مؤىميـ العممي بكالوريوس )%31.4( ،مؤىميـ العممي ماجستير ،بينما( )%4.6مؤىميـ
العممي دكتوراه .يتضح مف النتائج

بأف غالبية أفراد العينة في الو ازرة ىـ مف حممة درجة

البكالوريوس ،وأف ىناؾ عدداً مف حممة الدراسات العميا ال بأس بو ،واف دؿ ذلؾ فإنو يدلؿ عمى أف
الو ازرة حريصة عمى أف يتمتع موظفوىا بمؤىالت عممية تتوافؽ مع متطمبات المنصب ،حيث إف

الو ازرة حريصة عمى وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ،عمماً بأف العديد مف الموظفيف مف

بناء عمى طوؿ مدة خدمتيـ في الو ازرة ،أما الدبموـ
حممة البكالوريوس قد احتموا المناصب الرفيعة ً
فكما ىو واضح فإف نسبتيـ قميمة ،وىذا يدلؿ عمى أف فترة خدمتيـ في الو ازرة كانت طويمة.
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 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة:جدول رقم ( :)19يبين توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ مف  10سنوات

52

29.7

مف  10إلى أقؿ مف  15سنة

53

30.3

مف  15سنة فأكثر

70

40.0

المجموع

175

100.0

يتضح مف جدوؿ ( )19أف ما نسبتو ) )%29.0مف عينة الدراسة سنوات خدمتيـ أقؿ مف

 10سنوات )%33.3( ،تتراوح سنوات خدمتيـ مف  10إلى أقؿ مف  15سنة ،بينما()%40.0
سنوات خدمتيـ مف  15سنة فأكثر .ويالحظ بأف أعمى نسبة كانت لسنوات الخدمة مف 15سنة

فأكثر ،وىذا يؤكد عمى ضرورة تمتع غالبية المدراء بعدد سنوات خدمة تزيد عف  15سنة ،وىذه

المدة تجعؿ المدراء لدييـ القدرة والخبرة في التعامؿ مع التحديات التي تواجييـ والقدرة عمى حميا،

والقدرة عمى اتخاذ ق اررات مصيرية بكؿ ثقة وثبات.
 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي:جدول رقم ( :)20يبين توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي -مديريات
مديريات

العدد

النسبة المئوية %

رئيس قسـ

91

83.5

نائب إداري

7

6.4

نائب فني

8

7.3

مدير التربية والتعميـ

3

2.8

المجموع

109

100.0

يتضح مف جدوؿ ( )20أف ما نسبتو ( )%83.5مف الذيف يعمموف في المديريات مستواىـ
الوظيفي رئيس قسـ )%6.4( ،نائب إداري )%7.3) ،نائب فني ،بينما ( )%2.8مدير التربية

والتعميـ ،ويالحظ بأف أعمى فئة كانت رؤساء األقساـ ،وبالتالي فإف عدد رؤساء األقساـ أكبر مقارنة
122

بالنواب ومديري التربية والتعميـ ،وذلؾ عمى صعيد المديريات التابعة لو ازرة التربية والتعميـ العالي،

وىذا منطقي بحسب التسمسؿ الييكمي في العمؿ.

جدول رقم ( :)21يبين توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي -الوزارة
الوزارة

العدد

النسبة المئوية %

رئيس قسـ

37

56.1

مدير دائرة

18

27.3

مدير عاـ /نائب مدير عاـ

10

15.2

وكيؿ و ازرة

1

1.5

المجموع

66

100.0

يتضح مف جدوؿ ( )21أف ما نسبتو ( )%56.1مف الذيف يعمموف في الو ازرة مستواىـ

الوظيفي رئيس قسـ )%27.3( ،مدير دائرة )%15.2( ،مدير عاـ /نائب مدير عاـ ،بينما
( )%1.5وكيؿ و ازرة .يالحظ بأف أعمى فئة كانت مف رؤساء األقساـ ،ويعزو الباحث ذلؾ لوجود
دوائر في اإلدارة العامة الواحدة ،وعدة أقساـ في الدائرة الواحدة ،فمف المنطقي أف تكوف أعداد

رؤساء األقساـ أكبر مقارنة بعدد مدراء الدوائر ،وأعداد مدراء الدوائر أكبر مقارنة بأعداد المدراء

العاميف ،وبالتالي فإف عدد رؤساء األقساـ أكبر مقارنة بالوظائؼ العميا مثؿ مدراء الدوائر أو
المدراء العاميف أو وكالء الو ازرة ،وذلؾ عمى صعيد الو ازرة ،وىذا منطقي بحسب التسمسؿ الييكمي

في العمؿ.

ثالثاً -تحميل فقرات االستبانة:
لتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ اختبار Tلعينة واحدة لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة

االستجابة قد وصؿ إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي( )3أـ ال.

الفرضية الصفرية :متوسط درجة اإلجابة يساوي ( ،) 3وىي تقابؿ درجة الموافقػة المتوسػطة حسػب
مقياس ليكرت المستخدـ.
الفرضية البديمة :متوسط درجة اإلجابة ال يساوي (.)3
إذا كانػت  Sig( Sig > 0.05أكبػػر مػػف  )0.05فإنػػو ال يمكػػف رفػػض الفرضػػية الصػػفرية

ويكػػوف فػػي ىػػذه الحالػػة متوسػػط آراء األف ػراد حػػوؿ الظػػاىرة موضػػع الد ارسػػة ال يختمػػؼ جوىري ػاً عػػف

درجة الموافقة المتوسطة وىي(  ،)3أما إذا كانت  Sig( Sig < 0.05أقػؿ مػف  )0.05فيػتـ رفػض
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الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمػة القائمػة بػأف متوسػط آراء األفػراد يختمػؼ جوىريػاً عػف درجػة

الموافقة المتوسطة وىي  ،3وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد أو يػنقص
بصورة جوىرية ،درجة الموافقة المتوسطة وىي ( .)3وذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت قيمػة
االختبػػار موجبػػة فمعنػػاه أف المتوسػػط الحسػػابي لإلجابػػة يزيػػد عػػف درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة والعكػػس

صحيح.

تحميل جميع فقرات " واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي"
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػى درجػػة

الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)22

جدول رقم ( :)22يبين المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات واقع نظم
المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي
المتوسط الحسابي

النسبي

المتوسط الحسابي

العالي

قيمة االختبار

واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم

3.37

67.47

القيمة االحتمالية ().Sig

البند

6.56

*0.000

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

مف جدوؿ ( )22تبيف المتوسط الحسابي لجميع فقرات واقع نظـ المعمومات اإلدارية في

و ازرة التربية والتعميـ يساوي(( )3.37الدرجة الكمية مف  )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي
) ،)%67.47قيمة االختبار) )6.56وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلؾ تعتبر
جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة (  ،)   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة
االستجابة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة

مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع الفقرات بشكؿ عاـ .مما يدؿ عمى وجود أثر جيد وايجابي لدور نظـ

المعمومات اإلدارية عمى جودة الق اررات اإلدارية ،وذلؾ نتيجة أف العامميف في و ازرة التربية والتعميـ
العالي مف مجتمع الدراسة يستخدموف النظاـ في عممية اتخاذ الق اررات ،فأغمب األعماؿ التي يؤدييا
العامموف في الو ازرة تعتمد بشكؿ واضح عمى نظـ المعمومات اإلدارية ،وىذا يبيف أف كفاءة ىذه

النظـ ىي مف أىـ أسباب وأكثرىا تأثي اًر عمى جودة الق اررات اإلدارية .واتفؽ ذلؾ مع دراسة (جرادات
وآخروف ،)2009 ،ودراسة (اليزايمة ،)2009 ،ودراسة (رمضاف ،)2009 ،ودراسة (العمري،
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 ،)2009ودراسة (مناصرية ،)2004 ،ودراسة (الدويؾ ،)2010 ،ودراسة (البحيصي،)2011 ،

ودراسة ( ،)Bahloul، 2011ودراسة (أبو عمر،)2009 ،ودراسة(حالسة.)2013 ،
 -تحميل فقرات مجال " مساندة واهتمام اإلدارة العميا "

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة

الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)23

جدول رقم ( :)23يوضح المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "
مساندة واهتمام اإلدارة العميا "
المتوسط الحسابي

.7

العمميات المطموبة بدقة واتقاف
يحؽ لجميع العامميف استخداـ نظاـ المعمومات اإلدارية
المستخدـ في الو ازرة
تعتمد اإلدارة العميا بالو ازرة عمى نتائج نظاـ المعمومات
اإلدارية المحققة
يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفر التنسيؽ الكافي
بيف أقساـ ودوائر الو ازرة المختمفة

3.44

68.89

5.56

*0.000

2

3.33

66.62

4.16

*0.000

3

3.08

61.67

0.99

0.163

6

3.22

64.34

2.59

*0.005

5

3.29

65.79

3.76

*0.000

4

النسبي

.6

يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفرة في الو ازرة

المتوسط الحسابي

.5

االستخداـ

قيمة االختبار

.4

يتوفر لدى الو ازرة نظاـ معمومات إداري واضح وسيؿ

().Sig

.3

إدارية

القيمة االحتمالية

.2

لدى اإلدارة العميا قناعة كبيرة بأىمية وجود نظـ معمومات

3.53

70.62

5.69

*0.000

1

الترتيب

م

.1

الفقرة

تستعيف اإلدارة بالجيات الخارجية لتقديـ المشورة في
مجاؿ نظـ المعمومات اإلدارية بالشكؿ المطموب عند

2.85

57.08

-1.77

*0.040

جميع فقرات المجال معاً

65.06 3.25

4.03

*0.000

المزوـ

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥0.05

مف جدوؿ ( )23يمكف استخالص ما يمي:
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7

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )1يساوي (( )3.53الدرجة الكمية مف  )5أي أف المتوسطالحسابي النسبي( ،)%70.62قيمة االختبار) )5.69وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

) )0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدؿ عمى
أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا

يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ومما سبؽ يرى الباحث

أف اإلدارة العميا في و ازرة التربية والتعميـ العالي لدييا قناعة كبيرة بأىمية وجود نظـ معمومات

إدارية ،وىذا يتفؽ مع دراسة (رمضاف ،)2009 ،ودراسة ( ،)Arafat، 2007ودراسة (2011

.)Bahloul،

 -المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )7يساوي ( )2.85أي أف المتوسط الحسابي النسبي

( ،)%57.08قيمة االختبار ) ،)-1.77وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ()0.040لذلؾ
تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة
االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا يعني أف ىناؾ

موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ومما سبؽ يرى الباحث بأف
استعانة اإلدارة بالجيات الخارجية لتقديـ المشورة جاءت منخفضة ،فمف المتوقع أف تكوف ىذه

االستعانة مترتباً عمييا تكاليؼ ومبالغ مالية مرتفعة في ظؿ حصار وأزمة اقتصادية تمر بيا

الو ازرة.

 بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ( ،)3.25وأف المتوسط الحسابي النسبييساوي( ،)%65.06قيمة االختبار ) ،)4.03وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ))0.000

لذلؾ يعتبر مجاؿ " مساندة واىتماـ اإلدارة العميا " داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (≥0.05

 ،)αمما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىرياً عف درجة الموافقة
المتوسطة وىي ( ،)3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات

ىذا المجاؿ ،ومما سبؽ يرى الباحث بأف اإلدارة العميا في و ازرة التربية والتعميـ العالي تساند
وتيتـ بنظـ المعمومات اإلدارية ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا في الو ازرة تتكوف مف

موظفيف مؤىميف مف الناحية األكاديمية ،وأصحاب خبرة تمكنيـ مف معرفة وفيـ وادراؾ أىمية
نظـ المعمومات اإلدارية ،المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتطور التكنولوجي والذي يساعد ويساىـ في

اتخاذ الق اررات ،وتتفؽ ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الشوبكي )2010 ،والتي بينت

دعـ اإلدارة العميا ،واعتمادىا عمى استخداـ نظـ دعـ الق اررات ،مف خالؿ تشخيص المشاكؿ
وتشجيع العامميف وتحفيزىـ ،ودراسة (الطيبي )2013 ،التى توصمت الى أف مستوى ممارسة
مديري التربية والتعميـ لعممية اتخاذ القرار وفؽ الطريقة العممية "جيد" بوزف نسبي (،)%75
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ودراسة (حسونة )2012 ،والتي بينت بأنو توجد توجيات كبيرة لدى اإلدارات العميا لمبنوؾ

العاممة في فمسطيف بيذا الخصوص ،ودراسة (رمضاف )2009 ،والتي بينت دعـ واىتماـ
اإلدارة العميا باستخداـ نظـ دعـ الق اررات ،وذلؾ مف خالؿ تقديـ االحتياجات الالزمة الستخداـ

النظاـ ،وتشجيع العامميف والعمؿ عمى تحفيزىـ ،وتشخيص المشاكؿ ،ودراسة(أبو تيـ)2015،
والتي بينت بأف ىناؾ توجو جيد لدى العامميف في الجامعات وتقارب في آرائيـ نحو اداؾ

اإلدارة العميا ألىمية استخداـ نظـ دعـ الق اررات ،ودراسة (  )Arafat، 2007حيث توصؿ

لوجود مستوى جيد مف التفيـ لدى اإلدارة العميا ألىمية نظـ دعـ الق اررات ،ودراسة (2008

 )et.al ،Sirisom،والتي أظيرت بأف اإلدارة العميا ليا الدور في التأثير واالستفادة مف

المعمومات الواردة لتعزيز صنع القرار واألداء ،بينما تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (محارش،

 )2007والتي توصمت إلى ضعؼ في اىتماـ اإلدارة الحكومية بنظـ المعمومات
ودراسة( )Ajayi and others،2007والتي توصمت إلى أف عمى االدارة العميا العمؿ عمى

دعـ ىذه التوجو لمتعامؿ مع نظـ المعمومات اإلدارية بالشكؿ المطموب ،ودراسة (الفوزاف،
 )2003في وجود معوقات تواجو نظـ المعمومات اإلدارية ويرجع ذلؾ إلي عدـ تفيـ اإلدارة

ليذه النظـ ،ودراسة(أحمد )2007 ،والتي أظيرت بأنو مف الضروري أف تيتـ اإلدارة العميا

بتوفير المقومات الالزمة لتشغيؿ النظاـ المحاسبي بكفاءة وفعالية .وقد يرجع االتفاؽ بيف ىذه

الدراسات المذكورة واالختالؼ إلى أف ىناؾ مجتمعات قد واكبت تمؾ التطورات واىتمت بيا

وطبقتيا ،ومجتمعات أخرى لـ تعط لتمؾ الدراسات أىمية وتفيماً لمدى ضرورة تطبيقيا في

مجتمعاتيـ.
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 تحميل فقرات مجال "المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية"تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت درجة

الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)24

جدول رقم ( :)24يبين المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "
المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية"
المتوسط الحسابي

النسبي

تشارؾ اإلدارة العميا العامميف عند إحداث أي

المتوسط الحسابي

بسيولة بيف اإلدارات

قيمة االختبار

يس ػػمح الييك ػػؿ التنظيم ػػي بت ػػدفؽ المعموم ػػات

().Sig

.3

الوظيفة

القيمة االحتمالية

.2

تتناس ػػب المعموم ػػات المتاح ػػة م ػػع احتياج ػػات

الترتيب

م

.1

الفقرة

67.89 3.39

4.82

*0.000

1

67.64 3.38

4.73

*0.000

2

-0.70 58.73 2.94

0.243

7

65.00 3.25

2.94

*0.002

4

65.38 3.27

2.96

*0.002

3

63.03 3.15

1.72

*0.044

5

 .7يتصؼ الييكؿ التنظيمي في الو ازرة بالمرونة 61.38 3.07

0.79

0.214

6

64.19 3.21

3.06

*0.001

.4
.5
.6

تغير
تتحدد العالقة بيف اإلدارات واألقساـ األخػرى
مف خالؿ لوائح مكتوبة
تمتاز البيانػات والمعمومػات فػي الػو ازرة بكميػا
وسيولة تناوليا
تتسػ ػ ػ ػػـ األنظمػ ػ ػ ػػة واإلج ػ ػ ػ ػراءات فػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػو ازرة
بالشفافية والوضوح
جميع فقرات المجال معاً

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ).)α ≥ 0.05
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مف جدوؿ ( )24يمكف استخالص ما يمي:

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )1يساوي (()3.39الدرجة الكمية مف  )5أي أف المتوسطالحسابي النسبي ( ،)%67.89قيمة االختبار ) ،)4.82وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

) (0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدؿ عمى
أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا

يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ومما سبؽ يرى الباحث

بػأف عممية التحديث والمتابعة المستمرة لمبيانات والمعمومات ،واالىتماـ بنظـ المعمومات اإلدارية

مف قبؿ اإلدارة العميا ،جعؿ المعمومات تتناسب مع احتياجات الوظيفة ،وىذا يتفؽ مع

دراسة(العمري ،)2009 ،ودراسة (رمضاف.)2009 ،

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )3يساوي ( )2.94أي أف المتوسط الحسابي النسبي( ،)%58.73قيمة االختبار ( ،)-0.70وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ) )0.243لذلؾ
تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط
درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جوىريا عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا
يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ( ،)3.21وأف المتوسط الحسابي النسبييساوي ) ،)%64.19قيمة االختبار ( ،)3.06وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000

لذلؾ يعتبر مجاؿ "المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية " داؿ إحصائياً عند

مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ
جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف

قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ،مما سبؽ يتضح بأف ىناؾ اىتماماً ومشاركة مف قبؿ
اإلدارة العميا بنظـ المعمومات اإلدارية ،و سيولة في نظـ المعمومات اإلدارية ،مما ساعد في
المساىمة في سرعة توفير المعمومات المالئمة لجميع المستويات اإلدارية بما يتناسب مع

طبيعة عمؿ كؿ مستوى ،والييكؿ التنظيمي يسمح بتدفؽ المعمومات بسيولة ويسر ،وتيتـ
اإلدارة العميا كذلؾ بالمشاركة عند إحداث أي تغير في ىيكمية الو ازرة ،واتفقت ىذه النتائج مع

بعض الدراسات كدراسة (رمضاف )2009 ،والتي بينت أف اإلمكانات التنظيمية التي تساعد في
استخداـ نظـ مساندة الق اررات في و ازرة التربية والتعميـ متوفرة بدرجة جيدة ،مف حيث الحصوؿ

عمى المعمومات ،تقديـ الدعـ المادي والمعنوي مف قبؿ اإلدارة ،واىتماميا بآراء العامميف،
وتسييؿ االتصاالت اإلدارية ،ودراسة(الغرباوي )2014،والتي بينت وجود درجة عالية مف

الموافقة عمى فقرات محور(اإلمكانات التنظيمية المتاحة الستخداـ نظـ المعمومات الصحية
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المحوسبة) بوزف نسبي ( ،)%73ودراسة (الشوبكي )2010 ،فقد توصمت إلى أف اإلمكانات
التنظيمية المتاحة تسيؿ استخداـ نظـ دعـ الق اررات االتصاالت اإلدارية بيف الكميات والدوائر

واألقساـ المختمفة بالجامعات ،وأف الييكؿ التنظيمي يسمح بتدفؽ المعمومات إلى حد ما،

ودراسة (غنيـ )2004 ،والتي أوضحت بأف المستوى التنظيمي لدائرة نظـ المعمومات اإلدارية

المحوسبة في البمديات مناسب لممستفيديف مف النظاـ ،ودراسة ( )2007 ،Arafatوالتي بينت

أف مالءمة الييكؿ التنظيمي اإلداري بشكؿ مقبوؿ يسيؿ استخداـ نظـ دعـ القرار ،ودراسة

(العمري )2009 ،والتي توصمت إلى أف المستمزمات التنظيمية لنظـ المعمومات اإلدارية

المحوسبة كانت جيدة ووجود أثر وارتباط ميـ بيف المستمزمات اإلدارية والتنظيمية واتخاذ

الق اررات ،ودراسة (أبو سبت )2005 ،والتي قد توصمت إلى أف ىناؾ عالقة قوية بيف المستوى
التنظيمي وجودة الق اررات ،ودراسة (السعودي )2006 ،والتي توصمت إلى وجود أثر

لممستمزمات التنظيمية في األداء الوظيفي ،وقد اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة (الفوزاف،

 )2003والتي توصمت إلى أف ىناؾ معوقات إدارية وتنظيمية تواجو استخداـ نظـ المعمومات
الحديثة ،ودراسة (محارش )2007 ،والتي توصمت إلى أف ىناؾ قمة اىتماـ إدارة المنظمات
الحكومية باليياكؿ التنظيمية.

13.

 تحميل فقرات مجال " المتطمبات المادية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية "تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة
الموافقة المتوسطة وىي  .3النتائج موضحة في جدوؿ (.)25
جدول رقم ( :)25يبين المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "
المتطمبات المادية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية "

.7

المتوسط الحسابي

.6

تتناسب وسائؿ إخراج المعمومات واحتياجات
العمؿ في الو ازرة
تتناغـ الشبكة المتوفرة مع احتياجات العمؿ في
الو ازرة
تتـ الصيانة سريعا عند حدوث أعطاؿ في
األجيزة أو في شبكة الحاسوب في الو ازرة
توفر اإلدارة العميا المستمزمات الالزمة لتشغيؿ
نظـ المعمومات
تحرص اإلدارة العميا عمى مواكبة المستجدات
التقنية في مجاؿ نظـ المعمومات
جميع فقرات المجال معاً

المتوسط الحسابي النسبي

.5

العمؿ في الو ازرة

قيمة االختبار

.4

تتوفر وسائؿ إدخاؿ بيانات تتناسب واحتياجات

().Sig

.3

المطموب

القيمة االحتمالية

.2

تتوفر أجيزة الحاسب المالئمة إلنجاز العمؿ

*0.000 9.99 76.86 3.84

1

*0.000 9.09 74.58 3.73

2

*0.000 7.63 72.22 3.61

3

*0.000 7.79 71.86 3.59

4

*0.000 6.50 70.34 3.52

5

*0.000 6.30 69.79 3.49

7

*0.000 6.12 69.93 3.50

6

*0.000 9.14 72.19 3.61

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ).)α ≥ 0.05
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الترتيب

م

.1

الفقرة

مف جدوؿ ( )25يمكف استخالص ما يمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )1يساوي (( )3.84الدرجة الكمية مف  )5أي أف المتوسطالحسابي النسبي ( ،)%76.86قيمة االختبار ( ،(9.99وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

) )0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدؿ عمى
أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا

يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ومما سبؽ يرى الباحث

بأف أجيزة الحاسب متوفرة بالشكؿ المطموب إلنجاز العمؿ ،وىذا يتفؽ مع دراسة(رمضاف،
 ،)2009ودراسة(أبوسبت)2005 ،

 -المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )6يساوي))3.4أي أف المتوسط الحسابي النسبي )،)%69.79

قيمة االختبار  ،6.30وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه

الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة
مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 -بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ( ،)3.61وأف المتوسط الحسابي النسبي

يساوي ) ،)%72.19قيمة االختبار ( ،(9.14وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000
لذلؾ يعتبر مجاؿ " المتطمبات المادية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية " داؿ إحصائياً عند

مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ

جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف

قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ،مما سبؽ يرى الباحث بأف المتطمبات المادية المتاحة
جيدة ومناسبة ،حيث إف وزراه التربية والتعميـ العالي عممت عمى توفير التعميـ لمجميع وتحسيف

نوعيتو ،مما يبيف أف اإلدارة العميا تساند وتيتـ بتوفير جميع االحتياجات الالزمة والضرورية مف
معدات وأجيزة ،لتسير جميع أنشطة الو ازرة بالشكؿ المطموب وبما يحقؽ أىداؼ الو ازرة ،وتتفؽ
ىذه النتيجة مع دراسة(الغرباوي )2014،والتي بينت وجود درجة عالية مف الموافقة عمى
محور(اإلمكانات المادية المتاحة الستخداـ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة) بوزف

نسبي(، )%72ودراسة (الشوبكي )2010 ،والتي توصمت إلى أف اإلمكانات المادية المتاحة
الستخداـ نظـ دعـ القرار في الجامعات الفمسطينية متوفرة ،حيث يوجد جياز حاسوب لكؿ

إداري في الجامعة ،وتوفر وسائؿ إدخاؿ واخراج ،وشبكة الحاسوب حديثة وتتناسب مع

احتياجات العمؿ ،ودراسة(أبو تيـ)2015،والتي بينت بأف االمكانات المادية مثؿ المعدات
وأجيزة الحاسوب تتالءـ مع متطمبات العمؿ  ،ودراسة (العمري )2009 ،والتي توصمت إلى أف
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المستمزمات المادية لنظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة كانت جيدة ،ودراسة (السعودي،

 )2006والتي توصمت إلى أف تصورات المبحوثيف تجاه المستمزمات المادية كانت جيدة
ومتوفرة بشكؿ جيد ،ودراسة (المحاسنة )2005 ،والتي توصمت إلى كفاءة المستمزمات المادية

وأثرىا القوي ،ودراسة (القرشي )2010 ،والتي توصمت إلى وجود أثر لممستمزمات المادية إلدارة
وتشغيؿ نظـ المعمومات المحوسبة ،ودراسة (أبو سبت )2005 ،والتي توصمت إلى أف التقنيات
واألجيزة المستخدمة في الجامعات حديثة وذات كفاءة عالية ،ودراسة (رمضاف )2009 ،والتي
توصمت إلى أف اإلمكانات المتاحة الستخداـ نظـ دعـ القرار متوفرة بشكؿ جيد وفعاؿ ،وقد

اختمفت ىذه النتائج مع دراسة (غنيـ )2004 ،والتي توصمت إلى أنو ال يمكف اعتبار المعدات
المستخدمة في النظاـ الحالي مف أحدث التكنولوجيا المستخدمة في السوؽ ،حيث إف ىناؾ

ضعفاً في اإلمكانات المادية الذي لو األثر السمبي عمى أف يستطيع النظاـ تغطية جميع جوانب

العمؿ ،ودراسة (الفوزاف )2003 ،حيث إف ىذه الدراسة قد توصمت إلى أف ىناؾ معوقات
مادية تواجو نظـ المعمومات اإلدارية بالشكؿ المطموب.
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 تحميل فقرات مجال " المتطمبات البرمجية المتاحة الستخدام نظم المعمومات "تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة
الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)26
جدول رقم ( :)26يبين المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "
المتطمبات البرمجية المتاحة الستخدام نظم المعمومات "
المتوسط الحسابي

المستخدمة
يتـ تقييـ فاعمية البرامج مف قبؿ العامميف
بشكؿ مستمر

النسبي

تتوافؽ البرامج المستخدمة مع األجيزة

المتوسط الحسابي

العمؿ في الدائرة

قيمة االختبار

.4

يتـ تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة

().Sig

.3

العمؿ في الو ازرة

القيمة االحتمالية

.2

تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطمبات

الترتيب

م

.1

الفقرة

*0.000 6.63 69.72 3.49

3

*0.000 6.93 70.34 3.52

2

*0.000 7.10 70.83 3.54

1

*0.046 1.70 62.92 3.15

7

تتوفر جميع التعميمات الضرورية لتشغيؿ
.5

البرامج مما يساعد في أداء العمؿ بالشكؿ *0.000 4.65 66.90 3.34

5

المطموب
.6
.7

يوفر النظاـ مساحات كافية لعممية تخزيف

*0.000 5.69 69.31 3.47

4

يعطي النظاـ الحالي تغذية راجعة

*0.008 2.45 64.03 3.20

6

جميع فقرات المجال معاً

*0.000 6.02 67.74 3.39

المعمومات

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥0.05
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مف جدوؿ ( )26يمكف استخالص ما يمي:
 المتوس ػػط الحس ػػابي لمفقػ ػرة رق ػػـ ( )3يس ػػاوي (( )3.54الدرج ػػة الكمي ػػة م ػػف  )5أي أف المتوس ػػطالحسابي النسبي ( ،)%70.83قيمة االختبار ) )7.10وأف القيمة االحتماليػة ( )Sig.تسػاوي

) ،(0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدؿ عمى
أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفق ػرة قػػد زاد عػػف درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة وىػػي ( ،)3وىػػذا
يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة كبي ػرة مػػف قبػػؿ أف ػراد العينػػة عمػػى ىػػذه الفق ػرة .وممػػا سػػبؽ يالحػػظ

بتوافؽ البرامج المستخدمة مع األجيزة المسػتخدمة ،ويتفػؽ ذلػؾ مػع د ارسػة (الشػوبكي،)2010 ،

(العمري.)2009 ،

 المتوسط الحسػابي لمفقػرة ( )4يسػاوي ( (3.15أي أف المتوسػط الحسػابي النسػبي )،)%62.92قيمة االختبار ) )1.70وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي( ) (0.046لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة

دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه
الفقرة قد زاد عػف درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػي ( ،)3وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة كبيػرة
مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ومما سبؽ يالحظ بأنو يتـ تقييـ فاعمية البرامج المستخدمة

فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات بشػػكؿ مسػػتمر مػػف قبػػؿ العػػامميف ،ممػػا يسػػاعد فػػي الوصػػوؿ إلػػي جػػودة فػػي
الق اررات وىذا يتفؽ مع دراسة (الشوبكي ،)2010 ،ودراسة (رمضاف.)2009 ،

 بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػوؿ بػػأف المتوسػػط الحسػػابي يسػػاوي ( ،(3.39وأف المتوسػػط الحسػػابيالنسبي يساوي ) ،)%67.74قيمة االختبار ) )6.02وأف القيمػة االحتماليػة ( )Sig.تسػاوي
 0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ " المتطمبات البرمجية المتاحة الستخدام نظقم المعمومقات " داؿ

إحصائياً عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذا
المجاؿ يختمؼ جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا يعني أف ىناؾ موافقػة
بدرجة كبيػرة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى فقػرات ىػذا المجػاؿ ،وممػا سػبؽ يالحػظ الباحػث بػأف
برامج نظـ المعمومات اإلدارية المستخدمة فػي الػو ازرة حديثػة وتتناسػب مػع متطمبػات العمػؿ،

ومتوافقػػة مػػع األجيػزة المسػػتخدمة ،كمػػا وتتػػوفر جميػػع التعميمػػات الضػػرورية لتشػػغيؿ النظػػاـ،
وىػػذا كمػػو يعػػود لػػدور اإلدارة العميػػا فػػي الػػو ازرة باىتماميػػا بالمتطمبػػات البرمجيػػة والعمػػؿ عمػػى

تطويرىػػا ،واتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع بعػػض الد ارسػػات كد ارسػػة (الغربػػاوي )2014،والتػػي بينػػت
وجػػود درجػػة عاليػػة مػػف الموافقػػة عمػػى محػػور(اإلمكانػػات البرمجيػػة المتاحػػة السػػتخداـ نظػػـ

المعمومػػات الصػػحية المحوسػػبة) بػػوزف نسػػبي( ،)%75.2ود ارسػػة (العمػػري )2009 ،والتػػي
بينػػت بػػأف أف ػراد العين ػػة موافقػػوف عمػػى أف المسػػتمزمات البرمجي ػػة لػػنظـ المعمومػػات اإلداري ػػة

المحوسبة كانت جيدة ،ودراسة (غنيـ )2004 ،والتي توصمت إلى وجود عالقة طرديػة بػيف
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البنية التحتية واتخػاذ القػ اررات ،ود ارسػة (المحاسػنة )2005 ،والتػي توصػمت لوجػود أثػر ميػـ
لممستمزمات الفنية في فاعمية اتخاذ القرار ،ودراسة (أبػو سػبت )2005 ،والتػي توصػمت إلػى

وجػود تقنيػات حديثػة فػي الػنظـ المسػتخدمة بمػا فييػا الفنيػة ،وتختمػؼ ىػذه النتػائج مػع د ارسػة

(السعودي )2006 ،حيث تأثر األداء الوظيفي بمقدرة المستمزمات الفنيػة ،ود ارسػة (الفػوزاف،
 )2004والت ػػي توص ػػمت لوج ػػود معوق ػػات فني ػػة لتطبي ػػؽ نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة ،ود ارس ػػة

(أحم ػ ػػد )2007 ،والت ػ ػػي توص ػ ػػمت ال ػ ػػى ض ػ ػػرورة االىتم ػ ػػاـ والس ػ ػػعي إل ػ ػػى تط ػ ػػوير البػ ػ ػرامج
المستخدمة في تشغيؿ النظاـ المحاسبي ،وقد يعود ىذا االتفػاؽ بػيف ىػذه الد ارسػة والد ارسػات

األخرى المذكورة أعاله لتشابو البيئة التي أجريت عمييا الدراسات السابقة.

 -تحميل فقرات مجال " المتطمبات البشرية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية "

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة
الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)27
جدول رقم ( :)27يوضح المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال
المتطمبات البشرية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية "
المتوسط الحسابي

يشارؾ العامموف في تشخيص جوانب القوة والضعؼ
.6
في نظـ المعمومات

جميع فقرات المجال معاً

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ).)α ≥ 0.05
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النسبي

تتناسب مؤىالت العامميف في نظاـ المعمومات مع
.5
طبيعة األعماؿ الموكمة ليـ

المتوسط الحسابي

يتفيـ العامموف في القسـ المختص بنظاـ المعمومات
.4
احتياجاتي المختمفة مف نظاـ المعمومات

قيمة االختبار

ينجز العامموف في النظاـ الحالي ما كمفوا بو في
.3
الوقت المحدد

().Sig

يتـ االتصاؿ مع الشخص المسئوؿ عف نظاـ
.2
المعمومات بصورة مباشرة

القيمة االحتمالية

يجيب العامموف بالقسـ الفني المختص بنظاـ
.1
المعمومات عمى استفساراتي

الترتيب

م

الفقرة

*0.000 6.42 70.07 3.50

2

*0.000 5.32 68.83 3.44

3

*0.000 7.04 68.69 3.43

4

*0.000 5.55 67.86 3.39

5

*0.000 6.63 70.69 3.53

1

*0.009 2.40 63.75 3.19

6

*0.000 7.01 68.33 3.42

مف جدوؿ ( )27يمكف استخالص ما يمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )5يساوي (( )3.53الدرجة الكمية مف  )5أي أف المتوسطالحسابي النسبي ( ،)%70.69قيمة االختبار ( ،)6.63وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

) )0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدؿ عمى
أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني
أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ومما سبؽ يالحظ بأف تناسب

مؤىالت العامميف في نظاـ المعمومات مع طبيعة األعماؿ الموكمة ليـ ،شيء منطقي ألف
طبيعة األعماؿ الموكمة تحتاج إلى أشخاص متخصصيف ،لإلنجاز ما يتـ تكميفيـ بو عمى

أكمؿ وجو ،ويتفؽ ذلؾ مع دراسة (أبوسبت ،)2005 ،ودراسة (الحمبي ،)2010 ،وقد اختمفت
مع دراسة( .)Fransen،2007

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )6يساوي) (3.19أي أف المتوسط الحسابي النسبي( ،)%63.75قيمة االختبار  ،2.40وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.009لذلؾ تعتبر
ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة
االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي(  ،)3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة
بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ومما سبؽ يالحظ بأف العامميف يشاركوف في

تشخيص جوانب القوة والضعؼ في نظـ المعمومات.

 بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  ،3.42وأف المتوسط الحسابي النسبييساوي ) ،)%68.33قيمة االختبار ( ،)7.01وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ))0.000

لذلؾ يعتبر مجاؿ " المتطمبات البشرية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية " داؿ إحصائياً عند

مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ

جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف

قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ،ويالحظ مما سبؽ بوجود قسـ فني يتمتع أفراده
بالكفاءة المطموبة إلنجاز األعماؿ الموكمة ليـ ،حيث يضـ أفراداً مؤىميف وذا كفاءة وقادريف

عمى إنجاز ما كمفوا بو ، ،و يبدي أفراد ىذا القسـ تفيماً واستيعاباً الحتياجات اآلخريف مف ىذا

النظاـ ،ولعؿ ذلؾ يعود لمعالقة الجيدة بيف مسؤولي القسـ الفني وبيف المستخدميف ليذه النظـ.

 واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الشوبكي )2010 ،والتي توصمت إلى أفالقسـ يعالج المشاكؿ واالستفسارات التي تواجو العامميف ،ويتـ االتصاؿ مع القسـ الفني

المسؤوؿ عف النظاـ والبرامج بصورة مباشرة ،ويعمؿ بالقسـ الفني أفراد متخصصوف وذو كفاءة،
ودراسة (المحاسنة )2005 ،والتي بينت أىمية العنصر البشري ودوره في نجاح دور نظـ
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المعمومات اإلدارية ،وضرورة إشراؾ العامميف في تقييـ وتطوير النظاـ لكي يتكامؿ الجانب

اإلداري مع النظري ،ودراسة(الغرباوي )2014،والتي بينت وجود درجة عالية مف الموافقة عمى

محور(اإلمكانات البشرية المتاحة الستخداـ نظـ المعمومات الصحية المحوسبة) بوزف
نسبي( ،)%70.2ودراسة (العمري )2009 ،والتي توصمت إلى أف أفراد العينة موافقوف عمى

أف المستمزمات البشرية لتشغيؿ وادارة نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة كانت جيدة ،ودراسة

(أبوسبت )2005 ،والتي بينت أف العامميف في النظاـ الحالي متنوعي التخصصات ويتمتعوف

بمستوى خبرة فنية وادارية تتناسب والمياـ المنوطة بيـ ويتمقوف تدريباً بشكؿ دوري لتطوير

قدراتيـ ومياراتيـ ،ودراسة ( )Arafat، 2007والتي بينت بأنو ال بد مف توفر بنية تحتية ليذه

النظـ ومف ضمنيا الموارد البشرية ،واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات والتي منيا دراسة

(محارش )2007 ،والتي بينت بأف ىناؾ مشاكؿ لدى العنصر البشري المستخدـ لنظـ دعـ
الق اررات .ودراسة ( )Fransen، 2007والتي بينت بأنو ال بد مف العمؿ عمى تعييف موظفيف

يمتمكوف معرفة جيدة وواسعة بالنظاـ ،والعمؿ عمى تشكيؿ فريؽ لتنسيؽ وادارة ىذه النظـ يمتاز

بالكفاءة والمعرفة.
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 تحميل فقرات " جودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم "تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة

الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)28

جدول رقم ( :)28يبين المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "
جودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي "
المتوسط الحسابي

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبار

().Sig

.1

يوج ػ ػػد انس ػ ػػجاـ ب ػ ػػيف ج ػ ػػودة القػ ػ ػ اررات اإلداري ػ ػػة

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرة

62.22 3.11

1.32

0.095

8

65.52 3.28

3.48

*0.000

3

66.81 3.34

4.38

*0.000

1

 .4يمتاز القرار بدرجة أقؿ مف المخاطرة فييا

63.31 3.17

2.30

*0.011

4

 .5يوجد تكامؿ وترابط بيف الق اررات

62.52 3.13

1.49

0.070

6

62.50 3.13

1.65

*0.051

7

59.30 2.97

-0.43

0.333

11

61.54 3.08

0.95

0.173

9

66.67 3.33

4.10

*0.000

2

63.19 3.16

1.89

*0.031

5

59.72 2.99

-0.16

0.435

10

63.09 3.15

2.36

*0.010

والسياسة العامة لمو ازرة

 .2تحقؽ الق اررات اإلدارية المتخذة أىداؼ الو ازرة
.3

.6

تش ػػمؿ القػ ػ اررات اإلداري ػػة المتخ ػػذة كاف ػػة جوان ػػب

العمؿ بالو ازرة

تمتػػاز المعمومػػات المتػػوفرة بالمرونػػة ممػػا يػػؤدي

إلى سرعة اتخاذ الق اررات الرشيدة

 .7يتوفر عدد كبير مف البدائؿ
.8
.9
.10
.11

تص ػ ػ ػػنؼ الب ػ ػ ػػدائؿ االيجابي ػ ػ ػػة لمقػ ػ ػ ػ اررات حس ػ ػ ػػب
أىميتيا
تعتم ػػد القػ ػ اررات المتخ ػػذة عم ػػى ش ػػبكة معموم ػػات
تشمؿ كافة دوائر وأقساـ الو ازرة
تحق ػػؽ القػ ػ اررات المتخ ػػذة عام ػػؿ التمي ػػز اإلداري
لمو ازرة
تتمتػػع القػ اررات بعامػػؿ اإلقنػػاع والرضػػا لمعػػامميف
المنفذيف
جميع فقرات المجال معاً

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ).)α ≥ 0.05
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مف جدوؿ ( )28يمكف استخالص ما يمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )3يساوي )( (3.34الدرجة الكمية مف  )5أي أف المتوسطالحسابي النسبي ( ،)%66.81قيمة االختبار  4.38وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

) (0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدؿ عمى
أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا

يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )7يساوي ( )2.97أي أف المتوسط الحسابي النسبي( ،)%59.30قيمة االختبار ) )-0.43وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي( ) (0.333لذلؾ
تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة
االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ عف درجة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)3وىذا يعني أف ىناؾ

موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ( ،)3.15وأف المتوسط الحسابي النسبييساوي ) ،)%63.09قيمة االختبار ( )2.36وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ()0.010

لذلؾ يعتبر مجاؿ " جودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي " داؿ إحصائياً عند
مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ

جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ

أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ،ومما سبؽ يالحظ بأف اتفاؽ اآلراء يعود لنظـ المعمومات

اإلدارية ودورىا الميـ في تحسيف جودة الق اررات ،حيث إف أغمب األعماؿ التي يقوـ بيا
العامموف في الو ازرة تكوف معتمدة عمى نظـ المعمومات اإلدارية ،وىذا بحد ذاتو دليؿ عمى أف
بارز وميماً في تحقيؽ جودة في القرار ،فاستخداـ ىذه النظـ
دور
اً
لنظـ المعمومات اإلدارية اً
يؤدي بدوره إلى انجاز األعماؿ بسرعة وبكؿ دقة وموثوقية ،وىذا كمو يعمؿ عمى زيادة جدوه

الق اررات مف حيث جودتيا ،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المحاسنة)2005 ،
والتي توصمت إلى وجود أثر ميـ لكفاءة نظـ المعمومات اإلدارية في فاعمية عممية اتخاذ

الق اررات ،ودراسة (الفوزاف )2004 ،والتي توصمت إلى أف عممية استخداـ النظـ الحديثة

لممعمومات لو األثر في تحسف األداء ،ودراسة (جردات واخروف )2009 ،والتي أكدت عمى
االرتباط الوثيؽ بيف نظـ المعمومات اإلدارية وعممية جودة صناعة القرار اإلداري ،ودراسة

(مناصرية )2004 ،أف الق اررات اإلدارية المتخذة في الشركة ذات فعالية عالية ،ودراسة

( )Chan, 2009أف استخداـ  DSSتزايد بشكؿ ممموس والفائدة مف استخداـ  DSSكانت

عالية وتجعؿ األفراد أكثر فاعمية .وقد اختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات مثؿ (السعودي،

14.

 )2006والتي توصمت إلى أف نظـ المعمومات اإلدارية تؤثر عمى األداء بدرجة متوسطة،
ودراسة(حسونة.)2012 ،

رابعاً -اختبار فرضيات الدراسة:
اختبار الفرضيات حول العبلقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسة األولى)
الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
الفرضية البديمة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر مف مستوى الداللة ) )α ≥ 0.05فإنو ال يمكف رفض
الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة،

أما إذا كانت ) Sig.(P-valueأقؿ مف مستوى الداللة ( )α ≥0.05فيتـ رفض الفرضية الصفرية
وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات

الدراسة.
الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥0.05

بين نظم المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي -قطاع

غزة.

جدول رقم ( :)29يبين معامل االرتباط بين نظم المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات اإلدارية
في وزارة التربية والتعميم العالي -قطاع غزة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

لبلرتباط

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥0.05
 )αبيف نظـ المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة

.744

*0.000

التربية والتعميـ العالي -قطاع غزة.
*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ).)α ≥ 0.05

يبيف جدوؿ ( )29أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،).744وأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

( )0.000وىي أقؿ مف مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بيف نظـ المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ  -قطاع
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غزة .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف تطبيؽ ونظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ تعد أحد

العوامؿ الرئيسة لموصوؿ إلى جودة في الق اررات اإلدارية ،فيذه النظـ ىي أكبر مؤثر عمى جودة
الق اررات ،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو سبت ،)2005 ،ودراسة (رمضاف،
 ،)2009ودراسة (اليزايمة )2009 ،التي بينت بأف نظـ المعمومات وتقنياتيا ليا دور فاعؿ في

اتخاذ الق اررات في المؤسسات الحكومية ،ودراسة (جرادات وآخروف )2009 ،والتي أكدت عمى
االرتباط الوثيؽ بيف نظـ المعمومات اإلدارية وعممية جودة وصناعة القرار اإلداري ،ودراسة

(الدويؾ،)2010 ،ودراسة (حسونة )2012 ،والتي بينت وجود عالقة عكسية بيف أسموب التجربة
والخطأ في اتخاذ الق اررات اإلدارية وبيف جودة الق اررات اإلدارية.
ويتفرع منها عدة فرضيات:
أ -ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عنقد مسقتوى داللقة ( )α ≥0.05بقين مسقاندة واهتمقام
اإلدارة العميا وجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي قطاع غزة.

جدول رقم ( :)30يبين معامل االرتباط بين مساندة واهتمام اإلدارة العميا وجودة الق اررات اإلدارية
في وزارة التربية والتعميم العالي قطاع غزة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

لبلرتباط

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥0.05
 )αبيف مساندة واىتماـ اإلدارة العميا وجودة الق اررات اإلدارية في

.800

*0.000

و ازرة التربية والتعميـ العالي قطاع غزة.
*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ).)α ≥ 0.05

يبيف جدوؿ ( )30أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،).800وأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي(
 )0.000وىي أقؿ مف مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة

إحصائية بيف مساندة واىتماـ اإلدارة العميا وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ قطاع
غزة .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف مساندة واىتماـ اإلدارة العميا بنظـ المعمومات اإلدارية يعد شيئاً

ميماً وضرورياً لموصوؿ إلى جودة في الق اررات اإلدارية ،حيث إف جودة الق اررات لف تأتي إال في

حاؿ شعرت اإلدارة العميا بأىمية الدور الذي تؤديو نظـ المعمومات اإلدارية وعممت عمى تطويره.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عرفات ،)2007 ،ودراسة (رمضاف)2009 ،
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ودراسة (الشوبكي ،)2010 ،واختمفت مع بعض الدراسات كدراسة (الفوزاف ،)2004 ،ودراسة

(السعودي.)2006 ،

ب -ال توجقققد عبلققققة ذات داللقققة إحصقققائية عنقققد مسقققتوى داللقققة ( )α ≥0.05بقققين المتطمبقققات
التنظيمية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي قطاع غزة.

جدول رقم ( :)31يبين معامل االرتباط بين المتطمبات التنظيمية المتاحة وجودة
الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي قطاع غزة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

لبلرتباط

االحتمالية)(Sig.

ال توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة (≥0.05
 )αبيف المتطمبات التنظيمية المتاحػة وجػودة القػ اررات اإلداريػة فػي

.696

*0.000

و ازرة التربية والتعميـ العالي قطاع غزة.
*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ).)α ≥ 0.05

يبيف جدوؿ ( )31أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،).696وأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي
( )0.000وىي أقؿ مف مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بيف المتطمبات التنظيمية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ قطاع
غزة ،ومما سبؽ يالحظ بأف ىناؾ عالقة بيف المتطمبات التنظيمية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية

مف حيث توفر المناخ التنظيمي المناسب لنظـ المعمومات اإلدارية ،ومشاركة اإلدارة العميا ودعميا

لنجاح نظـ المعمومات اإلدارية ،وسماح الييكؿ التنظيمي بتدفؽ المعمومات بسيولة بيف اإلدارات،
وتناسب المعمومات المتاحة مع احتياجات الوظيفية ،ووجود لوائح مكتوبة تحدد العالقة بيف

اإلدارات واألقساـ ،سيؤدي في النياية إلى جودة الق اررات اإلدارية ،وىذا يتفؽ مع دراسة (أبوسبت،
 ،)2005ودراسة (غنيـ ،)2004 ،ودراسة (العمري ،)2009 ،ودراسة (المحاسنة،)2005 ،

وتختمؼ مع بعض الدراسات مثؿ دراسة (طبش.)2008 ،
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ت -ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05بين المتطمبات المادية
المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي قطاع غزة.
جدول رقم ( :)32يبين معامل االرتباط بين المتطمبات المادية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية
في وزارة التربية والتعميم العالي قطاع غزة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

لبلرتباط

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥0.05
 )αبيف المتطمبات المادية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة

.759

*0.000

التربية والتعميـ العالي قطاع غزة.
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥0.05
يبيف جدوؿ ( )32أف معامؿ االرتباط يساوي( ،).759وأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي
(( 0.000وىي أقؿ مف مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بيف المتطمبات المادية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ قطاع
غزة ،ومما سبؽ يالحظ وجود ارتباط بيف المتطمبات المادية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية ،ولعؿ
ذلؾ يعود لمدور الميـ لممتطمبات المادية في نجاح نظـ المعمومات اإلدارية ،مف حيث توفر
األجيزة والمعدات الضرورية إلنجاز العمؿ المطموب ،وتوفر وسائؿ اإلدخاؿ واإلخراج المتناسبة مع
احتياجات العمؿ ،وحداثة وتناغـ الشبكة مع احتياجات العمؿ ،وحرص اإلدارة العميا عمى مواكبة
جميع المستجدات مف الناحية التقنية ،كؿ ذلؾ لو األثر البالغ في زيادة فعالية نظـ المعمومات
اإلدارية ،وبالتالي انعكاسو عمى الق اررات اإلدارية مف حيث جودتيا .وىذا يتفؽ مع دراسة (أبوسبت،
 ،)2005ودراسة (غنيـ ،)2004 ،ودراسة (المحاسنة ،)2005 ،ودراسة (العمري،)2009 ،
ودراسة (القرشي )2010 ،والتي أوضحت بأف تصورات المبحوثيف تجاه المتطمبات المادية جاءت
مرتفعة.
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ث -ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05بين المتطمبات
البرمجية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي قطاع غزة.
جدول رقم ( :)33يبين معامل االرتباط بين المتطمبات البرمجية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية
في وزارة التربية والتعميم العالي قطاع غزة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

لبلرتباط

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥0.05
 )αبيف المتطمبات البرمجية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في

.702

*0.000

و ازرة التربية والتعميـ العالي قطاع غزة.
*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥0.05

يبيف جدوؿ ( )33أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،).702وأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي
 ))0.000وىي أقؿ مف مستوى الداللة ( )α ≥0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بيف المتطمبات البرمجية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ قطاع
غزة ،وىذا يبيف وجود عالقة بيف المتطمبات البرمجية وجودة الق اررات اإلدارية ،ويبيف أىمية
المتطمبات البرمجية لنظـ المعمومات اإلدارية ،حيث إف توافر المتطمبات البرمجية مف برامج تحدث
باستمرار ،وتوافؽ ىذه البرامج مع األجيزة المستخدمة ،يؤدي بدوره في نياية المطاؼ لموصوؿ إلى
جودة في الق اررات تمتاز بكفاءة أعمى ،وتتفؽ مع بعض الدراسات مثؿ دراسة (العمري،)2009 ،
ودراسة (أػبو سبت ،)2005 ،ودراسة (غنيـ ،)2004 ،ودراسة (القرشي )2010 ،وجود أثر
لممستمزمات البرمجية عمى األداء الوظيفي.
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ج -ال توجقققد عبلققققة ذات داللقققة إحصقققائية عنقققد مسقققتوى داللقققة ( )α ≥0.05بقققين المتطمبقققات
البشرية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي قطاع غزة.
جدول رقم ( :)34يبين معامل االرتباط بين المتطمبات البشرية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية
في وزارة التربية والتعميم العالي قطاع غزة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

لبلرتباط

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥0.05
 )αبيف المتطمبات البشرية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في

.840

*0.000

و ازرة التربية والتعميـ العالي قطاع غزة.
*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ).)α ≥ 0.05

يبيف جدوؿ ( )34أف معامؿ االرتباط يساوي( ،).840وأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

( )0.000وىي أقؿ مف مستوى الداللة ( ،)α ≥0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بيف المتطمبات البشرية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ قطاع
غزة ،ومما سبؽ يالحظ الباحث بأنو مف الميـ لتحقؽ نظـ المعمومات اإلدارية جودة في الق اررات

اإلدارية أف يتوافر طاقـ بشري متخصص وذو كفاءة عالية يتمتع بالقدرة الكافية والتفيـ لحؿ
المشاكؿ واالستفسارات ونقاط الضعؼ ،وتتفؽ ىذه الدراسة مع مجموعة مف الدراسات كدراسة

(المحاسنة ،)2005 ،ودراسة (غنيـ )2004 ،ودراسة ( ،)Arafat، 2007ودراسة (العمري،
 ،)2009ودراسة (القرشي.)2010 ،
الفرضية الرئيسة الثانيقة :ال توجقد فقروق ذات داللقة إحصقائية عنقد مسقتوى داللقة ()α ≥0.05
في متوسطات استجابات أفراد العينة حول عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية

فققي وزارة التربيققة والتعمققيم العققالي تعققزى لممتغيقرات الديمغرافيققة (الجققنس ،العمققر ،المؤهققل العممققي،

سنوات الخدمة ،المستوى الوظيفي).

تـ استخداـ اختبار "  Tلعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة

إحصائية وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانات .كذلؾ تـ استخداـ
اختبار " التبايف األحادي" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وىذا االختبار

معممي يصمح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في متوسطات استجابات
أفراد العينة حول عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم

العالي تعزى إلى الجنس.

جدول رقم ( :)35يبين نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقمتين " – الجنس
قيمة االختبار

().Sig

المجال

القيمة االحتمالية

المتوسطات

ذكر

أنثى

3.26

3.24

0.913 0.109

3.21

3.23

0.894

3.61

3.59

3.38

3.42

3.44

3.29

0.403 0.839

واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم.

3.38

3.35

0.887 0.142

جودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي.

3.16

3.13

0.869 0.165

جميع مجاالت االستبانة معا

3.32

3.30

0.879 0.153

مساندة واىتماـ اإلدارة العميا.

المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.
المتطمبات المادية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.
المتطمبات البرمجية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.
المتطمبات البشرية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

-

0.133
0.887 0.142
0.212

0.832

مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )35تبيف أف القيمة االحتمالية ( ).Sigالمقابمة الختبار"
Tلعينتيف مستقمتيف " أكبر مف مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة
معا ،وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة

الدراسة حوؿ ىذه المجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجنس ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف كال
الجنسيف يقوماف باألعماؿ نفسيا وفؽ ما كمفوا بو عمى أكمؿ وجو ،دوف أف يكوف لمجنسيف ذكر أو

أنثى أي جانب مف شأنو إعاقة العمؿ ،فكال الجنسيف يؤدياف

األعماؿ ذاتيا معتمديف عمى

متطمبات نظـ المعمومات اإلدارية بعينيا ،فتأثير الجنسيف سواءاً كاف ذكر أـ أنثى ليس ميـ بقدر

تمتع المسؤوؿ بالذكاء والبعد االستراتيجي الذي يساعد في االستفادة مف المعمومات بالشكؿ المطموب
والوصوؿ إلى ق اررات تمتاز بالجودة التي تحقؽ أىداؼ الو ازرة.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في متوسطات استجابات
أفراد العينة حول عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم

العالي تعزى إلى العمر.

جدول رقم ( :)36يبين نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظـ

المعمومات اإلدارية.

المتطمبات المادية المتاحة لنظـ

المعمومات اإلدارية.

المتطمبات البرمجية المتاحة لنظـ

المعمومات اإلدارية.

المتطمبات البشرية المتاحة لنظـ

المعمومات اإلدارية.

واقع نظم المعمومات اإلدارية في وزارة

التربية والتعميم العالي.

جودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية

والتعميم العالي.

جميع مجاالت االستبانة معا

قيمة االختبار

مساندة واىتماـ اإلدارة العميا.

سنة

من 40

من 45

فأكثر

30

إلى أقل

إلى أقل

سنة

().Sig

المجال

أقل من

من 30

من 40

من 45

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.966 0.088 3.24 3.22 3.29 3.20
0.718 0.449 3.26 3.27 3.19 2.99
0.154 1.778 3.60 3.59 3.73 3.18
0.128 1.924 3.48 3.41 3.42 2.93
0.886 0.215 3.39 3.42 3.46 3.30
0.529 0.742 3.39 3.38 3.42 3.12
0.918 0.168 3.21 3.14 3.15 3.04
0.654 0.542 3.35 3.32 3.35 3.10

مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )36تبيف أف القيمة االحتمالية ( ).Sigالمقابمة الختبار" التبايف
األحادي " أكبر مف مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلؾ
يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة ،حوؿ
ىذه المجاالت والمجاالت مجتمع معا ،تعزى إلى العمر ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الو ازرة ممثمة
بإدارتيا العميا تيتـ بالموظفيف مف خالؿ عقد دورات باستمرار لكافة موظفييا وخاصة مسئولي

األقساـ والمدراء لمتعامؿ مع الحاسوب وأنظمتو ،وىذا مف شأنو أف يجعؿ جميع الموظفيف قادروف
عمى التعامؿ مع نظـ المعمومات اإلدارية بكافة األعمار المختمفة ،ومف ىذا المنطمؽ ال يمثؿ عمر

الموظؼ عائقاً أماـ قدرتو عمى التعامؿ مع نظـ المعمومات اإلدارية والوصوؿ إلى جودة في الق اررات
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اإلدارية ،وىذا يختمؼ مع دراسة (العمري )2009 ،في وجود فروؽ في تصورات المبحوثيف حوؿ
نظـ المعمومات اإلدارية تعزى لمتغير العمر.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في متوسطات استجابات
أفراد العينة حول عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم

العالي تعزى إلى المؤهل العممي.

جدول رقم ( :)37يبين نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤهل العممي

اإلدارية.

المتطمبػػ ػػات الماديػ ػ ػػة المتاحػ ػ ػػة ل ػ ػ ػنظـ المعمومػ ػ ػػات
اإلدارية.

المتطمبػ ػػات البرمجيػ ػػة المتاحػ ػػة ل ػ ػنظـ المعمومػ ػػات
اإلدارية.

المتطمب ػ ػػات البشػ ػ ػرية المتاح ػ ػػة لػ ػ ػنظـ المعموم ػ ػػات
اإلدارية.

واقققع نظققم المعمومققات اإلداريققة فققي وزارة التربيققة

والتعميم العالي.

جودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربيقة والتعمقيم

العالي.

جميع مجاالت االستبانة معا

قيمة االختبار

المتطمب ػػات التنظيمي ػػة المتاح ػػة لػ ػنظـ المعموم ػػات

().Sig

مساندة واىتماـ اإلدارة العميا.

االحتمالية

المجال

دراسات

القيمة

المتوسطات
دبموم

بكالوريوس

3.12

3.26

0.896 0.110 3.25

3.15

3.21

0.979 0.022 3.21

3.65

3.61

0.992 0.008 3.61

3.63

3.37

0.701 0.356 3.38

3.67

3.39

0.609 0.498 3.43

3.44

3.37

0.968 0.033 3.37

3.27

3.19

0.678 0.390 3.08

3.40

3.32

0.935 0.067 3.30

عميا

مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )37تبيف أف القيمة االحتمالية ( ).Sigالمقابمة الختبار" التبايف
األحادي " أكبر مف مستوى الداللة ( ) α ≥ 0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا ،وبذلؾ
يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ
ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المؤىؿ العممي ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف نظـ

المعمومات اإلدارية ىي نظـ سيمة التعمـ واالستخداـ مف خالؿ دورات وتدريب بسيط لمموظؼ يجعؿ
معيار لتميز موظفاً عف آخر في
بمقدوره التعامؿ مع النظاـ ،حيث ال يعد امتالؾ الشيادات العميا
اً
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قدرتو عمى التعامؿ مع النظاـ ومخرجاتو ،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (2007
 ،Arafat(،ودراسة (الطيبي )2013 ،التي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات تقديرات العينة حوؿ فاعمية اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بو ازرة التربية والتعميـ

العالي تعزى لممتغيرات التصنيفية لمدراسة (الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي ،سنوات

الخدمة) .بينما تتعارض مع دراسة (العمري ،)2009 ،ودراسة (الشوبكي.)2010 ،

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في استجابات أفراد العينة

حول عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي تعزى
إلى سنوات الخدمة.

جدول رقم ( :)38يبين نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخدمة

مساندة واىتماـ اإلدارة العميا.

المتطمبػ ػػات التنظيميػ ػػة المتاحػ ػػة ل ػ ػنظـ المعمومػ ػػات
اإلدارية.

المتطمبػ ػ ػػات الماديػ ػ ػػة المتاحػ ػ ػػة ل ػ ػ ػنظـ المعمومػ ػ ػػات
اإلدارية.
المتطمبػ ػػات البرمجيػ ػػة المتاحػ ػػة ل ػ ػنظـ المعمومػ ػػات
اإلدارية.

المتطمب ػ ػػات البشػ ػ ػرية المتاح ػ ػػة لػ ػ ػنظـ المعموم ػ ػػات
اإلدارية.
واقققع نظققم المعمومققات اإلداريققة فققي وزارة التربيققة
والتعميم العالي.

جودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربيقة والتعمقيم
العالي.
جميع مجاالت االستبانة معا

قيمة االختبار

المجال

2.966 3.36 3.34 3.02

().Sig

أقل من
10
سنوات

من 10
إلى أقل
من 15
سنة

من 15
سنة
فأكثر

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.055

*0.014 4.436 3.38 3.26 2.91
2.158 3.70 3.69 3.39

0.119

*0.005 5.416 3.57 3.43 3.08
*0.047 3.122 3.49 3.54 3.19
*0.013 4.442 3.50 3.45 3.12
*0.018 4.114 3.33 3.17 2.89
*0.012 4.608 3.46 3.38 3.06

* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيا عند مستوى داللة (.(α ≥ 0.05
مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )38تبيف أف القيمة االحتمالية ( ).Sigالمقابمة الختبار" التبايف
األحادي " أكبر مف مستوى الداللة(  )α ≥ 0.05لممجاليف " مساندة واىتماـ اإلدارة العميا،

15.

المتطمبات المادية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية" وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذيف المجاليف تعزى إلى سنوات الخدمة.

أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ( ).Sigأقؿ مف
مستوى الداللة ( )α ≥0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى سنوات

الخدمة ،وذلؾ لصالح الذيف سنوات خدمتيـ  15سنة فأكثر.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف سنوات الخدمة ليا دور فعاؿ وميـ في كفاءة وقدرة الموظؼ عمى أداء

أعمالو بالشكؿ المطموب ،وذلؾ ألنو في خالؿ ىذه الفترة تمقى العديد مف الدورات بجانب الخبرة مما
كاف لو األثر الميـ في تطوير مياراتو وقدراتو واختالفيا مف موظؼ آلخر حسب سنوات الخدمة
ويتفؽ ذلؾ مع دراسة (العمري،)2009 ،ودراسة(أبو تيـ ،)2015،ودراسة(الطيبي.)2013

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في متوسطات استجابات
أفراد العينة حول عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم

العالي تعزى إلى المستوى الوظيفي.

جدول رقم ( :)39يبين نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقمتين " – المستوى الوظيفي

المتطمبػ ػ ػ ػػات البرمجيػ ػ ػ ػػة المتاحػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػنظـ المعمومػ ػ ػ ػػات
اإلدارية.
المتطمبات البشرية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

واقققققع نظققققم المعمومققققات اإلداريققققة فققققي وزارة التربيققققة
والتعميم العالي.

جقققودة القققق اررات اإلداريقققة فقققي وزارة التربيقققة والتعمقققيم
العالي
جميع مجاالت االستبانة معا

االختبار

المتطمبات المادية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية.

قيمة

المتطمب ػ ػ ػػات التنظيمي ػ ػ ػػة المتاح ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػنظـ المعموم ػ ػ ػػات
اإلدارية.

().Sig

مساندة واىتماـ اإلدارة العميا.

االحتمالية

المجال

مديريات

الوزارة

القيمة

المتوسطات

3.20

3.34

-1.077

0.283

3.13

3.36

-1.631

0.105

3.58

3.66

-0.593

0.554

3.31

3.52

-1.517

0.131

3.37

3.49

-1.005

0.317

3.32

3.47

-1.332

0.185

3.10

3.24

-1.030

0.305

3.26

3.42

-1.287

0.200

مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )39تبيف أف القيمة االحتمالية ( ).Sigالمقابمة الختبار"
Tلعينتيف مستقمتيف " أكبر مف مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة
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معا ،وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة
الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المستوى الوظيفي ،ويعزو الباحث
ذلؾ لكوف نظـ المعمومات اإلدارية ليا دور ميـ في نجاح أي عمؿ ،والموظؼ يدرؾ أىمية ىذه
النظـ واحتياجو ليا في إتماـ عممو بأسرع وقت وأعمى كفاءة ودقة ،فيذه النظـ يتـ استخداميا في
جميع أقساـ ودوائر الو ازرة بغض النظر عف المسمى الوظيفي ،فيي تستخدـ في جميع المستويات
اإلدارية ،وىذا يتفؽ مع دراسة (رمضاف ،)2009 ،ويختمؼ مع دراسة (العمري.)2009 ،
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
أوالً -:نتائج الدراسة
ثانياً -:توصيات الدراسة
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بناء عمى الدراسة الميدانية التي أجراىا الباحث حوؿ عالقة نظـ المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات
ً
اإلدارية عمى و ازرة التربية والتعميـ العالي  -قطاع غزة ،فمقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف
النتائج ،معتمداً عمى البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ تفريغ االستبانات واجراء التحميؿ
اإلحصائي عمييا ،وأيضاً مف خالؿ ذلؾ توصمت لمجموعة مف التوصيات.

أوالً -نتائج الدراسة:
 أظيرت النتائج وجود عالقة بيف جودة الق اررات اإلدارية ونظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة
التربية التعميـ العالي في قطاع غزة ،وكاف معامؿ االرتباط يساوي (.).744

 بينت النتائج بالنسبة لمجاؿ واقع تطبيؽ نظـ المعمومات االدارية في و ازرة التربية والتعميـ
العالي بأنيا مطبقة بنسبة كبيرة بنسبة (.%)67.47

 أظيرت النتائج بأف واقع جودة الق اررات االدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع
غزة ،كاف ايجابي وبنسبة كبيرة بنسبة ( .%)63.09

 خمصت النتائج إلى وجود مساندة واىتماـ مف قبؿ اإلدارة العميا في و ازرة التربية والتعميـ
العالي في قطاع غزة ،وىي نسبة كبيرة بنسبة ).)%65.06

 أظيرت النتائج بأف المتطمبات المادية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة التربية
والتعميـ العالي في قطاع غزة متوفرة وىي نسبة كبيرة بنسبة ).)%72.19
 بينت النتائج أف المتطمبات البرمجية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة التربية
والتعميـ العالي في قطاع غزة متوفرة وىي نسبة كبيرة بنسبة ).)%67.74
 خمصت النتائج بأف المتطمبات البشرية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة التربية
والتعميـ العالي في قطاع غزة متوفرة وىي نسبة كبيرة بنسبة).)%68.33

 أظيرت النتائج بأف المتطمبات التنظيمية التي تساعد في نظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة
التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة متوفرة وىي نسبة كبيرة بنسبة (.)%64.19

 أوضحت النتائج وجود عالقة بيف مساندة واىتماـ اإلدارة العميا لنظـ المعمومات اإلدارية
وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة ،حيث إف معامؿ

االرتباط يساوي (.(.800


بينت الدراسة وجود عالقة ما بيف المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية

وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة ،وتمثؿ معامؿ

االرتباط ).).696
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 بينت النتائج وجود عالقة بيف المتطمبات المادية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية وجودة
الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة ،وكاف معامؿ االرتباط

يساوي (.).759
 أبرزت النتائج وجود عالقة بيف المتطمبات البرمجية المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية
وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة ،وكاف معامؿ

االرتباط يساوي (.).720
 خمصت النتائج إلى وجود عالقة ما بيف المتطمبات البشرية المتاحة لنظـ المعمومات
اإلدارية وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة  ،وكاف
معامؿ االرتباط يساوي ).).840

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة حوؿ عالقة نظـ المعمومات
اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة  ،تعزى

لممتغيرات( :الجنس-المؤىؿ العممي-العمر-المستوى الوظيفي) ،بينما توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية حوؿ عالقة نظـ المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة

التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،وذلؾ لصالح الذيف

سنوات خدمتيـ  15سنة فأكثر.

جدول ( :)40يبين مدى تحقق أهداف الدراسة
مدى التحقق

الهدف

 التعرؼ عمى واقع تطبيؽ نظـ المعمومات  -كاف المتوسط الحسابي لجميع فقرات واقع نظـ
االدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في المعمومات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ
قطاع غزة

يساوي( )3.37أي أف المتوسط الحسابي النسبي
( ،%)67.47وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة
كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع الفقرات بشكؿ
عاـ

 التعرؼ عمى واقع جودة الق اررات االدارية  -كاف المتوسط الحسابي يساوي ( ،)3.15وأف
في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة

المتوسط الحسابي النسبي يساوي( ، %)63.09وىذا
يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد
العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ
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 تحديد العالقة بيف نظـ المعمومات االدارية  -أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،).744وىذا يدؿ
وجودة الق اررات االدارية في و ازرة التربية عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف نظـ

والتعميـ العالي في قطاع غزة

المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة
التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة .

 الكشؼ عف عالقة المتطمبات التنظيمية  -أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،).696وىذا يدؿ

المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية وجودة عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف
الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ المتطمبات التنظيمية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية

العالي في قطاع غزة.

في و ازرة التربية والتعميـ في قطاع غزة.

 تفحص العالقة بيف المتطمبات المادية  -أف معامؿ االرتباط يساوي ) ،(.759وىذا يدؿ

المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية وجودة عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف
الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ المتطمبات المادية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية

العالي في قطاع غزة.

في و ازرة التربية والتعميـ في قطاع غزة.

 تفحص العالقة بيف المتطمبات البشرية  -أف معامؿ االرتباط يساوي ) ،(.840وىذا يدؿ

المتاحة لنظـ المعمومات اإلدارية وجودة عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف
الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ المتطمبات البشرية المتاحة وجودة الق اررات اإلدارية

العالي في قطاع غزة.

في و ازرة التربية والتعميـ في قطاع غزة.

 التعرؼ إلى مدى مساندة واىتماـ اإلدارة  -كاف المتوسط الحسابي يساوي ( ،)3.25وأف
العميا لنظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة المتوسط الحسابي النسبي يساوي ( ،)%65.06وىذا

التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة

يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد

العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
 التعرؼ إلى الفروؽ في وجيات نظر  -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
المبحوثيف تجاه عالقة نظـ المعمومات استجابات أفراد العينة حوؿ عالقة نظـ المعمومات

اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية

التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.

والتعميـ

العالي

في

قطاع

غزة،

تعزى

لممتغيرات(:الجنس-المؤىؿ العممي-العمر-المستوى
الوظيفي) ،بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
حوؿ عالقة نظـ المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات

اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع

غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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ثانياً -التوصيات:
بعد استعراض نتائج الدراسة السابقة ،فإنو مف الضروري أف يكوف ىناؾ مجموعة مف

وبناء عمى ذلؾ
التوصيات التي يمكنيا أف تعمؿ عمى معالجة نقاط الضعؼ ،وتعزيز نقاط القوة،
ً
وضع الباحث مجموعة مف التوصيات:
 حث االدارة العميا عمى زياده دعـ وتوفير المستمزمات الخاصة بتشغيؿ نظـ المعمومات االدارية
في الو ازرة.

 الحرص عمى اشراؾ العامميف في تقييـ فاعمية البرامج مف قبؿ العامميف بشكؿ مستمر.

 أف تحرص االدارة العميا في و ازرة التربية والتعميـ العالي عمى عمى توفير البدائؿ المتعددة عند
اتخاذ الق اررات االدارية

 العمؿ عمى زيادة التنسيؽ بيف أقساـ ودوائر الو ازرة المختمفة لما لو مف أثر بالغ في نجاح
الو ازرة في تحقيؽ أىدافيا.

 أف تحرص اإلدارة العميا عمى المواكبة المستمرة لممستجدات التقنية في مجاؿ نظـ المعمومات
االدارية.

 أف تعمؿ االدارة العميا في و ازرة التربية والتعميـ العالي عمى زيادة مرونة الييكؿ التنظيمي .

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

 استعانة اإلدارة بالجيات الخارجية لتقديـ المشورة في مجاؿ نظـ المعمومات اإلدارية بالشكؿ
المطموب عند المزوـ.

 أف يوفر النظاـ التغذية الراجعة بالشكؿ المطموب مما يعزز مف جودة الق اررات االدارية في
الو ازرة.

 العمؿ عمى جعؿ الق اررات تمتاز بعامؿ االقناع والرضا لمعامميف المنفذيف لموصوؿ الى
األىداؼ المبتغاة.

مقترحات لدراسات مستقبمية:
 دراسة بعنواف :معوقات نظـ المعمومات اإلدارية في وو ازرة التعميـ والمالية.
 دراسة بعنواف :التحديات التي تواجو نظـ المعمومات اإلدارية في المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية.

 دراسة بعنواف :دور نظـ المعمومات البشرية في تحقيؽ اإلبداع اإلداري.
 دراسة بعنواف :عالقة نظـ المعمومات االدارية بجودة الق اررات االدارية في أماكف أخرى أو
و ازرات أخرى.
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المراجع
أوالً -المراجع العربية:
 .1أبػػو تػػيـ ،محمػػد (":)2015نظققم دعققم الق ق اررات وعبلقتهققا بفاعميققة الق ق اررات اإلداريققة "دراسققة
ميدانيقققة عمقققى العقققاممين االداريقققين فقققي الجامعقققات الفمسقققطينية-محافظقققات غقققزة" ،رس ػػالة

ماجستير(غير منشورة) ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة.

 .2أبػػو سػػبت ،صػػبري فػػايؽ عبػػد الج ػواد ( ":)2005تقيققيم دور نظققم المعمومققات اإلداريققة فققي
صنع الق اررات اإلداريقة فقي الجامعقات الفمسقطينية فقي قطقاع غقزة" ،رسػالة ماجسػتير (غيػر

منشورة ) ،مف كمية إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .3أبو عمػر ،ىػاني (" :)2009فاعميقة نظقم المعمومقات اإلداريقة المحوسقبة وأثرهقا فقي إدارة
األزمققات -دراسققة تطبيقيققة عمققى القطققاع المصققرفي فققي فمسققطين" ،رسػػالة ماجسػػتير (غيػػر
منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .4أب ػػو قح ػػؼ ،عب ػػد الس ػػالـ (" :)2003أساسقققيات التنظقققيم واإلدارة" ،دار الجامع ػػة الجدي ػػدة،
اإلسكندرية ،مصر.

 .5أحم ػػد ،بس ػػاـ محم ػػود (" :)2007دور نظقققم المعمومقققات المحاسقققبية فقققي ترشقققيد القققق اررات
اإلداريقققة فقققي منشقققآت األعمقققال الفمسقققطينية" ،رس ػػالة ماجس ػػتير (غي ػػر منش ػػورة) ،الجامع ػػة

اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .6إسػػماعيؿ ،عمػػاد (":)2011خصققائص نظققم المعمومققات أثرهققا فققي تحديققد خيققار المنافسققة
اإلسققتراتيجي فققي اإلدارتققين العميققا والوسققطى-دراسققة تطبيقيققة عمققى المصققارف التجاريققة
العاممة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .7آؿ عمػػي ،رضػػى ،الموسػػوي ،سػػناف (":)2001وظققائف اإلدارة المعاصققرة –نظققرة بانوراميققة"
عامة ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف.

 .8برىاف ،محمػد (":)1995أنظمة المعمومات اإلدارية ،الطبعة األولى ،تقم إنتقاج هقذا المققرر
بتمويل جزئي من الحكومة النرويجية والمجمس الدولي لمتعميم عن بعد" ،منشورات جامعػة

.9

القدس المفتوحة ،عماف ،األردف.

البك ػػري ،س ػػونيا (": )2000نظقققم المعمومقققات اإلداريقققة" ،الػ ػدار الجامعي ػػة ،الطبع ػػة األخيػ ػرة،
االسكندرية ،مصر.

 .10البكري ،سونيا (":)2004إدارة الجودة الكمية" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
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 .11تعمب ،سيد (" :)2011نظم ودعم اتخقاذ القق اررات اإلداريقة" ،دار الفكػر ناشػروف وموزعػوف،
الطبعة األولى ،عماف.

 .12جػ ػرادات ،عب ػػد الناص ػػر ،وآخ ػػروف (" :)2009دور نظقققم المعمومقققات اإلداريقققة فقققي جقققودة
صققناعة الق ق اررات اإلداريققة-دراسققة تطبيقيققة فققي بنققك اإلسققكان لمتجققارة والتمويققل" ،مجمػػة
جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العمميػة ،سمسػمة العمػوـ االقتصػادية والقانونيػة ،المجمػد،31
العدد األوؿ.

 .13الجرجػػاوي ،زيػػاد (" :)2010القواعققد المنهجيققة لبنققاء االسققتبانة" ،الطبعػػة الثانيػػة ،مطبعػػة
أبناء الجراح ،فمسطيف.

 .14جمعة ،أحمػد (" :)2011المحاسبة اإلداريقة-التخطقيط والرقابقة وصقنع الققرار" ،دار صػفاء
لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف

 .15جػػودة ،محفػػوظ ،الزعبػػي ،حسػػف ،المصػػور ،ياسػػر(" :)2008منظمقققات األعمققال-المفقققاهيم
والوظائف" ،دار وائؿ ،الطبعة الثانية ،عماف.

 .16ح ػريـ ،حسػػيف (" :)2006مبقققادئ اإلدارة الحديثقققة(النظريات ،العمميقققات اإلداريقققة ،وظقققائف
المنظمة)" ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف.

 .17حسف ،عادؿ (:)1979االدارة ،مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية ،مصر

 .18الحسػػنية ،سػػميـ ( ":)1998مبققادئ نظققم المعمومققات اإلداريققة(نما)" ،مؤسسػػة الػػوراؽ لمنشػػر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،االردف.

 .19الحسػػنية ،سػػميـ (" :)2002مبققادئ نظققم المعمومققات اإلداريققة(نما)" ،مؤسسػػة الػػوراؽ لمنشػػر
والتوزيع ،عماف ،األردف

 .20حسػػونة ،عصػػاـ(":)2012معوقققات اسققتخدام األسققاليب الكميققة وعبلقتهققا بجققودة الققق اررات
اإلدارية-دراسة ميدانية لمبنوك العاممة في فمسقطين" ،رسػالة ماجسػتير(غير منشػورة) ،قسػـ
ادارة األعماؿ ،جامعة األزىر ،غزة.

 .21حالسة ،سػمير (":)2013مدى مبلءمة مخرجات أنظمة المعمومات المحاسبية اإللكترونية
لمتطمبات متخذي الق اررات اإلداريقة –دراسقة تطبيقيقة عمقى الشقركات المدرجقة فقي بورصقة
فمسطين لؤلوراق المالية" ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .22الحمبي ،ضياء (" :)2010نظم المعمومات اإلدارية المحوسقبة وأثرهقا عمقى القبل مركزيقة -
دراسقققة تطبيقيقققة عمقققى وزارة الماليقققة فقققي قطقققاع غقققزة" ،رسػػالة ماجسػػتير (غيػػر منشػػورة)،

الجامعة االسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .23حممي ،يحي (" :)1984تحميل وتصميم نظم المعمومات" ،جامعة حمواف ،مصر.

 .24الحمداني ،موفؽ (" :)2006مناهج البحث العممي" ،األردف ،عماف ،مؤسسة الوراؽ لمنشر.
16.

 .25حمود ،خضير ،الشػيخ ،رواف (":)2010إدارة الجقودة فقي المنظمقات المتميقزة" ،دار صػفاء
لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف.

 .26الحميدي ،نجـ ،العبيد ،عبد الرحمف ،السامرائي ،سموى (":)2004نظقم المعمومقات اإلداريقة
مقققدخل معاصقققر" ،جامع ػػة اإلسػ ػراء األىمي ػػة ،دار ص ػػفاء لمنش ػػر والتوزي ػػع ،الطبع ػػة األول ػػى،
عماف ،األردف.

 .27ال ػػدى اروي ،كم ػػاؿ ،محم ػػد ،س ػػمير (":)2002نظقققم المعمومقققات المحاسقققبية" ،دار الجامع ػػة
الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،مصر.

 .28ال ػػدويؾ ،مص ػػباح (":)2010نظقققم المعمومقققات الصقققحية المحوسقققبة وأثرهقققا عمقققى القققق اررات
اإلدارية والطبيقة" "دراسقة تطبيقيقة عمقى مستشقفى غقزة األوروبقي" ،رسػالة ماجسػتير (غيػر

منشورة ) ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .29ديس ػػمر ،ج ػػاري (":)2002أساسقققيات اإلدارة –المبقققادئ والتطبيققققات الحديثقققة" ،دار المػ ػريخ
لمنشر

 .30رمضػػاف ،فػػدوى محمػػد (":)2009أثققر اسققتخدام نظققم مسققاندة الق ق اررات عمققى تطققوير األداء
دراسققة تطبيقيققة عمققى وزارة التربيققة والتعمققيم محافظققات قطققاع غققزة" رسػػالة ماجسػػتير (غيػػر

منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .31رممي ،فيػاض ( ":)2011نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة-مقدخل معاصقر ألغقراض
ترشيد الق اررات اإلدارية" ،جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا ،دار الالباي لمنشر والتوزيػع،

السوداف.

 .32زويمؼ ،ميدي ،العضايمة ،عمي (":)1996إدارة المنظمة نظريقات وسقموك" ،دار مجػدالوي
لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف األردف.

 .33زي ػػارة ،فري ػػد (" :)2009وظققققائف اإلدارة" ،الطبع ػػة العربي ػػة ،دار الي ػػازوري العممي ػػة لمنش ػػر
والتوزيع ،عماف.

 .34الساعد ،رشاد ،عمي ،عمػي (":)2001نظرية الق اررات اإلداريقة (مقدخل نظقري وكمقي)" ،دار
زىراف لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 .35السػػالمي ،عػػالء ،الكيالنػػي ،عثمػػاف ،البيػػاتي ،ىػػالؿ (":)2012أساسققيات نظققم المعمومققات
اإلدارية" ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة ،األردف.

 .36السعودي ،موسى ( ":)2006أثقر نظقم المعمومقات اإلداريقة المحوسقبة عمقى أداء العقاممين

في مؤسسة الضقمان االجتمقاعي -دراسقة ميدانيقة" ،مجمػة العمػوـ اإلداريػة ،د ارسػات،33

العدد.1
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 .37الس ػ ػواط ،طمػ ػػؽ ،سػ ػػندي ،طمعػ ػػت ،الش ػ ػريؼ ،طػ ػػالؿ (":)2007اإلدارة العامققققة (المفققققاهيم-
الوظائف-األنشطة)" ،دار حافظ لمنشر والتوزيع ،جدة ،السعودية

 .38شاويش ،مصطفى (":)1993االدارة الحديثة (مفاهيم،وظائف،تطبيقات)"،دار الفرقاف،عماف

 .39الش ػػبمي ،ىي ػػثـ ،النس ػػور ،م ػػرواف (":)2009إدارة المنشقققآت المعاصقققرة" ،دار ص ػػفاء لمنش ػػر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف

 .40الشػػرماف ،زيػػاد (":)2004مقدمقققة فقققي نظقققم المعمومقققات اإلداريقققة ،"MISدار صػػفاء لمنشػػر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف.

 .41الشػػنطي ،أيمػػف ،النػػداؼ ،عصػػاـ ،شػػقر ،عػػامر(":)2010مقدمققة فققي تحميققل وتصققميم نظققم
المعمومات" ،دار البداية لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف.

 .42شػ ػػييب ،محمػ ػػد (":)1984نظققققم المعمومققققات ألغققققراض اإلدارة فققققي المنشققققآت الصققققناعية
والخدمية" ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،مصر

 .43الشوابكة ،عدناف (":)2011دور نظم وتكنولوجيا المعمومقات فقي اتخقاذ القق اررات اإلداريقة"،
عماف ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،الطبعة العربية.

 .44الشػػوبكي ،مػػازف (":)2010العبلقققة بققين نظققم دعققم الق قرار واعققادة الهندسققة فققي الجامعققات
الفمسطينية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة األزىر ،غزة.

 .45الصيرفي ،محمػد (":)2006القرار اإلداري ونظقم دعمقا" ،دار الفكػر الجػامعي ،االسػكندرية،
مصر.

 .46الطػ ػػائي ،محم ػ ػػد (":)2008المقققققدخل إلقققققى نظقققققم المعمومقققققات اإلداريقققققة :إدارة تكنولوجيقققققا
المعمومات" ،دار وائؿ لمنشر ،الطبعة الثانية ،عماف.

 .47طبش ،مصػعب (":)2008دور نظم وتقنيات االتصقال اإلداري فقي خدمقة اتخقاذ القق اررات-
حالة تطبيقية عمى وزارة التربيقة والتعمقيم فقي قطقاع غقزة" ،رسػالة ماجسػتير(غير منشػورة)،

الجامعة اإلسالمية.

 .48طعمػػة ،حسػػف (":)2010نظريققة اتخققاذ الق ق اررات أسققموب كمققي تحميمققي" ،دار صػػفاء لمنشػػر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف.

 .49الطيبػػي ،سػػفياف(":)2013األنمققاط القياديققة التربويققة وعبلقتهققا بفاعميققة اتخققاذ الق قرار مققن
وجهققة نظققر العققاممين-دراسققة تطبيقيققة عمققى وزارة التربيققة والتعمققيم العققالي فققي محافظققات

غقققزة" ،رس ػػالة ماجس ػػتير(غير منش ػػورة)،أكاديمية اإلدارة والسياس ػػة لمد ارس ػػات العمي ػػا ،برنػ ػامج
الماجستير في ادارة دولة ،غزة.

 .50العػػاني ،مزىػػر (":)2009نظققم المعمومققات اإلداريققة(منظور تكنولققوجي)" ،دار وائػػؿ لمنشػػر،
الطبعة األولى ،عماف.
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 .51العبػػادي ،ىاشػػـ ،العارضػػي ،جميػػؿ (":)2012نظقققم إدارة المعمومقققات منظقققور اسقققتراتيجي"،
عماف ،دار الصفاء لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

 .52عبػػاس ،عمػػي ( ":)2004أساسققيات عمققم اإلدارة" ،دار المسػػيرة لمنشػػر والتوزيػػع والطباعػػة،
الطبعة األولى ،عماف ،األردف.

 .53عبداهلل ،رابح (":)2012القرار اإلداري" ،دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولػى،
عماف ،األردف.

 .54عب ػػد رب ػػو ،ارئ ػػد (":)2013مبقققادئ نظقققم المعمومقققات اإلداريقققة" ،الجنادري ػػة لمنش ػػر والتوزي ػػع،
الطبعة األولى ،عماف.

 .55عبوي ،زيد (":)2007القيقادة ودورهقا فقي العمميقة اإلداريقة" ،الطبعػة األولػى ،دار البدايػة
ناشروف وموزعوف ،عماف.

 .56عبوي ،زيد(":)2010دور القيادة التربوية في اتخاذ الق اررات اإلداريقة" ،دار الشػروؽ لمنشػر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف.

 .57عبيػػدات ،ذوقػػاف وعػػدس ،عبػػد الػػرحمف ،وعبػػد الحػػؽ ،كايػػد (" :)2001البحققث العممققي-
مفهوما وأدواتا وأساليبا" ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .58العجمي ،محمػد (":)2008االتجاهات الحديثة في القيادة اإلداريقة والتنميقة البشقرية" ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف

 .59العجمي ،محمػد (":)2010االتجاهات الحديثة في القيادة اإلداريقة والتنميقة البشقرية" ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة الثانية ،عماف.

 .60الع ػزاوي ،محمػػد (":)2005إدارة الجقققودة الشقققاممة" ،دار اليػػازوري العمميػػة لمنشػػر والتوزيػػع،
الطبعة العربية ،عماف ،األردف.

 .61عسكر ،سمير(":)1995أصول اإلدارة" ،دار القمـ لمنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة ،دبي.

 .62عقيم ػػي ،عم ػػر (":)2000مقققدخل إلقققى المنهجيقققة المتكاممقققة إلدارة الجقققودة الشقققاممة(وجهة
نظر)" ،دار وائؿ لمنشر ،النسخة األخيرة ،عماف ،األردف.

 .63العالؽ ،بشير(":)2008اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم" ،اليازوري لمنشر والتوزيع ،عماف

 .64عم ػواف ،قاسػػـ (":)2013إدارة الجققودة الشققاممة ومتطمبققات األيققزو ،"2000:9001جامعػػة
التحدي ،ليبيا

 .65عمي ،عصػاـ (":)2005تأثير نظقم المعمومقات عمقى اإلدارة الحكوميقة فقي المدينقة العربيقة
في ظل الثورة الرقمية" ،المؤتمر المعماري الدولي السادس ،قسـ العمارة ،جامعة أسيوط

 .66عميػػاف ،ربحػػي (":)2010العمميققات اإلداريققة" ،عمػػاف ،دار الصػػفاء لمنشػػر والتوزيػػع ،الطبعػػة
األولى.
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 .67العمػري ،أيمػف ( " : ) 2009أثقر نظقم المعمومقات اإلداريقة المحوسقبة عمقى أداء العققاممين
فققي شققركة االتصققاالت الفمسققطينية" ،رسػػالة ماجسػػتير (غيػػر منشػػورة) ،الجامعػػة اإلسػػالمية،
غزة  :فمسطيف.

 .68ع ػواد ،فتحػػي(":)2012إدارة األعمقققال ووظقققائف المقققدير فقققي المؤسسقققات المعاصقققرة" ،دار
صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف.

 .69الغالبي ،طاىر ،ادريػس ،وائػؿ (:)2007االدارة االسقتراتيجية(منظور منهجقي متكامقل)،دار
وائؿ لمنشر ،الطبعة األولى ،عماف ،االردف

 .70غػراب ،كامػؿ ،حجػػازي ،فاديػة (":)1997نظققم المعمومقات اإلداريققة مققدخل تحميمقي" ،مطػػابع
جامعة الممؾ سعود ،الطبعة األولى ،الرياض ،السعودية.

 .71الغرب ػػاوي ،محمػػػود(":)20014نظققققم المعمومققققات الصققققحية المحوسققققبة وعبلقتهققققا بققققاألداء
الوظيفي "دراسة ميدانية عمى مراكز وكالة الغوث الصحية األوليقة فقي قطقاع غقزة" ،رسػالة

ماجستير(غير منشورة)،جامعة األزىر ،غزة.

 .72فرج اهلل ،محمد موسي ( ": )2011دور المعمومات المحاسبية في اتخقاذ القق اررات اإلداريقة
في ظل ظروف عدم التأكد دراسة تطبيقية عمى البنوك العاممة بقاع غزة" ،رسالة ماجستير

(غير منشورة ) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .73الفضػ ػػؿ ،مؤيػ ػػد (":)2004األسقققققاليب الكميقققققة فقققققي اإلدارة" ،دار اليػ ػػازوري العمميػ ػػة لمنشػ ػػر
والتوزيع ،الطبعة العربية ،عماف ،األردف

 .74الف ػػوزاف ،ارش ػػد (":)2003نظقققم المعمومقققات الحديثقققة وأثرهقققا عمقققى أداء العقققاممين" ،رس ػػالة
ماجستير ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،السعودية

 .75في ػػاض ،محم ػػود ،ق ػػدادة ،عيس ػػى ،عمي ػػاف ،ربح ػػي (":)2010مبققققادئ اإلدارة (( )1وظققققائف
المدير)" ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف األردف.

 .76قاسـ ،عبد الرزاؽ(":)2004تحميل وتصميم نظم المعمومات المحاسقبية" ،مكتبػة دار الثقافػة
لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف.

 .77القباني ،ثنػاء (":)2011نظم المعمومات والتشغيل االلكتروني" ،دار صػفاء لمنشػر والتوزيػع،
الطبعة األولى ،عماف ،األردف.

 .78القحطاني ،محمد عمي مػانع (" :)2002أثقر بيئقة العمقل الداخميقة عمقى القوالء التنظيمقي"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.

 .79القرشػػي ،نج ػواف (":)2010أثققر نظققم المعمومققات اإلداريققة المحوسققبة فققي أداء العققاممين-
دارس قة ميدانيققة لعينققة مققن العققاممين فققي شققركة (واي) لمهققاتف النقققال" ،رسػػالة ماجسػػتير
(غير منشورة) ،جامعة عدف ،اليمف.
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 .80قن ػ ػػديمجي ،ع ػ ػػامر ،الجن ػ ػػابي ،ع ػ ػػالء (" :)2005نظقققققم المعمومقققققات اإلداريقققققة وتكنولوجيقققققا
المعمومات" ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف.

 .81الكػػردي ،منػػاؿ. ،العبػػد ،جػػالؿ(":)2003مقدمقققة فقققي نظقققم المعمومقققات اإلداريقققة-المفقققاهيم
األساسية والتطبيقات" ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة.

 .82كنع ػػاف ،نػ ػواؼ(":)2009القيققققادة اإلداريققققة" ،عم ػػاف ،دار الثقاف ػػة لمنش ػػر والتوزي ػػع ،الطبعػػػة
األولى.

 .83المحاسػػنة ،محمػػد ( ": ) 2005أثققر كفققاءة نظققم المعمومققات فققي فاعميققة اتخققاذ الق ق اررات –
دراسة ميدانية في دائرة الجمارك األردنية " ،المجمة األردنيػة فػي إدارة األعمػاؿ ،المجمػد ،1

العدد .1

 .84محمػػد ،موفػػؽ (":)2001االدارة المبققادئ والنظريققات والوظققائف" ،الحامققد لمنشققر والتوزيققع،
الطبعة األولى ،عماف ،االردف.

 .85محمود ،رأفت ( ":)2012فكرة التحول في الق اررات اإلدارية" ،دار الفكر الجامعي ،الطبعػة
األولى ،اإلسكندرية ،مصر.

 .86مػراد ،عػػوض ( ":)2010األسققاليب الكميققة فققي اتخققاذ القق اررات اإلداريققة بحققوث العمميققات"،
دار البداية ناشروف وموزعوف ،الطبعة األولى ،عماف.

 .87مػ ػراد ،مرم ػػي (" :)2010أهميققققة نظققققم المعمومققققات اإلداريققققة كققققأداة التحميققققل البيئققققي فققققي
المؤسسققات الصققغيرة والمتوسققطة الجزائريققة-دراسققة حالققة شققركة Chialt Profiplast

بسطيف" ،قسـ العموـ االقتصادية ،جامعة فرحات عباس ،رسالة ماجستير..

 .88مشػرقي ،حسػػف (":)1997نظريققة الق ق اررات اإلدارية(مققدخل كمققي فققي اإلدارة)" ،دار المسػػيرة
لمنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة األولى ،عماف.

 .89المغربي ،عبد الحميد ("" )2002نظم المعمومات اإلدارية" ،المكتبة العصرية ،المنصورة،
مصر.

 .90مكميود ،رايموند (" :)1990نظم المعمومات اإلدارية" ،الجزء األوؿ ،الطبعة العربية ،دار
المريخ لمنشر ،الرياض ،السعودية.

 .91مكميػػود ،رايمونػػد (":)1998نظققم المعمومققات اإلداريققة" ،الجػػزء الثػػاني ،الطبعػػة العربيػػة ،دار
المريخ لمنشر ،الرياض ،السعودية

 .92مناصرية ،اسماعيؿ ( ":)2004دور نظم المعمومات اإلدارية في الرفقع مقن فعاليقة عمميقة
اتخاذ الق اررات اإلدارية -دراسة حالقة الشقركة الجزائريقة لؤللمنيقوم" ،رسػالة ماجسػتير (غيػر
منشورة) ،جامعة محمد بوضياؼ المسيمة ،كمية العموـ التجارية ،الجزائر.
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 .93المنديؿ ،خالد (":)2003المركزية والبلمركزية في اتخاذ القرار وعبلقتها باألداء الوظيفي-
دراسة ميدانية عمى المؤسسات اإلصقبلحية بمدينقة الريقاض" ،جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػوـ

األمنية.

 .94منصػػور ،عمػػي (" :)1999مبقققادئ اإلدارة :أسقققس ومفقققاهيم" ،الطبعػػة األولػػى ،مجموعػػة
النيؿ العربية لمنشر ،القاىرة.

 .95الموسوي ،منعـ (":)2009بحوث العمميات(مدخل عممي التخقاذ القق اررات)"،دار وائػؿ لمنشػر
،الطبعة األولى ،االردف.

 .96موسػى ،شػػيرزاد (":)2010القققدرة عمققى اتخققاذ الققرار وعبلقتهققا بمركققز الضققبط" ،دار صػػفاء
لمنشر ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف.

 .97النجار ،جمعو ،ممكاوي ،نازما (" :)2010المعمومات وأثرها في مستويات اإلبقداع -دراسقة
ميدانيققة فققي شققركات التققأمين األردنيققة" جامعػػة جػػدارا ،األردف ،مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ لمعمػػوـ

االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،26العدد الثاني.

 .98النجػػار ،فػػايز (" :)2007نظققم المعمومققات اإلداريققة" ،دار الحامػػد لمنشػػر و التوزيػػع ،الطبعػػة
الثانية ،عماف ،األردف.

 .99النعيمػػي ،محمػػد ،صػػويص ،ارتػػب ،صػػويص ،غالػػب (":)2009مقدمقققة فقققي إدارة الجقققودة
الشقققاممة لئلنتقققاج والعمميقققات والخقققدمات" ،عم ػػاف ،دار الي ػػازوري العممي ػػة لمنش ػػر والتوزي ػػع،

الطبعة العربية.

 .100اليزايم ػػة ،أحم ػػد ( ":)2009دور نظقققام المعمومقققات فقققي اتخقققاذ القققق اررات فقققي المؤسسقققات
الحكوميققة -دراسققة ميدانيققة فققي المؤسسققات العامققة لمحافظققة اربققد" ،مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ
لمعموـ االقتصادية والقانونية ،المجمد ،25العدد األوؿ.

 .101الي ػ ػواري ،سػ ػػيد (" :)1997مققققن متطمبققققات اإلدارة فققققي القققققرن  -21اإلدارة الديمقراطيققققة
باألهداف والنتائج" ،مكتبة عيف شمس ،الطبعة الثانية ،مصر.

 .102الييتػػي ،خالػػد (":)1999األسقققاليب الكميقققة مقققدخل اتخقققاذ القققق اررات اإلداريقققة" ،دار الحامػػد،
الطبعة األولى ،عماف.

 .103ياسػيف ،سػػعد (" :)2009أساسققيات نظققم المعمومققات اإلداريققة وتكنولوجيققا المعمومققات" ،دار
المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 .104ياسيف ،سعد (" :)2009نظقم المعمومقات اإلداريقة" ،دار اليػازوري العمميػة لمنشػر والتوزيػع،
الطبعة العربية ،عماف ،األردف.

 .105ياسػػيف ،غالػػب (" :)2006نظقققم مسقققاندة القققق اررات" ،دار المنػػاىج لمنشػػر والتوزيػػع ،الطبع ػػة
األولى ،عماف ،األردف.
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المبلحق
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ممحق رقم ( :)1قائمة بأسماء السادة المحكمين

م.

المسمى الوظيفي

اسم المحكم

عضو الييئة التدريسية بكمية االقتصاد والعموـ

.1

أ.د خميؿ حجاج

.2

أ.د عامر الخطيب

.3

د.رامز بدير

.4

د.سامي أبو الروس

.5

د.عبد العظيـ المصدر

عضو ىيئة تدريسية بكمية التربية جامعة األزىر-غزة

.6

د.محمد اغا

رئيس قسـ أصوؿ التربية جامعة بكمية التربية جامعة

.7

د.محمد فارس

.8

د.وفيؽ األغا

.9

د.نافذ بركات

اإلدارية جامعة األزىر-غزة
أستاذ اإلدارة والتخطيط بكمية التربية جامعة األزىر-
غزة
رئيس قسـ إدارة األعماؿ بكمية االقتصاد والعموـ
اإلدارية جامعة األزىر-غزة
عضو الييئة التدريسية بكمية التجارة في الجامعة
االسالمية-غزة

األزىر-غزة
عميد كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية جامعة األزىر-
غزة
عضو الييئة التدريسية بكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية
جامعة األزىر-غزة
عضو الييئة تدريسية بكمية التجارة الجامعة
اإلسالمية-غزة
 .10د .يوسؼ بحر

عضو الييئة التدريسية بكمية التجارة في الجامعة
االسالمية-غزة

17.

ممحق رقم ()2
استبانة

جامعةةةةةةةةةةةةةةة
عمةةةةةةةةةةةةةةاع

ةةةةةةةةةةةةةةة -غةةةةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةةةةا

ع ةةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةة ة القتصةةةةةةةاع ع ةةةةة ة

ع ةةةةة ة

ب نةةةةةةةةةامإ ماج ةةةةةةةةةت ع

عمةةةةةةةةةا

أخي الكريم /أختي الكريمة:
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو .....وبعد
نتشرؼ بأف نضع بيف أيديكـ استبانةً عف دراسة يقوـ بيا الباحث بعنواف:
"عبلقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية" (دراسة حالة :وزارة التربية والتعميم
العالي  -قطاع غزة)

وذلؾ الستكماؿ متطمبات نيؿ درجة الماجستير في إدارة األعماؿ ( )MBAمف جامعة

األزىر ،إف لتعاونكـ مف خالؿ تعبئة االستبانة لما لو األثر في الحصوؿ عمى أفضؿ النتائج
الممكنة والبناءة ،وأرغب في التعاوف الفعاؿ عمماً بأف ىذه االستبانة قد تـ تصميميا ألىداؼ البحث

العممي ،وأف إجاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة حيث إنيا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
وأرغب في ىذه المحظة أف أعبر عف شكري وامتناني الجزيؿ لما تقدمو لي مف وقتكـ لتعبئة ىذه

االستبانة ،وكمي أمؿ بأف يتـ قراءة العبارات بتمعف ووضع عالمة ( )Xفي الخانة التي تعبر عف
مدى موافقتكـ عمييا حسب الواقع الذي تعمموف بو.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحث
محمد سميح محمد الوادية
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القسم األول المعمومات العامة
أوالً -:معمومات الشخصية:
.1الجنس:

أنثى

ذكر

.2العمر:
أقل من 30

من  30إلى أقل من 40

من  40إلى أقل من 45

من 50سنة فأكثر

.3المؤهل العممي:
بكالوريوس

دبموم

دكتو ار

ماجستير

 .4سنوات الخدمة:
أقل من 10سنوات

من  10إلى أقل15سنوات

من 15سنة فأكثر
.5المستوى الوظيفي:
مديريات:
رئيس قسم

نائب إداري

نائب فني

مدير التربية والتعميم

الوزارة:
رئيس قسم

مدير دائرة

مدير عام /نائب مدير عام
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وكيل وزارة

ثانياً -:مجاالت الدراسة:
يرجى وضع إشارة ( )Xفي الخانة التي تقابل اإلجابة المناسبة من وجهة نظرك
موافق

الرقم

موافق

بدرجة

الفقرة

بدرجة

قميمة

قميمة

جدا

أ الً :قع نظم ملع ما

ع

يف

المجال األول :مساندة واهتمام اإلدارة العميا
-1

لدى اإلدارة العميا قناعة كبيرة بأىمية وجود نظـ

-2

يتوفر لدى الو ازرة نظاـ معمومات إداري واضح وسيؿ

معمومات إدارية
االستخداـ

-3

يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفرة في الو ازرة
العمميات المطموبة بدقة واتقاف

-4

يحؽ لجميع العامميف استخداـ نظاـ المعمومات اإلدارية

-5

تعتمد اإلدارة العميا بالو ازرة عمى نتائج نظاـ المعمومات

المستخدـ في الو ازرة

اإلدارية المحققة
-6

يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفر التنسيؽ الكافي
بيف أقساـ ودوائر الو ازرة المختمفة

-7

تستعيف اإلدارة بالجيات الخارجية لتقديـ المشورة في
مجاؿ نظـ المعمومات اإلدارية بالشكؿ المطموب عند

المزوـ

المجال الثاني:المتطمبات التنظيمية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية
-1

تتناسب المعمومات المتاحة مع احتياجات الوظيفة

-2

يسػػمح الييكػػؿ التنظيمػػي بتػػدفؽ المعمومػػات بسػػيولة بػػيف

-3

تشارؾ اإلدارة العميا العامميف عند إحداث أي تغير

-4

تتحدد العالقة بػيف اإلدارات واألقسػاـ األخػرى مػف خػالؿ

اإلدارات

لوائح مكتوبة
-5

تمت ػػاز البيان ػػات والمعموم ػػات ف ػػي ال ػػو ازرة بكمي ػػا وس ػػيولة
تناوليا

-6

تتسـ األنظمة واإلجراءات في الو ازرة بالشفافية والوضوح

-7

يتصؼ الييكؿ التنظيمي في الو ازرة بالمرونة
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المجال الثالث :المتطمبات المادية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية
-1

تتوفر أجيزة الحاسب المالئمة إلنجاز العمؿ المطموب

-2

تتوفر وسائؿ إدخاؿ بيانات تتناسب واحتياجات العمؿ

-3

تتناسب وسائؿ إخراج المعمومات واحتياجات العمؿ في

في الو ازرة
الو ازرة

-4

تتناغـ الشبكة المتوفرة مع احتياجات العمؿ في الو ازرة

-5

تتـ الصيانة سريعا عند حدوث أعطاؿ في األجيزة أو
في شبكة الحاسوب في الو ازرة

-6

توفر اإلدارة العميا المستمزمات الالزمة لتشغيؿ نظـ
المعمومات

-7

تحرص اإلدارة العميا عمى مواكبة المستجدات التقنية في
مجاؿ نظـ المعمومات

المجال الرابع :المتطمبات البرمجية المتاحة الستخدام نظم المعمومات
-1

تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطمبات العمؿ في
الو ازرة

-2

يتـ تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمؿ في

-3

تتوافؽ البرامج المستخدمة مع األجيزة المستخدمة

-4

يتـ تقييـ فاعمية البرامج مف قبؿ العامميف بشكؿ مستمر

-5

تتوفر جميع التعميمات الضرورية لتشغيؿ البرامج مما

الدائرة

يساعد في أداء العمؿ بالشكؿ المطموب
-6

يوفر النظاـ مساحات كافية لعممية تخزيف المعمومات

-7

يعطي النظاـ الحالي تغذية راجعة

المجال الخامس :المتطمبات البشرية المتاحة لنظم المعمومات اإلدارية
-1

يجيب العامموف بالقسـ الفني المختص بنظاـ المعمومات
عمى استفساراتي

-2

يتـ االتصاؿ مع الشخص المسئوؿ عف نظاـ
المعمومات بصورة مباشرة
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-3

ينجز العامموف في النظاـ الحالي ما كمفوا بو في الوقت

-4

يتفيـ العامموف في القسـ المختص بنظاـ المعمومات

قميمة
جدا

موافق
بدرجة
قميمة

موافق
بدرجة

متوسطة

المحدد

احتياجاتي المختمفة مف نظاـ المعمومات
-5

تتناسب مؤىالت العامميف في نظاـ المعمومات مع
طبيعة األعماؿ الموكمة ليـ

-6

يشارؾ العامموف في تشخيص جوانب القوة والضعؼ
في نظـ المعمومات

ثان اً :ج ع ق
-1

ع

يوجد انسجاـ بيف جودة الق اررات اإلدارية والسياسة
العامة لمو ازرة

-2

تحقؽ الق اررات اإلدارية المتخذة أىداؼ الو ازرة

-3

تشمؿ الق اررات اإلدارية المتخذة كافة جوانب العمؿ

-4

يمتاز القرار بدرجة أقؿ مف المخاطرة فييا

-5

يوجد تكامؿ وترابط بيف الق اررات

-6

تمتاز المعمومات المتوفرة بالمرونة مما يؤدي إلى سرعة

بالو ازرة

اتخاذ الق اررات الرشيدة
-7

يتوفر عدد كبير مف البدائؿ

-8

تصنؼ البدائؿ االيجابية لمق اررات حسب أىميتيا

-9

تعتمد الق اررات المتخذة عمى شبكة معمومات تشمؿ كافة
دوائر وأقساـ الو ازرة

 -10تحقؽ الق اررات المتخذة عامؿ التميز اإلداري لمو ازرة
 -11تتمتع الق اررات بعامؿ اإلقناع والرضا لمعامميف المنفذيف
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ممحق رقم ()5
الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعميم
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ممحق رقم ()5
هيكمية مديرية التربية والتعميم
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