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أهدي هذا اجلهد املتىاضع








ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى معمم البشرية وسيد الخمق أجمعين محمد (صمى هللا عميو وسمم)،
وعمى آلو وصحبو أجمعين،،،
يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل ،واالمتنان العظيم إلى كل من ساعدني من توجيو وارشاد ،وأسيم في إنجاز
ىذه الدراسة ،وذلك انطالقاً من قول المصطفى صمى هللا عميو وسمم (من اليشكر الناس اليشكر هللا) رواه أحمد
والترمذي.
بدايةً أحمده سبحانو وتعالى أوالً وأخي اًر عمى توفيقو وكرمو ومنو بإتمام ىذه الدراسة ،وأسألو بأن يجعل ىذا العمل
في ميزان حسناتي ،ومن ثم أتوجو بالشكر والعرفان ألساتذتي األفاضل الدكتور /وفيق حممي األغا ،والدكتور/

إبراهيم عبد عابدين ،عمى تفضميم باإلشراف عمى ىذه الدراسة ،وعمى مجيوداتيم الجبارة  ،وتوجيياتيم العممية
القيمة ،والتي كان ليا األثر الكبير في إنجاز ىذه الدراسة ،وأشكر عضوي لجنة المناقشة الدكتور /رامز عزمي
بدير ،والدكتور /عامر سميمان أبو شريعة ،لتفضميم بقبول مناقشة رسالتي وما بذلوه من عناء في إضفاء بعض
المقترحات العممية القيمة  ،كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة األزىر ،وأساتذتي األفاضل في كمية االقتصاد
والعموم اإلدارية ،والشكر موصول لمسادة المحكمين الذين ساىموا في تحكيم وتنقيح الرسالة وأـثروىا بمالحظاتيم
وآرائيم.
وفي الختام أرجو من هللا العمى القدير أن يتقبل ىذا العمل خالصاً لوجيو الكريم ،فما كان من توفيق فمن هللا،
وما كان من تقصير أو خطأ فمن نفسي.
الباحث
محمد سميح عدوان


ت

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع فاعمية تطبيق نظم المعمومات اإلدارية في و ازرتي التنمية االجتماعية
والعمل ودورىا في تحسين إدارة األزمات بقطاع غزة ،ولتحقيق أىداف الدراسة ،تم تطوير االستبانة كأداة رئيسة
لجمع البيانات الضرورية باالعتماد عمى الدراسات السابقة ،وكذلك تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي ،وتكون
مجتمع الدراسة من جميع أصحاب المناصب اإلشرافية في وزراتي التنمية االجتماعية والعمل بقطاع غزة ،حيث
قام الباحث بتوزيع ( )142استبانة ،وتم استرجاع ( )126استبانة أي ما نسبتو ( )%88.73وتم استخدام برنامج
الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية ( )SPSSلتحميل البيانات.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
 .1درجة توفر نظم المعمومات اإلدارية كانت بشكل عام بدرجة فاعمية متوسطة بنسبة ) ،(%66في و ازرتي
التنمية االجتماعية والعمل بقطاع غزة ،وكان بعد سرعة اتخاذ الق اررات األكثر توف اًر بين أبعاد فاعمية نظم
المعمومات اإلدارية األخرى بنسبة ) ،)%69.43ويميو بعد جودة الخدمات بنسبة ( ،(%65.79ثم بعد جودة
النظام بنسبة ) ،(%65.74وفي المرتبة األخيرة بعد جودة المعمومات بنسبة ).)%64.72
 .2درجة ممارسة عمميات إدارة األزمات بشكل عام في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمل بقطاع غزة كانت
بدرجة متوسطة بنسبة ) ،)%62.74وكان ترتيب التعامل مع كل مرحمة من مراحل إدارة األزمات كالتالي:
أوالً مرحمة إدارة مابعد األزمة بنسبة ) ،)%63.40يميو مرحمة أثناء إدارة األزمة بنسبة)،)%62.91
وجاءت مرحمة إدارة ماقبل األزمة في المرتبة األخيرة بنسبة (.)%61.89
 .3خمصت الدراسة إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين فاعمية نظم
المعمومات اإلدارية بأبعادىا األربعة (جودة النظام ،جودة الخدمات ،جودة المعمومات ،سرعة اتخاذ الق اررات)

وعمميات تحسين إدارة األزمات بمراحميا (ما قبل األزمة ،وأثناء األزمة ،وبعد األزمة(  ،وبمغ معامل ارتباط

العالقة (.)0.768

 .4تؤثر نظم المعمومات اإلدارية تأثي اًر إيجابياً ذا داللة إحصائية في عمميات تحسين إدارة األزمات وتفسر
مانسبتو ) )%58.30من التغير في المتغير التابع (تحسين إدارة األزمات).
 .5أظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المبحوثين حول عمميات إدارة
األزمات تعزى إلى (الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،المسمى الوظيفي) ،بينما وجدت فروق
ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير نوع المؤسسة ولصالح و ازرة التنمية االجتماعية.
وكانت أهم التوصيات عمى النحو التالي:
 .1زيادة االىتمام برفع كفاءة وفاعمية نظم المعمومات اإلدارية وتحسين درجة توفرىا لما ليا من تأثير عمى كافة
المستويات اإلدارية ،في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمل.

ث

 .2االستمرار في رفع كفاءة مكونات نظم المعمومات اإلدارية وخصوصاً(كفاءة جودة النظام ،كفاءة جودة
الخدمات ،كفاءة جودة المعمومات ،كفاءة اتخاذ الق اررات) وتطويرىا تبعاً لممستحدثات التكنولوجية.

 .3التركيز بشكل خاص عمى نظام اتخاذ الق اررات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمل ،وذلك لعدم وضوح أثره
في مراحل إدارة األزمات.

 .4ضرورة االىتمام بنظام إدارة األزمات ككل ،وبمراحمو الثالث (ماقبل وأثناء ومابعد حدوث األزمات).

 .5زيادة االىتمام  ،وتوفير الدعم الالزم من مواد مالية ومادية في كل مايتعمق بإدارة األزمات في و ازرتي
التنمية االجتماعية والعمل.
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Abstract
The study aimed to identify the reality of the application of MIS in the Ministries of Social
Development and Labor and its role in improving crisis management in the Gaza Strip. In order to
achieve the objectives of the study, the questionnaire was developed as a main tool for collecting
the necessary data based on previous studies. Of all supervisors in the Ministries of Social
Development and Labor in the Gaza Strip, where the researcher distributed (142) questionnaires,
(126) questionnaires were retrieved (88.73%) and the Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) was used to analyze the data.
The study reached the following findings:
1.
The degree of availability of administrative information systems was generally (66%)
effective at the Ministry of Social Development and Labor in the Gaza Strip. The speed of decision
making was the most effective among the other administrative information systems (69.43%)
followed by quality of services (65.79%). After the system quality by (65.74%), the latest ranking
after the quality of information was (64.72%).
2.
The degree of crisis management in general in the Ministries of Social Development and
Labor in the Gaza Strip was (62.74%), with the order of dealing with each stage of crisis
management as follows: First, post-crisis management by (63.40%), followed by crisis management
at (62.91 %), The pre-crisis management stage came in last with (61.89%).
3.
The study concluded that there is a statistically significant relationship at (α≤0.05)
between the effectiveness of MIS in its four dimensions (system quality, quality of service, quality
of information, speed of decision making) and pre-crisis crisis management processes (during the
crisis, (After the crisis), and the relationship correlation coefficient (0.768).
4.
Management Information Systems (MIS) have a statistically significant positive effect on
crisis management improvement processes and account for (58.30%) of change in the dependent
variable (improved crisis management).
5.
The study showed no statistically significant differences between the average of
respondents' views on crisis management processes due to gender, age, years of service,
qualification, job title, while differences were statistically significant according to the type of
institution and the Ministry of Social Development.
The main recommendations are as follows:
1. Increase the interest in raising the efficiency and effectiveness of administrative information
systems and improving their availability because of their impact on all administrative levels in the
Ministries of Social Development and Labor.
2. Continuing to improve the efficiency of the MIS components, especially (efficiency of system
quality, efficiency of quality of services, efficiency of information quality, efficiency of decision
making) and development according to technological innovations.
3. Special emphasis is placed on the decision-making system of the Ministries of Social
Development and Labor, for lack of clarity in the stages of crisis management.
4. The need to pay attention to the crisis management system as a whole, and its three stages (preand post-crisis).
5. Increase attention and provide the necessary financial and material support for crisis management
in the Ministries of Social Development and Labor.
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 1.1المـقدمة
إف التطورات ،والتغيرات ،المتبلحقة والتحديات في شتى مجاالت الحياة اإلنسانية ىي في حالة تزايد مطرد،
وتتزايد ىذه التطورات والتحديات ،نظ اًر لمنمو السريع في العمـ والتقدـ التقني والتكنولوجي ،وثورة المعمومات
واالتصاالت الحديثة ،والمعارؼ المختمفة في جميع المجاالت ،وفي ظؿ ىذه البيئة الديناميكية فإف المخاطر
واألزمات المتوقعة في تزايد مستمر ،وبالتالي فرض ىذا التزايد في األزمات عمى الدوؿ ،وكافة المؤسسات

والخبراء ،التفكير وتقديـ أفضؿ الطرؽ واألدوات لمتعامؿ مع ىذه األزمات وادارتيا بالشكؿ الفعاؿ الذي يؤدي

لمواجيتيا والحد مف اآلثار المرتبة عمييا ،واحدى ىذه األدوات ىي نظـ المعمومات اإلدارية التي توفر لممنظمات
والمديريف ومتخذي القرار إمكانات كبيرة لتطوير أدائيا وتمنحيا القدرة عمى المنافسة مع المنظمات األخرى في
مواجية و تحسيف إدارة األزمات في جميع مراحميا المختمفة.

فقد أصبحت نظـ المعمومات وأدواتيا المختمفة القاعدة التقنية لبلنطبلؽ في مجاؿ إدارة األعماؿ االلكترونية،
حيث تقوـ تمؾ النظـ عمى تحقيؽ أىداؼ معينة مف خبلؿ تجميع البيانات البلزمة وبعد ذلؾ معالجتيا لتصبح

معمومات مفيدة مع األخذ بعيف االعتبار التغذية الراجعة لمتأكد مف تحقيؽ اليدؼ فيي أشبو بأداة رقابية عمى
المدخبلت والعمميات والمخرجات ،وىي باإلضافة إلى ذلؾ تمعب دو اًر كبي اًر في نمو االقتصاد العالمي وتطوره.

(أبو حسنيف) 2 :2018 ،

إننا نعيش اليوـ في عصر تكثر فيو األزمات نتيجة المتغيرات واالنفتاح عمى العالـ والتركيز عمى نظاـ الجودة
ومواجية الظروؼ الطارئة المختمفة ،وبذلؾ لـ يعد أماـ موظفي ومديري المؤسسات في البيئة المعاصرة إال أف

يفكروا ويتصرفوا استراتيجياً ولـ يعد في مقدور ىؤالء جميعاً أف يتخذوا ق ارراتيـ مف خبلؿ سياسات تقميدية أو
االعتماد عمى منيج بسيط لؤلحداث والمواقؼ التي تواجييـ ،حيث يجب أف يتوفر لدييـ الرؤية الستطبلع

األحداث المستقبمية عند تحديد األىداؼ ووضع السياسات وصياغة االستراتيجيات (.جعفر)295 :2017 ،

إف النجاح في إدارة األزمات التي تتعرض ليا المنظمات والتصدي ألىـ المخاطر والتحديات المترتبة عمييا
يستند في جوىره عمى مجموعة مف الدعائـ الرئيسة يأتي في مقدمتيا المعمومات ،لذا البد أف تكوف المعمومات

احد العوامؿ األساسية التي تقمؿ عدـ التأكد وتزيد درجة الثقة في القرار لمواجية تمؾ األزمات والعمؿ عمى تقميؿ
آثارىا وتوفير إمكانية القضاء عمييا قبؿ وأثناء حدوثيا ،ولتحقيؽ ذلؾ ينبغي أف تكوف نظـ المعمومات اإلدارية

قادرة عمى تقديـ ما تحتاجو جميع المستويات اإلدارية مف معمومات مفيدة)Zeitun, 2013: 15( .

تعتبر و ازرتا التنمية االجتماعية والعمؿ ،مؤسستاف مف مؤسسات السمطة الفمسطينية التي نشأتا في عاـ 1994ـ،
وىما مؤسستاف تؤدياف دورىما التخصصي في إطار تكاممي مع بقية الو ازرات والمؤسسات الحكومية المختمفة،

إلرساء القواعد االجتماعية األساسية واألساسية لمدولة الفمسطينية وفؽ أسس حديثة لبناء المجتمع السميـ ،ورفع
مستوى معيشتو) https://www.mosa.gov.ps، https://mol.ps/mol/(.

والزاؿ يعاني قطاع غزة بشكؿ عاـ ويواجو األزمات بشكؿ متكرر ،تكاد تكوف في جميع النواحي(سياسية ،مالية،

اجتماعية ،اقتصادية..الخ) نتيجة حالة الحروب ،والحصار المفروض ،واالنقساـ السياسي بيف شطري الوطف،

مف ىنا البد مف معرفة مدى تأثير ذلؾ عمى و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة ،والمتيف تمثبلف الحد
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المكاني لمدراسة ،مف خبلؿ االستفادة مف نظـ المعمومات اإلدارية في مواجية األزمات المؤثرة عمى الساحة
الفمسطينية.

 1.2مشكمة الدراسة:
تتأثر الو ازرات الحكومية في محافظات غزة بالعديد مف األزمات نتيجة لمظروؼ واألحػداث التػي وقعػت عمػػى
السػػاحة الفمسػػطينية ،مف حصار ،وحروب ،وانقساـ بيف شطري الوطف ،كؿ ذلؾ ألقى بظبللو عمى الجوانب
االقتصادية ،والسياسية ،واألمنية ،واالجتماعية ،وانخفػػاض في اإليرادات ،واالعتماد عمى التمويؿ الخارجي،

باإلضافة إلػى األزمػات اإلداريػة المختمفة.

ويتطمب التعامؿ مع األزمات التخطيط واإلعداد لمتفاعؿ والتعامؿ اإليجابي مع أحداث يصعب التنبؤ بوقتيا،

وحجميا وأبعادىا ،عمى نحو دقيؽ والعمؿ عمى تحقيؽ نظاـ متناسؽ فعاؿ لتخفيؼ حدة اآلثار الضارة المترتبة

عمى األزمة ،ألىمية نظـ المعمومات اإلدارية في إدارة األزمة قبؿ حدوثيا وعند حدوثيا وبعد حدوثيا ،وأىمية
الدور الممقى عمى تمؾ النظـ في تحديد مواطف النجاح واإلخفاؽ في إدارة األزمة (الخشالي،القطب ،)2007،وقد

بينت نتائج الدراسات السابقة مثؿ :دراسة (أبو رماف )2016،أف مستوى االستعداد إلدارة األزمات في شركتي
البوتاس العربية ومناجـ الفوسفات األردنية ،جاء بمستوى متوسط بما نسبتو ( ،)%64.1وكذلؾ دراسة

(الخطيب )2015،التي أظيرت مستوى جيد إلدارة األزمات في الييئات المحمية بقطاع غزة بوزف
نسبي(.)%73.2

ومف خبلؿ اطبلع الباحث عمى دراسات عديدة في ىذا المجاؿ مثؿ دراسة (الموسوي ،)2016،ودراسة

(قديح ،)2015،ودراسة (المقاطي ،)2014،ودراسة (عطاونة ،)2012،وغيرىا مف الدراسات األخرى ،تـ مبلحظة
قمة ومحدودية الدراسات واألبحاث التي اىتمت بدراسة فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في تحسيف إدارة
األزمات ،وفي سبيؿ الوقوؼ بدقة عمى مشكمة الدراسة قاـ الباحث بإعداد دراسة استطبلعية احتوت عمى

مجموعة مف األسئمة التي ىدفت لمتعرؼ عمى فاعمية إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بقطاع

غزة ،وأىـ المشكبلت التي تعترض نظـ المعمومات اإلدارية ،والعوامؿ المؤثرة عمى كفاءة إدارة األزمات ،كما ىو
موضح في ممحؽ رقـ ( )2وقد تـ اختيار عينة عشوائية مف العامميف في الوظائؼ اإلشرافية في و ازرتي التنمية

االجتماعية والعمؿ ،بمغت ( )30مفردة.

في ضوء نتائج تحميؿ الدراسة االستطبلعية وجد الباحث أف واقع إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية

والعمؿ بقطاع غزة جاء بوزف نسبي ( ،)%58.19وىو بدرجة موافقة متوسطة ،مما يدلؿ عمى أف إدارة األزمات

في الو ازرتيف ليست عمى المستوى المطموب وىي بحاجة إلى االىتماـ والتطوير أكثر في تعامميا مع األزمات

الحادثة والمتوقعة.

اىتمت و ازرتا العمؿ والتنمية االجتماعية بتقديـ الخدمات وسط ظروؼ اقتصادية وسياسية صعبة  ،وىذا ما يجعؿ
تمؾ الو ازرات مطالبة بأداء الكثير مف المياـ لخدمة أبناء شعبيا ،ونظ اًر لمدور الحساس الذي تمعبو و ازرتا التنمية

االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة ،وفي ظؿ ما تعانيو و ازرتا التنمية االجتماعية والعمؿ مف أزمات متبلحقة بفعؿ

عوامؿ مختمفة ،ونظ اًر ألف أنظمة المعمومات اإلدارية تعتبر المحرؾ األساسي والعقؿ المدبر ليذه الو ازرات في
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تقديـ كافة الخدمات ،وفي ضوء الدراسات السابقة ونتائج الدراسة االستطبلعية يرى الباحث أف ىذه الظواىر
تشير في مجمميا إلى أف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ ليست عمى المستوى المطموب
وىناؾ ضعؼ واضح في التعامؿ مع األزمات ،األمر الذي دفع الباحث لتسميط الضوء في البحث عف مدى

فعالية نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في تحسيف إدارة األزمات.

وبناء عمى ما سبؽ تتحدد مشكمة الدراسة بالتساؤؿ الرئيس التالي:
ً
ما مدى فاعمية نظم المعمومات اإلدارية في تحسين إدارة األزمات في وزارتي التنمية االجتماعية والعمل

بقطاع غزة؟

ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:

 .1ما واقع تطبيؽ أبعاد نظـ المعمومات اإلدارية المتمثمة ب(جودة النظاـ ،جودة الخدمات ،جودة المعمومات،
سرعة اتخاذ الق اررات) في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة؟

 .2ما مستوى إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة؟

 .3ما طبيعة العبلقة بيف فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وبيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية
والعمؿ بقطاع غزة؟

 .4ما مقدار التغيير في إدارة األزمات نتيجة التغير في أبعاد فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في و ازرتي التنمية
االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة؟

 .5ىؿ يوجد فروؽ بيف استجابات أفراد العينة حوؿ مدى فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وحوؿ تحسيف إدارة
األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة تعزى لمتغيرات( :الجنس ،العمر ،المؤىؿ

العممي ،المستوى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة)؟
 1.3متغيرات الدراسة:

المتغير المستقل :نظـ المعمومات اإلدارية :ولقياس المتغير تـ اعتماد المتغيرات التالية (جودة النظاـ ،جودة
الخدمات ،جودة المعمومات ،سرعة اتخاذ الق اررات)

المتغير التابع :تحسيف إدارة األزمات .ويشتمؿ عمى المراحؿ(:ما قبؿ األزمة ،أثناء األزمة ،ما بعد األزمة).
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الجنس ،المستوى الوظيفي ،المؤىل العممي،
الفئة العمرية ،سنوات الخدمة

فاعمية نظم المعمومات اإلدارية

إدارة األزمات

ماقبل األزمة

.1جودة النظام
 .2جودة الخدمات
 .3جودة المعمومات

أثناء األزمة

 .4سرعة اتخاذ
الق اررات

مابعد األزمة
المتغير التابع

المتغير المستقل

شكل ()1.1

نموذج الدراسة

المصدر :جرد بواسطة الباحث

صمـ ىذا النموذج بواسطة الباحث مف خبلؿ االطبلع عمى دراسات سابقة كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:
جدول()1.1

جدول يتناول الدراسات السابقة التي ركزت عمى أبعاد المتغير المستقل(فاعمية نظم المعمومات اإلدارية)
أبعاد المتغير المستقل
الدراسات السابقة

جودة

جودة

جودة

اتخاذ

أمن

حجم

االستجابة

النظام

الخدمات

المعمومات

الق اررات

المعمومات

االستخدام

لممتغيرات

(عبد العاؿ)2017،

0

0

0

1

0

0

0

(الموسوي)2016،

0

1

0

0

0

0

0

(الوادية )2015،

1

0

1

0

0

1

0

(زويمؼ)2015،

1

0

1

0

0

1

0
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(فروانة)2015،

1

0

0

1

0

0

0

(النسور ،آخروف)2015 ،

1

0

0

1

0

0

0

(ىاشـ)2013،

1

1

0

1

0

0

0

(عطاونة)2012،

1

0

1

1

0

0

0

(العماج)2010،

1

0

1

1

0

0

0

(أبو عمر)2009،

0

0

1

0

1

0

0

(العمري )2009،

0

1

0

0

1

0

0

( (Delone& Mclean,

1

1

1

0

0

0

0

2008
(الخشالي وقطب)2007،

1

1

1

0

0

1

1

اإلجمالي

9

5

7

6

2

3

1

المصدر  :جرد بواسطة الباحث

وبناء عمى أعمى األبعاد تـ اعتماد األبعاد التالية( :جودة النظاـ ،جودة الخدمات ،جودة
مف خبلؿ جدوؿ ()1.1
ً
بناء عمى الدراسات السابقة.
المعمومات ،اتخاذ الق اررات) ً

 1.4فرضيات الدراسة:

لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة تـ صياغة الفرضيات اآلتية:
الفرضية الرئيسة األولى:

ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وبيف
تحسيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة.
ويتفرع مف الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية اآلتية:

 .1ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≤ 0.05بيف جودة النظاـ ،وبيف تحسيف إدارة
األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة.

 .2ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≤ 0.05بيف جودة الخدمات ،وبيف تحسيف إدارة
األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة.

 .3ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≤ 0.05بيف جودة المعمومات ،وبيف تحسيف إدارة
األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة.
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 .4ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≤ 0.05بيف سرعة اتخاذ الق اررات ،وبيف تحسيف
إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة.

الفرضية الرئيسة الثانية:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≤0.05بيف فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وبيف تحسيف
إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة.

الفرضية الرئيسة الثالثة:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05حوؿ مدى فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في

و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة تعزى لمتغيرات(:الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المستوى

الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).
الفرضية الرئيسة الرابعة:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05حوؿ تحسيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية
االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة تعزى لمتغيرات( :الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المستوى الوظيفي ،عدد

سنوات الخدمة).

 1.5أىداف الدراسة:
تسعى الدراسة لموصوؿ إلى األىداؼ التالية:
 .1التعرؼ عمى واقع فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة.

 .2معرفة مستوى إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة.

 .3الكشؼ عف العبلقة بيف فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وبيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعيػة
والعمؿ في قطاع غزة.

 .4تحديػػد أثػػر فاعميػػة نظ ػػـ المعمومػػات اإلداريػػة عم ػػى إدارة األزمػػات فػػي و ازرت ػػي التنميػػة االجتماعيػػة والعم ػػؿ
بمحافظات غزة.

 .5الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية نظـ المعمومػات اإلداريػة وحػوؿ إدارة
األزمػات فػػي و ازرتػػي التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ بمحافظػات غػزة تعػػزى لمتغيػرات(:الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ

العممي ،المستوى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).

 .6تقػػديـ توصػػيات لممسػػئوليف عمػػى و ازرتػػي التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ حػػوؿ فاعميػػة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة
ودورىا في تحسيف إدارة األزمات.
 1.6أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في كونيا تسمط الضوء عمى مدى فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في تحسيف إدارة األزمات

في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ ،بمحافظات غزة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
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 1.6.1األىمية النظرية:
تصور شامبلً لفاعمية نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في تحسيف إدارة األزمات في
 .1تعرض ىذه الدراسة
اً
و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة ،حيث يأمؿ الباحث أف تضيؼ ىذه الدراسة مادة عممية

ذات أىمية كبيرة لممكتبة العربية والفمسطينية ،ولمباحثيف الميتميف في ىذا المجاؿ.

 .2تبرز أىمية ىذه الدراسة كونيا تتعمؽ بإدارة األزمات ،كونيا مف المواضيع الميمة التي تعتمد عمى نظـ

المعمومات اإلدارية في الو ازرات الحكومية في قطاع غزة ،وتعتبر ىذه الدراسة عمى حد عمـ الباحث مف
أولى الدراسات الميدانية والمحاوالت البحثية القميمة التي تربط بيف فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا

في تحسيف إدارة األزمات.

 .3تفتح ىذه الدراسة لمباحثيف آفاقاً جديدة إلجراء أبحاث أخرى ،وتنبع أىمية ىذه الدراسة كونيا مف الدراسات
القميمة التي تستكشؼ موضوع نظـ المعمومات اإلدارية في الو ازرات الحكومية في قطاع غزة ،وبحث

عبلقتيا بإدارة األزمات،الذي أصبح موضع اىتماـ المؤسسات العامة والخاصة في ظؿ الوضع المتأزـ في

كافة القطاعات وخصوصا في الو ازرات الحكومية.

 1.6.2األىمية التطبيقية:

 .1لمتخذي القرار في وزارتي التنمية االجتماعية والعمل:
ستسيـ ىذه الدراسة ومف خبلؿ النتائج والتوصيات  ،في مساعدة اإلدارة عمى المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة
وتحديد البديؿ األفضؿ أثناء وقوع األزمات مما سيجعميا قادرة عمى اتخاذ الق اررات الرشيدة ،والتعرؼ عمى

مواطف القوة والضعؼ ،وستساعد أيضاً ىذه الدراسة في تنبيو اإلدارة لبلنحرافات عف الخطط الموضوعة بما

يمكنيا مف توقع األزمات قبؿ وقوعيا ومواجيتيا والعمؿ عمى الحد مف آثارىا واتخاذ إجراءات وقائية في
حاؿ حدوث أزمات أخرى في المستقبؿ ،وكؿ ذلؾ بدوره سيساعد اإلدارة عمى القياـ بواجباتيا ،وتقديـ

خدماتيا بالشكؿ األفضؿ.

 .2لمعاممين في الو ازرات الحكومية:
يتوقع أف تحقؽ ىذه الدراسة مف خبلؿ النتائج والتوصيات خطوات ميمة في تطوير مستوى العامميف في
إدارة األزمات ،والتعرؼ عمى مواطف القوة والضعؼ لدييـ ،وستساىـ في حؿ بعض اإلشكاالت التي تواجو

العامميف أثناء عمميـ.

 1.7حدود الدراسة:

الحدود المكانية :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في وزراتي التنمية االجتماعية والعمؿ– قطاع غزة.
الحدود الزمانية :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في عامي ()2018-2016

الحدود البشرية :تـ تطبيقيا عمى المستويات اإلدارية التي تشمؿ (مدير عاـ ،مدير دائرة ،رئيس قسـ ،والمكمفيف
بتمؾ المستويات) في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ– قطاع غزة.

الحدود الموضوعية :تناولت الدراسة نظـ المعمومات اإلدارية بأبعادىا (جودة النظاـ ،جودة الخدمات ،جودة
المعمومات ،سرعة اتخاذ الق اررات) ،إدارة األزمات بمراحميا (ما قبؿ األزمة ،أثناء األزمة ،ما بعد األزمة).
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 1.8مصطمحات الدراسة:

تحقيقاً لمغرض من الدراسة ،تم تعريف المصطمحات التالية:

 .1فاعمية نظم المعمومات اإلدارية:

التعريف االصطالحي :اإلسياـ االيجابي لنظاـ المعمومات في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،وذلؾ عف طريؽ تقديمو
لما تحتاج إليو اإلدارة مف معمومات مف حيث الكمية والنوعية والوقت المناسب(.الخشالي ،قطب)26:2007 ،

التعريف اإلجرائي :مدى مساىمة نظـ المعمومات اإلدارية في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،وذلؾ مف خبلؿ ما تقدمو
لئلدارة مف معمومات ذات جودة وسرعة عالية ،وفي أنسب وقت ،مف أجؿ اتخاذ الق اررات التي تدعـ في اتجاه
تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

 .2األزمات:

التعريف االصطالحي :حالة تيديد مفاجئة تتعرض ليا المنظمة ،تيدد وجودىا والوقت المتاح لمتعامؿ مع ىذه
الحالة ضيؽ جداً ،ورغـ التيديد الذي تحممو األزمة ،فإنيا إذا أديرت بالشكؿ المناسب يمكف أف تتحوؿ إلى

فرصة لبلتجاه بالمنظمة لؤلحسف( .آؿ سعود)34 : 2013 ،

التعريف اإلجرائي :يعرفيا الباحث بأنيا :مواقؼ مفاجئة يتخمميا حدوث أحداث خارجة عف السيطرة ،تؤدي إلى
تشكيؿ تيديد في تحقيؽ األىداؼ المطموبة لممنظمة ،وتحدث حالة إرباؾ تحتـ عمى اإلدارة اتخاذ الق اررات

المناسبة لمواجيتيا.
 .3إدارة األزمات:

التعريف االصطالحي :تطبيؽ االستراتيجيات المصممة لمساعدة منظمة حدث فييا حدث سمبي وبشكؿ مفاجئ
نتيجة لحدث ال يمكف التنبؤ بو أو كنتيجة غير متوقعة مف بعض األحداث التي كانت تشكؿ خط اًر محتمبلً ،مما
يستدعي أف تؤخذ الق اررات بسرعة لمحد مف األضرار التي لحقت بالمنظمة مع تحديد شخص ليكوف مدي اًر لؤلزمة

في حاؿ حدوثيا)Margante, 2013: 3( .

التعريف اإلجرائي :يعرؼ الباحث إدارة األزمات :جيود إدارية مبذولة تتضمف وضع استراتيجيات وخطط
لمواجية أحداث متوقعة قد تسبب أزمات ،والعمؿ عمى معالجتيا ،مف أجؿ التغمب عمى كؿ المشاكؿ التي قد
تحدث والعمؿ عمى حميا بكفاءة وفاعمية.

 .4وزارة التنمية االجتماعية :نشأت و ازرة التنمية االجتماعية الفمسطينية في إطار مؤسسات السمطة الوطنية
الفمسطينية في العاـ  ،1994وقد دأبت الو ازرة منذ تأسيسيا عمى تحديد رسالتيا ،ورؤيتيا ،وأىدافيا ،ومشاريعيا،

بما ينسجـ مع خطط اإلصبلح والتنمية والتطوير ،عمى الصعيد الوطني ،تعتبر قائدة قطاع الحماية االجتماعية،
مف خبلؿ برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكيف والتوعية المستندة إلى النيج المبني عمى الحقوؽ ،وبما

يضمف الشفافية والعدالة وذلؾ لتدعيـ صمود المواطنيف ،والحفاظ عمى التماسؾ والتضامف االجتماعي.
()https://www.mosa.gov.ps

 .5وزارة العمل :نشأت و ازرة العمؿ الفمسطينية في إطار مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية في العاـ ،1994
وقد دأبت الو ازرة منذ تأسيسيا عمى تحديد رسالتيا ،ورؤيتيا ،وأىدافيا ،ومشاريعيا ،بما ينسجـ مع خطط
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اإلصبلح والتنمية والتطوير عمى الصعيد الوطني العاـ ،تعتبر و ازرة العمؿ المؤسسة الحكومية التي تعنى
بمسائؿ ،وسياسة العمؿ ،مثؿ :التشغيؿ ،تشريعات العمؿ ،السبلمة والصحة المينية ،التدريب الميني ،عبلقات
العمؿ والتعاونيات ،كما تعتبر الو ازرة مسؤولة عف تنظيـ سوؽ العمؿ الفمسطيني عبر وضع وتطوير التشريعات،

والقوانيف ،واألنظمة) https://mol.ps/mol/( .

 1.9ىيكل الدراسة:

تكونت الدراسة مف ستة فصوؿ رئيسة ،تقسـ كما يمي:

الفصؿ األوؿ -اإلطار العاـ لمدراسة :ويشتمؿ ىذا الفصؿ عمى مقدمة الدراسة ،ومشكمة الدراسة ،ومتغيرات
الدراسة ،وفرضيات الدراسة ،وأىداؼ الدراسة ،وأىمية الدراسة ،وحدود الدراسة ،وىيكؿ الدراسة.

الفصؿ الثاني -اإلطار المفاىيمي لنظـ المعمومات اإلدارية :وتـ تقسيمو عمى عدة مباحث عمى النحو التالي:
1.1المبحث األوؿ :نظـ المعمومات اإلدارية.
1.2المبحث الثاني :إدارة األزمات.

1.3المبحث الثالث :عبلقة فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية بإدارة األزمات.
1.4المبحث الثالث :نبذة عف و ازرتي التنمية االجتماعية ،والعمؿ.

الفصؿ الثالث -الدراسات السابقة.

الفصؿ الرابع -منيجية واجراءات الدراسة.

الفصؿ الخامس -نتائج الدراسة واختبار الفرضيات ومناقشتيا.

الفصؿ السادس -النتائج والتوصيات ويتناوؿ ىذا الفصؿ النتائج المباشػرة ،وآليػة لتنفيػذ التوصػيات ،وأخيػ ار م ارجػع
ومصادر الدراسة ،والمبلحؽ.

 1.10خالصة الفصل:
ارتكز الباحث في ىذا الفصؿ عمى خطوات منيج البحث العممي لدراسة موضوع فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية

ودورىا في تحسيف إدارة األزمات بو ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة؛ حيث اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى

مقدمة عامة ،وعمى مشكمة الدراسة والتي تـ تعزيزىا مف خبلؿ استخداـ الدارسة االستطبلعية ،وتوصيات
الدراسات السابقة ،كما قاـ الباحث بتحديد سؤاؿ الدراسة الرئيسي ،ومف ثـ تحديد أىداؼ الدراسة وأىميتيا،

وفرضياتيا ،وتطرؽ الباحث إلى حدود الدراسة ،ومصطمحاتيا ،وأخي ار تحديد تقسيمات الدراسة (ىيكؿ الدراسة)،
مف أجؿ التمييد لمفصؿ الثاني (اإلطار المفاىيمي النظري لمدراسة).
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الفصل الثاني
اإلطار المفاىيمي لنظم المعمومات اإلدارية وادارة األزمات
 2.1المبحث األول :نظم المعمومات اإلدارية
 2.2المبحث الثاني :إدارة األزمــــــات
 2.3المبحث الثالث :فاعمية نظم المعمومات اإلدارية وعالقتيا بإدارة األزمات
 2.4المبحث الرابع :وزارتا التنمية االجتماعية والعمل
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المبحث األول

نظم المعمومات اإلدارية

 2.1.1مقدمة:

إف التطور اليائؿ في المجاؿ التكنولوجي والمعرفي الذي يشيده العالـ ،يفرض عمى المنظمات أف تيتـ بشكؿ
كبير جدا بالمعمومة ،وكيفية الحصوؿ عمييا ،السيما في المؤسسات ،والشركات ،وخصوصاً في المؤسسات

الحكومية ،حيث أصبحت المعمومات مرتك اًز ىاماً ومفصمياً ،لممديريف ولمتخذي الق اررات ،وال يتأتى ذلؾ إلى مف
خبلؿ استحداث وتطوير بنية نظـ المعمومات اإلدارية بحيث تكوف بنية فعالة وذات كفاءة عالية .

أضحت نظـ المعمومات اإلدارية تمثؿ الدور الجوىري والمحوري ،في نجاح المؤسسات والمنظمات الحكومية،

وتوفر لممديريف ومتخذي القرار متطمباتيـ األساسية مف المعمومات الميمة والدقيقة لمقياـ بالعمميات اإلدارية
الميمة مف تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة ،ورسـ تصور حالي ومستقبمي عف حاؿ المنظمة  ،في ظؿ التغير

المتسارع واالمحدود في عوامؿ بيئية ومجتمعية كثيرة.

وتأكيداً لما سبؽ تطرؽ الباحث خبلؿ ىذا المبحث لمعديد مف العناصر المرتبطة بنظـ المعمومات اإلدارية ،بدءاً
بتوضيح مفيوـ نظـ المعمومات اإلدارية وأىميتيا ،مرو اًر بالحديث عف ماىية مميزات وأىداؼ نظـ المعمومات

اإلدارية ،ومف ثـ خصائص ووظائؼ نظـ المعمومات اإلدارية ،ثـ الحديث عف فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية
مفيوميا ومؤشرات قياسيا  ،وختـ الباحث ىذا الفصؿ بالحديث عف أبعاد فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وأبعاد

الدراسة التي تشمؿ (جودة النظاـ ،جودة الخدمات ،جودة المعمومات ،سرعة اتخاذ الق اررات).
 2.1.2مفيوم نظم المعمومات اإلدارية:

إف تسارع التطور في مجاالت األنظمة واالتصاالت ،وتزايد االىتماـ بالمعمومات أدى إلى تطوير مستمر ومف
فترة ألخرى في مفيوـ نظـ المعمومات اإلدارية.

تعددت وجيات النظر حوؿ مفيوـ نظـ المعمومات اإلدارية ،حيث أثير مػا إذا كػاف نظػاـ المعمومػات اإلداريػة يعػد

نظامػػا كميػػا ،أـ مجموعػػة مػف الػػنظـ الفرعيػػة ،ومػػا إذا كػػاف يعبػػر عػػف كػػؿ مػػا يمكػػف أف يقدمػػو الحاسػػب فػػي مجػػاؿ
اإلدارة ،أـ أنو يمثؿ أحد التطبيقات اآللية في مجاؿ اإلدارة(.طو)559 :2007 ،

وىناؾ العديد مف الباحثيف الميتميف بوضع تعريفات لنظـ المعمومات اإلدارية ،ويوضح جدوؿ ( )2.1بعض ىذه

التعريفات:

جدول()2.1
تعريف نظم المعمومات اإلدارية لمجموعة من الكتاب والباحثين

ـ

الكاتب أو الباحث

.1

))McLeod&Schell, 2007: 19

.2

(طو)560 : 2007 ،

التعريؼ
ىو النظاـ االفتراضي الذي يمثؿ البيانات الخاصة بالنظـ

المادية لممنظمة.

نظاـ متكامؿ مبني عمى الحاسبات اآللية يوفر المعمومات
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ألغراض دعـ العمميات واإلدارة ووظائؼ اتخاذ الق اررات في
المنظمة.
.3

)(Falkenberg, et al. 2008: 73

.4

(الزىراني)14 :2008 ،

.5

))Prentice, 2010 : 45

.6

(طواؼ)7 : 2010 ،

.7

))Das, 2012: 17

.8

)(Laudn&Laudon, 2013: 13

.9

))David, 2014: 5

.10

(الموسوي)20 : 2016 ،

ىو نظاـ فرعي مف النظـ التنظيمية التي تتضمف مفيوـ
كيؼ تتكوف جوانب االتصاؿ والمعمومات الموجية لممنظمة.
مجموعة مف العناصر تتكامؿ مع بعض لجمع المعمومات
وتحميميا وتصنيفيا وتخزينيا واسترجاعيا لبلستفادة منيا في

اتخاذ الق اررات في المنظمة.

ىو مزيج مف المستمزمات المادية والبرمجيات واألفراد

وشبكات االتصاالت تعمؿ عمى جمع بيانات وتوزيع
المعمومات المفيدة إلعداد المنظمة
مجموعة مف العناصر البشرية واآللية مكمفة بجمع البيانات

وتشغيميا وفؽ قواعد واجراءات محددة بغية تييئة المعمومات
البلزمة الحتياجات اإلدارة لتميد ليـ القياـ بواجباتيـ بشكؿ

جيد باإلضافة إلى إمكانية اتخاذ الق اررات .

ىو أساس لمعالجة البيانات وتحويميا إلى معمومات التخاذ
الق اررات المناسبة.
مكونات مجتمعة ومرتبطة تعمؿ مع بعضيا البعض لجمع
المعمومات  ،وتخزينيا ومعالجتيا لدعـ عممية صنع القرار

والتنسيؽ والرقابة والتحميؿ،بحيث تصبح واضحة لئلدارة كما
تساعد اإلدارييف والعامميف في تحميؿ المشاكؿ ،واستيعاب

المواضيع الصعبة.
ىو شبكات متكاممة مف المستمزمات المادية والبرمجيات
واألفراد تستخدميا المنظمات لجمع البيانات وتصفيتيا

ومعالجتيا وخزنيا وتوزيع المعمومات

مجموعة مف المكونات والنشاطات المترابطة والمتناسقة التي

تعمؿ عمى جمع البيانات ومعالجتيا وتحويميا إلى معمومات
تساعد اإلدارة لمقياـ بأعماليا.

بناء عمى المراجع السابقة
المصدر :من إعداد الباحث ً

يالحظ الباحث مف خبلؿ ماسبؽ مف تعريفات لنظـ المعمومات اإلدارية أف أىـ العناصر القائـ عمييا مفيوـ تمؾ
النظـ يتمثؿ في ثبلثة عناصر أساسية ىي عمى النحو اآلتي:
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.1ىيكؿ نظـ المعمومات اإلدارية وما يشتمؿ عميو مف أجيزة ومعدات.
.2المعمومات :وما تحتويو مف عمميات خاصة مف جمع ،ومعالجة ،وتحميؿ لمبيانات األولية ،ومف ثـ تحويميا
إلى معمومات.

 .3متخذي القرار :وىـ الوسيط بيف ىيكؿ نظـ المعمومات والمعمومات بحيث يستفيدوف مف كؿ ذلؾ في اتخاذ
القرار المطموب لتحقيؽ اليدؼ المنشود.

ويستطيع الباحث تعريف نظام المعمومات اإلدارية بأنو :نظاـ يحتوي عمى مجموعة أنظمة ثانوية كؿ منيا
يشتمؿ عمى مكونات تعمؿ عمى جمع وتحميؿ وتنسيؽ ومعالجة البيانات وجعميا في صورة معمومات تدعـ
اإلدارييف في العمميات اإلدارية الميمة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ واتخاذ الق اررات.

 2.1.3أىمية نظم المعمومات اإلدارية:

تسعى المنظمات باستمرار إلى تحسيف كفاءة عممياتيا بيدؼ تحقيؽ ربحية أعمى ،واف نظاـ المعمومات اإلدارية
مف أىـ األدوات المتاحة لممديريف لتحقيؽ أعمى مستويات الكفاءة اإلنتاجية في العمميات التجارية وخصوصا
عندما تصاحبيا تغيرات في الممارسات التجارية والسموؾ اإلداري(Laudon&Laudon,2014:44) .

وتتضح أىمية نظاـ المعمومات اإلدارية في جوانب أساسية مف حياة المنظمة ،ويمكف تجسيده مف خبلؿ الجوانب

األساسية المتعمقة بالمنظمة كصنع الق اررات وتكامؿ الوظائؼ اإلدارية ،وتكامؿ وظائؼ المنظمة ،وتحقيؽ المزايا

التنافسية .كذلؾ يعتبر نظاـ المعمومات اإلدارية ضرورياً لمختمؼ وظائؼ اإلداري مف تخطيط وتنظيـ وتنسيؽ
وتوجيو ورقابة وتقييـ حتى يحقؽ أىداؼ المنظمة( .الشمري)119 :2008 ،

كما وتبرز أىمية نظـ المعمومات اإلدارية كما يرى ) Laudon&Laudon ( 2014: 42مف خبلؿ ما يمي:

 .1نظـ المعمومات اإلدارية ىي األداة الرئيسية التي تمكف المنظمات مف إنشاء منتجات وخدمات جديدة
وكذلؾ نماذج تجارية جديدة تماما ،ويصؼ نموذج األعماؿ كيؼ تنتج المنظمة وتبيع المنتج أو تقدـ الخدمة

لتكويف الثروة.

 .2ليا أىمية كبيرة في تقييـ أنشطة المنظمة وتقييـ النتائج مف أجؿ تصحيح االنحرافات..

 .3إف منظمات األعماؿ التي تستثمر بكثافة في نظـ المعمومات تحقؽ ستة أىداؼ إستراتيجية في عمميا
(عمميات متميزة ،السمع والخدمات ونماذج األعماؿ التجارية جيدة ،عبلقات جيدة مع المجيزيف والزبائف،

تحسيف عممية صنع القرار ،تحقيؽ الميزة التنافسية ،بقاء ونمو المنظمة).

في حيف يرى ( Babu&Sekher (2012:186أف أىمية نظـ المعمومات اإلدارية تكمف في مساعدة المنظمة عمى
تحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ توفير المعمومات لممديريف وتمكنيـ مف التخطيط والتنظيـ والرقابة ،كما أنيا توفر

المعمومات ،وتساعد في وضع الشخص المناسب في المكاف المناسب.

ويوضح عبيد وربايعة ) )17:2014أف اإلدارة أصبحت موجية بمفيوـ النظـ ومف ىنا اتسمت األساليب والوسائؿ
اإلدارية بالتعقيد والتشابؾ وضرورة التكامؿ ،وتزايدت أىمية المعمومات وأصبحت تخضع لمتخطيط والتنظيـ

وأساليب التشغيؿ العممية المتقدمة لتكوف متاحة لممديريف عندما يشعروف بالحاجة إلييا.
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ويعتقد ( Nath&Badguar (2013: 93أف نظاـ المعمومات اإلدارية لو أىمية في تنظيـ األعماؿ ورسائؿ التنسيؽ
الفعاؿ بيف مختمؼ اإلدارات في جميع مستويات المنظمة والحصوؿ عمى البيانات والوثائؽ ذات الصمة واستخداـ

كميات أقؿ مف الجيد وتحسيف في التقنيات التنظيمية واإلدارية ،كما أف نظاـ المعمومات اإلدارية أصبح ضرورياً

ليس فقط لمتخطيط اإلداري بؿ أيضا لفاعمية نظـ المتابعة والرقابة.

ويرى الباحث ومػف خػبلؿ ماسػبؽ أف تػوفير المعمومػات وىػي مكػوف أساسػي لػنظـ المعمومػات اإلداريػة ،ميػـ جػداً
إلدارات المنظمة مػف أجػؿ أف تقػوـ بالعمميػات اإلداريػة المطموبػة ،كمػا وتكمػف أىميػة نظػـ المعمومػات اإلداريػة فػي
تنظيـ وتنسيؽ األعماؿ بيف مختمؼ اإلدارات في جميع المستويات وتحسيف فاعمية اتخاذا الق اررات وتحقيؽ التميز

التنافسي بيف تمؾ المنظمات.

 2.1.4أىداف نظم المعمومات اإلدارية:
حدد ( Michel et al, (2007: 320ثبلثة أىداؼ رئيسة لنظـ المعمومات اإلدارية وىي:
 .1الق اررات :نظاـ المعمومات ييدؼ إلى دعـ اتخاذ الق اررات.

 .2المتابعة :المتابعة تطور المنظمة والكشؼ عف الحاالت غير الطبيعية لتجنبيا.
 .3التنسيؽ :تنسيؽ الجيود المختمفة داخؿ المنظمة.

ويرى العبادي وآخروف )65 :2012) ،أف أىـ أىداؼ نظـ المعمومات اإلدارية تتمثؿ في النقاط التالية:

 .1مساعدة المديريف عمى القياـ بأعماليـ وميماتيـ المتمثمة بالتخطيط والتنظيـ والتوجيو والرقابة والتي يرتكز
نجاحيا واتماميا عمى المعمومات المقدمة مف نظـ المعمومات لكؿ المديريف والتي تتسـ بدرجة المبلءمة
والكفاية والدقة والتوقيت المحدد.

 .2تقديـ العديد مف التقارير المختمفة عف وضع المنشأة الراىف نشاطاتيـ ومستوياتيا اإلدارية كافة ،وذلؾ
بتكمفة وبجيد أقؿ مع الحفاظ عمى الدرجة المناسبة مف الدقة.

 .3العمؿ عمى غربمة واستخبلص المفيد مف المعمومات المقدمة لممدير بحيث تمكنو مف االعتماد عمييا
التخاذ الق اررات الرشيدة.

 .4تقدـ لممديريف تمثيبلً لسمسة مف البدائؿ والطرائؽ إلنجاز العمؿ بحيث تظير النتائج واآلثار المترتبة عمى
اتخاذ كؿ بديؿ مف بدائؿ الق اررات المتاحة كما لو أنيا اتخذت فعبل.

وفي السياؽ نفسو أورد طواؼ )19 :2010) ،العديد مف األىداؼ لنظـ المعمومات اإلدارية مف أىميا:

 .1المساعدة في ربط األىداؼ الفرعية المتعددة ،وتوجيييا جمعياً نحو تحقيؽ األىداؼ العامة الشاممة.

 .2ربط النظـ الفرعية العديد معاً في كياف متكامؿ يعمؿ عمى تنسيؽ تدفقات البيانات وتوفير المعمومات
الصحيحة والمبلئمة لمف يطمبيا.

 .3تسييؿ عمميات اتخاذ الق اررات عمى مختمؼ نوعياتيا ومستوياتيا عف طريؽ المبلءمة في الشكؿ السميـ
والتوقيت الصحيح لممساعدة في تقرير مسائؿ األداء والفعؿ.

 .4توفير العناصر المبلئمة مف المعمومات ألغراض المتابعة والرقابة وقياس األداء.
 .5تبسيط سبؿ وأساليب إعداد وانتاج التقارير عمى أنواعيا وأشكاليا كافة .
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 .6الرقابة عمى تداوؿ أوعية البيانات المختمفة في المنظمة.

ويعتقد الباحث أف اليدؼ األساسي مف نظـ المعمومات اإلدارية يكمف بتزويد المستويات اإلدارية المختمفة في
المنظمات بكؿ احتياجاتيا مف المعمومات ،حيث تساعد نظـ المعمومات اإلدارية المستويات اإلدارية المختمفة
عمى تنسيؽ الجيود فيما بينيا وتحقيؽ أىداؼ المنظمة.

 2.1.5خصائص نظم المعمومات اإلدارية:

ت قدـ نظـ المعمومات اإلدارية مخرجات في شكؿ تقارير مرتبطة بأنواع معينة مف الق اررات ،وليس مجرد تقارير
تحتوى معمومات عامة ،كما أف نظاـ المعمومات اإلدارية غالبا مايسمح باالستدعاء الفوري والجزئي لممعمومات

دوف الحاجة لعرض تقارير إجمالية .فالمدير يمكنو أف يستدعي معمومة مرتبطة بقرار يرغب في صنعو دوف
التعرض لباقي تأصيؿ المعمومات التي تـ تخزينيا( .حساف)182 :2008 ،

وذكر (ِ Artit, (2012 :13أف نظـ المعمومات اإلدارية تتمتع بالخصائص التالية:
 .1الشفافية :أف يكوف بعيدا عف التحيز في مخرجاتو.

 .2القدرة عمى االتصاؿ باإلنترنت :أي القدرة عمى االتصاؿ بالشبكة واالستفادة مف المعمومات المتوفرة فييا.
 .3السيولة :إمكانية الوصوؿ إليو وعدـ تحمؿ المشقة وكمفة التأخير لمحصوؿ عمى المعمومات.
 .4الوضوح :أف تكوف مخرجاتو بعيدة عف الغموض.

 .5التكامؿ :التكامؿ بيف مكونات النظاـ ،ىذا يعني أف نظاـ المعمومات يشكؿ وحدة متكاممة متماسكة،
األمر الذي يسيؿ التفاعؿ السريع لممنظمة مع كؿ التغيرات الخارجية .

ويضيؼ ( Almashaqba, (2013: 762أف مف ضمف خصائص نظـ المعمومات اإلدارية مايمى:

 .1ىي نظـ تشغيمية وظيفية متكاممة االتصاالت ونقؿ البيانات بيف األنظمة واألخرى في المنظمة.
 .2نظـ المعمومات تقتصر عمى المدخبلت ذات الصمة لمختمؼ جوانب النشاط مف مصادر مختمفة.

 .3النظاـ يعمؿ عمى معالجة البيانات التي جمعيا بغض النظر عف وسائؿ المعالجة كانت يدوية أو
تكنولوجية.

قادر عمى معالجة البيانات بدقة وبسرعة عالية.
 .4القدرة لمنظاـ ،ينبغي أف يكوف اً

يستنتج الباحث أنو يجب أف تتوفر في نظـ المعمومات اإلدارية خصائص متعددة ومجتمعة لضماف تحقيؽ

األىداؼ بفاعمية أكثر تشتمؿ عمى توفر قدر ٍ
عاؿ مف الدقة والوضوح ،والتنسيؽ الجيد بيف كؿ المكونات،
وضرورة أف تتميز بالسيولة والشفافية ،مما يعطي نوعا جيدا مف التكاممية باإلضافة إلى توفر قدرة عالية لمنظاـ

ألداء ميماتو المطموبة في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ.

 2.1.6وظائف نظم المعمومات اإلدارية:

اختمؼ الباحثوف في تحديد وظائؼ نظـ المعمومات اإلدارية ،حيث أوجز قندلجي وآخروف )39 :2005( ،أىـ

الوظائؼ لنظـ المعمومات اإلدارية باآلتي:

 .1تسيؿ نظـ المعمومات التزود بالمعمومات الضرورية والمطموبة ،وتحويميا وتوزيعيا.
 .2تحسف مف األداء التنظيمي.
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 .3يمكف لنظـ المعمومات مف تحسيف عممية صنع الق اررات.
 .4نظاـ المعمومات أداة ميمة لتأميف قيمة المنظمة.

كما أف الوظيفة األساسية لنظـ المعمومات اإلدارية مف وجية نظر عمياف )277 :2008) ،تكمف في تجميع
البيانات ومعالجتيا وتحويميا إلى معمومات ولتحقيؽ ذلؾ يقوـ النظاـ بما يمي:

 .1الحصوؿ عمى البيانات مف مصادر مختمفة والػتأكد مف صحتيا ودقتيا.
 .2تنظيـ البيانات (فرز ،تبويب ،ترميز) ،ومف ثـ تخزينيا.
 .3إجراء العمميات الحسابية والمنطقية عمى البيانات.

 .4استرجاع المعمومات عمى شكؿ( تقارير مطبوعة ،جداوؿ ،رسومات بيانية ..الخ).
ولقد بيف الشبمي وآخروف )232 :2009) ،أف الوظائؼ التي تؤدييا نظـ المعمومات اإلدارية ىي :
 .1تحديد االحتياجات مف المعمومات.

 .2تجميع البيانات المطموبة مف مصادرىا المختمفة.

 .3معالجة البيانات واعداد المعمومات لمعرض واالستخداـ.

 .4إرساؿ المعمومات إلى مراكز اتخاذ الق اررات ،والى المستويات اإلدارية المختمفة.
 .5حفظ المعمومات وتسجيميا.

 .6تحديد المعمومات المطموبة ،ومتابعة التغير فييا حتى تصبح قابمة لبلستخداـ عمى نحو مستمر.
ويوضح ذيب )43 :2012) ،أف أىـ وظائؼ نظـ المعمومات اإلدارية تتمخص باآلتي:

 .1تزويد اإلدارة العميا بالمعمومات :حيث يعمؿ النظاـ عمى مد اإلدارة العميا بمعمومات عف الفرص
والتيديدات في البيئة الخارجية.

 .2تحديد المسئولية :تساعد نظاـ المعمومات في تحديد أدوار األفراد واألقساـ بالمنظمة

 .3تخفيض عدد المشاكل :لعؿ اليدؼ الحقيقي لنظاـ المعمومات ىو التخمص مف المشاكؿ الموجودة في
ظؿ النظاـ الحالي.

 .4ضمان انسياب العمل :مف أىـ وظائؼ النظاـ أف يؤدي إلى التنسيؽ واالنسجاـ بيف النظـ الفرعية ،بما
يكفؿ انسياب العمؿ والتخمص مف االختناقات الموجودة.

 .5تنظيم اإلجراءات :فالمنظمة تتوقع مف النظاـ الجديد تقنيف اإلجراءات وسد الثغرات في سير خطط العمؿ
الحالية.

 .6السيطرة عمى الموارد المتاحة:عمى المنظمة حصر مواردىا المادية والبشرية ومف ثـ إعادة توزيع أدوار
ووظائؼ العامميف مما يضمف االستفادة منيـ في زيادة اإلنتاج.

الحظ الباحث أنو ليس مف السيؿ التحديد بشكؿ دقيؽ وظائؼ محددة لنظـ المعمومات اإلدارية كما تبيف
سابقاً اختبلؼ الباحثيف في تحديدىا  ،ويمكف أف تتمثؿ أىـ وظائؼ نظـ المعمومات اإلدارية باآلتي:

.1الحصوؿ عمى المعمومات وحفظيا ومعالجتيا.
 .2تزويد اإلدارة العميا بالمعمومات المطموبة.
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 .3تحديد المسئولية وضماف انسياب العمؿ.
 .4تنظيـ اإلجراءات والسيطرة عمى الموارد المتاحة واستخداميا بالشكؿ األمثؿ.

 2.1.7معوقات استخدام نظم المعمومات اإلدارية:

صنؼ حسيف )52 :2011) ،أىـ المعوقات المتعمقة باستخداـ نظـ المعمومات اإلدارية إلى ثبلثة معوقات:

 .1معوقات تنظيمية وادارية :إف أىـ المعوقات المرتبطة باستخداـ نظـ المعمومات ىي انعداـ التخطيط
والتنسيؽ والرقابة عمى األنشطة المتعمقة باستخداـ ىذه التكنولوجيا.

 .2معوقات بشرية :يعد العنصر البشري أىـ العناصر في أي نظاـ إذ بدوف ىذه العنصر ال يمكف ألي نظاـ
إف يحقؽ أىدافو المرجوة ،فالمعدات واآلالت وكؿ الوسائؿ التقنية الحديثة تبقي خاممة بدوف العنصر

البشري.

 .3معوقات تقنية وفنية :وتتمثؿ ىذه التقنيات في ضعؼ انتشار تقنية نظـ المعمومات واالتصاالت في
الكثير مف الدوؿ العربية ،كما أف المحتوى العربي عمى االنترنت قميؿ نسبيا ،باإلضافة إلى قمة الوعي بما
توفر ىذه التقنيات مف خدمات.

يرى الباحث أف أىـ المعوقات في استخداـ نظـ المعمومات اإلدارية تكمف فيما يمي:
 .1معوقات تتمثؿ في مكونات النظاـ مف حيث توفرىا  ،درجة جودتيا ،ومبلءمتيا لمتطمبات العمؿ.
 .2معوقات في العناصر البشرية التي تتعامؿ مع النظاـ.

 .3معوقات في مخرجات النظاـ مف حيث دقة المعمومات ودرجة موافقتيا لما تطمبو اإلدارة لتحقيؽ األىداؼ
المتوقع انجازىا.

 2.1.8فاعمية نظم المعمومات اإلدارية :
يعتبر ميداف الفاعمية مف المفاىيـ الشاممة والواسعة في ريادة األعماؿ  ،لذلؾ فإف إيجاد تعريؼ محدد ودقيؽ
ومتفؽ عميو بيف الكتاب والباحثيف في ىذا المجاؿ يعد أم اًر صعباً في أدبيات اإلدارة.

 2.1.8.1مفيوم فاعمية نظم المعمومات اإلدارية:

تعرؼ الفاعمية بأنيا درجة تحقيؽ المنظمة ألىدافيا ،ولكي تكوف المنظمة فاعمة فإنيا تحتاج إلى أىداؼ واضحة

مف أجؿ تحقيقيا)Daft, 2007: 23( .

ويشير مفيوـ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية كما ذكره الخشالي و قطب )26:2007( ،إلى اإلسياـ االيجابي
لنظاـ المعمومات في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،وذلؾ عف طريؽ تقديمو لما تحتاج إليو اإلدارة مف معمومات مف
حيث الكمية والنوعية والوقت المناسب ،ويعرفيا ( :Tong&Yap,(1996:19مدى مساىمة نظاـ المعمومات في

تحقيؽ األىداؼ التنظيمية.

ويوضح الطائي )20:2004( ،أف الجدؿ حوؿ مفيوـ الفاعمية ضمف نظاـ المعمومات اإلدارية قد تمخض عنو

خمسة مداخؿ أساسية يمكف االسترشاد بيا وىي:

 .1مدخل اليدف :وىو المدخؿ األكثر شيوعاً في االستخداـ ،ويحدد الفاعمية بأنيا المدى الذي مف خبللو
يتمكف النظاـ مف تحقيؽ أىدافو.
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 .2مدخل الموارد :يحدد ىذا المدخؿ الفاعمية في إطار موقع النظاـ مف البيئة الخارجية ،ووفؽ ىذا المدخؿ
فإف فاعمية النظاـ تشير إلى القدرة عمى الحصوؿ عمى الموارد النادرة ،إذ تحؿ المدخبلت محؿ المخرجات
في األىمية.

.3مدخل رضا المشتركين :ترتبط الفاعمية في ظؿ ىذا المدخؿ بمنفعة ومصمحة المشتركيف ،إذ تتحدد الفاعمية
مف خبلؿ الدرجة التي يمبي بيا النظاـ حاجات وتوقعات المشتركيف.

.4مدخل العمميات :ينظر ىذا المدخؿ لمفاعمية عمى أنيا مكافئة لمصحة الداخمية لمنظاـ ،وسبلمة عممياتو
واجراءاتو الداخمية.

.5مدخل العدالة االجتماعية :يستند ىذا المدخؿ إلى قاعدة العدؿ بعد أف يتـ تصنيؼ المشتركيف إلى فئات
محددة.

من خالل ما سبق يستطيع الباحث أن يعرف فاعمية نظم المعمومات اإلدارية :مدى مساىمة نظـ المعمومات
اإلدارية في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،وذلؾ مف خبلؿ ما تقدمو لئلدارة مف معمومات ذات جودة وسرعة عالية،
وفي أنسب وقت ،مف أجؿ اتخاذ الق اررات التي تدعـ في اتجاه تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

 2.1.8.2مؤشرات قياس فاعمية نظم المعمومات اإلدارية:

استخدـ الباحثوف مؤشرات عديدة لقياس فاعمية نظـ المعمومات ،حيث يتضح مف نموذج ( )D&Mالذي توصؿ
إليو ديموف وماكميف ( ،(Delone & Mclean ,2008أف نجاح نظـ المعمومات اإلدارية وفاعميتيا يعد تركيباً متعدد
األبعاد يحوى عبلقات سببية متبادلة ،يجب قياسيا لمحصوؿ عمى النتائج الصحيحة ،وىذه األبعاد تشمؿ جودة

نظاـ المعمومات ،وجودة المعمومات ،وجودة خدمات نظاـ المعمومات ،واالستخداـ ،ورضا المستخدـ ،والمنافع
النيائية.

وصنؼ السالـ وممكاوي )16 :2004( ،ىذه المؤشرات بأنيا نوعاف :كمية ونوعية ،ولـ يحبذ الباحثاف األسموب
الكمي لوجود عوامؿ وسيطية وعوامؿ دخيمة تسيـ في التأثير عمى المؤشرات المستخدمة في عممية القياس،

وركز الباحثاف عمى النوع الكمي حيث يمكف قياس ذلؾ مف خبلؿ :

 .1رضا المستخدم :يشير إلى مدى توفير المعمومات الضرورية لمعامميف بالكمية والنوعية والوقت المناسب
مع مراعاة أف تكوف ىذه المعمومات ممثمة لمواقع الحقيقي بحيث تقمؿ مف الغموض الذي يمر بو متخذ
القرار.

 .2حجم االستخدام :ويشير إلى مدى استخداـ العامميف لممعمومات التي توفرىا المنظمة عند الحاجة إلييا،
وذلؾ بتحديد وحدة متخصصة في ذلؾ وقياـ اإلدارة بمكافأة المستفيديف مف ىذه المعمومات.

 .3مالءمة النظام لممستويات اإلدارية :أي إمكانية نظاـ المعمومات مف توفير المعمومات بالشكؿ الذي
يساعد المستخدميف لبلستفادة منو كبل حسب مستواه اإلداري ،وذلؾ مف حيث العمومية والتفصيؿ وحفظيا
بالقرب مف العامميف الذيف ىـ بحاجة إلييا.
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 .4االستجابة لمتغيرات :وتعني وجود وحدة متخصصة قادرة عمى رصد وجمع المعمومات البلزمة عف كؿ ما
يحصؿ مف تغيرات في البيئة واحاطة العامميف بكؿ التطورات مما يمكنيا مف سرعة االستجابة والتكيؼ مع
البيئة،

 .5أمن المعمومات :يشير إلى االحتياطات الوقائية التي تضعيا المنظمة لمحفاظ عمى سرية المعمومات
وحمايتيا.

في حيف ذكر الطائي )23 :2004) ،مجموعة مف الخصائص التي يمكف عف طريقيا قياس فاعمية نظـ
المعمومات اإلدارية وىي :قيمة المعمومات ،واألداء الفردي لممستفيد ،وأداء المنظمة ،ومدى استخداـ النظاـ،

ورضا المستفيد.

ويضيؼ ) Sabherwal et al, (2004أف خصائص نظاـ المعمومات تتمثؿ في الثقة بالنظاـ ،وسيولة االستخداـ

المتمثمة في سيولة التعمـ ،قابمية التحكـ ،الوضوح ،قابمية الفيـ ،المرونة ،والسرعة ،وأف يفي بالغرض ،والحداثة،

ودقة المعمومات ،وتنفيذ العمؿ ،واإلنتاجية.

 2.1.9أبعاد فاعمية نظم المعمومات اإلدارية :

أىـ أبعاد نظـ المعمومات اإلدارية حسب ما حدده العالماف ) Laudon&Laudon,(2014:28عمى النحو التالي:

 .1األبعاد التنظيمية :فالعناصر األساسية ألي منظمة ىي موظفوىػا ،ىيكميػا التنظيمػي ،والعمميػات التجاريػة،
والسياسات ،والثقافة التنظيمية.

 .2األبعـــاد اإلداريـــة:وظيف ػػة اإلدارة ف ػػي أي منظم ػػة ى ػػي الخ ػػروج م ػػف أي موق ػػؼ تواجي ػػو المنظم ػػات ،واتخ ػػاذ
الق اررات ،ووضع خطط عمؿ عمى حؿ المشاكؿ التنظيـ ،وتخصيص الموارد البشرية والمالية لتنسيؽ العمؿ

وتحقيؽ النجاح.

 .3األبعــاد التكنولوجيــة :تكنولوجيػػا المعمومػػات ىػػي أحػػد أىػػـ األدوات التػػي يسػػتخدميا المػػديروف لمتعامػػؿ مػػع
التغيير وتتكوف ىذه األبعاد مما يمي:

 أجيزة الكمبيوتر :ىػي األجيػزة المسػتخدمة إلدخػاؿ ومعالجػة أنشػطة اإلنتػاج فػي نظػاـ المعمومات(بمػا
فػػي ذلػػؾ األجيػزة المحمولػػة المتنقمػػة)؛ مختمػػؼ أجيػزة المػػدخبلت والمخرجػػات ،والتخػزيف؛ واالتصػػاالت

السمكية والبلسمكية.

 البرمجيات :تعميمات مبرمجة تفصيمية تػتحكـ وتنسػؽ مكونػات أجيػزة الكمبيػوتر فػي نظػاـ المعمومػات.
وتتألؼ تقنية إدارة البيانات مف البرامج التي تحكـ تنظيـ البيانات عمى وسائط التخزيف المادية.

 تكنولوجيا االتصاالت والشبكات :وتتألؼ مف األجيزة المادية والبرمجيات التي تربط أجزاء مختمفة مف
األجيزة وتقوـ بنقؿ البيانات مف مكاف إلى أخر.
ومـن خــالل مـا اطمــع عميــو الباحـث مــن دراســات عديـدة كمــا تــم توضـيحو ســابقاً فــي جـدول( )1.1فإنــو ســوف
يتناول في ىذه الدراسة األبعاد اآلتية:

21

 .1جودة نظام المعمومات :مػف المعػروؼ أف جػودة نظػاـ المعمومػات تػؤثر بشػكؿ إيجػابي عمػى نجاحػو حيػث
يركز مؤشر جودة النظاـ عمى الخصائص المرغوبة في النظػاـ نفسػو ،ويشػمؿ ىػذا المؤشػر مجموعػة مػف
المق ػػاييس مني ػػا س ػػيولة ال ػػتعمـ ،وس ػػيولة االس ػػتخداـ ،والتكام ػػؿ م ػػع األنظم ػػة األخ ػػرى ،والمرونةةة  ،وزم ػػف

االستجابة ،وادراؾ توقعات المستخدـ(Chevers et al, 2012) .

 .2جودة الخدمات :تتمثؿ في مدى االعتماد عمى النظاـ،ومدى تجاوب النظاـ في تقديـ الخدمات المطموبة،
ومدى الثقة بالخدمات التي يقدميا النظاـ ،ومدى قبوؿ النظػاـ مػف المسػتخدميف ،وحداثتػو ،وامكانياتػو فػي

توفير أمف المعمومات)Kim et al, 2005: 30( .

 .3جودة المعمومـات :يصػؼ ىػذا المؤشػر خصػائص مخرجػات نظػـ المعمومػات ويمعػب دو ار بػار از فػي نجػاح
ىػػذه الػػنظـ ومسػػاىمتيا فػػي ترشػػيد عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات ،وتتمثػػؿ مقػػاييس جػػودة المعمومػػات بالعديػػد مػػف
البن ػػود كالمبلءم ػػة ،واالعتمادي ػػة ،والقابمي ػػة لمفي ػػـ ،واالكتم ػػاؿ ،والدق ػػة ،والقابمي ػػة لممقارن ػػة ،والتق ػػديـ بالوق ػػت

المناسب (.(Delone & Mclean, 2008

 .4سرعة اتخاذ الق اررات :ىو ذلؾ االختيار الذي يفضمو المدير بعد تحميمو لموقؼ معػيف ،ويعبػر عػف تحديػد
سموكي محدد يختص بما يجب القياـ بو ،وما يجب تجنبو مف مواقؼ ،أو أفعاؿ(.عباس)114 :2011،

حيث تتفؽ أدبيات نظـ المعمومات اإلدارية بشكؿ عاـ عمى أىمية ىذه األبعاد كونيا أساسػاً يعتمػد عميػو فػي كثيػر
ػور ميمػاً وأساسػياً فػي عمػؿ
مف الدراسات التي طبقت في المنظمات والمؤسسات الحكومية ،وتعػد ىػذه األبعػاد مح اً

نظـ المعمومات اإلدارية في الو از ارت الحكومية وخصوصا وزراتي التنمية االجتماعية والعمؿ ،وكػذلؾ تنسػجـ ىػذه
األبعاد مع سياؽ الدراسة لتحسيف إدارة األزمات بشكؿ فعاؿ في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمػؿ فػي محافظػات

غزة.

 2.1.9.1جودة نظام المعمومات اإلدارية:
.1الجودة () Quality

تعد الجودة مف أىـ القضايا التي تيتـ بيا القيادة اإلدارية في أي منظمة تسعى لرفع مستوى أدائيا مف الناحية

اإلنتاجيػة والخدماتيػة ،والسػبب يعػػود بالدرجػة األسػاس إلػػى أف الجػودة ىػي الشػرياف الحيػػوي الػذي يمػد المنظمػػة
بدماء جديدة متدفقة ،فضبلً عف دور الجودة في تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة المعنية(.براىمة)33:2018،

مفيوم الجودة:

الجودة ( )Qualityمشتقة مف الكممة البلتينية (َ )Qualitiesوالتي يقصد بيا طبيعة الشيء ودرجة صبلحو،
والجودة مشتقة مف الفعؿ (جود) والجيد نقػيض الػرديء ،وجػاد الشػيء يجود(،وجػودة) بفػتح الجػيـ وضػميا ،أي

صار جيداً(.البراوري)88 :2000 ،

يوجػػد العديػػد مػػف المفػػاىيـ لمجػػودة كمػػا فػػي الجػػدوؿ ( )2.2حيػػث ىنػػاؾ اخػػتبلؼ بػػيف البػػاحثيف والكتػػاب حػػوؿ

مفيوـ الجودة وفيما يمي بعض مف ىذه المفاىيـ.
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جدول()2.2
مفيوم الجودة لبعض الكتاب والباحثين

م
.1

تعريف الجودة

الكاتب أو الباحث

ىي استيداؼ احتياجات الزبائف في الحاضر والمستقبؿ.

)(Deming, 2000: 5

.2

(عميمات)16 :2004 ،

.3

(البكري)14 :2004 ،

.4

(العزاوي)13 :2005 ،

اتحاد الجيود واستثمار الطاقات المختمفة لرجاؿ اإلدارة،

والعامميف بشكؿ جماعي لتحسيف النيج اإلداري ومواصفاتو.

حصوؿ المستيمؾ عمى ماتـ دفعو لمحصوؿ عميو مف منافع.
المواءمة لبلستعماؿ وذلؾ ألىمية الجودة في التصميـ واإلنتاجية
مف حيث المستمزمات الضرورية لمعمؿ بما يحقؽ األماف

لمعامميف عند انجاز أعماليـ .

الخمو مف أي عيوب أو أخطاء تتطمب إعادة العمؿ أو التسبب

( .5النعيمي ،وآخروف )31:2009،بأعطاؿ المنتجات أو استياء الزبائف وبيذا السياؽ تعني الجودة
كمفة اقؿ.
.6

)(Juran & Defeo, 2010: 5

.7

(عمواف)20 :2013 ،

.8

(الموسوي)37 :2016 ،

ىي المبلئمة لمغرض.
المطابقة لبلحتياجات المطموبة.
مجموع مكونات وصفات المنتج (سمعة أو خدمة) التي تحقؽ

رغبات وتوقعات الزبوف أو تتجاوزىا.

بناء عمى المراجع السابقة
المصدر :إعداد الباحث ً

من التعريفات السابقة يتضح لمباحث أف الجودة تتكوف مػف مجموعػة مػف المكونػات والخصػائص ،ويحػدد الزبػوف

الجودة مف خبلؿ توقعاتػو واد اركػو ،وأنيػا تمتػد إلػى الممارسػات اإلداريػة فػي المنظمػات وليسػت مقصػورة فقػط عمػى

السمع والخدمات ،وبالتػالي يعـرف الباحـث الجـودة :عمميػة تػرتبط بتمبيػة حاجػات األشػخاص والعػامميف ،مػع خموىػا
مف أي عيوب أو أخطاء لتحقؽ أقصى درجة مف تحقيؽ الرضا.

.2النظام(System) :

النظاـ كممة متداولة في حياتنا اليومية ،نظاـ جسـ اإلنساف ونظاـ الكوف ،فالنظاـ ىو كياف موحد يتكوف مف
أجزاء وعناصر لتحقيؽ ىدؼ معيف ،ونظ اًر لمزيادة المطردة في حجـ المنظمات واألعماؿ اإلدارية وتفاعميا مع
البيئة الخارجية ظير مفيوـ النظاـ في مجاؿ اإلدارة( .الزعانيف)17 :2015 ،

مفيوم النظام :يعود معنى كممة (نظاـ) ألصؿ يوناني ،فيو أساساً مشتؽ مف كممة ( )systemaالتي تعني الكؿ

المركب مف عدد مف األجزاء (الطائي.)31 :2005 ،

وقد سعى الباحثوف إلى إيجاد تعريؼ محدد لمنظاـ حيث إف ىناؾ الكثير مف التعريفات التي تناولت مفيوـ

النظاـ ومف أىميا مايمى:
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جدول()2.3
تعريف النظام لمجموعة من الكتاب والباحثين

تعريف النظام

م

الكاتب أو الباحث

.1

(النجار)25 :2007 ،

.2

(الشنطي وآخروف)11:2010،

.3

(السقا)17 :2011 ،

.4

(السالمي وآخروف(45:2012،

.5

(مسغوني)10 :2014 ،

مجموعة مف العناصر أو األجزاء المترابطة التي تعمؿ بتنسيؽ
تاـ وتفاعؿ ،تحكميا عبلقات وآلية عمؿ معينة في نطاؽ محدد،

لتحقيؽ غايات مشتركة وىدؼ عاـ.

مجموعة منتظمة مف األجزاء أو األنظمة الفرعية المترابطة
والمتفاعمة فيما بينيا ألداء أنشطة لتحقيؽ أىداؼ محددة.

مجموعة مف األجزاء أو العناصر أو المقومات التي تعمؿ مع
بعضيا البعض بصورة متناسقة ومترابطة لتحقيؽ ىدؼ أو

مجموعة أىداؼ محددة.
مجموعة عمؿ تتكوف مف العنصر البشري وعنصر اآلالت
والمكائف مجتمعة ببعضيا البعض ويجب أف ترتبط عبلقات

محددة وقوانيف شاممة ويجب أف يكوف لكؿ جزء مف مكونات
النظاـ دوره المرسوـ وصيغتو المحددة لتحقيؽ ىدؼ محدد.
مجموعة مف األجزاء أو العناصر التي تتفاعؿ مع بعضيا

البعض لتحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ معينة؛ وتتألؼ كؿ مف ىذه
األنظمة مف أنظمة فرعية.
بناء عمى المراجع السابقة
المصدر :إعداد الباحث ً

يستنتج الباحث مف خبلؿ ماسبؽ أف مفيوـ النظاـ يرتكز عمى تفاعؿ مجموعة مف األجزاء والعناصر
والمكونات ،يجب أف يكوف ىناؾ تناسؽ قوي بينيا ،مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ ،وبالتالي فإف النظاـ عبارة عف
تجمع منظـ مف وحدات وعناصر تحكميا قوانيف معينة تعمؿ بشكؿ تناسقي وتكاممي لتحقيؽ أىداؼ معينة.

العناصر األساسية لمنظام:

ذكر السالمي )64 :2010) ،أف النظػاـ يتضػمف عػددا مػف العناصػر التػي يمكػف أف تكػوف عبػارة عػف نظػـ فرعيػة
داخ ػػؿ النظ ػػاـ نفس ػػو وتتفاع ػػؿ م ػػع بعض ػػيا لتحقي ػػؽ األى ػػداؼ الت ػػي يس ػػعى النظ ػػاـ لتحقيقيا،حي ػػث تح ػػدثت بع ػػض

المصادر أنيا عبارة عػف ثبلثػة عناصػر :وىػي المػدخبلت والمعالجػة والمخرجػات ،وىنػاؾ مػف ذكػر أنيػا أكثػر مػف

ذلػػؾ ،حيػػث تتكػػوف مػػف أربعػة عناصػػر أساسػػية وىي(:المػػدخبلت  ،Inputالمعالجػة ،Processالمخرجػػات ،Output
التغذية المرتجعة .)Feedback

وبالتالي يمكف التوضػيح كيػؼ تعمػؿ عناصػر النظػاـ بشػكؿ متناسػؽ ومتكامػؿ مػع بعضػيا وماىيػة العمميػات التػي

تتميز بيا كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ مف خبلؿ مايمى:
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 .1المــدخالت :وتتعمػػؽ بحصػػر وتجميػػع العناصػػر التػػي تػػدخؿ إلػػى النظػػاـ لكػػي تعػػالج ،مػػثبلً :الم ػواد الخػػاـ،
والطاقة ،والبيانات ،والجيود البشرية ،التي يجب أف تتوفر وتنظـ ألغراض المعالجة.

 .2العمميات(المعالجــة) :وىػػي عمميػػة تحويميػػة يػػتـ مػػف خبلليػػا تحويػػؿ المػػدخبلت إلػػى مخرجػػات ومػػف أمثمتيػػا
العمميات التصنيعية والحسابات التي تجرى عمى البيانات.

 .3المخرجات :وىي األشياء الناتجة مف عمميػة المعالجػة والتػي تخػرج مػف النظػاـ ،ويمكػف أف تكػوف مػدخبلت
نظاـ معيف ىي مخرجات نظاـ أخر وبالعكس.

 .4التغذية الراجعة:المعمومة المرتدة :وىي عممية الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات البلزمػة لتقيػيـ عناصػر
النظاـ السابقة (المػدخبلت ،العمميػات التشػغيمية ،المخرجػات) والتأكػد مػف مػدى دقتيػا وامكانيتيػا فػي تحقيػؽ

أىدافيا.

 .5العالقــات :تمثػػؿ الوسػػيمة التػػي مػػف خبلليػػا يػػتـ ربػػط الػػنظـ الفرعيػػة ببعضػػيا الػػبعض ،وأيض ػاً ربػػط النظػػاـ
ببيئتو.

 .6بيئــة النظــام:أي أف النظػػاـ اليوجػػد فػػي معػػزؿ عػػف الػػنظـ األخػػرى ،فوجػوده فػػي البيئػػة يسػػمح لػػو باسػػتقطاب
مدخبلتو منيا كما أنو يمقي بمخرجاتو إلييػا وبالتػالي فعػدـ وجػود تفاعػؿ بػيف النظػاـ وبيئتػو يػؤدي إلػى فشػؿ

النظاـ وفئاتو.

شكل()2.1

يوضح المكونات األساسية لمنظام وعمميات التفاعل بينيما
المصدر:

أنواع وتصنيفات النظام:

إدريس38 :2005،

تصنؼ نظـ المعمومات وفقاً لعدة أسس وعناصر بيدؼ التعرؼ بشكؿ أوضح عمى النظاـ ،وفيـ طبيعتو بشكؿ

أكبر ،وتحديد أبعاده ،وقد صنفيا عبد ربو (12 : 2013( ،إلى عدة تصنيفات وذلؾ عمى النحو التالي:
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 النظم المغمقة ( :)closed systemىي النظـ التي التتصؿ بالبيئة الخارجية وينحصر عمميا فيما يوجد
بداخميا فقط.

 النظم المفتوحة ( :)open systemوىي تمؾ النظـ التي تتفاعؿ مع البيئة الخارجية بمعنى أف ىناؾ
عبلمة تأثيرية تبادلية بينيا وبيف البيئة الخارجية.

 النظام شبو المغمق ( :)semi-enclosed systemتتكوف مدخبلت ىذه النظـ مف البيئة الخارجية محددة
ومعروفة مسبقاً ،وذلؾ لوجود عممية سيطرة ورقابة عمى المدخبلت فتكوف مخرجاتيا معروفة لذلؾ تكوف

ىذه النظـ أكثر استق ار اًر وتعيش حالة مف التوازف.

أما العمري )37 :2009( ،فقسـ النظـ إلى:

 النظم المحسوسة :وتتكوف مف مجموعة مف العناصر الطبيعية أو الصناعية المحسوسة مثؿ نظـ
الحاسوب وتسمى أيضا بالنظـ المادية.

 النظم المجردة :وىي النظـ التي اليمكف لمسيا ،إنما يكوف دورىا عقميا مثؿ نظاـ العد والنظرية النسبية.
وفي نفس السياؽ صنفيا النجار )14 :2007) ،إلى:
 النظام الثابت :وىو النظاـ الذي يعمؿ ضمف آليات محددة سمفا وبشكؿ شبو مطمؽ ،ويمكف التنبؤ بدقة
سموكو مثؿ :النظاـ الكوني ،نظاـ البرنامج الحاسوبي.

 النظام المتغير :فيو النظاـ الذي يعمؿ وفؽ آلية معينة وبشكؿ مستمر ،وال يمكف التنبؤ بسموكو مستقببلً
بشكؿ حتمي مثؿ النظـ اإلدارية والمالية.

ويعتقد الباحث أف تصنيؼ النظـ حسب ديناميكيتيا مف حيث كونيا نظـ ثابتة ومتغيرة تصنيؼ يناسب واقع
الدراسة وىي أقرب لمنظـ المتغيرة بسبب الطبيعة البيئية الخارجية والداخمية المتغيرة والثورة المعموماتية في كؿ

المجاؿ والتي جعمت مف نظـ المعمومات اإلدارية نظماً غير ثابتة تتميز بصفات التغير وعدـ الثبات.

صفات النظام:

تعتبر صفات النظاـ أساس مف األساسات الموضوعية الميمة لعمميات جمع ومعالجة وتحميؿ أنظمة المعمومات،

ويعدد الشنطي وآخروف )33 :2010) ،بعضاً مف ىذه الصفات عمى النحو التالي:

 التناسق ( :)colorationsحيػث تأخػذ مكونػات النظػاـ وأنظمتػو الفرعيػة شػكبلً منسػقاً لموظػائؼ التػي تسػاعد
عمى تحقيؽ أىدافو.

 االرتباطيــة ( :)correlationيتكػػوف النظػػاـ مػػف أج ػزاء مترابطػػة بحيػػث يعتمػػد كػػؿ جػػزء فػػي وجػػوده وعبلقتػػو
باألجزاء األخرى بشكؿ كامؿ ومنظـ.

 التكامــل ( :)integrationيتكػػوف النظػػاـ مػػف مجموعػػة مػػف العناصػػر أو األج ػزاء أو األنظمػػة الفرعيػػة التػػي
ترتبط بعبلقات تفاعؿ فيما بينيا ،وتتصؼ ىذه العبلقات باالتساؽ والتكامؿ.

 الوظيفية ( :)functionalوىي عبارة عف الوظيفة التي يؤدييا النظاـ بحيػث تكػوف ممموسػة وواضػحة وذات
قيمة مستمرة لمتنظيـ.
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 اليدفية ( :)objectiveتسعى المنظمة مف خبلؿ النظاـ إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ ضمف إطار بيئة
محددة.

.3جودة نظام المعمومات اإلدارية:
تشػػكؿ جػػودة نظػػاـ المعمومػػات اإلداريػػة بأبعادىػػا جوابػاً ميم ػاً لحػػؿ كثيػػر مػػف المشػػكبلت ،ونظ ػ اًر إلػػى أف دور نظػػـ

ػرراتيـ ،لػػذلؾ فػػإف أبعػػاد الجػػودة فييػػا تعنػػي
المعمومػػات فػػي المنظمػػات يتمثػػؿ فػػي مسػػاعدة المػػديريف عمػػى اتخػػاذ قػ ا
التركيػ ػػز عمػ ػػى موثوقيػ ػػة جوانػ ػػب أعماليػ ػػا ،وىػ ػػي مجموعػ ػػة مػ ػػف األدوات التػ ػػي تػ ػػدعـ أىػ ػػداؼ المنظمػ ػػة( .مرسػ ػػي،

)13:2006

ىػػذا وقػػد نظػػر بعػػض البػػاحثيف إلػػى جػػودة نظػػـ المعمومػػات فػػي تعػػابير الخصػػائص األساسػػية لمنظػػاـ ،فػػي حػػيف

استخدـ بعضيـ اآلخر مؤشرات االستخداـ واالستعماؿ)Su & Jin, 2007: 192(.

مفيوم جودة نظام المعمومات:

تعددت وجيات النظر لدى الباحثيف في تعريؼ جودة نظاـ المعمومات اإلدارية ،فيرى ( Guess, (2002 : 7أف
تحسيف جودة المعمومات في الثقافة التنظيمية بواسطة نظـ تقانة المعمومات يعد مف المسائؿ الميمة لممنظمات

المعاصرة اليوـ.

وقامت العنزي )464:2011) ،بتعريفيا عمى أنيا :الحالة المثالية التي يجب أف توجد بيا نظـ المعمومات
اإلدارية في األبعاد اآلتية(:البعد الزمني ،البعد الشكمي ،بعد المحتوى).

ومف ناحية أخرى تنظر أبو حميد )19:2006) ،إلى مفيوـ الجودة الشاممة في إدارة المعمومات عمى أنيا:

اإللت ازـ بمنيج إداري وتنظيمي شامؿ مبني عمى مجموعة مف األسس الرئيسة التي تركز طاقات الموارد البشرية،
والمادية ،والتقنية ،المتاحة لتحقيؽ الجودة الشاممة في الخدمة المعموماتية بيدؼ تمبية احتياجات العمبلء في
المعمومات المطموبة بجودة مرتفعة مع العمؿ عمى التحسيف المستمر ليا.

وعرفيا الحيالي:)138:2011) ،النظاـ القادر عمى توفير المعمومات عمى النحو الذي يمبي احتياجات المستفيديف
المتمثمة بأبعاده ( :البعد الزمني ،البعد الشكمي ،بعد المحتوى).

مف خبلؿ ماسبؽ يعرف الباحث جودة نظام المعمومات عمى أنو :جميع اإلجراءات المرتكزة عمى منيج إداري
وتنظيمي شامؿ لموصوؿ إلى الحالة المثالية التي يجب أف تكوف عمييا نظـ المعمومات اإلدارية ،لمساعدة

متخذي القرار تحقيؽ األىداؼ المطموبة في إدارة المنظمة.

أبعاد جودة نظام المعمومات:

يرى اليوش )537 :2003) ،أف مسؤولية جودة نظـ المعمومات تتمثؿ في توفير األبعاد اآلتية:
 ضرورة وضع معايير داخمية لتحسيف جودة نظـ المعمومات بشكؿ مستمر

 اإلمداد المستمر لممستخدميف بالمعمومات والجودة المطموبة بما يتوافؽ والمعايير الموضوعة عمى
الصعيد العالمي.

 ضرورة إشراؾ إدارات المنظمة وأقساميا كميا في تعزيز جودة نظـ المعمومات فييا ،واال فإنيا سوؼ
تواجو صعوبات جمة تؤثر في أدائيا.
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ويحدد ( Haag & other, (2007: 6-8أبعاد جودة نظـ المعمومات في أربعة أبعاد تتمثؿ في (:بعد الوقت ،بعد
الشكؿ ،بعد المحتوى ،البعد المكاني ) كما في الشكؿ التالي:
بعد الوقت

W

بعد الشكل

جودة نظام
المعمومات

بعد المحتوى

البعد المكاني

شكل ()2.2

 2.1.9.2جودة الخدمات:

أبعاد جودة نظام المعمومات وفق نموذج ()Haag,2007:7

تقدـ المنظمات الخدمات لممجتمع أو لممنظمات األخرى بثمف أو مف دوف ثمف معيف ،وفقاً لطبيعة الخدمة

المقدمة وكذلؾ وفقاً لطبيعة المنظمة ،إف اليدؼ الرئيس مف تقديـ الخدمة ىو تمبية رغبات ومتطمبات الزبائف
وتشكيؿ عبلقات قوية بيف الزبائف والمنظمات التي تقدـ الخدمة.

مفيوـ الخدمة اليقتصر عمى أداء أي نشاط ،بؿ ينبغي التناسب والتطابؽ مع ما يفضمو الزبائف في

الخدمة)Ensour&Alinizi, 2014: 4(.
مفيوم جودة الخدمات:

يختمؼ الخبراء والباحثوف في تعريؼ جودة الخدمات ،ويرجع ( Aleksandar,et,al, (2010 : 274ذلؾ إلى اختبلفيـ
في فيـ:

 طبيعة جودة الخدمة :أي معضمة ما إذا كانت الجودة ىي توقعات أداء الخدمة أو غيره.
 أبعاد جودة الخدمة :مف حيث مفيوـ مع بعد واحد ،أو اعتماد أبعاد جودة الخدمة.

و يرى حمود )218:2010( ،أف مفيوـ جودة الخدمة يتمثؿ في :أف تضع المقاييس المرتبطة بالجودة بدقة
ووضوح عمى شكؿ مواصفات وأساليب تسيـ في تمثيؿ معرفة جودة الخدمات ثـ تطويرىا.

ويعرفيا إدريس :)19:2006) ،مفيوـ يعكس مدى مبلءمة الخدمة المقدمة بالفعؿ لتوقعات المستفيد مف الخدمة،

في حيف يعرفيا النعيمي وآخروف )35:2009) ،مدى مطابقة الخدمة لمواصفات التصميـ المعدة مسبقاً ،ومف
خبلؿ ما أورده العالماف ( Delone&Mclean, (2002:12تبرز أىمية جودة الخدمات بقدرتيا عمى أف توفر

اإلجابات عمى عدد مف التساؤالت منيا:

 ىؿ يسيـ ىذا النظاـ بتقديـ االستشارات بوصفو داعماً لمق اررات؟
 ىؿ يسيـ في توفير الحموؿ لممشكبلت بوصفو نظاماً خبي اًر؟
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وطبقاُ لما يراه ( Kim et al, (2005: 30فإف جودة الخدمات :تتمثؿ في مدى االعتماد عمى النظاـ ،ومدى تجاوب
النظاـ في تقديـ الخدمات المطموبة ،ومدى الثقة بالخدمات التي يقدميا النظاـ ،ومدى قبوؿ النظاـ مف

المستخدميف ،وحداثتو ،وامكانياتو في توفير أمف المعمومات.

مف خبلؿ ماسبؽ مف التعريفات يتبنى الباحث تعريف جودة الخدمات ؿ( )Kim et al, 2005: 30ألنو األقرب

إلى موضوع الدارسة ،وألنو يشتمؿ عمى عناصر ميمة لجودة الخدمة في نظـ المعمومات اإلدارية وىي:

(اإل عتماد عمى النظاـ ،مدى تجاوب النظاـ مع الخدمات المطموبة ،مدى الثقة بالخدمات التي يقدميا النظاـ،
حداثة النظاـ ومدى قبولو مف المستخدميف).

 2.1.9.3جودة المعمومات:

.1المعمومات:

ف ػػي ظ ػػؿ التق ػػدـ المتس ػػارع ال ػػذي ش ػػيده الع ػػالـ الي ػػوـ ف ػػي المج ػػاالت كاف ػػة ،أص ػػبح لممعموم ػػة ال ػػدور األكب ػػر داخ ػػؿ
المنظمات المتنافسة والتي تبحث عف تقديـ خدمة جيدة لمعمبلء ،ونتيجة لذلؾ برزت أىمية المعمومة كأحد الموارد

الميمة لممنظمات ،وأصبحت محط اىتماـ القيادات والمخططيف ومتخذي القرار( .الطعامنة)41:2008 ،
تعريف المعمومات:

ىناؾ عدة تعريفات لممعمومات مف قبؿ الكتاب والباحثيف مف أىميا مايمى :
جدول ()2.4

تعريف المعمومات لمجموعة من الكتاب والباحثين

تعريف المعمومات

م

الكاتب أو الباحث

.1

(عمياف)6 :2008 ،

.2

(بسيوني)18 :2010 ،

التصرؼ الضروري ،فإف المعمومات ىي نتائج معالجة البيانات

(السالمي،

البيانات التي تمت معالجتيا بحيث أصبحت ذات داللة مبينة

حقائؽ وبيانات منظمة تشخص موقفا أو ظرفا محددا،أو تشخص
تيديداً ما أو فرصة محددة.

بيانات منظمة تتوفر في وقت ومكاف تمكف متخذ القرار مف

.3
.4

وتحويميا إلى معمومات ومف ثـ إلى قرار.

آخروف)15:2012 ،

وذات معنى.

(القندلجي والجنابي،

الحقائؽ والبيانات التي تغير مف الحالة المعرفية لمشخص في

)46:2013

.5

)Laudon&Laudon
(8 :2013

.6

(فروانة)15 :2015 ،

موضوع معيف.

البيانات التي تـ إعدادىا في شكؿ ذي معنى بحيث أصبحت ذات

قيمة لمجنس البشري.

بيانات تمت معالجتيا لتحقيؽ ىدؼ معيف يقود إلى اتخاذ القرار

األنسب
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مف التعريفات السابقة يرى الباحث أف المعمومات ،ناتج مجموعة أنشطة تضمنت تجميع ومعالجة وتنظيـ

البيانات ،ويعرف الباحث المعمومات إجرائيا:حقائؽ وبيانات تكونت عف طريؽ عمميات أولية منظمة مف جمع
وتحميؿ ثـ معالجة بحيث أصبحت معمومات ذات قيمة .

أىمية المعمومات:

الشؾ أف المعمومات تعتبر الركف األساسي والميـ ،بؿ المحور الرئيس الذي ترتكز عميو نظـ المعمومات
اإلدارية ،حيث تشكؿ الرافد األساسي والميـ لمتخذي القرار في المنظمات .

و تتمثؿ أىمية المعمومات مف وجية نظر المعشر،الخصبة )46 :2006) ،في التالي:

مورد أساسي في أي نشاط بشري ،أياً كانت طبيعة ىذا النشاط وأياً كاف مجالو.

ٌ
ٌ
 المعمومات ينبوع الينضب ،تتزايد وال تتناقص ،فاإلنساف يستفيد منيا ويضيؼ إلييا.

ي أساسي يمكف توفيره واختزانو واالفاده منو.
 المعمومات ٌ
مورد استثمار ٌ
ٌ
 تحتؿ ركناً ميماً في البناء اإلداري المعاصر ألنيا أداة الربط األساسية بيف أجزاء التنظيـ.
 المعمومات وسيمة رئيسة لئلدارة في التخطيط والتنسيؽ والمتابعة.

 ىي أساس أي قرار يتخذه كؿ مسئوؿ في موقعو ،وتعتمد عمييا دقة القرار وصحتو.
 تتوقؼ نوعية الق اررات عمى نوعية المعمومات المتصمة بالمشكمة المطروحة وعمى مدى صبلحية ىذه
المعمومات.

 .2جودة المعمومات:
إف المعمومة تدعـ عممية صنع القرار في مراحمو المختمفة ،وذلؾ بالتقميؿ مف درجة عدـ التأكد ،وتنبع فعالية

القرار مف جودة المعمومة إف أحسف مستمميا استخداميا ،وتتحدد جودة المعمومة بانطباعات مستمميا وحسب

حاجتو ليا مع تميزىا بالدقة والشمولية والوضوح(.بدراوي.(85 :2010 ،

مفيوم جودة المعمومات:

تنوعت تعريفات الباحثيف لجودة المعمومات وتحديدىا بشكؿ واضح ،ونذكر مف ىذه التعريفات مايمى:
جدول()2.5

يوضح تعريف جودة المعمومات لعدد من الباحثين

م

الكاتب أو الباحث

.1

()Certo, 2003: 472

.2

(Rivero et al, 2006:
)281

.3

(خميؿ(26 :2005 ،

التعريف
درجة المعمومات التي تمثؿ الواقع بقدرتيا عمى تحفيز متخذي

الق اررات التخاذ ق اررات أكثر فاعمية،

درجة اإليفاء باالحتياجات والتوقعات مف قبؿ مقدمي المعمومات أو

منتجي المعرفة عند قياميـ بأعماليـ.

ما تتمتع بو المعمومات مف مصداقية وما تحققو مف منفعة
لممستخدميف وأف تخمو مف التحريؼ والتضميؿ وأف تعد في ضوء

مجموعة مف المعايير الرقابية والمينية والفنية ،بما يساعد عمى
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تحقيؽ اليدؼ مف استخداميا.
تصؼ خصائص مخرجات نظـ المعمومات وتمعب دو ار بار از في

نجاح ىذه النظـ ومساىمتيا في ترشيد عممية اتخاذ الق اررات ،وتتمثؿ

.4

مقاييس جودة المعمومات بالعديد مف البنود كالمبلءمة ،واالعتمادية،

Delone& Mclean
))2008:19

والقابمية لمفيـ ،واالكتماؿ ،والدقة ،والقابمية لممقارنة ،والتقديـ بالوقت

المناسب.

المعمومات التي تتحمى عمى نحو ممموس بجممة مف خصائص
(الحيالي (39 :2011 ،المعمومات والتي يمكف الوقوؼ عمييا مف خبلؿ ثبلثة أبعاد(البعد

.5

الزمني ،البعد الشكمي ،بعد المحتوى)

بناء عمى المراجع السابقة
المصدر :إعداد الباحث ً

مف خبلؿ ما سبؽ مف التعريفات الحظ الباحث أن :فائدة المعمومات ،ودرجة الرضا عف المعمومات ،وقمة
األخطاء ،باإلضافة إلى عوامؿ أخرى كالمبلءمة ،واالعتمادية ،والقابمية لمفيـ ،واالكتماؿ ،والدقة ،والقابمية
لممقارنة ،والتقديـ بالوقت المناسب ،ىي عوامؿ ميمة في جودة المعمومات ويرتكز عمييا توضيح مفيوـ جودة

المعمومات.

ويعرف الباحث جودة المعمومات :بأنيا مجموعة مف المعايير والصفات التي يجب أف تتمتع بيا المعمومات
لتوصميا إلى درجة كفاءة عالية مف الجودة بحيث تخدـ صانعي القرار في اتخاذ الق اررات البلزمة.

خصائص جودة المعمومات:

يرى المغربي )31:2002) ،أنو يمكف أف تتسـ المعمومات بالجودة إذا توافرت فييا الخصائص التالية:
 الشمول :يجب أف تتصؼ المعمومات بالكماؿ الذي يفيد متخذ القرار.

 الدقة :توفير المعمومات حسب طمب المستخدـ والموضوع محؿ البحث.

 التوقيت :ورود المعمومات في الوقت المناسب لمستخدميا التخاذ الق اررات الفعالة.

 الوضوح :الدرجة التي تكوف فييا المعمومات خالية مف الغموض ومفيومة بشكؿ كبير لمستخدميا.
 المرونة :مدى قابمية المعمومات لمتكيؼ ،بحث يمكف استخداميا أكثر مف مرة.

 الموضوعية :أي أنيا خالية مف قصد التحريؼ أو التغيير لغرض التأثير عمى مستخدـ المعمومات.
وذكر عبد ربو )20 :2013) ،أىـ الخصائص التي يجب أف تتوفر في المعمومات المقدمة لصانعي ومتخذي

القرار ،وفقاً لثبلثة أبعاد رئيسية ىي:

 .1البعد الزماني ) :(temporal dimensionويتضمن ىذا البعد الجوانب التالية:

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

 الحداثة )currently( :يجب أف تكوف المعمومات متجددة وحديثة لبلستفادة منيا عند تقديميا لمتخذ
القرار.
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 الفترة الزمنية )time period( :ويقصد بيا الفترة الزمنية المطموب توفير معمومات عنيا.

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

 الدقة )accuracy( :تعني خمو المعمومات مف األخطاء حيث إف دقة المعمومات تسيـ في جودة
الق اررات والعمؿ عمى تجنب الق اررات الخاطئة.

 الصدق والثبات )validity, reliability(:ىي إعطاء المعمومات النتائج ذاتيا التي أعطتيا في كؿ
مرة واستخدمت فييا إضافة إلى أف تكوف المعمومات التي يقدميا النظاـ تمتاز بالصدؽ والواقعية.

 المالءمة )relevancy( :أف تكوف المعمومات مبلئمة ووثيقة الصمة ،وليا دور في تحسيف عممية
اتخاذ القرار.

 الشمولية )completeness( :ويقصد بيا قدرة المعمومات عمى إعطاء صورة كاممة عف المشكمة أو
عف الحقائؽ الظاىرة لموضوع الدراسة.

 اإليجاز )conciseness(:تقديـ المعمومات البلزمة لكؿ مستوى إداري وما يتناسب مع متطمباتو مف
المعمومات.

.3البعد الشكمي ( )form dimensionويتضمن الجوانب التالية:

 الوضوح )clarity( :يقصد بو تقديـ المعمومات بطريقة وشكؿ يسيؿ فيميا مف قبؿ المستخدـ كمما
أمكف ذلؾ.

 المرونة )flexibility( :يقصد بيا قابمية المعمومات عمى التكيؼ ألكثر مف مستخدـ وأكثر مف
تطبيؽ.

 العرض )presentation( :يقصد بو طريقة عرض المعمومات ،بحيث تقدـ بشكؿ مناسب

 التنظيم :يقصد بو تقديـ المعمومات بترتيب وتنسيؽ ضمف معايير محددة مسبقاً ،كي يتـ تعظيـ
االستفادة منيا.

 2.1.9.4اتخاذ الق اررات:
اتخػػاذ الق ػ اررات ىػػي محػػور العمميػػة اإلداريػػة  ،لػػذلؾ إنيػػا عمميػػة متداخمػػة فػػي جميػػع وظػػائؼ اإلدارة ونشػػاطاتيا،
فعندما تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط فاتيا تتخذ ق اررات معينػة فػي كػؿ مرحمػة مػف م ارحػؿ وضػع الخطػة ،وعنػدما

تضػػع اإلدارة التنظػػيـ المبلئػػـ لمياميػػا المختمفػػة فإنيػػا تتخػػذ ق ػ اررات بشػػأف الييكػػؿ التنظيمػػي ونوعػػو وحجمو(.عبػػد
هللا)64 :2012 ،

يعػػد اتخػػاذ القػرار واحػػداً مػػف أىػػـ العمميػػات ،وأكثرىػػا تػػأثي اًر فػػي حيػػاة األفػراد ،والتنظيمػػات اإلداريػػة ،وحتػػى فػػي حيػػاة

الػػدوؿ ،والحكومػػات وليػػذا اعتبػػرت الق ػ اررات جػػوىر القيػػادة اإلداريػػة ،ألف التوقػػؼ عػػف اتخاذىػػا يػػؤدي إلػػى تعطيػػؿ
العمػؿ ،وتوقػػؼ النشػاطات ،والخػػدمات ،واإلنجػازات وبالتػػالي ضػػعؼ المنظمػة  ،وتعرضػػيا لمكثيػر مػػف المشػػكبلت.

(عمياف)57 :2010 ،

مفيوم اتخاذ الق اررات:

تعدد تعريؼ اتخاذ القرار بيف الكتاب والباحثيف نورد فيما يمي بعض التعريفات:
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جدول()2.6
تعريف اتخاذ القرارات لبعض الكتاب والباحثين

تعريف اتخاذ الق اررات

م.

الكاتب أو الباحث

.1

()Daft, 2007: 21

.2

(النعيمي)192:2008 ،

.3

(عباس)114 :2011 ،

.4

(عبد هللا)35 :2012 ،

.5

(عواد)221 :2012 ،

تتمثؿ عممية اتخاذ الق اررات في تحديد المشكمة وتتألؼ مف مرحمتيف
رئيستيف ىما :تحديد المشكمة ،وحؿ المشكمة.
عممية تحديد المشكمة ،وتقديـ الحموؿ المناسبة عف طريؽ اختيار أحد
البدائؿ المتاحة وتنفيذه.
ىو ذلؾ االختيار الذي يفضمو المدير بعد تحميمو لموقؼ معيف ،ويعبر
عف تحديد سموكي محدد يختص بما يجب القياـ بو ،وما يجب تجنبو مف
مواقؼ ،أو أفعاؿ.
اختيار بديؿ مف مجموعة مف بدائؿ لتنفيذ أىداؼ السياسة العامة

وتحويميا إلى واقع ممموس.

ناتج عممية صنع القرار أي تمؾ المرحمة المتعمقة بإنياء عممية االختيار
واالستقرار عمى بديؿ واحد ،وىو القرار ويصدر عف المسئوؿ الذي يممؾ

السمطة والقدرة والرغبة والمعمومات.

بناء عمى المراجع السابقة
المصدر :إعداد الباحث ً

يــرى الباحــث ومػػف خػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة أف أىػػـ عناصػػر توضػػح مفيػػوـ اتخػػاذ الق ػرار ،وركػػز عمييػػا البػػاحثيف
تشتمؿ عمى التالي :مرحمة اختيار البديؿ بيف عدة خيارات ،واالستقرار عمى بديؿ واحد،

تعريف اتخاذ القرار إجرائياً :يتبنى الباحث تعريؼ(عباس )114:2011،وىػو ذلػؾ االختيػار الػذي يفضػمو المػدير
بعػػد تحميمػػو لموقػػؼ معػػيف ،ويعبػػر عػػف تحديػػد سػػموكي محػػدد يخػػتص بمػػا يجػػب القيػػاـ بػػو ،ومػػا يجػػب تجنبػػو مػػف

مواقػػؼ ،أو أفعػػاؿ .ألنػػو يناسػػب بشػػكؿ واضػػح موضػػوع الد ارسػػة مػػف وجيػػة نظػػر الباحػػث وذلػػؾ العتمػػاده عمػػى

العناصر الميمة التالية :

 .1شخصية متخذ القرار وأنماطو السموكية وماىية الصفات اإلدارية الواجب توافرىا فيو.
 .2تحميؿ البديؿ بعد جمع عدة بدائؿ.

بناء عميو .
.3اختيار البديؿ األنسب مف مجموعة البدائؿ واتخاذ القرار ً
أىمية اتخاذ الق اررات:
يمكف اإلشارة إلى أىمية اتخاذ الق اررات بشكؿ عاـ بالنتائج المتوقعػة والمترتبػة عمػى عمميػة اتخػاذ القػ اررات اإلداريػة

وىذا ما أشار إليػو اليزايمػة )395 :2009) ،حيػث تعػد عمميػة اتخػاذ القػ اررات عمميػة أساسػية فػي اإلدارة  ،وتكمػف
أىمية عممية اتخاذ الق اررات بارتباطيا بجوانب العممية اإلدارية المختمفة مف تنظيـ ،وتخطيط ،وتوجيو ورقابػة ،وقػد

حددىا الشوابكة ) 230 :2011) ،عمى النحو التالي:

 .1اتخــاذ الق ـرار والتخطــيط :يصػػعب الفصػػؿ بػػيف التخطػػيط ،واتخػػاذ الق ػرار قبػػؿ تكػػويف المنشػػأة ،فعنػػدما يضػػع
المؤسسػػوف مجموعػػة مػػف الخطػػط اإلسػػتراتيجية فػػإنيـ عػػادةً مػػا يكونػػوف فػػي الوقػػت نفسػػو مشػػغوليف باتخػػاذ
32

الق ػ اررات المناسػػبة كػػي يحػػدوا مػػف تعػػدد البػػدائؿ ال ػواردة ،وغيػػر المرغػػوب فييػػا ،وبعػػد ذلػػؾ ،وبمجػػرد وضػػع
الخطط األولية موضع التنفيذ ،فإنيا تساعد عمى تكويف المحيط الذي يتـ في إطار اتخاذ الق اررات.

.2اتخـــاذ القـــرار والتنظـــيم :ت ػرتبط عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار ب ػػالتنظيـ مػػف زوايػػا متعػػددة أىميػػا الييكػػؿ التنظيم ػػي،
واإلجراءات التنظيمية ،وطبيعة العبلقات بيف العامميف ،وتقسيـ العمؿ ومسؤولية العامميف ،والتنظيـ اإلداري
يػػؤثر ف ػػي عمميػػة اتخ ػػاذ الق ػرار م ػػف خػػبلؿ تقس ػػيـ العمػػؿ وتحدي ػػد االختصاصػػات لمع ػػامميف وتحديػػد القواع ػػد

اء مػف أعمػى
واإلجراءات المفصػمة التػي تحكػـ سػير العمػؿ ،ونقػؿ اتخػاذ القػرار إلػى جميػع أجػزاء التنظػيـ سػو ً
إلى أسفؿ ،أو العكس ،أو عمى المستوى األفقي.

.3اتخاذ القرار والتنسيق :يمتد اتخاذ الق اررات إلى التنسيؽ ،والذي يعمػؿ عمػى التنسػيؽ بػيف اإلدارات المختمفػة
فػػي التنظػػيـ ،أو الييكػػؿ التنظيمػػي ،والتنسػػيؽ بػػيف الػػنظـ والعبلقػػات اإلنسػػانية ،والتوجييػػات التػػي تصػػدرىا
اإلدارة ،وأخي اًر التنسيؽ بيف إجراءات الرقابة ونظميا.

.4اتخاذ القرار والتوجيو :يمارس المدير التوجيو مف خبلؿ ق اررات يتخذىا عند مرؤوسيو ،وتنسيؽ مجيوداتيـ،
واثارة دوافعيـ ،وتحفيزىـ عمى األداء الجيد ،وحؿ مشكبلتيـ.

.5اتخــاذ القــرار والرقابــة :تقػػوـ الجيػػة الرقابيػػة المسػػئولة فػػي المؤسسػػة بالعديػػد مػػف الق ػ اررات فػػي حػػاؿ وجػػود
انح ارف ػػات معين ػػة م ػػف السياس ػػات ،والتعميم ػػات الت ػػي تفرض ػػيا إدارة التنظ ػػيـ ،أو وج ػػود مخالف ػػات لمقػ ػوانيف ،

واألنظمة السائدة ،أو وجود اختبلؿ في األداء ،أو تطبيؽ الخطة الموضوعية مف قبؿ المؤسسة.

ويرى الباحث أف عمميػة اتخػاذ القػ اررات تعتبػر عمميػة ميمػة جػداً ألي منظمػة ،وخصوصػاً اتخػاذ القػ اررات فػي ظػؿ
األوقػػات الصػػعبة واألزمػػات ،والبػػد أف تشػػمؿ كػػؿ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ اتخػػاذ القػرار عمػػى معػػايير خاصػػة ،وأف تعنػػى

باىتماـ بالغ بدءاً مف مرحمة جمع البيانات والمعمومات ،ومرو اًر بتحديد العديد مف البدائؿ ،ومػف ثػـ اختيػار البػديؿ

المناسب واتخاذ القرار.

مميزات وخصائص عممية اتخاذ الق اررات:

حدد ( Turban,et,al.(2005أىـ مميزات عممية اتخاذ الق اررات بالتالي:

 القػ ػ اررات ع ػػادة م ػػا تك ػػوف مترابط ػػة م ػػع بعض ػػيا ال ػػبعض ،فق ػػد ي ػػؤثر قػ ػرار مع ػػيف عم ػػى العدي ػػد م ػػف األفػ ػراد
والمجموعات داخؿ المنظمة.

 عممية اتخاذ الق اررات تتضمف االعتماد عمى التفكير اإلبتكاري لتنمية البدائؿ.
 يسػػتغرؽ جمػػع البيان ػػات وتحميميػػا وقتػ ػاً وقػػد يكػػوف مكمفػ ػاً ،ليػػذا م ػػف الصػػعب تحديػػد مت ػػى تتوقػػؼ وتتخ ػػذ
الق اررات.

 تعتمد عممية اتخاذ القرار عمى موقؼ متخذ القرار باتجاه المخاطر المترتبة عمى ىذا القرار.
 عممية التغذية الراجعة عممية ضرورية ميمة ،لمساعدتيا عمى تجنب األخطاء في المستقبؿ.

وذكر كؿ مف عمياف )60 :2010) ،وربايعة )66 :2015) ،عدة خصائص التخاذ القرار وىي:
 مراعاة خطوات المنيج العممي في اتخاذ القرار.
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 م ارع ػػاة البيئ ػػة الداخمي ػػة لممنظم ػػة ،والبيئ ػػة الخارجي ػػة المتمثم ػػة ف ػػي ق ػػوى الض ػػغط ،والعوام ػػؿ االقتص ػػادية،
والسياسية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والتكنولوجية.

 الحرص عمى مشاركة العامميف الذيف يتأثروف بالقرار.
 االستفادة مف األساليب ،والتقنيات اإلدارية الحديثة فػي عمميػة اتخػاذ القػرار مػف خػبلؿ حوسػبة المعمومػات
اإلدارية.

 مراعاة شرعية القرار ،وتحديد الوقت المناسب التخاذ القرار وتنفيذه.

يعتقد الباحث أف ىناؾ العديد مف المميزات يجب أف تتوفر في عمميػة اتخػاذ القػ اررات ،أىميػا عػدـ االنفػراد باتخػاذ
القرار ومشاركة كؿ مف لو عبلقة بذلؾ ،إضافة إلى مراعاة البيئػة والظػروؼ المحيطػة ،وقػوى الضػغط ونقػاط القػوة
والضعؼ عند اتخاذ الق اررات ،وأيضا االستفادة مف التقنيات الحديثة ومراعاة الخطوات العمميػة الميمػة والصػحيحة

في عمميات اتخاذ القرار.

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار:
تتػػأثر عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار بعػػدد مػػف العوامػػؿ ،وضػػحيا ع ػواد )241:2012) ،بمػػا يتعمػػؽ بالمشػػكمة ذاتيػػا ،ومنيػػا

مايتعمؽ بالبيئة التي يتـ فييا اتخاذ القرار ،وأيضاً العوامؿ الشخصية المتعمقة بمتخذ القرار بحيث تصنؼ العوامػؿ
المؤثرة في اتخاذ الق اررات حسب ما ورد إلى ما يمي:

 .1العوامــل المتعمقــة بالمشــكمة :تػػؤثر المشػػكمة عمػػى عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات ،وذلػػؾ مػػف حيػػث نػػوع المشػػكمة
واآلثػػار المترتبػػة عمييػػا ،واألط ػراؼ المػػؤثرة والمتػػأثرة بيػػا وعبلقتيػػا بغيرىػػا مػػف المشػػكبلت التػػي يعػػاني منيػػا

التنظيـ.

 .2العوامـــل المتعمقـــة بالبيئـــة :تػػؤثر البيئػػة المحيطػػة بمتغيراتيػػا كافػػة عمػػى عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات ،فالبيئػػة
المستقرة تختمؼ عف البيئة الديناميكية ،وظروؼ الوقت مف حيث مدى اتساعو أو ضيقو ليا تأثيرىا الواضح

عمػػى القػرار المتخػػذ ،وكػػذلؾ مػػدى التأكػػد أو عػػدـ التأكػػد والبيانػػات والمعمومػػات المتػوافرة فػػي تمػػؾ البيئػػة سػواء
أكانت داخمية أـ خارجية ،كميا مف العوامؿ البيئية المؤثرة عمى القرار.

 .3العوامــل المتعمقــة بشخصــية متخــذ الق ـرار :ىنػػاؾ العديػػد مػػف العوامػػؿ الخاصػػة بشخصػػية متخػػذ الق ػرار،
فينػػاؾ عوامػػؿ تتصػػؿ بػػالنواحي النفسػػية ( كػػاإلدراؾ ،والقػػيـ  ،واالتجاىػػات ،والػػدوافع) وعوامػػؿ أخػػرى تتصػػؿ
بالنواحي الفسيولوجية (كالقدرات الجسمانية ،والقدرات العقمية ،وسف متخذ القرار).

أما تعمب )113 :2011) ،فأشار إلى عدة عوامؿ تؤثر في عممية اتخاذ الق اررات وىي:

 .1القيم والمعتقدات :لمقيـ والمعتقدات تأثير كبير في اتخاذ القرار ،ودوف ذلؾ يتعػارض مػع حقػائؽ وطبيعػة
النفس البشرية ،وتفاعميا في الحياة.

 .2المؤثرات الشخصية :لكؿ فرد شخصيتو التي ترتبط باألفكار ،والمعتقدات التي يحمميا ،والتي تػؤثر عمػى
القرار الذي سيأخذه ،وبالتالي يكوف القرار متطابقاً مع تمؾ األفكار،والتوجيات الشخصية لمفرد.

 .3الميول والطموحات :لطموحات الفرد ،وميولو دور ميـ في اتخاذ القرار لذلؾ يتخذ الفرد القرار النابع مف
ميولو ،وطموحاتو دوف النظر إلى النتائج المادية ،أو الحسابات الموضوعية المترتبة عمى ذلؾ.
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 ,4العوامـــــل النفســـــية :ت ػ ػػؤثر العوام ػ ػػؿ النفس ػ ػػية عم ػ ػػى اتخ ػ ػػاذ الق ػ ػرار ،وصػ ػ ػوابيتو ،فإ ازل ػ ػػة الت ػ ػػوتر النفس ػ ػػي،
واالضطراب ،والحيرة والتردد ليا تأثير كبير في انجاز العمؿ ،وتحقيؽ األىػداؼ ،والطموحػات ،واآلمػاؿ التػي
يسعى إلييا الفرد.

يرى الباحث أف ىناؾ العديد مف العوامؿ المؤثرة في عممة اتخاذ الق اررات ،ومف أىـ تمػؾ العوامػؿ البيئيػة الخارجيػة
والداخمية التي تحيط بعممية اتخاذ القػرار ،كمػا وتعتبػر شخصػية وصػفات متخػذ القػرار مػف العوامػؿ الميػة والمػؤثرة
في أي عممية اتخاذ قرار.

طرق تحسين وزيادة فاعمية اتخاذ الق اررات:

أورد قدادة وآخروف )88 :2010)،أف مف أساليب تحسيف وزيادة فاعمية اتخاذ الق اررات مايمى:
 .1اإلفادة مف أخطاء الماضي ،وعدـ الوقوع فييا ثانياً

 .2التروي في اتخاذ القرار وعدـ االستعجاؿ فييا إال في الحاالت الطارئة.

 .3األخذ بعيف االعتبار درجة تأثير القرار عمى العامميف المنفذيف لو ،فيـ ليسو آالت تدار حسب الرغبة.
وذكر عمياف )77 :2010) ،العديد مف الطرؽ واألساليب التي تؤدي التخاذ القرار بشكؿ فعاؿ منيا :
 .1فيـ المشكمة اإلدارية عمى نحو تاـ ،مما يساعد عمى إيجاد البدائؿ المناسبة ليا.

 .2األخذ بعيف االعتبار درجة تأثير القرار عمى العامميف المنفذيف لو لذا ينبغي إشراؾ العامميف في عممية
صنع القرار ،مما يساعد عمى زيادة فيميـ لمقرار ودعميـ لو ،وعدـ معارضتو.

 .3تجنب العواطؼ ،واألىواء الشخصية في أثناء اتخاذ القرار ،مما يزيد مف موضوعيتو.
 .4تفويض سمطة اتخاذ الق اررات العادية ،والروتينية إلى مديري الدوائر ،واألقساـ ،والشعب ،مما يساعد
المديريف عمى التفرغ التخاذ الق اررات الميمة والحساسة.

 .5متابعة التغيرات والتطورات التي تحدث في البيئتيف الداخمية ،والخارجية لممؤسسة.
 .6إيجاد الحموؿ(الق اررات) اإلبداعية ،والمبتكرة لممشكبلت ،وعدـ االعتماد قدر اإلمكاف عمى حموؿ جاىزة،
أو سبؽ تبنييا في ق اررات سابقة.

 .7تبنى مبدأ المرونة في اتخاذ الق اررات ،بمعنى إمكانية تعديؿ القرار المتخذ عندما تستجد أمور تقتضي
ذلؾ.

 .8إيجاد نظاـ معمومات إداري محوسب ،يساعد عمى إمداد المديريف بالمعمومات البلزمة ليـ التخاذ
الق اررات الصحيحة.
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المبحث الثاني
 2.2.1مقدمة:

إدارة األزمات

فرضت مستمزمات ومتطمبات واقعنا المعاصر فف وعمـ إدارة األزمات في

جميع المؤسسات والمنظمات

المختمفة ،واف لكؿ أزمة مف األزمات الخصائص المميزة ليا التي تتطمب أسموباً معيناً إلدارتيا يتوافؽ مع
طبيعتيا ،بحيث تخضع كؿ األزمات لعمميات عممية منيجية مشتركة في إدارتيا لتجنب وقوعيا ،والتخفيؼ مف
آثارىا السمبية ،حيث أكدت العديد مف الدراسات عمى أف إدارة األزمات بفاعمية يتطمب عمميات منيجية عممية

سميمة .

وتمثؿ األزمات التي تمر بيا المنظمة نقطة حرجة وحاسمة في كيانيا ،تختمط فييا األسباب بالنتائج ،مما يفقد

القادة قدرتيـ عمى التعامؿ معيا ،واتخاذ القرار المناسب حياليا في ظؿ عدـ التأكد ،وضيؽ الوقت ،ونقص
المعمومات ،األمر الذي قد يؤدي إلى إعاقة المنظمة عف تحقيؽ أىدافيا ،واحداث الخسائر المادية والبشرية،

وتواجو المنظمات أنواعاً متعددة مف األزمات التي تختمؼ في أسبابيا ،ومستويات حدتيا ،وشدة تأثيراتيا ،ودرجة
تكرارىا نتيجة التغيرات السريعة والمفاجئة ألسباب مختمفة ،سواء أكانت اجتماعية ،أـ اقتصادية ،أـ تقنية (أبو

طو.)22 :2013 ،

مف خبلؿ ما سبؽ سيسمط الباحث في ىذا المبحث الضوء لمحديث عف األزمات :مفيوميا ،أنواعيا ،مراحؿ
نشأتيا وتطورىا ،أبعادىا ،ثـ سينتقؿ لمحديث عف إدارة األزمات :مفيوميا ،مراحؿ إدارة األزمات ،متطمبات إدارة

األزمات وختاما عوامؿ نجاح إدارة األزمات.

 2.2.2األزمات:

أصبح موضوع األزمات يمتمؾ أىمية خاصة تميزه عف باقي المواضيع ذات العبلقة ،نظ اًر لما تمثمو األزمات مف
تيديد لمكياف برمتو وييدد وجوده وبقائو ويتجاوز المستوى الفردي ويتعداه إلى مستوى المنظمات والمؤسسات

والدوؿ ،والسبب في تزايد األزمات يرجع إلى عدة أسباب منيا ،شدة المنافسة التي أفرزتيا المتغيرات الدولية في

ىذا العصر ،وكذلؾ صراع المصالح ،وغيرىا الكثير مف األسباب االقتصادية والسياسية واالجتماعية...الخ.
(الخفاجي ،الحدراوي)194 :2010 ،

 2.2.2.1مفيوم األزمات:

نشأ مفيوـ األزمة ( )Crisisأوؿ مانشأ في نطاؽ العموـ الطبية ،حيث يرجع إلى المصطمح اليوناني " كرينو"
ويعني نقطة تحوؿ ،وىي لحظة مرضية محددة لممريض ،يتحوؿ فييا إلى األسوأ أو إلى األفضؿ خبلؿ فترة

زمنية قصيرة نسبياً ،واذا كاف مصطمح األزمة قد نشأ في نطاؽ عمـ الطب فإنو انتقؿ بعد ذلؾ بمعاف مختمفة إلى

العموـ اإلنسانية األخرى وخاصة عمـ السياسة ،وعمـ النفس ،ثـ عمـ االقتصاد ،واإلدارة(.ماىر)9 :2006 ،

واجو تعريؼ األزمة صعوبات في تعريفو ،كنتيجة مباشرة لمتغيرات البيئية الداخمية والخارجية السريعة والمتبلحقة
والتي تعمؿ في إطارىا المنظمات سواء كانت إنتاجية أو خدمية ،األمر الذي قد يترتب عميو حدوث أزمات
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تفرض عمى المنظمات إدارتيا بكفاءة وفعالية ،بيدؼ الحد مف نتائجيا السمبية ،واالستفادة مف نتائجيا اإليجابية.
(الخطيب)33 : 2015 ،

وسيعرض الباحث تعريفات العديد مف الباحثيف والكتاب لؤلزمة في الجدوؿ التالي:
جدول ()2.7

تعريف األزمة لبعض الكتاب والباحثين

م

الكاتب أو الباحث

.1

()Ying&sui, 2009 :19

.2

()Oliveira, 2010: 107

.3

(سيد جاد)42 :2011 ،

.4

()Harrington, 2011: 17

.5

(آؿ سعود)34 :2013 ،

.6

(أبو فأرة(14 :2015 ،

.7

(الخطيب)35 :2015 ،

تعريف األزمة

حدث ذو احتمالية قميمة وأثر ٍ
عاؿ الذي يمكف أف ييدد المؤسسة
وتتـ األزمة بغموض أسبابيا ونتائجيا ووسائؿ حميا.
موقؼ غير متوقع (اليمكف التنبؤ بو) يتضمف سمسمة مف
التيديدات الخطيرة سواء ألصحاب المصالح أو األىداؼ

التنظيمية أو سمعة المنظمة ،أو بقاء المنظمة.

تعرض المنظمة لمواقؼ أو أحداث تربؾ إدارتيا العميا وتؤثر

عمى المنظمة سواء في األجؿ القصير أو الطويؿ ،بالرغـ مف

الغموض المحيط باألزمة فعمى اإلدارة العميا اتخاذ الق اررات
البلزمة .
وقوع مفاجئ وغير متوقع لحدث ما يفرض تحديات لقدرة

المجتمع أو المنظمة نحو االستجابة بطريقة تضمف استمرار

العمؿ أو العمميات أو أداء األفراد .

حالة تيديد مفاجئة تتعرض ليا المنظمة ،تيدد وجودىا والوقت

المتاح لمتعامؿ مع ىذه الحالة ضيؽ جداً ،ورغـ التيديد الذي

تحممو األزمة ،فإنيا إذا أديرت بالشكؿ المناسب يمكف أف تتحوؿ

إلى فرصة لبلتجاه بالمنظمة لؤلحسف.

لحظة القرار ،وىي موقؼ يواجيو صناع القرار في المنظمة،

وتتبلحؽ فيو األحداث ،وتتشابؾ األسباب بالنتائج ،ويزيد األمر

سوءاً إذا ضاعت ،وضعفت قدرة صناع القرار في السيطرة عمى
الموقؼ ،وعمى اتجاىاتو المستقبمية.

حالة غير عادية تخرج عف نطاؽ التحكـ والسيطرة ،وتؤدي إلى
توقؼ حركة العمؿ أو ىبوطيا إلى درجة غير معتادة ،بحيث
تيدد تحقيؽ األىداؼ المطموبة في الوقت المحدد مما يستمزـ

تحركاً مضاداً وسريعاً لمحفاظ عمى تمؾ األىداؼ.
بناء عمى المراجع السابقة
المصدر :إعداد الباحث ً
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يالحظ الباحث أف :التعريفات السابقة ركزت عمى عنصريف أساسيف في تحديد مفيوـ األزمات وتناولتو بأشكاؿ
مختمفة ،العنصر األوؿ :وىو حالة التيديد المباشر ،أو حدث مفاجئ غير متوقع ،أو الحالة غير العادية التي
تخرج عف نطاؽ التحكـ والسيطرة ،والعنصر الثاني :ىو اتخاذ القرار المناسب لمواجية األزمة وما سيتبعيا مف

آثار مف أجؿ تفكيكيا والقضاء عمييا.

وبناء عمى ماسبق يضع الباحث تعريفا لألزمة :موقؼ مفاجئ يتخممو حدوث أحداث خارجة عف السيطرة ،تؤدي
إلى تشكيؿ تيديد في تحقيؽ األىداؼ المطموبة لممنظمة وتحدث حالة إرباؾ تحتـ عمى اإلدارة اتخاذ الق اررات

المناسبة لمواجيتيا.

 2.2.2.2أنواع األزمات:
ذكر أبو حجير (80 :2014) ،أف الباحثيف تناولوا العديد مف التقسيمات ألنواع األزمات ،حيث يقوـ كؿ باحث
بطرح تقسيـ مف زاوية معينة ويمكف إجماؿ ىذه التقسيمات إما حسب النوع :سياسية ،اقتصادية ،أمنية ،إدارية،

اجتماعية.

أو حسب التأثير :تنظيمية ،محمية ،قطاعية ،إقميمية ،عالمية.
أو حسب التوقع :متوقعة ،مفاجئة.

قاـ العزاوي )33 :2009) ،بتقسيـ األزمات التي تواجو المنظمات إلى ستة أنواع ىي:
 .1حسب المحتوى :معنوية ،ومادية.

 .2حسب إمكانية االستفادة :تنموية ،وعرضية.
 .3حسب شدة األثر :شديدة األثر ،وضعيفة األثر.

 .4حسب مراحؿ التكويف :النشوء ،والتصعيد ،والتكامؿ ،واالحتواء ،والنياية.

 .5حسب البعد الزمني :متكررة الحدوث يمكف التنبؤ بيا ،ومفاجئة يصعب التنبؤ بيا.
 .6حسب كياف الضرر :دولية ،وقومية ،ومجتمع معيف ،وفردية ،وتنظيمية.

في حيف يرى ماىر )21 :2006( ،أف األزمات تقسـ عمى النحو التالي:

 األزمات المادية أو المعنوية :األزمات المادية ذات طابع اقتصادي ،ومادي ،وكمي ،وقابمة لمقياس،
ويمكف دراستيا والتعامؿ معيا مادياً وبأدوات تتناسب مع طبيعتيا .أما األزمات المعنوية فيي أزمات ذات
طابع نفسي ،شخصي ،وغير ممموس ،واليمكف اإلمساؾ بأبعادىا بسيولة ،واليمكف رؤية أو سماع األزمة،

بؿ يمكف الشعور بيا.

 األزمات البسيطة أو الحادة :األزمات البسيطة ىي األزمات خفيفة التأثير ،ويسيؿ معالجتيا بشكؿ فوري
وسريع ،أما األزمات الحادة فيي األزمات التي تتسـ بالشدة والعنؼ وقير الكياف اإلداري لممنظمة

وتقويض أركانو.

 أزمات جزئية أو عامة :األزمات الجزئية ىي أزمات تطوؿ جزءاً مف كياف المنظمة أو النظاـ ،وليس كمو

ويكوف الخوؼ مف أف استمرار األزمة قد يمتد إلى باقي أجزاء النظاـ.أما األزمات العامة فيي أزمات
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تغطي كافة أجزاء الكياف (سواء كاف شركة ،أو منظمة ،أو دولة) ،وىي تؤثر عمى كافة أطراؼ النظاـ
وأشخاصو ،ومنتجاتو.

 أزمات وحيدة أو متكررة :األزمات الوحيدة ىي أزمات فجائية ،غير دورية ،وغير متكررة ،ويصعب التنبؤ
بحدوثيا ،وعادة مايكوف ىناؾ أسباب خارجة عف اإلرادة ىي التي تؤدي إلييا ،أما األزمات المتكررة فيي
أزمات تتسـ بالدورية والتكرار وتحدث في دورات اقتصادية ومواسـ يمكف التنبؤ بيا.

وبالدراسة والبحث يمكف تحديد متى ستقع األزمة ودرجة حدتيا ،وبالتالي يمكف السيطرة عمييا.

 2.2.2.3مراحل نشأة وتطور األزمات:

تمر األزمة في دورة حياتيا بالعديد مف المراحؿ بدءا مف مرحمة النشأة ،مرو اًر بمرحمة التعامؿ معيا وحتى مرحمة

إنيائيا وحؿ كؿ ماترتب عنيا مف معيقات ومشاكؿ.

ويرى الشعبلف )29 :2002( ،أف ىناؾ خمس مراحؿ لتطور األزمة وىي عمى النحو التالي:

.1مرحمة ميالد األزمة :تبدأ عمى شكؿ إحساس منيـ وينذر بوجود شيء يموح في األفؽ مجيوؿ المعالـ
واالتجاه والحجـ ،واألزمة غالباً ال تنشأ مف فراغ وىي نتيجة لمشكمة ما لـ يتـ معالجتيا ،وىذه المرحمة

تتطمب مف متخذ القرار (تنفيس األزمة) ،وافقادىا مرتكزات النمو ثـ تجميدىا أو القضاء عمييا وىي وليدة

دوف أدنى خسائر مادية أو بشرية وقبؿ وصوليا لمتصادـ.

.2مرحمة النمو واالتساع :نتيجة لعدـ معالجة المرحمة األولى في الوقت المناسب لذا فإف األزمة تأخذ في
النمو مف خبلؿ محفزات أخرى تنمو مف خبلليا.

.3مرحمة النضج والصدام :تعد مف أخطر مراحؿ األزمة ومف النادر أف تصؿ األزمة إلى مثؿ ىذه المرحمة
إال إذا قوبمت بالبلمباالة مف قبؿ متخذ القرار وعند نضج األزمة يحصؿ الصداـ.

.4مرحمة االنحسار والتقمص :تبدأ األزمة باالنحسار والتقمص نتيجة لمصداـ العنيؼ الذي تـ اتخاذه والذي
يفقد األزمة جزءا ميماً مف قوتيا ،عمى إف ىناؾ بعض األزمات تجدد ليا قوة دفع أخرى عندما يفشؿ

الصراع في تحقيؽ األىداؼ.

.5مرحمة االختفاء والتالشي :تصل األزمة في ىذه المرحمة عندما تفقد بشكؿ كامؿ قوة الدفع المولدة ليا
ولعناصرىا حيث تتبلشى مظاىرىا وينتيي االىتماـ والحديث عنيا.

 2.2.2.4أبعاد األزمات:

تتمثؿ أبعاد األزمة حسب ماذكره الرىواف )99 :2004) ،في اآلتي:

البعد الزمني :ويتضمف تحديد متى بدأت األزمة والمدى الحالي الذي مازالت قائمة خبللو وتوقعات استمرارىا
مستقببلً ،ألف ىذا التحديد الزمني يساعد عمى اقتراح السياسات واإلجراءات التي تساىـ في القضاء عمى

الجذور التاريخية واجراءات مواجيتيا مستقببلً.

البعد الموضوعي :ويعني معرفة موضوع األزمة ونوعيا ،ىؿ ىي اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية؟ أو
خميط مف نوع أو أكثر مف تمؾ األنواع ،كذلؾ يجب تحميؿ موضوع األزمة.
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البعد التأثيري :بمعنى معرفة آثار األزمة المباشرة وغير المباشرة ،فإذا كانت األزمة تأخذ شكؿ أزمة ارتفاع
أسعار ،فبلبد مف تحديد آثارىا عمى المجتمع بصفة عامة وعمى األمف بصفة خاصة ،بوضع اإلجراءات

الوقائية المناسبة لمواجية اآلثار األمنية السمبية لتمؾ األزمة.

البعد المكاني :ويعني ىذا العنصر تحديد مكاف نشوء األزمة والمنطقة أو المناطؽ التي كانت والزالت تعاني
منيا حاليا ،ويساعد التعرؼ عمى البعد المكاني في تحقيؽ األىداؼ التي مف أجميا وضعت الخطة ،فإذا كاف

اليدؼ مف الخطة ىو القضاء عمى الجماعات المتطرفة في منطقة ما ،فإنو مف الميـ تحديد مناطؽ ظيور
تمؾ الجماعات.

البعد البشري :ويتضمف ىذا العنصر تحديد األفراد الذيف تشمميـ األزمة ونوعياتيـ.

البعد المؤسسي :ويتعمؽ ىذا الجانب بتحديد الجيات واألفراد التي ستشارؾ في اتخاذ اإلجراءات وتطبيؽ
السياسات اإلدارية والتنظيمية لؤلزمة.

البعد البيئي :ويقصد بو التعرؼ عمى الظروؼ المحيطة باألزمة والتي تدخؿ ضمف أسباب نشوئيا وكذلؾ
التعرؼ عمى المتغيرات المختمفة التي تسببت في نشوئيا واستمرارىا حاليا ومستقبمياً.

 2.2.3إدارة األزمات:

تواجو منظمات األعماؿ مزيدا مف التعقيدات والتيديدات المتنوعة ،وىذا يؤدي إلى تعرضيا إلى األزمات ،فاألزمة
تضػػع المنظمػػة فػػي مفتػػرؽ طػػرؽ إمػػا االسػػتمرار أو االنتيػػاء ،واالسػػتمرار ىنػػا يعنػػي النمػػو لمواجيػػة ىػػذه التغييػرات

والتعقيدات وخمؽ مف األزمة فرصة لمتقدـ( .أبو رماف ،وآخروف(117 :2016 ،

ويعتبر التعامؿ مع األزمات أحد أىـ المواضيع التي تسػتوجب اىتمػاـ اإلدارة ،لػذلؾ فػاف إدراؾ القيػادات والمػديريف

ومتخذي القرار ،لتمؾ األزمات يساعد عمى احتوائيا ومعالجتيا ،وتقميؿ أضرارىا.

 2.2.3.1مفيوم إدارة األزمات:

إف األزمات التي تحدث في المنظمات مػاىي إال تغيػرات مفاجئػة تطػ أر عمػى البيئػة الداخميػة أو الخارجيػة لممنظمػة

دوف توقػػع ليػػا أو أي فػػرض لتجنبيػػا ،وكثي ػ اًر مػػا يقػػاؿ أف كػػؿ أزمػػة تحتػػوي بػػداخميا بػػذور النجػػاح وجػػذور الفشػػؿ
أيضػ ػاً ،ل ػػذلؾ ك ػػاف الب ػػد م ػػف إيج ػػاد وس ػػائؿ وأس ػػاليب م ػػف أج ػػؿ مواجيتي ػػا وى ػػو مااص ػػطمح عم ػػي تس ػػميتو (إدارة

األزمات)(.الخفاجي،الحيدراوي)198 :2010 ،

في ظػؿ ت ازيػد األزمػات وانتشػارىا ،كػاف مػف الضػروري أف يظيػر مفيػوـ إداري يتنػاوؿ جوانػب األزمػات واألسػاليب

اإلداريػػة فػػي التعامػػؿ معيػػا ،وقػػد قػػدـ الكتػػاب والبػػاحثوف عػػدداً مػػف التعريفػػات لمفيػػوـ إدارة األزمػػات :وســـيعرض

الباحث عددا مف ىذه التعريفات في الجدوؿ التالي:

جدول ()2.8

تعريف إدارة األزمات لعدد من الكتاب والباحثين

م

الكاتب أو الباحث

.1

(ماىر)24 :2006 ،

تعريف إدارة األزمات
طريقة السيطرة عمى األزمة باستخداـ مجموعة مف األدوات،
والجيود لمتغمب عمى األزمة ،واحتواء األزمات المسببة ليا،
41

واالستفادة والتعمـ مف الجوانب الخاصة باألزمة حتى يمكف
تفادي األزمات المستقبمية.
.2

)(Beamon, 2008: 16

.3

()Goldman. 2008: 23

.4

()White, 2009: 31

.5

(سيد جاد)106:2011،

.6

()Coombs, 2011:16

.7

(الدليمي(2012،

.8

(أبو طو)31:2013،

.9

()Margante,2013:3

.10

(أبو فارة(13:2016 ،

كيفية التغمب عمى األزمة باستخداـ األسموب اإلداري العممي مف
أجؿ تبلفي سمبياتيا ما أمكف وتنظيـ اإليجابيات.
إعداد وتطبيؽ االستراتيجية التي يمكف أف تمنع ،أو تعدؿ أثر
األحداث الكبرى ،أو الرئيسة عمى الشركة ،أو المنظمة.

مجموعة مف العمميات الممنيجة والمستمرة مف أجؿ تحديد،
وتحميؿ ،ومعالجة األزمات ،مف خبلؿ تطبيؽ اإلدارة .

ىي سمسمة مف األنشطة واإلجراءات المحددة تقوـ بيا اإلدارة

العميا في المنظمة مف مداخؿ ثبلثة ىي(:منع األزمة،االستعداد
لؤلزمة وقت حدوثيا ،إجراءات مابعد األزمة).
حدث ال يمكف التنبؤ بو وتيدد توقعات أصحاب المصالح
ويمكف أف تؤثر بشكؿ خطير عمى أداء المؤسسة وتولد نتائج

سمبية.

الكيفية التي يتـ بواسطتيا التغمب عمى األزمات باألدوات العممية
واإلدارية المختمفة والتحكـ في ضغطيا ومسارىا واتجاىاتيا

وتجنب سمبياتيا واالستفادة مف إيجابياتيا.
أسموب إداري منيجي لمتعامؿ مع األزمات باستخداـ عمميات
منيجية عممية سميمة تتمثؿ في :التخطيط ،التنظيـ ،والتوجيو،

والمتابعة ،والتدريب ،والتفويض ،وتشكيؿ أعضاء فرؽ األزمات،

ونظاـ االتصاؿ ،ونظاـ المعمومات ،واتخاذ الق اررات والتقويـ.
تطبيؽ االستراتيجيات المصممة لمساعدة منظمة حدث فييا
حدث سمبي وبشكؿ مفاجئ نتيجة لحدث ال يمكف التنبؤ بو أو

كنتيجة غير متوقعة مف بعض األحداث التي كانت تشكؿ خط اًر
محتمبلً ،مما يستدعي أف تؤخذ الق اررات بسرعة لمحد مف

األضرار التي لحقت بالمنظمة مع تحديد شخص ليكوف مدي اًر
لؤلزمة في حاؿ حدوثيا.

عممية ديناميكية ،وعممية مستمرة تتضمف أفعاالً ،وتصرفات عمى

درجة عالية مف الفاعمية ،وأفعاالُ ،وتصرفات مستجيبة ،ويكوف
اليدؼ منيا تحديد ،وتشخيص األزمة ،والتخطيط لؤلزمة،
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ومواجيتيا ،ومعالجتيا.
عممية التخطيط المسبؽ لحدث سمبي غير متوقع لمحد أو التقميؿ

.11

(جعفر)301:2017،

مف أض ارره عمى المنظمة وذلؾ بوضع استراتيجيات أو مجموعة

مف السيناريوىات المتوقعة الحدوث واقتراح الحموؿ المناسبة لكؿ

منيا في حاؿ حدوثو.

بناء عمى المراجع السابقة
المصدر :إعداد الباحث ً

يالحظ الباحث أف التعريفات السابقة تختمؼ مف باحث ألخر لؤلسباب التالية :بسبب اختبلؼ الباحثيف في
التعامؿ مع األزمة كظاىرة ،واختبلؼ جوانب االىتماـ ،وتعدد وجيات النظر ،إضافة إلى اختبلؼ اختصاص

كؿ باحث ،كما ركزت اغمب التعريفات عمى العناصر التالية(:وجود األزمة أو التيديد الذي يواجو المنظمة،

مديري ومتخذي قرار قادريف عمى التعامؿ مع األزمات ،وضع اقتراحات وحموؿ وسيناريوىات لمتعامؿ مع
األزمات).

ومف خبلؿ ماسبؽ يمكن لمباحث أف يعرؼ إدارة األزمات بأنيا :جيود إدارية مبذولة تتضمف وضع استراتيجيات
وخطط لمواجية أحداث متوقعة قد تسبب أزمات ،والعمؿ عمى معالجتيا ،مف أجؿ التغمب عمى كؿ المشاكؿ التي

قد تحدث والعمؿ عمى حميا بكفاءة وفاعمية.

 2.2.3.2مراحل إدارة األزمة:

يتفؽ الباحثوف عمى أف ىناؾ عدة مراحؿ تمر بيا عممية إدارة األزمات إال أنيـ يختمفوف حوؿ ماىية ىذه

المراحؿ .فقد قسـ ) Coombs, (2012: 17-19مراحؿ إدارة األزمة حسب األساس الزمني إلى:
 -مرحمة ما قبؿ األزمة.

 مرحمة االستجابة لؤلزمة. -مرحمة ما بعد األزمة.

ومن وجية نظر أبو عيش )34: 2009) ،تمر إدارة األزمات بأربع مراحل أساسية :

 .1مرحمة التنبؤ بيدف تمطيف أو تخفيف حدة األزمة:

تمثؿ ىذه المرحمة أنشطة منظمة وىادفة لدرء األزمة ،أو الحيمولة دوف وقوعيا كمما أمكف ،أو التخفيؼ مف

حدتيا ،وتتمثؿ مكونات ىذه المرحمة في اآلتي:
 تحميؿ المخاطر المحتممة.

 تقدير القدرات واإلمكانيات المتاحة.
 االستفادة مف التجارب السابقة.

 تحديد اإلجراءات المانعة أو المخفضة آلثار األزمة.

 صيانة منظومة اإلجراءات  ،والتدابير والنظـ لدرء أو تخفيؼ حدة األزمة
 المراجعة ،ووضع السياسات والتشريعات المنظمة.
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 .2مرحمة االستعداد والتحضير:
تستيدؼ ىذه المرحمة التحضير واالستعداد لكؿ االحتماالت ،وتقوـ كفاءة وفاعمية ىذه المرحمة عمى العناصر
اآلتية:

 وضع خطة متكاممة لمواجية األزمة.
 إطار متكامؿ لتدريب القوى العاممة التي تقوـ بدور أساسي في تنفيذ خطة المواجية.
 وضع سيناريوىات بديمة.

 .3مرحمة المواجية:

تعتمد كفاءة وفاعمية ىذه المرحمة في جانب منيا عمى كفاءة مرحمة االستعداد والتحضير ،وفي الجانب اآلخر
عمى منظومة إدارية متكاممة ومنسقة ،تتمثؿ في اآلتي:

 معمومات صحيحة ودقيقة ومتكاممة يمكف االستناد عمييا في اتخاذ الق اررات المناسبة
 تحديد األولويات لمواجية آثار األزمة.

 الدقة والسرعة في إرساؿ التوجييات ،واستقباؿ التقارير مع االىتماـ بالتغذية الراجعة.
 االىتماـ بالتغذية الراجعة وشبكة اتصاالت فعالة.

 االىتماـ بالبيئة الخارجة المحيطة "األطراؼ المعنية"

 .4مرحمة إعادة التوازن:

تستيدؼ ىذه المرحمة العودة إلى الوضع الطبيعي قبؿ وقوع األزمة ،وتستوجب ىذه المرحمة درجات عالية مف
التنسيؽ بيف كافة األطرؼ ذات العبلقة باألزمة وفقاً لبلتي:
 تحديد دور لكؿ طرؼ في إعادة التوازف.

 تحديد سمطات ومستويات مركز التحكـ والسيطرة عمى عمميات التخطيط والمتابعة
 تقويـ مرحمة مجابية األزمة لتحديد التدابير أو تقمؿ مف أضرار األزمة.

وقسم (أبو فارة )28 :2015 ،مراحل إدارة األزمات إلى خمس مراحل كاآلتي:
 .1مرحمة التحذير مف األزمة ،والتخطيط لمواجيتيا.
 .2مرحمة انفجار األزمة (المرحمة الحاسمة ،والخطرة).
 .3مرحمة األزمة المزمنة.
 .4مرحمة استعادة الثقة.

 .5مرحمة العودة إلى انتظاـ العمؿ.

ومف جية أخرى قاـ أبو حجير ،)84 :2014) ،باقتراح نموذج إلدارة األزمات يتكوف مف :

 .1مرحمة إدارة ماقبؿ األزمة ،وتشتمؿ عمى :

 إنشاء وحدة (أو فريؽ) إلدارة األزمات.
 إعداد السيناريوىات المتوقعة لؤلزمة.
 وضع خطط لممواجية.
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 التدريب إلدارة األزمات مع توفير إمكانيات المواجية.
 االعتماد عمى أنظمة إنذار مبكر.

 .2مرحمة إدارة التعامؿ مع األزمة ،وتشتمؿ عمى :
 تنفيذ خطط األزمات.

 قيادة مركز األحداث.

 تنظيـ المعمومات واالتصاالت.
 اتخاذ الق اررات بأسموب عممي واشراؾ العامميف( العصؼ الذىني –شجرة الق اررات -أسموب دلفي)
 التعامؿ مع اإلعبلـ.

 .3مرحمة إدارة ما بعد األزمة ،وتشتمؿ عمى :

 إصبلح األضرار واجراء التغييرات البلزمة.
 التقييـ والدروس المستفادة.

 إجراء الدراسات واألبحاث والتدريب.
 وضع الضوابط لعدـ التكرار.

مف خبلؿ ما سبؽ  ،وفي ظؿ اختبلؼ الكتاب والباحثيف في تصنيؼ مراحؿ إدارة األزمات ،تبنى الباحث في
الدراسة الحالية نموذج ( أبو حجير )2014،لمراحؿ إدارة األزمات لما وجده الباحث مف مناسبة ىذا النموذج

لمعالجة محاور الدراسة .

 2.2.3.3متطمبات إدارة األزمات:
تحتاج إدارة األزمة إلى مجموعة مف المتطمبات التي تحدد طبيعة عمميا ،وقد وضحيا عبوي)54 :2007) ،
وجعفر )302 :2017) ،كاآلتي:

 .1تبسيط اإلجراءات :وعدـ تعقيدىا وىو االبتعاد عف كؿ ما شأنو تعقيد األمور ويخمؽ نوعاً مف اإلرباؾ
وعدـ الفيـ والوضوح ،ووضع األنظمة وسف القوانيف التي تسيؿ عممية اإلدارة.

 .2التنسيق :إف تنسيؽ بيف فريؽ إدارة األزمة واإلدارات والقيادات األخرى ذات العبلقة باألزمة متطمب
ضروري وميـ وذلؾ لتنفيذ الق اررات وكذلؾ لمحيمولة دوف تعارض اإلجراءات والتأكد مف أف العمؿ يجري
بيسر وسيولة وتناغـ شديد وكذلؾ إمكانية تبادؿ الموارد.

 .3التخطيط :إف التخطيط ىو اإلطار العاـ الذي يعمؿ مف خبللو القادة إلدارة أعماليـ باتجاه التعامؿ مع
األزمات وىو المنيجية العممية التي تبعد األزمة عف االرتجالية والعشوائية والفوضى في اتخاذ الق اررات.

 .4التواجد المستمر :اليمكف التعامؿ مع األزمة أو معالجتيا إال مف خبلؿ تواجد أعضاء الفريؽ بشكؿ
مستمر في مكاف أداة األزمة حيث يؤدي تواجدىـ إلى التنسيؽ وتبادؿ اآلراء واالطبلع عمى كؿ ماىو

جديد حياؿ تطور األزمة واتخاذ الق اررات المناسبة واآلنية والمراقبة الفعالة لكؿ ما يجرى مف تطورات ومف

استشراؼ مستقبؿ األزمة وكذلؾ تذليؿ الصعاب التي تعترض التنفيذ.
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 .5تفويض السمطات :إف تفويض السمطة يعتبر في غاية األىمية أثناء معالجة األزمة فقد تضطر األحداث
إلى اتخاذ ق اررات حاسمة ومناسبة وبشكؿ سريع دوف انتظار الشخص المسئوؿ والذي تقع ىذه الق اررات
تحت مسؤوليتو وىذا يحوؿ دوف توقؼ األعماؿ واضاعة الوقت وحدوث اإلرباؾ .

2.2.3.4عوامل نجاح إدارة األزمات:

تبرز أىـ عوامؿ ومتطمبات نجاح إدارة األزمات مف وجية نظر إسميـ )42 :2007) ،في اآلتي:
 .1تنمية وتطوير األداء السياسي واإلداري ،واعتماد األساليب العممية الحديثة في أداء وظائؼ اإلدارة.

 .2تحديد سف اختيار القيادات اإلدارية مف حيث كفاءتيا وميارتيا وسماتيا وتفاعميا مع األحداث ومع بقية
التنظيمات الرسمية واالجتماعية.

 .3إيجاد وتطوير نظـ المعمومات واالتصاؿ والتنسيؽ الفعالة ،فالمعمومات وقنواتيا ونظـ تحميميا وحسف
استخداميا ىي األساس في صنع واتخاذ الق اررات.

 .4تكويف فريؽ إدارة األزمات وتدربيو وتحديثو باستمرار.

 .5وضوح الواجبات والوظائؼ والمسؤوليات وتحديدىا ودعـ القيادات اإلدارية والميدانية واعتماد وحدة األمر
والقيادة وتسمسؿ السمطات.

 .6تفعيؿ وظائؼ اإلدارة الوقائية عمى المستوى اإلداري.
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 2.3.1مقدمة:
إ ف النجاح في إدارة األزمات التي تتعرض ليا المنظمات والتصدي ألىـ المخاطر والتحديات المترتبة عمييا
يستند في جوىره عمى مجموعة مف الدعائـ الرئيسة يأتي في مقدمتيا المعمومات ،لذا البد أف تكوف نظـ

المعمومات اإلدارية احد العوامؿ األساسية التي تقمؿ عدـ التأكد وتزيد درجة الثقة في القرار لمواجية تمؾ األزمات
والعمؿ عمى تقميؿ آثارىا وتوفير إمكانية القضاء عمييا قبؿ وأثناء حدوثيا ،ولتحقيؽ ذلؾ ينبغي أف تكوف نظـ

المعمومات اإلدارية قادرة عمى تقديـ ما تحتاجو جميع المستويات اإلدارية مف معمومات مفيدة وتزويدىا في الوقت
المناسب ،لذا أصبح نجاح نظـ المعمومات اإلدارية أم اًر حيوياً لضماف اإلدارة الناجحة لؤلزمات والتعامؿ

معيا(.زويمؼ)2 :2015 ،

تطرق الباحث في ىذا المبحث لمحديث عف عبلقة نظـ المعمومات اإلدارية بإدارة األزمات مف حيث أىمية ىذه
العبلقة  ،دور نظـ المعمومات اإلدارية في مواجية األزمات ،وأخي ار مراحؿ إدارة األزمات وفؽ خطط نظـ
المعمومات اإلدارية ،ومف ثـ سيتطرؽ الباحث إلى جودة النظاـ وعبلقتو بإدارة األزمات ،جودة المعمومات

وعبلقتيا بإدارة األزمات ،اتخاذ القرار وعبلقتو بإدارة األزمات.

 2.3.2نظم المعمومات اإلدارية وعالقتيا بإدارة األزمات:

تحدث األزمات أساساً نتيجة فشؿ حصر المخاطر وتوقعيا ورصد تحميؿ المعمومات المتوفرة في المؤسسات
األمر الذي يؤدي لفشؿ متخذ القرار في توقع األزمات والتعامؿ معيا عند حدوثيا ،ومف ىنا يأتي دور نظـ
المعمومات اإلدارية في مساعدة ودعـ متخذي القرار لتجنب األزمات وضماف اإلدارة الناجحة ليا مف خبلؿ قياـ

تمؾ النظـ برصد وتحميؿ وتقديـ المعمومات التي تساعد متخذي القرار عمى الوقاية مف األزمات وآثارىا السمبية.

 2.3.2.1أىمية نظم المعمومات اإلدارية في مواجية األزمة:

لقد أصبحت نظـ المعمومات اإلدارية في عالـ اليوـ عمما قائما بذاتو ليا أنشطتيا في تحديد األىداؼ ووضع

السياسات واالستراتيجيات التي تمكف المنظمة مف مواجية التحديات والتيديدات وينظر مينا)290:2004( ،

إلى أىمية ودور نظـ المعمومات اإلدارية في معالجة األزمات والتي تتمثؿ باآلتي:

 .1تجنب المفاجأة :ويقصد بالمفاجأة حدوث األزمة بدوف تحذيرات أو إشارات تشير إلى إمكانية حدوث
األزمة والتي تحدث نتيجة لقصور المعمومات ،أو عدـ دقتيا ،أو عدـ وصوليا في الوقت المناسب إلى
متخذ القرار.

 .2سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أىدافو :إف توفير المعمومات الصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب تساىـ
إلى حد بعيد في تجاوز الحاالت السمبية التي تعيؽ سرعة اتخاذ القرار.

 .3ضمان التوصل لمقرار السميم :ينبغي أف يكوف لمف يعمؿ في مجاؿ المعمومات ،فكرة لتقييـ الحاالت ذات
العبلقة ،إذ إ ف توفر المعمومات واستم اررية تحديثيا يضمف تغير الفكرة وفقا لممتغيرات التي تعد األساس
التخاذ القرار السميـ.

 .4زيادة المرونة لمتخذي القرار لمواجية األزمة ومشكالتيا المحتممة :يعد تدفؽ المعمومات مف خبلؿ
النظـ الخاصة بيا واستمرارىا خبلؿ مراحؿ إدارة األزمة عامبلً في سرعة اتخاذ القرار المناسب وادخاؿ
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التعديبلت عميو أو اتخاذ ق اررات جديدة في الوقت المناسب والتي تتوافؽ مع متطمبات االستجابة لواقع
التغيرات التي تط أر عمى األزمة وعمى المنظمة وبيئتيا.

 .5تعظيم اإلمكانات والقدرات الخاصة بإدارة األزمة :حيث يوفر نظاـ المعمومات اإلدارية أفضؿ استثمار
لئلمكانات المتاحة ،لمحصوؿ عمى مردود إيجابي لمواجية األزمة ،والتحكـ في البدائؿ المتاحة خبلؿ
مراحؿ إدارة األزمة.

 2.3.2.2دور نظام المعمومات اإلدارية في مواجية األزمات:
يرى سمماف )152:2011) ،أف ىناؾ دو ار ىاما لنظـ المعمومات اإلدارية بمختمؼ أنواعيا في مواجية األزمات

مف خبلؿ المراحؿ اآلتية:

 .1مرحمة ما قبل األزمة:
ويتمثؿ دور نظـ المعمومات اإلدارية في ىذه المرحمة مف خبلؿ اآلتي:

 المساىمة في تحديد السياسة العامة لممنظمة وأىدافيا.

 المساىمة في إعداد التقديرات الخاصة بالمخاطر والتيديدات المحتممة لؤلزمة.
 المساىمة في تحديد األزمات أو التنبؤ في إمكانية حدوثيا.

 بناء قواعد لممعمومات المناسبة لكؿ نوع مف أنواع األزمات التي تواجييا المنظمة.
 المساىمة في تحديد المؤشرات والشواىد التي تنبئ بحدوث األزمة مف خبلؿ المعمومات المختمفة.
 المساىمة في إعداد فريؽ عمؿ لمواجية األزمة مف ذوي الخبرة والتدريب في مجاؿ األزمات.

 .2مرحمة حدوث األزمة:

حيث يتمثؿ دور نظـ المعمومات اإلدارية مع ىذه المرحمة مف خبلؿ اآلتي:

 الحفاظ عمى تدفؽ المعمومات لمراكز إدارة األزمة في المنظمة التخاذ القرار المناسب لمواجية ردود
الفعؿ.

 تساعد في إمكانية توصؿ الخبراء والمستشاريف وفقاً لمتخصصات المناسبة لؤلزمة.

 إف المعمومات تمعب دو اُر ميماً وفاعبلً في تعديؿ الخطط المعدة مسبقاً لمواجية األزمة وتطوراتيا.
 المشاركة في إعداد البدائؿ وتحديد البديؿ المناسب التخاذ القرار تجاه األزمة.

 .3مرحمة ما بعد األزمة:

ويتمثؿ دور نظـ المعمومات اإلدارية في ىذه المرحمة باآلتي:

 تمكف نظـ المعمومات المنظمة مف تحديث قاعدة المعمومات األساسية لمراكز إدارة األزمات المختمفة.
 المساعدة في تحميؿ األزمة وأسباب حدوثيا والخروج بالنتائج التي يمكف إف يستفاد ومنيا الحقاً.

 المساعدة في تحديد االنحرافات الخاصة بمواجية األزمة وامكانية تصحيحيا لمواجية األزمات المستقبمية
المشابية.
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 2.3.2.3مراحل إدارة األزمات وفق خطط نظم المعمومات اإلدارية:
يقسـ المحاميد )10:2011) ،مراحؿ إدارة األزمات وفقاً لمخطط الموضوعة في نظـ المعمومات اإلدارية إلى :

 .1مراحل إدارة األزمة :نتيجة نيائية لتراكـ مجموعة مف التأثيرات أو حدوث خمؿ مفاجئ يؤثر عمى
المقومات الرئيسية لمنظاـ.

 .2مرحمة االكتشاف :تشير إلى اكتشاؼ األحداث التي تنبئ بحدوث األزمات وتتضمف (البحث والتحميؿ
لؤلحداث والتي قد تؤدي لوقوع األزمات ،االىتماـ باألحداث التي قد تكوف مؤثرة في حصوؿ األزمات.

 .3مرحمة االستعداد والوقاية :تشير إلى مرحمة االستعداد المسبؽ لتجنب األزمات والتعامؿ معيا حالة
حدوثيا.

 .4مرحمة احتواء األضرار :تشير اإلجراءات المتبعة بعد حدوث األزمات وتتضمف (التقنيات الحديثة والتوزيع
المناسب وتوفير االحتياجات المالية ووسائؿ االتصاالت.

 .5مرحمة استعادة النشاط :تشير إلى اإلجراءات المتبعة إلنجاز األعماؿ بعد حدوث األزمات وتتضمف
(رسالة إعبلمية لجميور العمبلء واتخاذ اإلجراءات البلزمة لمنشاط وتوفير االحتياجات المالية والبشرية.

 .6مرحمة التعمم :تقييـ ما تـ إنجازه في األزمات وتتضمف ( االستفادة مف دروس األزمات السابقة ،والوقوؼ
عمى نقاط القوة والضعؼ ،والتقييـ المستمر).
 2.3.3جودة النظام وعالقتو بإدارة األزمات:
يعني نجاح نظاـ المعمومات مف وجية نظر عيسى ،نائب )22:2002( ،أف يكوف نظاماً ذا جودة عالية يقوـ

بتحقيؽ جميع أىداؼ ومتطمبات األطراؼ المستفيدة بشكؿ يغطي جميع إجراءات العمؿ المطموبة حاليا ومستقببلً
ويعمؿ بطريقة تقنية صحيحة بدوف أخطاء وأف يكوف سيؿ الصيانة والتطوير بشرط أف تزيد محصمة الفوائد

المادية والمعنوية لمنظاـ عمى محصمة التكاليؼ المنفقة عميو  ،كما يعد نظاـ المعمومات ناجحا إذا ما حقؽ

أىدافو المرسومة وتـ استخدامو بشكؿ منتظـ.

ويعتقد السالمي )17،1999)،أف معايير نجاح نظـ المعمومات قد تختمؼ حسب اختبلؼ وجيات نظر
المستفيديف ،إال أف ىناؾ سمات عامة تصؼ إطار أي نظاـ معمومات ناجح وىي دقة وصحة النظاـ ،واستقبللية

النظاـ ،واستخدامو بشمولية مف قبؿ مختمؼ األطراؼ المستفيدة ،حيث إف توافر السمات المذكورة يدعـ النظاـ
ويرتقي بجودتو مما يؤدي بالتالي إلى رفع جودة المنظمة وادارتيا.

في حيف يرى اسميـ (61:2006) ،أنو يجب أف تجيز نظـ المعمومات اإلدارية لضماف عمميا بالجودة المطموبة
بالحاسبات االلكترونية ،وبرامج التعامؿ والتحميؿ ورسـ السيناريوىات ،واستخداـ النماذج ،ومجموعة العمؿ ،وكؿ

ىذه الوسائؿ تقمؿ مف احتماالت الخطأ ،وتبعد التقديرات عف النزعات العاطفية وتزيد مف قدرة الوصوؿ إلى الحكـ
أو قرار موضوعي عف األحداث التي صنعتيا األزمة ،والتي تقوـ ىي بصنع األزمة ذاتيا ،ومف أىـ مياـ نظاـ

معمومات إدارة األزمات:

 الحصوؿ عمى البيانات كافة ،والمعمومات الخاصة باألزمة وصانعييا.49

 االستخداـ الفعاؿ لكـ البيانات والمعارؼ المتراكمة لدى النظاـ مف أجؿ إدارة األزمات ،وتحقيؽ أمفواستقرار وسبلمة الكياف اإلداري.

 -ضماف تدفؽ المعمومات مف مواقع األحداث وتحميميا وتقييميا ورفعيا إلى متخذ القرار.

من خالل ماسبق يرى الباحث أف جودة النظاـ تعتبر ركيزة أساسية في نجاحو في أداء ما ىو مطموب منو،
وخصوصاً في مواجية األزمات بمراحميا المختمفة ،ومف أىـ المتطمبات التي تساىـ في أف يكوف النظاـ ذا جودة
عالية ،أف يكوف مناسباً ألىداؼ المنظمة ،وأف يتمتع بصفات الدقة والتكاممية والتنسيؽ بيف مكوناتو ،كما يجب

أف يكوف النظاـ مستقبلً ،وشامبلً

وقادر عمى إعطاء معمومات واضحة ودقيقة لئلدارات العميا تساعدىا في عمميات اتخاذ الق اررات لمواجية جميع
،
اً
أنواع األزمات بكفاءة عالية.

 2.3.4جودة المعمومات وعالقتيا بإدارة األزمات:
تمعب المعمومات دو اًر أساسياً في تقميؿ الشؾ بمواقؼ وق اررات معينة وزيادة درجة الثقة فييا ويتـ تحديد قيمة
المعمومات بمقدار الخسائر الناتجة عف عدـ توفرىا ،كما أف التطور الحاصؿ في صناعة الحاسوب وتكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت ساعد في تصميـ نماذج رياضية معقدة ومتخصصة لمعالجة الكميات اليائمة مف
البيانات المختمفة والمتنوعة ،وبالتالي فإ ف غياب أو نقص المعمومات أو عدـ دقتيا يعد العامؿ الرئيس والمباشر

في اتخاذ الق اررات غير السميمة(.البمو ،خميس)257 :2018 ،

ومف وجية نظر أبو عمر :(44-43:2009( ،تبرز أىمية المعمومات مف خبلؿ الدور الذي تؤديو في إدارة

األزمة مف خبلؿ مايمى:

 تفادي المفاجآت الناجمة عف فقداف المعمومة أو عدـ دقتيا ووصوليا في الوقت المبلئـ إلى متخذي القرار. السرعة في اتخاذ ق اررات األزمات وتحقيؽ أىدافيا ،حيث إف أحد سمات األزمات الرئيسة ىو عدـ توفرالوقت المناسب التخاذ الق اررات بسبب غموض الموقؼ كنتيجة لقصور المعمومة التي يمكف اإلفادة منيا

في فيـ تفاصيؿ األزمة والتقدير الصحيح لمموقؼ واتخاذ الق اررات المناسبة وبالتالي تحديد الوسائؿ المتاحة

لتطبيقيا.

 -ضماف الوصوؿ إلى ق اررات سميمة بعيداً عف االنطباعات الخاطئة لمتخذي الق اررات.

 -المرونة في اتخاذ الق اررات لمواجية األزمات وتداعياتيا المستقبمية إذ إف االستمرار في تدفؽ المعمومات

عبر مراحؿ إدارة األزمات يعد عامبلً أساسياً في اتخاذ الق اررات المناسبة بسرعة ،مع إدخاؿ التعديبلت

عمييا واتخاذ الق اررات الجديدة في الوقت المناسب.

 -تجميع وخزف المعمومات في قواعد بيانات لبلستفادة منيا في المستقبؿ.

ويرى عمى ،القمعة )42 :2006) ،أف أىـ عوامؿ النجاح في عممية إدارة األزمة ىو الوصوؿ إلى المعمومات
الموثوقة والبلزمة التخاذ القرار المناسب إال أف المشكمة الرئيسية ىي عدـ توفر ىذه المعمومات والحصوؿ عمييا
مف عدة مصادر متنوعة وبصورة غير محدثة ومف ىذا تتجمى أىمية االتفاؽ عمى صيغة واحدة لتجميع البيانات
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وتقديـ المعمومات إلى متخذي الق اررات في الوقت المناسب والشكؿ المبلئـ مع تأكيد أىمية التنسيؽ بيف الجيات
ذات العبلقة باألزمة.

ويعتقد الباحث أف جودة المعمومات تمعب دو ار ميماً بؿ بالغ األىمية في كؿ مرحمة مف مراحؿ إدارة األزمات

لمتخذ القرار وذلؾ مف خبلؿ :

 -ضرورة توفرىا بالشكؿ الصحيح وبالسرعة المطموبة في كؿ مرحمة مف مراحؿ إدارة األزمات.

 ضرورة أف تتصؼ تمؾ المعمومات بالدقة والموضوعية لكي تناسب عمميات اتخاذ الق اررات وقت إدارةاألزمات.

 ضرورة أف تقدـ المعمومات وصفا واضحاً يساعد اإلدارة في فيـ األزمات الناشئة والعمؿ عمى حمياوالقضاء عمى تداعياتيا المستقبمية.

 2.3.5اتخاذ الق اررات وادارة األزمات:

في الماضي كاف القرار يعتمد بصفة جوىرية عمى الخبرة الشخصية ومقدرة الحكـ والتبصر السميـ في المشكمة

الستنباط الحموؿ الممكنة واختيار الحؿ السديد ،وكانت الظروؼ وبيئة األعماؿ المحيطة تسمح ليذا النوع مف

المداخؿ في اتخاذ القرار حيث كانت الق اررات في معظميا تتخذ في ظؿ التأكد أو شبو التأكد .

أما اليوـ فبلبد مف صانع القرار التعاطي مع حاالت المخاطرة وعدـ التأكد في ظؿ عدـ توفر المعمومات التامة
مما يجعؿ مساىمة المعمومات في نجاح القرار عنص ار ميماَ يرجح نجاح أو فشؿ القرار( .ياسيف)69:2010،

ومف وجية نظر البلمي ،العيساوي )53 :2016) ،تعد ق اررات األزمة مف الق اررات الصعبة حيث عدـ الوضوح

وعدـ توافر نظاـ أو مقياس أو قواعد محددة تعطي حموالَ سميمة  ،وكؿ ذلؾ يجعؿ ق اررات األزمة تتصؼ بالتالي:
 -عدم التأكد :حيث األمور المتشابكة والتوتر المتزايد عف األزمات ضمف حالة مف عدـ التأكد.

 -التعقيد :حيث صعوبة معرفة العبلقات المتداخمة بيف مختمؼ المتغيرات واإلطراؼ المتضمنة لبلزمة.

 تعارض المصالح :ىناؾ شبكة مختمفة مف اإلفراد والجماعات والمؤسسات التي تتضمف مصالح كثيرةومتعارضة .

 -التدخل العاطفي :عادة ما تؤثر المصالح الشخصية والعواطؼ عمى تفكير صانع ومتخذ القرار .

 مقاومة التغيير :غالباً ما تؤدي األزمة إلى تغيير مفاجئ في ىياكؿ ق اررات المنظمة حتى تتبلءـ معاألوضاع الجديدة .

أنواع الق اررات في ظل األزمات:
قسـ ياسيف )71 :2010) ،الق اررات في ظؿ األزمات إلى :
.1الق اررات قبل ميالد األزمة :وىي ق اررات استراتيجية وادارية وقائية تيدؼ إلى اكتشاؼ أسباب األزمات
بيدؼ منع األزمات نفسيا قبؿ ظيورىا عمى سطح األحداث .

.2الق اررات أثناء األزمة :وىي الق اررات العممياتية والتكتيكية المتبلحقة والمتسارعة والتي تتخذ تحت ضغط
عامؿ الوقت وتسارع األحداث وتصاعد األزمة والتي تيدؼ إلى احتواء األزمة بعد نموىا .
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.3الق اررات بعد انتياء األزمات :وىي الق اررات التي تعتمد عمى االستفادة مف التجارب في األزمات السابقة
واستخبلص العبر ،ويمكف ذلؾ عف طريؽ اتخاذ ق اررات وقائية تسبؽ األداء في المستقبؿ .

ويرى الباحث أنو يجب مراعاة العديد مف األمور عند اتخاذ الق اررات في كؿ مرحمة مف مراحؿ إدارة األزمات،
بحيث يجب أف تكوف اإلدارة العميا تتمتع بصفات حازمة ،تؤىميا لمثبات أثناء مواجية األزمات واتخاذ الق اررات

الصائبة ،كما ويجب االىتماـ عند اتخاذ أي قرار بالظروؼ التي سبقت حدوث األزمات وأيضا تصور ما
سيحدث بعد حدوث األزمة.
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المبحث الرابع
وزراتا التنمية االجتماعية والعمل بقطاع غزة

 2.4.1مقدمة
 2.4.2وزارة التنمية االجتماعية
 2.4.3وزارة العمـــــــــل
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 2.4.1مقدمة:
قاـ الباحث في ىذا المبحث بعمؿ مقدمة حوؿ و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ ،ومف ثـ تعريؼ عاـ بالو ازرتيف
ثـ التطرؽ إلى رسالة ،ورؤية ،وأىداؼ ،واختصاصات الو ازرتيف ،وتوضيح لمييكؿ التنظيمي في الو ازرتيف ،وبعد

ذلؾ تطرؽ الباحث إلى واقع نظـ المعمومات اإلدارية وأىـ األزمات التي تواجو الو ازرتيف.

 2.4.2وزارة التنمية االجتماعية:

و ازرة التنمية االجتماعية ىي إحدى أجيزة السمطة التنفيذية تؤدي دو اًر تخصصياً في إطار تكاممي مع بقية
الو ازرات والييئات الحكومية المختمفة إلرساء القواعد االجتماعية األساسية لمدولة الفمسطينية وفؽ أسس حديثة

لبناء المجتمع السميـ ورفع مستوى معيشتو لضماف الحياة الكريمة لئلنساف الفمسطيني( .ىيكمية و ازرة الشؤوف
االجتماعية (2011 ،

نشأت و ازرة التنمية االجتماعية الفمسطينية في إطار مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية في العاـ  ،1994وقد

دأبت الو ازرة ومنذ تأسيسيا عمى تحديد رسالتيا ،ورؤيتيا ،وأىدافيا ،ومشاريعيا ،بما ينسجـ مع خطط اإلصبلح

والتنمية والتطوير ،عمى الصعيد الوطني)https://www.mosa.gov.ps( .

 2.4.2.1رسالة الوزارة ورؤيتيا:

 .1رسالة الوزارة :تسعى و ازرة التنمية االجتماعية؛ قائدة قطاع الحماية االجتماعية ،وبالشراكة والتنسيؽ مع

الو ازرات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ،إلى توفير
حماية اجتماعية لممواطف الفمسطيني ،مف خبلؿ برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكيف والتوعية المستندة

إلى النيج المبني عمى الحقوؽ ،وبما يضمف الشفافية والعدالة وذلؾ لتدعيـ صمود المواطنيف ،والحفاظ عمى
التماسؾ والتضامف االجتماعي.

 .2رؤية الوزارة :حياة كريمة لئلنساف الفمسطيني عمى طريؽ تحقيؽ التنمية اإلنسانية المستدامة في ظؿ
الدولة الفمسطينية القائمة عمى الحقوؽ والعدالة بدوف تمييز)https://www.mosa.gov.ps( .

 2.4.2.2أىداف الوزارة واختصاصاتيا:
 .1أىداف الوزارة:

 تطوير البنية المؤسسية وبناء القدرات المبلئمة بو ازرة التنمية االجتماعية.
 تطوير أنظمة مساعدات اجتماعية وتمكينية لمفقراء والفئات الميمشة.
 تطوير الخدمات االجتماعية لمفئات الضعيفة واليشة.

 تعزيز التعاوف المؤسساتي بما يسيـ مف تعظيـ الجدوى لصالح الفئات اليشة.
 تحقيؽ بيئة قانونية صديقة لمفئات اليشة في المجتمع الفمسطيني( .المرجع السابؽ )

 .2اختصاصات الوزارة:

 القضاء عمى التبعية االقتصادية واالعتماد عمى الذات.

 المساىمة في تحسيف المستوى المعيشي لمفئات الميمشة في المدف ،واألرياؼ ،والمخيمات ،والمساىمة
في تحقيؽ الحماية االجتماعية
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 المساىمة في رفع الوعي المجتمعي لمكافحة الظواىر السمبية في المجتمع.
 المساىمة في تحسيف مستوى أداء ،وقدرات الو ازرة لمرقي بخدمات الرعاية االجتماعية إلى أفضؿ مستوى
ممكف.

 المساىمة في دور ناشط في التنمية االقتصادية ،واالجتماعية  ،والحد مف الفقر ومشاركة أوسع لمطاقة
اإلنتاجية لممرأة.

 المساىمة في دعـ استقرار األسرة ،وتماسكيا باعتبارىا المبنة األساسية في بناء المجتمع(.الييكؿ
التنظيمي لو ازرة الشؤوف االجتماعية )2008 ،

 2.4.2.3الييكل التنظيمي لموزارة:

وفي سبيؿ تحقيؽ أىدافيا ،ولتتمكف مف النيوض بمسؤولياتيا ،وتنفيذ خططيا وسياساتيا ،وبما يمبي متطمبات
العمؿ بأقصى درجة الكفاءة والمرونة ،شرعت الو ازرة في وضع ىيكميا التنظيمي وتحديد البنية الييكمية الخاصة

بالو ازرة وتحديد اإلدارات العامة فييا ،وتـ التصنيؼ الوظيفي عمى أساس ىرمي مف األعمى إلى األسفؿ وحسب
الصبلحيات والمسئوليات عمى النحو التالي(:الوزير ،الوكيؿ ،وكيؿ مساعد ،مدير عاـ اإلدارة ،مدير الدائرة،
رئيس القسـ ،رئيس الشعبة) وتتكوف الحمقات اإلدارية مف(:اإلدارة ،الدائرة ،القسـ ،الشعبة) ويتضمف الييكؿ
التنظيمي اإلدارات العامة والوحدات التالية(:وحدة مكتب الوزير ،وحدة العبلقات العامة واإلعبلـ ،وحدة الشؤوف
القانونية ،وحدة الرقابة والتفتيش ،وحدة األسرة والطفولة ،اإلدارة العامة لمشئوف المالية واإلدارية ،اإلدارة العامة

لمحماية االجتماعية ،اإلدارة العامة لمتنمية والتخطيط ،اإلدارة العامة لمرعاية االجتماعية ،اإلدارة العامة
لممديريات) باإلضافة إلى مديريات التنمية االجتماعية ،مراكز التدريب والتأىيؿ ،مؤسسات الحماية االجتماعية.
(الييكؿ التنظيمي لو ازرة الشئوف االجتماعية)2011،

يوضح الجدول التالي عدد العاممين في المستويات اإلشرافية بوزارة التنمية االجتماعية بمحافظات غزة:
جدول ()2.9
أصحاب المستويات اإلشرافية بوزارة التنمية االجتماعية غزة
م

المسمى الوظيفي

.1

وكيؿ و ازرة

العدد
1

.2

مدير عاـ

3

.3

نائب مدير عاـ

3

.4

مدير دائرة

22

.5

رئيس قسـ

27

.6

رئيس شعبة

10

.7

مكمفوف بمناصب إشرافية

13

المجموع

79

المصدر :جرد بواسطة الباحث

استناداً إلى سجالت وزارة التنمية االجتماعية لعام 2017
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 2.4.2.4نظم المعمومات اإلدارية في وزارة التنمية االجتماعية بقطاع غزة
اإليكاَاث انًتوفرة فً انوزارة:
يٍ خالل يب قبو به انببحث يٍ زيبراث ييداَيت نوزارة انخًُيت االجخًبعية  ،ومف خبلؿ عمؿ الباحث سابقاُ في

الو ازرة  ،وكذلؾ إجراء بعض المقاببلت مع موظفي الو ازرة  ،تبيف أف الو ازرة ليا إمكانات جيدة مف أجيزة

الحاسوب و ممحقاتيا ،حيث إف الكثير مف الموظفيف لدييـ جياز حاسوب  ،أما مف ناحية البرامج  ،واألنظمة

المستخدمة ،فتعتمد الو ازرة عمى استخداـ البرامج الجاىزة (إكسؿ،أكسس ،ووورد) وبرامج أعدت خصيصاً لبعض
الدوائر سواء مف قبؿ العامميف في دائرة الحاسوب أو عف طريؽ شركات برمجة خاصة  ،وىذه البرمجيات تعتمد

عمى قواعد بيانات واسعة بواسطة (أ وراكؿ) ،ومف أىـ تمؾ البرامج الموجودة في الو ازرة برنامج الحماية الوطني
المحوسب والذي يحتوى عمى قاعدة بيانات كبيرة لجميع األسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة  ،حيث تـ

تصميـ ىذه البرمجيات لتساعد اإلدارات المختمفة في إنجاز أعماليا ،واتخاذ الق اررات التي تناسب العمؿ في

جميع الظروؼ.

نظم المعمومات المستخدمة في وزارة التنمية االجتماعية:
تبيف أف الو ازرة تعتمد في أداء مياـ اإلدارات المختمفة عمى أكثر مف نوع مف نظـ المعمومات اإلدارية تشمؿ
(نظـ أتمتة المكاتب ،نظـ المعمومات الوظيفية ،نظـ معمومات الموارد البشرية) وفيما يمي عرض مفصؿ ألنواع

نظـ المعمومات اإلدارية:

 .1نظم أتمتة المكاتب:
وتستخدـ في الطباعة ،السكرتارية ،التقارير اإلحصائية ،حيث يتـ استخداـ برامج معالجة النصوص،
الجداوؿ االلكترونية ،البريد االلكتروني ،وبرامج إلدارة المراسبلت الداخمية والخارجية.

.2نظم المعمومات الوظيفية:

يوجد نظـ محاسبة ،ومالية وشراء ومخزوف ،حيث يتـ إعداد وتحميؿ الموازنات  ،اتخاذ الق اررات المالية،
شراء ومراقبة المخزوف( الموازـ والمصادر) ،وتسجيؿ حركتيا بيف الدوائر واستخراج التقارير وتقدييا لئلدارة

العميا.

 .3نظم معمومات الموارد البشرية:
حيث يوجد نظـ لحفظ سجبلت العامميف ،ونظاـ البصمة لمتابعة حضور وانص ارؼ الموظفيف ،كما يوجد

نظـ تيتـ بالتعييف  ،واعداد كشوؼ الرواتب ،و يوجد أيضاً بعض النظـ التي تيتـ بتحديد االحتياجات

التدريبية والتخطيط الحتياجات القوى العاممة.

البرمجيات المستخدمة في وزارة التنمية االجتماعية بقطاع غزة:
تعتبر البرمجيات مف األدوات الميمة التي تعتمد عمييا الو ازرة  ،وتستخدـ اإلدارات العديد مف البرامج الجاىزة
مثؿ برنامج معالجة النصوص (وورد) وبرامج لقواعد البيانات (أكسؿ ،أكسس) ،كما تعتمد عمى برامج قواعد

البيانات الواسعة (أوراكؿ) ،كؿ ىذه البرمجيات تساعد اإلدارات المختمفة في إنجاز أعماليا واتخاذ الق اررات
المناسبة ،وتستخدـ تمؾ البرمجيات فيما يمي :
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 برنامج خاص لئلدارة العامة الحماية االجتماعية المخصص لؤلسر الفقيرة والمحتاجة. برنامج محاسبي تستخدمو اإلدارة العامة لمحسابات والموازـ. -برنامج خاص باإلدارة العامة لمشئوف المالية واإلدارية.

 -برنامج خاص لممراسبلت الداخمية بيف موظفي اإلدارات العميا.

مف خبلؿ ماسبؽ عرضو لنظـ المعمومات اإلدارية المستخدمة في و ازرة التنمية االجتماعية يرى الباحث أف الو ازرة
تعتمد في صناعة ق ار ارتيا الميمة ،ومواجية الظروؼ الصعبة واألزمات ،عمى استخداـ أكثر مف نظاـ مف نظـ

ا لمعمومات اإلدارية مع وجود الحاجة إلى المزيد مف االىتماـ والتطوير ،وىذا ما سيتـ التأكد منو خبلؿ إجراء
الدراسة الحالية.

 2.4.2.5واقع األزمات التي تواجو وزارة التنمية االجتماعية:

تواجو و ازرة التنمية االجتماعية بقطاع غزة العديد مف المشاكؿ والصعوبات ،في ظؿ ظروؼ وأزمات متعددة
ومتبلحقة ،نتيجة لحالة االنقساـ بيف شطري الوطف والحصار المفروض عمى قطاع غزة  ،والمشاكؿ التي يسببيا

االحتبلؿ اإلسرائيمي  ،ومف أبرز الصعوبات التي واجيت و ازرة التنمية االجتماعية مايمى( :و ازرة التنمية

االجتماعية ،التقرير السنوي)2017 ،

 .1قمة الكادر البشري ،نتيجة لآلثار الكارثية لبلنقساـ الفمسطيني.
 .2نقص في األجيزة والمعدات الخاـ.

 .3نقص الخبرة ،والمعرفة في بعض الجوانب اإلدارية.

.4تأخر صرؼ المساعدات النقدية لؤلسر المستفيدة عف المواعيد المحددة ،وازدياد نسبة الفقر ،وعدد األسر
الفقيرة.

 .5تقميص في الميزانية لمو ازرة ،وظيور مشاكؿ أساسية في العمؿ ،ونقص التمويؿ لمعظـ البرامج؛ حيث إف
( ) %90مف موازنة الو ازرة ىي تحويمية ،وعدـ تحويؿ المخصصات المالية البلزمة ،والخاصة ببند

المس اعدات الطارئة ،وتقميصيا ،وعدـ االلتزاـ بصرؼ المخصصات المتفؽ عمييا حسب الموازنة مع و ازرة

المالية.

 .6تراجع التمويؿ لبعض البرامج في الو ازرة كالمساعدات الغذائية وغيرىا.
 .7عدـ وجود قواعد بيانات تكاممية مع المؤسسات الحكومية ،وغير الحكومية الشريكة.
 .8ضعؼ البنية التحتية ،وتآكؿ بعض المقرات لممديريات والمراكز التابعة لمو ازرة.

 .9نقص في وسائط النقؿ نوعاً ،وكماً مما يؤدي إلى ضعؼ التواصؿ في برامج المتابعة مع الميداف.

 2.4.3وزارة العمل:

نشأت و ازرة العمؿ الفمسطينية في إطار مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية في العاـ  ،1994وقد دأبت الو ازرة

منذ تأسيسيا عمى تحديد رسالتيا ،ورؤيتيا ،وأىدافيا ،ومشاريعيا ،بما ينسجـ مع خطط اإلصبلح والتنمية

والتطوير عمى الصعيد الوطني العاـ ،تعتبر و ازرة العمؿ المؤسسة الحكومية التي تعنى بمسائؿ ،وسياسة العمؿ،
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مثؿ :التشغيؿ ،تشريعات العمؿ ،السبلمة والصحة المينية ،التدريب الميني ،عبلقات العمؿ والتعاونيات ،كما
تعتبر الو ازرة مسؤولة عف تنظيـ سوؽ العمؿ الفمسطيني عبر وضع وتطوير التشريعات ،والقوانيف ،واألنظمة.

(( https://mol.ps/mol/

تسعى و ازرة العمؿ إلى اإلسياـ الفاعؿ في تنمية القطاع االجتماعي الحكومي مف خبلؿ خفض معدؿ البطالة في
المجتمع ،وتييئة بيئة عمؿ آمنة تحافظ مف خبلليا عمى صحة وسبلمة العامؿ ،وتتيح لو اكتساب ميارات مينية

وفؽ معايير إقميمية ودولية(.الييكؿ التنظيمي لو ازرة العمؿ)2004،

 2.4.3.1رسالة الوزارة ورؤيتيا:
 .1رسالة الوزارة:

تسعى و ازرة العمؿ الفمسطينية إلى المساىمة الفعالة في تحقيؽ النمو االقتصادي

والعدالة االجتماعية ،مف

خبلؿ تحديث تشريعات العمؿ ،وترسيخ عبلقات عمؿ بناءة بيف أطراؼ اإلنتاج وتنظيـ سوؽ العمؿ وتمبية
احتياجاتو وتحسيف شروطو وبيئتو باعتبار العمؿ حؽ لكؿ مواطف في ظؿ دولة مستقمة.
 .2رؤية الوزارة:

توفر العمؿ الكريـ المستند إلى نظاـ متطور مف الضماف االجتماعي واالرتقاء بمستوى تأىيؿ وتدريب
العمالة لزيادة إنتاجيتيا وكفاءتيا) https://mol.ps/mol/( .

 2.4.3.2أىداف الوزارة واختصاصاتيا:
 .1أىداف لموزارة:

 المساىمة في تنظيـ سوؽ العمؿ عف طريؽ توفير المعمومات األساسية حوؿ القوى العاممة وتحسيف
خدمات التشغيؿ وتأىيؿ القوى العاممة المدربة حسب احتياجات سوؽ العمؿ وذلؾ لمحد مف البطالة

والفقر.

 تطوير ورفع وتحسيف القدرات الداخمية لمو ازرة.
 النيوض بالحركة التعاونية مف خبلؿ تييئة المناخ القانوني المنظـ لعمميا وتفعيؿ دورىا في الحركة
اإلنتاجية في فمسطيف وذلؾ لممساىمة في دور ناشط في التنمية االقتصادية االجتماعية والحد مف الفقر

 المساىمة في تحقيؽ الحماية االجتماعية لمطبقة العاممة مف خبلؿ تأسيس نظاـ عصري لمتأمينات
االجتماعية لكفالة حياة كريمة لمعامؿ ( .تقرير نظاـ العمؿ)2008 ،

.2اختصاصات الوزارة:

 المساىمة في تنظيـ سوؽ العمؿ ،وتحسيف خدمات التشغيؿ ،وتحسيف جودة مراكز التدريب الميني،
وخمؽ فرص عمؿ لمفئات األكثر تضر اًر في المجتمع ،وذوي االحتياجات الخاصة.

 تحسيف ظروؼ ،وشروط العمؿ ،وترسيخ عبلقات عمؿ بناءة بيف الشركاء االجتماعييف ،والمساىمة في
تسوية النزاعات العمالية وفقاً لقانوف العمؿ.
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 النيوض بالحركة التعاونية مف خبلؿ تييئة المناخ القانوني المنظـ لعمميا،وتفعيؿ دورىا في الحركة
اإلنتاجية في فمسطيف ،ومشاركة أوسع لمطاقة اإلنتاجية لممرأة ،وتعزيز الفكر وروح العمؿ الجماعي بيف
أفراد المجتمع الفمسطيني.

 المساىمة في تحقيؽ الحماية االجتماعية لمطبقة العاممة مف خبلؿ تأسيس نظاـ عصري لمتأمينات
االجتماعية لكفاية حياة كريمة لمعامؿ

 تطوير ورفع وتحسيف القدرات الداخمية لمو ازرة مف خبلؿ تطوير المنظمة اإلدارية ،والمالية ،واإلجراءات
الداخمية ،وتوفير األجيزة والمعدات البلزمة لتحسيف وتطوير األداء( .المرجع السابؽ)

 2.4.3.3الييكل التنظيمي لموزارة:

تضمنت الييكمية العامة لمو ازرة والتي أعدت في عاـ  ،2004إدارات عامة تتوزع عمييا أنشطة ومياـ الو ازرة في
شتى مجاالت اختصاصيا ،مف خبلؿ مجموعة واسعة مف الدوائر واألقساـ والشعب التابعة لئلدارات العامة ،

وفؽ تسمسؿ وظيفي يكفؿ تأدية المياـ المحددة عمى الوجو األنسب ،كما حددت الييكمية مياـ واختصاص كؿ
إدارة عامة  ،إضافة إلى التشكيبلت الوظيفية التابعة  ،باإلضافة لوجود أعداد مف الموظفيف في مديريات العمؿ

في المحافظات وفي مراكز التدريب الميني( .الييكؿ التنظيمي لو ازرة العمؿ)2004،
يتألؼ الييكؿ التنظيمي العاـ لو ازرة العمؿ مف المكونات الرئيسية التالية:

 .1ديواف الوزير ،ويرتبط بو مكاتب الوزير وعدد مف الوحدات المتخصصة.
 .2الوكيؿ ،ويرتبط بو عدد مف الوحدات واإلدارات العامة.

 .3الوكبلء المساعدوف ،ويشرفوف عمى عدد مف الممفات ،يكمفوف بيا بقرار مف الوزير.
 .4اإلدارات العامة وتشمؿ:

 اإلدارة العامة لمشؤوف اإلدارية والمالية.
 اإلدارة العامة لعبلقات العمؿ.

 اإلدارة العامة لمتأمينات االجتماعية.
 اإلدارة العامة لمتخطيط والسياسات.

 اإلدارة العامة لمتعاوف العربي والدولي والعبلقات العامة.
 اإلدارة العامة لمتشغيؿ.
 اإلدارة العامة لمتعاوف.

 اإلدارة العامة لمتفتيش وحماية العمؿ.

 اإلدارة العامة لمرقابة والتفتيش الداخمي.
 اإلدارة العامػة لمتدريب المينػػي.
 مراكز التدريب الميني.

 دائرة الحاسوب ونظـ المعمومات.
 وحدة الشئوف القانونية.
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يوضح الجدول التالي عدد الموظفين العاممين في المستويات اإلشرافية بوزارة العمل بمحافظات غزة:
جدول ()2.10

أصحاب المستويات اإلشرافية بوزارة العمل بمحافظات غزة
م

المسمى الوظيفي

.1

وكيؿ و ازرة

العدد
1

.2

مدير عاـ

5

.3

نائب مدير عاـ

0

.4

مدير دائرة

21

.5

رئيس قسـ

21

.6

رئيس شعبة

7

.7

المكمفوف بمناصب إشرافية

8

المجموع
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المصدر:جرد بواسطة الباحث

استنادا إلى سجالت وزارة العمل 2017

 2.4.3.4نظم المعمومات اإلدارية في وزارة العمل بقطاع غزة

اإلمكانات المتوفرة في الوزارة:

قاـ الباحث بعمؿ العديد مف الزيارات الميدانية لو ازرة العمؿ ،وكذلؾ إجراء بعض المقاببلت مع موظفي الو ازرة ،
وأيضاً ومف خبلؿ عمؿ الباحث سابقاُ في و ازرة العمؿ تبيف أف الو ازرة ليا إمكانات جيدة مف توفر أجيزة
الحاسوب و ممحقاتيا ،حيث إف الكثير مف الموظفيف لدييـ جياز حاسوب  ،أما مف ناحية البرامج  ،واألنظمة
المستخدمة ،فتعتمد الو ازرة عمى استخداـ البرامج الجاىزة (إكسؿ ،أكسس ،وورد) وبرامج أعدت خصيصاً لبعض

الدوائر سواء مف قبؿ العامميف في دائرة الحاسوب أو عف طريؽ شركات برمجة خاصة  ،وىذه البرمجيات تعتمد

عمى قواعد بيانات واسعة بواسطة (أوراكؿ) ،ومف أىـ تمؾ البرامج الموجودة في الو ازرة برنامج سوؽ العمؿ والذي
يحتوى عمى قاعدة بيانات كبيرة لمعاطميف عف العمؿ مف فئة الخريجيف والعماؿ بقطاع غزة  ،حيث تـ تصميـ

ىذه البرمجيات لتساعد اإلدارات المختمفة في إنجاز أعماليا ،واتخاذ الق اررات التي تناسب العمؿ في جميع
الظروؼ.

نظم المعمومات المستخدمة في وزارة العمل:
تبيف أف الو ازرة تعتمد في أداء مياـ اإلدارات المختمفة عمى أكثر مف نوع مف نظـ المعمومات اإلدارية مثؿ

( نظـ أتمتة المكاتب ،نظـ المعمومات الوظيفية ،نظـ المعمومات البشرية) .ويمكف عرض تمؾ النظـ كما يمي:
 .1نظم أتمتة المكاتب:

وتستخدـ في الطباعة ،السكرتارية ،التقارير اإلحصائية ،حيث يتـ استخداـ برامج معالجة النصوص،
الجداوؿ االلكترونية ،البريد االلكتروني ،وبرامج إلدارة المراسبلت الداخمية والخارجية.
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.2نظم المعمومات الوظيفية:
يوجد نظـ محاسبة ،ومالية وشراء ومخزوف ،حيث يتـ إعداد وتحميؿ الموازنات  ،اتخاذ الق اررات المالية،
شراء ومراقبة المخزوف( الموازـ والمصادر) ،وتسجيؿ حركتيا بيف الدوائر واستخراج التقارير وتقدييا لئلدارة

العميا.

 .3نظم معمومات الموارد البشرية:
حيث يوجد نظـ لحفظ سجبلت العامميف ،ونظاـ البصمة لمتابعة حضور وانص ارؼ الموظفيف ،ويوجد نظـ
تيتـ بالتعييف  ،واعداد كشوؼ الرواتب ،كما ويوجد أيضا بعض النظـ التي تيتـ بتحديد االحتياجات

التدريبية والتخطيط الحتياجات القوى العاممة.

البرمجيات المستخدمة في وزارة العمل بقطاع غزة:

تعد البرمجيات مف األدوات الميمة التي تعتمد عمييا الو ازرة  ،حيث تستخدـ اإلدارات العديد مف البرامج الجاىزة
مثؿ برنامج معالجة النصوص (وورد) وبرامج لقواعد البيانات (أكسؿ ،أكسس) ،كما تعتمد عمى برامج قواعد

البيانات الواسعة (أوراكؿ) ،كؿ ىذه البرمجيات تساعد اإلدارات المختمفة في انجاز أعماليا واتخاذ الق اررات

المناسبة ،وتستخدـ تمؾ البرمجيات فيما يمي :

 برنامج خاص لسوؽ العمؿ المخصص لسد احتياجات سوؽ العمؿ مف فئة الخريجيف والعماؿ. برنامج خاص لتسجيؿ بيانات المنشآت الصناعية ومراقبة أدائيا ومطابقتيا لممعايير المعموؿ بيا في الو ازرة. برنامج محاسبي تستخدمو اإلدارة العامة لمحسابات والموازـ. -برنامج خاص باإلدارة العامة لمشئوف المالية واإلدارية.

يرى الباحث ومف خبلؿ ماسبؽ عرضو لنظـ المعمومات اإلدارية المستخدمة في و ازرة العمؿ بقطاع غزة ،أف
الو ازرة تعتمد في صناعة ق ارراتيا ومواجية الظروؼ الصعبة واألزمات عمى استخداـ أكثر مف نظاـ مف نظـ

المعمومات اإلدارية مع ضرورة االىتماـ بتمؾ النظـ والعمؿ عمى تطويرىا ،وىذا ما سيتـ التأكد منو خبلؿ إجراء
الدراسة الحالية.

 2.4.3.5واقع األزمات التي تواجو وزارة العمل :
أىـ المشاكؿ والصعوبات التي تواجو و ازرة العمؿ مايمى (و ازرة العمؿ ،التقرير السنوي)2016 ،
 .1عدـ مبلءمة مقر الو ازرة لمعمؿ ،وذلؾ لضيؽ مساحتو مقارنة بعدد الموظفيف.

 .2استمرار أزمة رواتب الموظفيف ،األمر الذي ينعكس سمباً عمى أداء وعمؿ الموظفيف.
 .3ضعؼ التنسيؽ بيف المؤسسات الحكومية ،وبيف مؤسسات سوؽ العمؿ .

 .4عدـ االنتظاـ في صرؼ موازنة الو ازرة ،وأوامر الصرؼ المالي لتمبية احتياجات الو ازرة مف شراء ،وتوفير
االحتياجات األساسية (المكتبية-األثاث -األدوات -وأجيزة حاسوب وممحقاتيا -مخصصات مالية لؤلنشطة).

 .5أزمة انقطاع الكيرباء وعدـ توفر مولد كيرباء بقدرة عالية لمو ازرة.

 .6تراكـ مستحقات المورديف المالية نتيجة األزمة المالية عمى صعيد موازنة الو ازرة.
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 .7عدـ قدرة الو ازرة عمى توفير احتياجاتيا مف الكادر البشري  ،والوظيفي ،وحاجة العديد مف اإلدارات إلى
موظفيف جدد مؤىميف.

 .8عدـ توفر التمويبلت الضرورية إلعادة التوسع في تنفيذ برامج التشغيؿ والتنمية ،التي تستند إلييا السيما في
ظؿ الظروؼ الحالية الراىنة ،وعدـ القدرة عمى صرؼ مستحقات عماؿ البطالة ،والعامميف في البرامج مف

العائديف مف دوؿ عربية.

 .9وجود خمؿ في بنية نظاـ التعميـ والتدريب الميني ،والفني ،وفي برامج التعميـ ،والتدريب المقدمة مف خبلؿ
مؤسسات ،ومراكز التدريب الحكومية والخاصة ،وعدـ مناسبتيا مع احتياجات السوؽ.

 .10عدـ قدرة الو ازرة عمى تفعيؿ إجراءات العمؿ بقانوف العمؿ الفمسطيني والنصوص والموائح المنبثقة عنو،
خاصة فيما يتعمؽ بتطبيؽ الحد األدنى لؤلجور في قطاع غزة.

 2.5خالصة الفصل:

تكوف الفصؿ الثاني مف أربعة مباحث وىـ :نظـ المعمومات اإلدارية ،إدارة األزمات ،فاعمية نظـ المعمومات

اإلدارية وعبلقتيا بإدارة األزمات  ،نبذة عف و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة.

تطرؽ الباحث في المبحث األوؿ وىو نظـ المعمومات اإلدارية إلى مفيوـ نظـ المعمومات اإلدارية ،وأىميتيا،
وأىدافيا ،وخصائصيا ،ووظائفيا ،ثـ بعد ذلؾ تطرؽ الباحث إلى فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية مفيوميا،
ومؤشرات قياسيا ،وأبعادىا بشكؿ عاـ ،ثـ قاـ الباحث بتفصيؿ أبعاد الدراسة وىي :جودة النظاـ ،جودة الخدمات،

جودة المعمومات ،سرعة اتخاذ الق اررات.

وتطرؽ الباحث في المبحث الثاني وىو إدارة األزمات إلى األزمات بمفيوميا ،وأنواعيا ،ومراحؿ نشأتيا وتطورىا،
وأبعادىا ،وانتقؿ الباحث بعد ذلؾ لمحديث عف إدارة األزمات بمفيوميا ،ومراحميا ،ومتطمباتيا ،وأخي اًر عوامؿ

نجاحيا.

بينما تطرؽ الباحث في المبحث الثالث وىو فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وعبلقتيا بإدارة األزمات إلى فاعمية

نظـ المعمومات اإلدارية بمفيوميا ،ومؤشرات قياسيا ،وذكر أىمية نظـ المعمومات اإلدارية في مواجية األزمة،

ودور نظاـ المعمومات اإلدارية في مواجية األزمات ،مراحؿ إدارة األزمات وفؽ خطط نظـ المعمومات اإلدارية،
ثـ الحديث (عف جودة النظاـ  ،جودة المعمومات ،اتخاذ الق اررات) وعبلقة ماسبؽ بإدارة األزمات.

أخي اًر تطرؽ الباحث في المبحث الرابع وىو نبذة عف و ازرتي التنمية واالجتماعية والعمؿ إلى تعريؼ عاـ بكؿ

و ازرة  ،ثـ ذكر رؤية ،ورسالة ،وأىداؼ ،واختصاصات كؿ و ازرة ،وتحديد الييكؿ التنظيمي لكؿ و ازرة  ،وأخي اًر
الحديث عف واقع نظـ المعمومات اإلدارية ،وأىـ األزمات التي تواجو كؿ و ازرة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 3.1مقدمـــــة
 3.2الدراسات التي تتعمق بنظم المعمومات اإلدارية
 3.3الدراسات التي تتعمق بإدارة األزمات
 3.4الدراسات التي تتعمق بالعالقة بين نظم المعمومات اإلدارية وادارة األزمات
 3.5التعميق عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية
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 3.1مقدمة:
إف الد ارسػػات السػػابقة مػػف الركػػائز األساسػػية التػػي يقػػوـ عمييػػا موضػػوع الد ارسػػة ،حيػػث إنيػػا تمثػػؿ اإلطػػار الفكػػري
المرجعي لمبحث ،كما أنيا تخدـ أغراضاً لتكويف اإلطار لو وتطوير فروضو ،وىنا سنقدـ عرضاً لبعض الد ارسػات
والبحػػوث العربيػػة واألجنبيػػة التػػي ركػػزت عمػػى نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة وادارة األزمػػات ،بيػػدؼ الوقػػوؼ عمػػى أىػػـ
المشكبلت والقضايا التي تناولتيا تمؾ الدراسات ،والتعرؼ عمى األسػاليب واإلجػراءات التػي اتبعتيػا ،والنتػائج التػي

توصمت إلييا.

لػػذلؾ تػػـ توزيعيػػا وتصػػنيفيا إلػػى ثبلثػػة محػػاور أساسػػية تشػػتمؿ كػػؿ منيػػا عمػػى عن ػواف الد ارسػػة ،وأىػػـ األىػػداؼ

المقصودة ،وأىـ النتائج التي توصمت إلييا تمؾ الدراسات  ،مف أجؿ االستفادة منيا.

المحور األول :يتناوؿ الدراسات التي تتعمؽ بفاعمية نظـ المعمومات اإلدارية.
المحور الثاني :يتناوؿ الدراسات التي تناولت تحسيف إدارة األزمات.

المحور الثالث :يتناوؿ الدراسات التي ركزت عمى نظـ المعمومات اإلدارية وعبلقتيا بتحسيف إدارة األزمات.

التعميق عمى الدراسات السابقة ،وتحميميا ،وتحديد الفجوة البحثية ،وترتيب الدراسات تنازليا وفقاً لسنة النشر مف

( .)2018-2007حيث تـ تقسيميا إلى الجوانب التالية:
 3.2الدراسات المتعمقة بنظم المعمومات اإلدارية:

.1دراسـة (أبــو حســنين:(2018،بعنـوان :أثـر اســتخدام نظــم المعمومــات اإلداريـة عمــى إدارة عالقــة العمــالء فــي
البنوك المرخصة في قطاع غزة.

أىم أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة لمتعرؼ أثر نظـ المعمومات اإلدارية في إدارة عبلقات البنوؾ العاممة في قطاع غزة.

منيجية الدراسة :يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في كؿ المستويات اإلدارية في البنوؾ العاممة في
قطاع غزة ،والبالغ عددىـ ( ،)971واستخدمت طريقة العينة العشوائية بعدد ( )300استبانو ،وتـ استخداـ المنيج
الوصفي التحميمي لمدراسة.

أىم نتائج الدراسة:

 وجود درجة موافقة كبيرة مف قبؿ المبحوثيف عمى توافر مستمزمات تطبيؽ نظـ المعمومات اإلدارية في
البنوؾ العاممة في قطاع غزة.

 إبداء موافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة تجاه إدارة عبلقات العمبلء.

 وجود أثر ذي داللة لنظـ المعمومات اإلدارية وأبعادىا في إدارة عبلقات العمبلء.

.2دراسة (القيق:(2018،بعنوان :أثر نظـم المعمومـات اإلداريـة عمـى أمـن وخصوصـية البيانـات فـي التمفزيـون

األردني.

أىم أىداف الدراسة:
بياف أثر نظـ المعمومات اإلدارية عمى أمف وخصوصية البيانات في التمفزيوف األردني.
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منيجية الدراسة:
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في التمفزيوف األردني ،حيث شممت عينة الدراسة المديريف كافة
ومساعدييـ ورؤساء األقساـ وموظفي قسـ تكنولوجيا المعمومات ،والبالغ عددىـ ( )60فرد ،وتـ استخداـ المنيج

الوصفي التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:
وجود أثر ذي داللة إحصائية لنظـ المعمومات اإلدارية بأبعادىا(البرمجيات ،الشبكات ،االتصاالت) عمى أمف
وخصوصية البيانات ،واسترجاع البيانات ،واختراقيا في التمفزيوف األردني.

.3دراســة (الموســوي :)2016 ،بعن ـوان :دور مكونــات نظــم المعمومــات اإلداريــة فــي تحقيــق جــودة الخــدمات

الصحية ،في المستشفيات الحكومية في محافظة النجف ،جميورية العراق.
أىم أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أساس تحميؿ وقياس دور مكونات نظـ المعمومات اإلدارية في تحقيؽ جودة الخدمات

الصحية التي تقدميا المستشفيات.
منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف ثبلثة مستشفيات حكومية مف مستشفيات محافظة النجؼ األشرؼ .حيث بمغ حجـ

العينة ( ،)169وتـ استخداـ المنيج االستنباطي لمدراسة.
أىم نتائج الدراسة:


ىناؾ عبلقة ارتباط معنوية بيف مكونات نظاـ المعمومات اإلدارية وجودة الخدمة الصحية.



توجد عبلقة تأثير معنوية لمكونات نظاـ المعمومات اإلدارية عمى جودة الخدمة الصحية.

.4دراسة (فروانة:)2015 ،بعنوان :دور نظم المعمومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية (.)SMIS

دراسة تطبيقية عمى برنامج اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعميم بمحافظات غزة.
أىم أىداف الدراسة:

تقييـ دور نظـ المعمومات اإلدارية في تحسيف أداء اإلدارة المدرسية.

منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في و ازرة التربية والتعميـ بمحافظات غزة .حيث بمغ حجـ العينة ( ،)297وتـ

استخداـ المنيج الوصفي التحميمي لمدراسة.

أىم نتائج الدراسة:

 ارتفاع درجة توفر البنية األساسية لبرنامج اإلدارة المدرسية في و ازرة التربية والتعميـ العالي.

 توفر معايير نجاح برنامج اإلدارة المدرسية وبدرجة مرتفعة مف (جودة المعمومات ،جودة
استخداـ البرنامج ،رضا المستخدـ).
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البرنامج

 ارتفاع تأثير استخداـ برنامج اإلدارة المدرسية في تحسيف أداة اإلدارة المدرسية في و ازرة التربية والتعميـ
العالي بمحافظة غزة.
.5دراسة (النسور،آخرون:)2015 ،بعنوان :فاعمية نظم المعمومـات اإلداريـة وأثرىـا فـي اتخـاذ القـ اررات دراسـة
ميدانية عمى المؤسسات الصحفية األردنية.

أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى أثر فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في عممية اتخاذ الق اررات في المؤسسات الصحفية األردنية.

منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف فئة متخذي الق اررات في أربع مؤسسات صحفية (الرأي ،الدستور ،العرب اليوـ ،الغد)

وعدده ( .)260حيث بمغ حجـ العينة ( ،)126وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:


ارتفاع فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في المؤسسات الصحفية األردنية.



جاءت تصورات المبحوثيف لعممية اتخاذ الق اررات بدرجة متوسطة.



وجود أثر ذي داللة إحصائية في اتجاىات المبحوثيف حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وعممية

اتخاذ الق اررات يعزى لممتغيرات الديموغرافية والوظيفية.

.6دراسة (قـديح:)2015 ،بعنـوان :مـدى تـأثير نظـم المعمومـات اإلداريـة عمـى تطبيـق االسـتراتيجية مـن وجيـة
نظر اإلدارة العميا في المصارف العاممة في قطاع غزة.

أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى مدى تأثير نظـ المعمومات اإلدارية عمى تطبيؽ االستراتيجية في المصارؼ العامة في قطاع غزة.
منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف اإلدارة العميا(مدير فرع -نائب مدير عاـ -نائب مدير فرع -مراقب مصرؼ) في

المصارؼ العاممة في محافظات قطاع غزة البالغ ) (74فرداً وبمغت عينة الدراسة( )63فرداً مف مجتمع الدراسة،

وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:


وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تنفيذ اإلستراتيجية ومتطمبات نظـ المعمومات اإلدارية.



وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتطمبات المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى تنفيذ اإلستراتيجية في

المصارؼ العامة في قطاع غزة.

.7دراسة(الوادية:(2015،بعنوان:عالقة نظم المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية دراسة حالة :وزارة

التربية والتعميم العالي– قطاع غزة.
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أىم أىداف الدراسة:
التعرؼ عمى العبلقة بيف نظـ المعمومات اإلدارية وجودة الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في
قطاع غزة مف خبلؿ التعرؼ عمى واقع جودة الق ار ارت اإلدارية في الو ازرة .

منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف فئة متخذي القرار ،اإلدارييف العامميف في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع
غزة (رئيس قسـ ،مدير دائرة ،مدير عاـ ،نائب مدير عاـ ،وكيؿ الو ازرة) ويقدر عددىـ ( .)247وكانت عينة

الدراسة عينة طبقية مسحية شاممة  ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:

 وجود عبلقة بيف جودة الق اررات اإلدارية ونظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي في
قطاع غزة .

 بينت الدراسة أف نظـ المعمومات اإلدارية مطبقة بنسبة كبيرة في و ازرة التربية والتعميـ العالي  -قطاع غزة.
 وجود اىتماـ ومساندة كبيريف مف قبؿ اإلدارة العميا في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.

.8دراسة (:)Eshraghi & other,2015بعنوان :تأثير نظم المعمومات اإلدارية عمى اإلنتاجية في الكميات
والمجموعات والمكاتب في التربية البدنية والعموم الرياضية في جامعات أصفيان اإلسالمية ،آ از-إيران.

Effect of Management Information Systems on Productivity in Faculties, Groups and offices
of physical education and sport sciences in Esfahan Islamic Azad Universities

أىم أىداف الدراسة:

دراسة تأثير نظـ المعمومات اإلدارية لئلنتاجية وعناصرىا مثؿ(سرعة العمؿ ،تكمفة العمؿ ،دقة العمؿ ،اإلشراؼ
وتحسيف التحكـ والمراقبة ،تحسيف التخطيط ،تحسيف اتخاذ الق اررات) ،في جامعات آزاد اإلسبلمية في محافظة

أصفياف.

منيجية الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف المدارس والمجموعات ومكاتب التربية البدنية في جامعة آزاد في مقاطعة أصفياف

وبمغ حجـ العينة ( ،)202وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في كؿ مف األبعاد التالية :الدقة في أداء العمؿ ،التحكـ ،اتخاذ القرار،
تبعاً لممتغيرات الديموغرافية.

 ىناؾ درجة تأثير كبيرة لمتدريب عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مجاؿ الرياضة عمى فعالية
أساتذة التربية البدنية في جامعات أصفياف.
 .9دراست (:)Munirat ,2014بعُواٌ :أثر َظى انًعهوياث اإلدارٌت عهى أداء يُظًاث األعًال فً ٍَجٍرٌا.
The Impact of Management Information System (MIS) on the Performance of Business
Organization in Nigeria.
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أىم أىداف الدراسة:
التعرؼ عمى تأثير نظاـ المعمومات اإلدارية بشكؿ نقدي عمى أداء الشركات.

منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة أبوجا شماؿ نيجيريا .حيث بمغ حجـ

العينة ( ،)120وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.
أىم نتائج الدراسة:

 ىناؾ حواجز ومعيقات كثيرة تعوؽ نمو وتطوير نظـ المعمومات اإلدارية في نيجيريا عمى مدى السنوات
الماضية.

 أداء وفعالية عممية نظـ المعمومات اإلدارية في نيجيريا كانت منخفضة بشكؿ كبير عمى الرغـ مف
اختبلؼ السياسات الحكومية والتنظيمية عمى نظـ المعمومات اإلدارية حوؿ كيفية تطوير العممية في تعزيز

قدرات تنظيـ األعماؿ التجارية.

 .10دراسة ( :)Ensour,2014بعنوان :أثر نظم المعمومات اإلدارية التكنولوجية عمى جودة الخدمة المدركة في
جامعة تبوك.

The Impact of Management Information Systems(MIS)technologies on the quality of services
provided at the university of tabuk

أىم أىداف الدراسة :تحميؿ وقياس أثر استخداـ نظـ المعمومات اإلدارية في جودة الخدمات التي تقدميا
الجامعة.

منيجية الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف عدد( )463فردًا مف العامميف في جامعة تبوؾ ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي

التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:
 إدراؾ العامميف في الجامعة لنظاـ المعمومات اإلدارية كاف عمى مستوى عاؿ.

 المتغيرات(األجيزة والبرامج ،األمف ،سيولة االستخداـ) ليا تأثير عمى جودة الخدمات.
 .11دراسة ( )Gharaibeh & Malkawi ,2013بعنوان:
The Impact of Management Information Systems on the Performance of Governmental
Organizations- Study at Jordanian Ministry of Planning

أثر نظم المعلومات اإلدارية على أداء األجهزة الحكومية -دراسة حالة وزارة التخطيط األردنية
أىم أىداف الدراسة:
 التعرؼ عمى أثر نظـ المعمومات اإلدارية عمى أداء األجيزة الحكومية.

 تحديد مستوى نظـ المعمومات اإلدارية وتحديد مستوى أداء الموظؼ في األجيزة الحكومية خاصة في
و ازرة التخطيط األردنية.
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منيجية الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف عينة مف موظفي المنظمات الحكومية في األردف وبمغ عددىا( )89مف موظفي و ازرة
التخطيط األردنية  ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:

ىناؾ عبلقة قوية بيف نظـ المعمومات اإلدارية وتحسيف األداء داخؿ المؤسسات الحكومية.

.12دراسة ( :)Almashaqba,2013بعنوانَ :ظى انًعهوياث اإلدارٌت ودورها فً إدارة انجودة انشايهت دراست
فً انًُطقت انصُاعٍت فً انًفرق -األردٌ.
Management Information Systems and their role in Total Quality Management

أىم أىداف الدراسة:
 التعرؼ عمى أثر نظـ المعمومات اإلدارية في إدارة الجودة الشاممة.
 تحديد أبعاد الجودة الشاممة وأثرىا عمى اإلدارة .

منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف عدد( )97فردًا مف مختمؼ المستويات اإلدارية  ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي

التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:
 وجود تأثير لنظاـ المعمومات عمى األداء.

 وجود تأثير لنظاـ المعمومات عمى االعتمادية.

.13دراسة(ىاشم:)2013،بعنوان :أثر كفاءة نظم المعمومات اإلدارية في تحسين فاعمية صنع واتخاذ
الق اررات -حالة تطبيقية عمى البنك اليمني الدولي.

أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى أثر كفاءة نظـ المعمومات اإلدارية في تحسيف فاعمية صنع واتخاذ الق اررات في المجاالت

االقتصادية المعروفة التي تعتمد عمى نظـ المعمومات في اإلدارية المؤسسية.

منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف كافة المستخدميف المصنفيف تحت فئات المديريف ،مديري الفروع واألقساـ،
المستخدميف لنظـ المعمومات في بنؾ اليمف الدولي البالغ عددىـ ( ،)70حيث بمغ حجـ العينة ( ،)60وتـ

استخداـ المنيج الوصفي.

أىم نتائج الدراسة:

 وجود أثر ذي داللة إحصائية لكفاءة نظـ المعمومات اإلدارية في فاعمية صنع الق اررات بدرجات مختمفة.
 كانت تصورات المبحوثيف لكفاءة نظـ المعمومات اإلدارية في البنؾ الدولي في اليمف مرتفعة.

.14دراسة(عطاونة:)2012 ،بعنوان :تحميل واقع نظم المعمومات اإلدارية ودورىا في صناعة القرار ،في وزارة
التربية والتعميم العالي الفمسطينية.
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أىم أىداف الدراسة:
التعرؼ عمى مدى توفر البنية التحتية لنظـ المعمومات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية
والمعيقات التي تحد مف دور نظـ المعمومات اإلدارية في صناعة القرار.

منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الموظفيف والموظفات في و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية ممف يحمموف
المسميات اإلدارية (مدير عاـ ،مدير ،رئيس قسـ ،رئيس شعبة ،موظؼ إداري) .حيث بمغ حجـ العينة (،)340

وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:

 الدرجة الكمية لواقع نظـ المعمومات اإلدارية كانت مرتفعة بشكؿ عاـ.
 أكثر أبعاد نظـ المعمومات اإلدارية تطبيقا ىي توفر البنية التحتية لنظـ المعمومات اإلدارية وبدرجة
مرتفعة ،يمييا بعد جودة المعمومات بدرجة مرتفعة.

 أجاب المبحوثوف وبدرجة كبيرة عمى أف نظـ المعمومات اإلدارية ىي أفضؿ وسيمة إلنجاح صناعة القرار.

 ىناؾ العديد مف المعيقات التي تحد مف دور نظـ المعمومات اإلدارية أىميا عدـ وجود سياسة مشتركة بيف
اإلدارات لتنفيذ تبادؿ المعمومات.

.15دراسة (:)Nowduri,2011بعنوان :نظم المعمومات اإلدارية واتخاذ الق اررات التجارية( :مراجعة  ،التحميل ،
والتوصيات).

(Management Information System and Business Decision Making: Review), Analysis ،and
Recommendations

أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى دور نظـ المعمومات اإلدارية عمى القدرة باتخاذ الق اررات في األعماؿ التجارية.
تناقش الدراسة القيود والتحديات التي تواجو نظـ المعمومات اإلدارية في عممية صنع القرار

أىم نتائج الدراسة:

 الطبيعة الديناميكية لنظـ المعمومات اإلدارية تجعؿ مف الصعب بالنسبة لبعض المنظمات القدرة عمى
مواكبة المبادئ واالستراتيجيات والمقترحات.

 الحاالت المختمفة لعممية اتخاذ القرار تفرض تحديات لنظـ المعمومات اإلدارية في قدرتيا عمى التكيؼ
والوفاء بالمتطمبات.

 تحتاج نظـ المعمومات اإلدارية لكثير مف الخبرات ،األمر الذي تفتقر إليو العديد مف المنظمات.
.16دراسة(عاشور،وآخرون:)2010،بعنوان:فاعمية استخدام نظم المعمومات اإلدارية في الجامعات األردنية
الحكومية في تحسين األداء المؤسسي.
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أىم أىداف الدراسة:
الكشؼ عف فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في الجامعات األردنية الحكومية في تحسيف األداء المؤسسي مف
وجية نظر القادة األكاديمييف واإلدارييف.

منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع القادة األكاديمييف واإلدارييف في الجامعات األردنية الحكومية التالية(:جامعة
اليرموؾ ،جامعة العموـ والتكنولوجيا ،جامعة آؿ البيت) والبالغ عددىـ ( ،)223وتـ استخداـ المنيج الوصفي

التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:
 فاعمية استخداـ نظـ المعمومات اإلدارية في الجامعات األردنية الحكومية بدرجة مرتفعة في المجاالت
كافة واألداة ككؿ ،وجاء مجاؿ األجيزة والمعدات واألدوات المستخدمة في النظاـ بدرجة فاعمية متوسطة.

 دور نظـ المعمومات اإلدارية في تحسيف مستوى األداء المؤسسي داخؿ الوحدات اإلدارية جاء بدرجة
مرتفعة في المجاالت ككؿ واألداة ككؿ.

 نظـ المعمومات اإلدارية بحاجة لكثير مف الخبرات ،األمر الذي تفتقر إليو العديد مف المنظمات.

.17دراسة (:)Ajayi & others,2007بعنوان :استخدام نظم المعمومات اإلدارية في عممية صنع الق اررات
اإلدارية :جامعة نيجيريا

The Use of management information systems in Decision Making in the South - West
Nigerian Universities

أىم أىداف الدراسة:
التعرؼ عمى عبلقة نظـ المعمومات اإلدارية في عممية صنع الق اررات اإلدارية عمى المدى البعيد.

منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث في الدراسة المنيج الوصفي ،وتكونت العينة مف ( )600فرد ،منيـ ( )400فرد ممف يشغموف
مناصب إدارية ،و( )200فرد مف كبار الموظفيف اإلدارييف.

أىم نتائج الدراسة:

 أف نظـ المعمومات اإلدارية ال تستخدـ بالشكؿ المطموب في عممية صنع القرار في عممية التخطيط عمى
المدى طويؿ األجؿ.

 وجود اختبلؼ في نظـ المعمومات اإلدارية التخاذ الق اررات بشأف الميزانية بيف الجامعات والدولة االتحادية
لصالح الجامعات.

 3.3الدراسات المتعمقة بإدارة األزمات:

 .1دراسة (خميفة:)2018،بعنوان :أثر التخطيط االستراتيجي عمى إدارة األزمات في البنوك التجارية في ليبيا.
أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى أثر التخطيط االستراتيجي عمى إدارة األزمات في البنوؾ التجارية الميبية.
71

منيجية الدراسة:
استخدـ الباحث في الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت العينة مف ( )160موظفاً في ( )10بنوؾ تجارية

في ليبيا.

أىم نتائج الدراسة:
وجود مستوى عاؿ مف التخطيط االستراتيجي وادارة األزمات لدى البنوؾ التجارية في ليبيا.

 .2دراسة (عبدهللا:)2018 ،بعنوان :اإلستراتيجية الوطنية إلدارة األزمات والكوارث وأثرىا عمى األمن الوطني

األردني ،دراسة حالة المركز الوطني األردني لألمن وادارة األزمات .2010-2018

أىم أىداف الدراسة:

 التعرؼ عمى اإلجراءات التي تؤدييا مؤسسات الدولة مف أجؿ إدارة األزمات.
 التعرؼ عمى أسموب إدارة األزمات في المممكة األردنية الياشمية.

 التعرؼ عمى دور األجيزة المختصة في الدولة لمتعاوف فيما بينيا لمواجية األزمات والكوارث.

منيجية الدراسة:

اعتمد الباحث عدة مناىج منيا المنيج االستنباطي واالستقرائي لتحديد محاور الدراسة وصياغة فرضياتيا ،

والمنيج الوصفي التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:

 وجود استراتيجية وطنية إلدارة األزمات والكوارث في األردف.
 قياـ المركز الوطني األردني لؤلمف وادارة األزمات بوضع االستراتيجيات المتعمقة بإدارة األزمات
والكوارث.

 قياـ المركز الوطني األردني بأداء الوظائؼ والمياـ المكمؼ بيا في الوقت الحالي خبلفاً لما سمؼ،
مستفيداَ مف التقنيات وتكنولوجيا المعمومات ،واتباع األساليب الحديثة في مواجية األزمات.

.3دراسة (جعفر:)2017 ،بعنوان :أثر التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات.

أىم أىداف الدراسة:

 التعرؼ عمى أثر التخطيط االستراتيجي في التقميؿ مف األزمات التي تواجو الموظفيف في المؤسسات
العامة ،والتعرؼ عمى أىمية التخطيط االستراتيجي وأبعاده باإلضافة إلى عناصر التخطيط االستراتيجي

الفعاؿ.

 التعرؼ عمى العوامؿ التي يجب االىتماـ بيا مف قبؿ اإلدارة والتي تساعد في التخفيؼ مف آثار األزمات.

منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع موظفي المديريات العامة لمتربية والتعميـ في سمطنة عماف والذيف يشغموف
وظائؼ (مدير عاـ ،نائب مدير عاـ ،مدير دائرة ،نائب مدير دائرة ،رئيس قسـ) وعدده ( ،)401حيث بمغ حجـ

العينة ( )89مف أصحاب المناصب المذكورة سابقاً بمحافظة مسقط والمنطقة الداخمية ،وتـ استخداـ المنيج
الوصفي التحميمي.
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أىم نتائج الدراسة:
 التخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة يساىـ في التقميؿ مف المشكبلت المحتممة.
 قمة إشراؾ الموظفيف في التخطيط االستراتيجي تعتبر عقبة في حؿ المشكبلت.

 التخطيط االستراتيجي يوفر معمومات تفيد في اتخاذ الق اررات وحؿ المشكبلت ،ويزيد مف وضوح رؤية
العامميف في إدارة األزمات.

 .4دراسة(الممفي:)2017،بعنوان :واقع تطبيق األزمات في المستشفيات الحكومية الكويتية.

أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى واقع تطبيؽ إدارة األزمات لدى المديريف ،ونوابيـ ،ورؤساء األقساـ في المستشفيات الحكومية

الكويتية.

منيجية الدراسة:
استخدـ الباحث في الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت العينة مف ( )160موظفاً مف أصحاب المناصب

اإلدارية (مدير ،نائب مدير ،رئيس قسـ) في المستشفيات الحكومية الكويتية.

أىم نتائج الدراسة:

 مستوى تطبيؽ إدارة األزمات لدى المديريف ،ونوابيـ ،ورؤساء األقساـ في المستشفيات الحكومية الكويتية
كاف مرتفعاُ.

 عدـ وجود فروقات في إجابات المبحوثيف في إدارة األزمات تعزى لممتغيرات الديموغرافية(الجنس،
العمر ،الخبرة ،المستوى التعميمي ،المسمى الوظيفي).

 .5دراسة (المييرات:)2017،بعنوان :أثر المرونة االستراتيجية عمى االستعداد إلدارة األزمات في شركات
تكنولوجيا المعمومات األردنية.

أىم أىداف الدراسة:

قياس أثر المرونة اإلستراتيجية بأبعادىا(مرونة الموارد ،مرونة القدرات) ،عمى االستعداد إلدارة األزمات
بأبعادىا(إدراؾ األزمة وبناء خطة موقفية ،إعداد فريؽ مدرب وبرنامج إدارة األزمة) في شركات تكنولوجيا

المعمومات األردنية.
منيجية الدراسة:

تكوف مجتمع الدراسة مف شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في األردف والبالغ غددىا ( )220شركة،
بحيث تـ اختيار عينة عشوائية مكونة مف ( )163استبانة وزعت عمى الموظفيف(مدير ،نائب مدير ،رئيس قسـ)،

وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:

وجود أثر ذي داللة إحصائية عمى المرونة االستراتيجية بأبعادىا(مرونة الموارد ،مرونة القدرات) ،عمى االستعداد
إلدارة األزمات بأبعادىا(إدراؾ األزمة وبناء خطة موقفية ،إعداد فريؽ مدرب وبرنامج إدارة األزمة) في شركات

تكنولوجيا المعمومات األردنية.
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 .6دراسة (زنداح ،وآخرون:)2016 ،بعنوان:أثر القيادة المميمة في إدارة األزمات :دراسة تطبيقية عمى و ازرة
الصحة الفمسطينية -قطاع غزة.

أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى أثر القيادة المميمة في إدارة األزمات في و ازرة الصحة بقطاع غزة.
منيجية الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع موظفي و ازرة الصحة في قطاع غزة .وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي

أىم نتائج الدراسة:

وجود تأثير جوىري ألبعاد القيادة المميمة بأبعادىا عمى كؿ مرحمة مف مراحؿ إدارة األزمات.
.7دراسة(:)Mwaiwa & Odiya,2015بعنوان :التأثير االستراتيجي إلدارة األزمات عمى استمرارية إدارة األعمال
في الشركات ،دراسة حالة بنك إكيتول ،كينيا.

The Strategic Effect of Crisis Management on Business Continuity Management in
Corporate Organizations: A Case of Equitol Bank. Kenya.

أىم أىداف الدراسة:
التعرؼ عمى استراتيجيات إدارة األزمات في المنظمات التجارية ،والكشؼ عف أثر ىذه االستراتيجيات عمى

استم اررية إدارة العمؿ واألداء في البنوؾ.
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج التحميمي ،واالستبانة أداة لمدراسة.
أىم نتائج الدراسة:

 المنظمات التي يوجد لدييا خطط متقنة ومعدة مسبقاً إلدارة األزمات يكوف أداؤىا أفضؿ في التعامؿ مع
استمرارية العمؿ لدييا.

 يوجد أُثر ذو داللة إحصائية الستراتيجية إدارة األزمات عمى إدارة استم اررية العمؿ واألداء لممنظمة.

 يوجد معرفة سابقة عند حدوث األزمة لدى الموظفيف ،بخطط استم اررية العمؿ وىياكؿ برامج االتصاالت
المناسبة.
( .8الخطيب:)2015،بعنوان :ميارات القيادة اإلستراتيجية وعالقتيا بإدارة األزمات دراسة ميدانية عمى الييئات

المحمية الفمسطينية في محافظات غزة.
أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى ميارات القيادة اإلستراتيجية وعبلقتيا بإدارة األزمات في الييئات المحمية الفمسطينية في محافظات

غزة .
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منيجية الدراسة:
استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،واعتمد الباحث أسموب الحصر الشامؿ لجميع الموظفيف مف مسمى
وظيفي رئيس قسـ فأعمى ،وبمغ حجـ العينة ( ،)192وشممت الدراسة جميع الييئات المحمية الكبرى في

محافظات غزة وىي(:جباليا ،غزة ،دير البمح ،خانيونس ،رفح).

أىم نتائج الدراسة:

 وجود درجة عالية مف الموافقة عمى فقرات إدارة األزمات مف قبؿ أفراد الدراسة.

 وجود عبلقة إيجابية بيف توفر ميارات القيادة االستراتيجية ( الذاتية ،الفنية ،الفكرية ،اإلدارية) وادارة
األزمات في الييئات المحمية بمحافظات غزة.

.9دراسة (أبو سموت:)2015 ،بعنوان :رأس المال الفكري في إدارة األزمات الصحية في وزارة الصحة

الفمسطينية.

أىم أىداف الدراسة:
 الكشؼ عف واقع رأس الماؿ الفكري بو ازرة الصحة الفمسطينية واظيار إدارة األزمات فييا.
 توضيح طبيعة العبلقة بيف رأس الماؿ الفكري وادارة األزمات الصحية .

منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف الموظفيف بالدرجات الوظيفية العميا بالو ازرة،
وتـ أخذ عينة عشوائية طبقية حجميا ( )274مف موظفي اإلدارات العامة والوحدات األكثر تأث اًر باألزمات في

و ازرة الصحة الفمسطينية.

أىم نتائج الدراسة:

 الدرجة الكمية لمجاؿ إدارة األزمات في و ازرة الصحية الفمسطينية جاءت بدرجة متوسطة.

 بينت الدراسة أف رأس الماؿ الفكري بو ازرة الصحة بمكوناتو الثبلثة(رأس الماؿ البشري ،رأس الماؿ
الييكمي ،رأس ماؿ العبلقات) ،موجود بدرجة جيدة واحتؿ محور رأس الماؿ البشري المرتبة األولى واحتؿ

محور رأس الماؿ العبلقات المرتبة األخيرة.

.10دراسة (نصر :)2014،بعنوان :واقع إدارة األزمات ،وسبل تطويرىا في وزارة الداخمية واألمن الوطني بقطاع
غزة.

أىم أىداف الدراسة:
التعرؼ عمى واقع إدارة األزمات ،وسبؿ تطويرىا في و ازرة الداخمية واألمف الوطني بقطاع غزة.

منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف عينة عشوائية حجميا ( )206فردا مف

العامميف في و ازرة الداخمية واألمف الوطني.

أىم نتائج الدراسة:

لدى و ازرة الداخمية واألمف والوطني في قطاع غزة المقدرة عمى إدارة األزمات بدرجة جيدة.
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.11دراسة(أبو حجير:)2014،بعنوان :القيادة االستراتيجية ودورىا في إدارة األزمات:دراسة تطبيقية عمى
المؤسسات الحكومية الفمسطينية.

أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى ممارسات القيادة االستراتيجية ودورىا في إدارة المخاطر واألزمات في المؤسسات الحكومية
الفمسطينية.

منيجية الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف القيادة اإلدارية في المؤسسات الحكومية الفمسطينية وعدده ( .)2682حيث بمغ حجـ

العينة ( ،)391وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي لمدراسة.

أىم نتائج الدراسة:

 توصمت الدراسة إلى أف ممارسات القيادة االستراتيجية مطبقة في المؤسسات الحكومية بنسب متوسطة،
وادارة المخاطر واألزمات مطبقة في المؤسسات الحكومية بنسبة متوسطة وطغى عمييا األسموب العبلجي

أكثر مف الوقائي.

 توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباط طردية قوية بيف ممارسات القيادة االستراتيجية وادارة المخاطر
واألزمات وىو ما يعزز دور القيادة االستراتيجية في إدارة المخاطر واألزمات.
.12دراسة (أبو طو:)2013 ،بعنوان :نموذج مقترح لمعالقة بين إدارة المعرفة وادارة األزمات.
أىم أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى الدور الذي تمعبو إدارة المعرفة في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة لمواجية
األزمات وكيفية إداراتيا.
منيجية الدراسة:

تـ اختيار عينة عشوائية قواميا( )384مف موظفي المستشفيات الحكومية ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي

التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:
 وجود اختبلفات جوىرية بيف إدارة المستشفيات محؿ الدراسة في إدراكيا ألبعاد إدارة األزمات لمبعديف
(الموارد واإلمكانات البلزمة لمواجية األزمات ،والقدرة عمى مواجية األزمات).

 بينما ال توجد فروؽ جوىرية بيف إدارة المستشفيات في إدراكيا ألبعاد إدارة األزمات في التخطيط
واالستعداد لؤلزمات.

 عدـ وجود عبلقة بيف القدرة عمى مواجية األزمات كأحد أبعاد إدارة األزمات وكؿ متغيرات الدراسة.

 .13دراسة (زيادة:)2012 ،بعنوان :أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة عمى
إدارة األزمات.
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أىم أىداف الدراسة:
التعرؼ عمى أىمية تنمية الموارد البشرية واستخداـ نظـ االتصاالت الفاعمة ،والميارات القيادية إلدارة األزمة
والمقدرة عمى تكويف فريؽ إلدارة األزمات.

منيج الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،حيث بمغ مجتمع الدراسة ( )110موظؼ.

أىم نتائج الدراسة:

 تنمية ميارات التخطيط واالتصاالت ،وتنمية وتعزيز ميارات القيادة ،وتعزيز ميارات فريؽ العمؿ ليا أثر
مباشر عمى مقدرة وكفاءة المؤسسات الدولية عمى إدارة األزمات بشكؿ عاـ.

 المؤسسات تيتـ بتدريب العامميف وتنمية الميارات البلزمة لدييـ لرفع قدرتيـ عمى إدارة األزمات.

.14دراسة (جاسم :)2011،بعنوان :دراسة تحميمية لواقع إدارة األزمات في وزارتي الصحة والداخمية في
العراق – دراسة مقارنة.
أىم أىداف الدراسة:

معرفة واقع إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية في العراؽ مف خبلؿ دراسة وتحميؿ ىذا الواقع في و ازرتي

الصحة والداخمية.
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف المديريف والمديرات ( وكيؿ و ازرة  ،مدير
عاـ ،مدير ونائب مدير ،أو ما يعادليا) ،الذيف يعمموف في المقرات الرئيسة والفرعية ،وبمغ عددىـ في و ازرة

الصحة ( ،)224وفي و ازرة الداخمية ( ،)197وتـ أخذ عينة عشوائية حجميا ( )161في و ازرة الصحة ،و()139
في و ازرة الداخمية .

أىم نتائج الدراسة:
 االستعدادات لمواجية األزمات غير كافية قبؿ وقوع األزمات  ،وغير مناسبة لمو ازرتيف.
 االستعدادات حاؿ وقوع األزمات أفضؿ ولكف بنسب متوسطة.

 االستعدادات كانت سمبية في مرحمة مابعد األزمة في و ازرة الصحة  ،ومتوسطة في و ازرة الداخمية.
.15دراسة(:)Unlu,2010بعنوان إدارة األزمات والكوارث في تركيا :مدى الحاجة لنظام إدارة أزمات موحد
Disaster and crisis management in Turkey: A need for a unified crisis management system.
أىم أىداف الدراسة:
توضيح مدى تطور وقدرة أنظمة إدارة األزمات والكوارث لدى الحكومة والنظاـ التركي.

منيجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة في جمع المعمومات المتعمقة بيا مف خبلؿ الدراسات السابقة باإلضافة إلى الصحؼ والوثائؽ

الرسمية والقوانيف .
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أىم نتائج الدراسة:
 ىناؾ مشكمة كبيرة في التنسيؽ حيث ال توجد آلية واضحة لمتعاوف والتنسيؽ بيف الجيات العاممة في إدارة
األزمات والكوارث.

 ال يوجد استفادة مف التجارب السابقة لؤلزمات والكوارث.

 .16دراسة (أبو عزيز:)2010،بعنوان :معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفمسطينية في ظل الحصار
دراسة حالة قطاع غزة.
أىم أىداف الدراسة:

 التعرؼ عمى أىـ المعوقات ،والصعوبات التي واجيت و ازرة الصحة خبلؿ إدارتيا لؤلزمات في قطاع غزة
في ظؿ الحصار.

 مدى تأثير المعوقات عمى جاىزية و ازرة الصحة لمتعامؿ مع األزمات.

منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في و ازرة الصحة البالغ

عددىـ( )920فرداً ،حيث تـ اختيار عينة عشوائية بسيطة مقدارىا( )320فرداً.
أىم نتائج الدراسة:

 يتوفر لدى و ازرة الصحة ىيكؿ تنظيمي إلدارة األزمات بدرجة تتجاوز الحد المطموب بنسبة قميمة جداً.
 يتوفر لدى و ازرة الصحة التخطيط ودرجة مقبولة مف المعمومات إلدارة األزمات في ظؿ الحصار.

.17دراسة (:)Nilsson,2010بعنوان :تصورات قيادة ومسئولي البمديات حول ضعف قدرات بمدياتيم في إدارة
األزمات في البمديات المحمية – السويد.

'What's the Problem? Local Officials' Conceptions of Weaknesses in their Municipalities
Crisis Management Capabilities

أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى تصورات قيادة البمديات حوؿ ضعؼ قدرات بمدياتيـ في إدارة األزمات في سبع بمديات سويدية.

أىم نتائج الدراسة:

 أىمية مشاركة المسئوليف في تحميؿ وتقييـ قدرات بمدياتيـ في إدارة األزمات المختمفة التي تتعرض ليا
بمدياتيـ في مرحمة ما قبؿ األزمة ،مف خبلؿ تحديد أدوارىـ وتحديد المشاكؿ التي تواجييـ في إدارة

األزمات.

 مقارنة عدد المرات التي قد تتوافؽ المشاكؿ مع العناصر المختمفة المرتبطة وعمميات إدارة األزمات
المختمفة.

 .18دراسة ) :)Scholtens,2008بعُواٌ :آليات التعاون في إدارة األزمات والكوارث في ىولندا
Controlled Collaboration in Disaster and Crisis Management in the Netherlands
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أىم أىداف الدراسة:
التعرؼ عمى آليات التعاوف في إدارة األزمات والكوارث في ىولندا ،وىي مسئولية الييئات المحمية
أىم نتائج الدراسة:

 الممارسات التي تنتيجيا الييئات المحمية خبلؿ إدارة األزمة تبيف أف ىناؾ ضعفاً في التنسيؽ المركزي
بيف الجيات ذات العبلقة خبلؿ المرحمة الحادة مف وقوع األزمة.

 ضعؼ السيطرة عمى التعاوف بيف الجيات ذات العبلقة الحادة مف وقوع األزمة وأف ىذا التعاوف ال يتحقؽ
إال بطريقة غير مباشرة عف طريؽ التعاوف في المرحمة التحضيرية لؤلزمة.

 الممارسة تبيف أنو في المرحمة التحضيرية يتـ التعاوف بيف المنظمات ذات العبلقة في مجاؿ إدارة األزمات
وذلؾ عمى أساس اإلجراءات الطوعية مف ىذه المنظمات.
 3.4الدراسات المتعمقة بالعالقة بين نظم المعمومات اإلدارية وادارة األزمات:

 .1دراسة (العرقان:)2018،بعنوان :فاعمية نظم المعمومات اإلدارية وأثرىا في إدارة األزمات في البنوك

التجارية األردنية.

أىم أىداف الدراسة:
تحميؿ أثر فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية بأبعادىا المتمثمة ب (رضا المستخدـ النيائي ،مبلءمة النظاـ

لممستويات اإلدارية ،االستجابة لممتغيرات المستجدة ،أمف المعمومات ،سرعة اتخاذ الق اررات) ،عمى إدارة األزمات

في البنوؾ التجارية األردنية.

منيجية الدراسة:

تـ أخذ عينة مبلئمة مف مجتمع الدراسة والذي استيدؼ المديريف في البنوؾ التجارية األردنية ،واستخدمت

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:

وجود أثر داؿ إحصائيا لجميع أبعاد فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية (رضا المستخدـ النيائي ،مبلءمة النظاـ
لممستويات اإلدارية ،االستجابة لممتغيرات المستجدة ،أمف المعمومات ،سرعة اتخاذ الق اررات) ،عمى إدارة األزمات

في البنوؾ التجارية األردنية.

 .2دراسة(عبد العال :)2017،بعنوان :إدارة األزمات وأثرىا عمى جودة الق اررات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية

االجتماعية بالمحافظات الجنوبية.
أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى إدارة األزمات ،وأثرىا عمى جودة الق اررات اإلدارية بو ازرتي العمؿ والتنمية االجتماعية بالمحافظات

الجنوبية ،تبعاً لمراحميا الخمس ( مرحمة االكتشاؼ المبكر ،مرحمة االستعداد والوقاية ،مرحمة احتواء األضرار،
مرحمة استعادة النشاط ،مرحمة التعمـ).
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منيجية الدراسة:
استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ اختيار مجتمع الدراسة مف موظفي و ازرتي العمؿ والتنمية
االجتماعية الذيف يشغموف الوظائؼ اإلشرافية والذي بمغ عددىـ ( ،)116واستخدـ الباحث أسموب المسح الشامؿ

أىم نتائج الدراسة:

 ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ المبحوثيف عمى توافر نظاـ إلدارة األزمات في وزراتي العمؿ والتنمية
االجتماعية بمحافظات قطاع غزة.

 ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ المبحوثيف لجودة الق اررات اإلدارية في وزراتي العمؿ والتنمية
االجتماعية في محافظات غزة.

 توجد عبلقة ارتباطيو طردية قوية ذات داللة إحصائية بيف مراحؿ إدارة األزمات وجودة الق اررات اإلدارية
بو ازرتي العمؿ والتنمية االجتماعية .

 .3دراسة (زويمف:)2015 ،بعنوان :نجاح نظم المعمومات المحاسبية وأثره في مراحل إدارة األزمات.
أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى أثر نجاح نظـ المعمومات المحاسبية في إدارة األزمات التي تواجو البنوؾ التجارية العاممة في
األردف.

منيجية الدراسة:
شممت الدراسة عينة مكونة مف ( )10بنوؾ ،بمغ حجـ العينة التي استيدفت المديريف في اإلدارات العامة لمبنوؾ
( ،)108وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.

أىم نتائج الدراسة:

 وجود أثر داؿ إحصائيا لنجاح نظـ المعمومات المحاسبية (مجمؿ مؤشراتو) في كؿ بعد مف أبعاد إدارة
األزمات (مراحؿ إدارة األزمات).

 ىناؾ أثر ذي داللة إحصائية لكؿ مؤشر مف المؤشرات التالية في كؿ مرحمة مف مراحؿ إدارة األزمات:
جودة المعمومات ،وجودة النظاـ ،واستخداـ النظاـ.

 لـ يكف ىناؾ أثر داؿ إحصائيا لمؤشر رضا المستخدـ في ىذه المراحؿ.

 .4دراسة (المحاميد:)2011،بعنوان :أثر استخدام أنظمة المعمومات اإلدارية عمى فاعمية مراحل إدارة األزمة
دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية األردنية.

أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى أثر استخداـ أنظمة المعمومات اإلدارية في فاعمية مراحؿ إدارة األزمة في المصارؼ التجارية

األردنية.

منيجية الدراسة:

تكوف مجتمع الدراسة مف ( )590مبحوثاً ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي وتصميـ استبانة لغرض جمع

البيانات.
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أىم نتائج الدراسة:
 تصورات العامميف في المصارؼ التجارية األردنية ألبعاد استخداـ أنظمة المعمومات اإلدارية ذات مستوى
متوسط وأف تصوراتيـ لفاعمية مراحؿ إدارة األزمة ذات مستوى مرتفع.

 وجود أثر ألبعاد استخداـ أنظمة المعمومات اإلدارية في فاعمية مراحؿ إدارة األزمات ،وأف أبعاد استخداـ
أنظمة المعمومات اإلدارية تفسر بدرجة متوسطة التبايف في فاعمية مراحؿ إدارة األزمة.

 .5دراسة(العماج:)2010،بعنوان :دور نظم المعمومات اإلدارية في اتخاذ الق اررات في أثناء األزمات المديرية

العامة لحرس الحدود -الرياض ،السعودية.
أىم أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى دور نظـ المعمومات اإلدارية في اتخاذ الق اررات في أثناء األزمات بالمديرية العامة لحرس الحدود.
منيجية الدراسة:

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الضباط العامميف في المديرية العامة لحرس الحدود في المممكة العربية
السعودية ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي ،واالعتماد عمى االستبياف كأداة لجمع بيانات الدراسة.

أىم نتائج الدراسة:

 موافقة أفراد الدراسة عمى أف ىناؾ أزمات تواجو المديرية العامة لحرس الحدود
 موافقة أفراد الدراسة بشدة عمى االحتياجات المعموماتية إلدارة أزمة قد تواجو حرس الحدود.

 موافقة أفراد الدراسة عمى أىمية نظـ المعمومات اإلدارية لترشيد عممية اتخاذ الق اررات في أثناء األزمات.

 موافقة أفراد الدراسة عمى أف ىناؾ معوقات تحد مف دور نظـ المعمومات اإلدارية في اتخاذ القرار في
أثناء األزمات.

 .6دراسة ):)Esbense & Krisciunas,2008بعُواٌ :تكنولوجيا المعمومات وادارة األزمات دراسة تطبيقية عمى

الشركات الصناعية ،في منطقة .oresundتركيا
أىم أىداف الدراسة:

Crisis Management & Information Technology

التعرؼ عمى كيفية تحضير المنظمات أنفسيا لؤلزمات التي تؤثر عمى نظـ المعمومات اإلدارية وماىية نوع

األزمات التي يعانوف منيا.
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ أسموب المقابمة حيث تـ مقابمة أربعة مديريف يعمموف في

مجاؿ تكنولوجيا المعمومات وعمموا في إدارة األزمات في ثبلثة مشاريع عالمية.

أىم نتائج الدراسة:

 وجود خبراء ومتخذي قرار في إدارة األزمات (فريؽ أزمات) يمكف أف يظير السيناريوىات المحكمة
وضرورة بناء الخطط لتمؾ السيناريوىات.
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 ضرورة توفر وسائؿ اتصاالت بديمة وتدريب المستخدميف مما يجعميـ يشعروف باألماف ويعرفيـ كيؼ
يعمموف في المواقؼ الحرجة.
.7دراسة (القطب ،الخشالي:)2007 ،بعنوان :فاعمية نظم المعمومات اإلدارية وأثرىا في إدارة األزمات دراسة
ميدانية في الشركات الصناعية األردنية.

أىداف الدراسة:

التعرؼ عمى مدى فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في إدارة الشركات الصناعية األردنية لؤلزمات التي تتعرض

ليا.

منيجية الدراسة:

تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ اختيار عينة مكونة مف ( )16شركة صناعية مف الشركات األردنية
وتـ تصميـ استبانة ليذا الغرض.

أىم نتائج الدراسة:

توصمت الدراسة إلى وجود تأثير لفاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في إدارة الشركات لؤلزمات التي تتعرض ليا
وأف أكثر العناصر تأثي ار ىي حجـ االستخداـ الذي كاف تأثيره عمى جميع مراحؿ إدارة األزمات باستثناء مرحمة

ما قبؿ األزمة.

 3.5التعميق عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية:
مف خبلؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة تـ مبلحظة قمة الدراسات التي درست فاعمية نظـ المعمومات
وأثرىا عمى تحسيف إدارة األزمات ،ولكف تـ مبلحظة أف معظـ الدراسات قد أكدت عمى أىمية إدارة األزمات

وأكدت أخرى عمى أىمية نظـ المعمومات اإلدارية وسيعقب الباحث بشكؿ عاـ عمى الدراسات السابقة ثـ سيقوـ

الباحث باستعراض أوجو التشابو واالختبلؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة والفجوة البحثية عمى النحو

التالي:

 3.5.1التعميق عمى الدراسات السابقة:
 تناولت دراسة (الموسوي )2016 ،معرفة العبلقة بيف نظـ المعمومات اإلدارية وجودة الخدمات الصحية ،حيثاش ػػتممت عم ػػى األبع ػػاد (مكون ػػات مادي ػػة ،أفػ ػراد ع ػػامميف ،بيان ػػات ،برمجي ػػات) وب ػػذلؾ تتف ػػؽ م ػػع د ارس ػػة (ق ػػديح

 )2015،التي تناولت تأثير نظـ المعمومات اإلدارية في تنفيذ االستراتيجية.

 اتفقػػت د ارسػػة (العطاونػػة  )2012،مػػع د ارسػػة ( )Ajayi&others,2007مػػف حيػػث تناوليػػا تػػأثير نظػػـ المعمومػػاتاإلدارية في عمميات صناعة واتخاذ الق اررات.
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 اختمفػػت د ارسػػة كػػؿ مػػف ( )Scholtens,2008ود ارس ػة (زيػػادة ،)2012 ،مػػف حيػػث طبيعػػة المؤسسػػات المحميػػةوالدوليػة فػي طػرؽ مواجيػة األزمػات .واتفقػت د ارسػتا ) ،(Nilsson, 2010) ، (Rahim,et al, 2012فػي الػدور

الذي تمعبو البمديات في مواجية األزمات.

 اقترح ػػت د ارس ػػة (أب ػػو ط ػػو :)2013 ،نموذجػ ػاً لمتع ػػرؼ م ػػف خبلل ػػو عم ػػى ال ػػدور ال ػػذي تمعب ػػو إدارة المعرف ػػة ف ػػيالمستشفيات الحكومية لمواجية األزمات وكيفية إدارتيا.

 رك ػ ػ ػػزت د ارس ػ ػ ػػة (خميف ػ ػ ػػة )2018،عم ػ ػ ػػى أث ػ ػ ػػر التخط ػ ػ ػػيط االس ػ ػ ػػتراتيجي ف ػ ػ ػػي إدارة األزم ػ ػ ػػات  ،بينم ػ ػ ػػا د ارس ػ ػ ػػة(عبدالعاؿ )2017،ركزت عمى إدارة األزمات وأثرىا عمى جودة الق اررات اإلدارية.
 اتفقت دراسة كؿ مف (زنداح ،وآخروف ، )2016 ،مع دراسة (أبو حجير ،)2014،ودراسة (الخطيب)2015،كبير في عمميات إدارة األزمات بمراحميا المختمفة.
دور اً
في أف لمقيادة المميمة واإلستراتيجية اً

 اعتمدت دراسة (عبد هللا )2018،عمى وضع تصور لبلستراتيجية الوطنية إلدارة األزمات والكوارث وأثرىا عمىاألمف الوطني األردني ،دراسة حالة المركز الوطني األردني لؤلمف وادارة األزمات.

 تناولت دراسة (زويمؼ )2015،العبلقة بيف نظـ المعمومات اإلدارية وأثرىا في مراحؿ إدارة األزمات ،وىذايتفؽ مع دراسة (الخشالي ،القطب )2007 ،التي تناولت العبلقة بيف نظـ المعمومات اإلدارية وادارة األزمات.

 اختمفػػت د ارسػػة (جاسػػـ ،)2011،ود ارسػػة ( )Unlu,2010فػػي تحديػػد طػػرؽ إدارة األزمػػات فػػي بعػػض اإلداراتالحكومية في كؿ مف العراؽ وتركيا.
 اىتمػػت د ارسػػة (المحاميػػد  )2011،بػػالتعرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ أنظمػػة المعمومػػات اإلداريػػة فػػي فاعميػػة م ارحػػؿإدارة األزمة في المصارؼ التجارية.

 ىذا وقد ىدفت دراسة (جعفػر )2017 ،التعػرؼ عمػى أثػر التخطػيط االسػتراتيجي فػي التقميػؿ مػف األزمػات التػيتواجػػو المػػوظفيف فػػي المؤسسػػات العامػػة ،بينمػػا ىػػدفت د ارسػػة ) )Almashaqba,2013إلػػى تحديػػد أبعػػاد الجػػودة

الشاممة وأثر نظـ المعمومات اإلدارية عمى تمؾ األبعاد.

 تناولت دراسة ) )Eshragh & other,2015تأثير نظـ المعمومات اإلدارية عمى اإلنتاجيػة فػي الكميػات والمكاتػبفػػي جامعػػة أصػػفياف ،ووضػػحت د ارسػػة ) )Munirat,2014أثررن َ ررى انًاهويرربث ا عاريررت هررم أعا يُ ًرربث

األ ًبل في َيجينيب ،كًب حطنقج عراست ( (Gharaibeh& Malkawi,2013إلى تػأثير نظػـ المعمومػات اإلداريػة

عمى أداء األجيزة الحكومية في و ازرة التخطيط األردنية.

 ىدفت دراسة (أبو حسنيف (2018 ،لمتعرؼ عمى أثر نظـ المعمومات اإلدارية في إدارة عبلقات البنوؾ العاممػةفي قطاع غزة.

 تبيف لمباحث ندرة الدراسات العربية التي تناولت عبلقة فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في تحسيف إدارةاألزمات في الو ازرات والمؤسسات الحكومية.

 ال توج ػػد أي ػػة د ارس ػػة تناول ػػت موض ػػوع فاعمي ػػة نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة وأثرى ػػا ف ػػي إدارة األزم ػػات ف ػػي القط ػػاعالحكومي الفمسطيني وخصوصا في وزراتي التنمية االجتماعية والعمؿ بمحافظات غزة.
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 3.5.2بيان أوجو التشابو واالختالف بين ىذه الدراسة و الدراسات السابقة:
سيسػػتعرض الباحػػث أوجػػو التشػػابو واالخ ػػتبلؼ بػػيف الد ارسػػة الحاليػػة والد ارس ػػات السػػابقة مػػف حيػػث (:الموض ػػوع،
المنيج  ،المكاف ،األدوات ،مجتمع الدراسة وعينتيا)

 .1من حيث الموضوع:

الحظ الباحث أف الدراسة الحالية تشترؾ مع الدراسات السابقة في تناوؿ موضػوع فاعمية نظم المعمومات اإلدارية

مث ػػؿ د ارس ػػة (النس ػػور،آخروف )2015 ،ود ارس ػػة ( )Taneja,2014ود ارس ػػة (عطاون ػػة )2012 ،ود ارس ػػة (عاش ػػور،
وآخػػروف )2010،ود ارسػػة (القطػػب ،الخشػػالي ،)2007 ،كمػػا وتشػػترؾ فػػي موضػػوع تحســـين إدارة األزمـــات مػػع

د ارس ػػة (زويم ػػؼ )2015 ،ود ارس ػػة (المحامي ػػد ،)2011،ود ارس ػػة (العم ػػاج )2010،ولق ػػد اختمف ػػت م ػػع الد ارس ػػات
السابقة التي تناولػت موضوع القيادة مثل دراسـة (زنػداح ،وآخػروف )2016 ،ود ارسػة (أبػو حجيػر )2014،ود ارسػة

( ،)Nilsson,2010ومػػف الد ارسػػات مػػف تنػػاوؿ موضػػوع جــودة الق ـ اررات اإلداريــة مثػػؿ د ارسػػة (عبػػدالعاؿ (2017،و
دراسة (الوادية.(2015،
 .2من حيث المنيج:

اتفقػػت الد ارسػػة مػػع العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي  ،واختمفػػت مػػع د ارسػػة
(الموسػػوي )2016 ،التػػي اسػػتخدمت المػػنيج االسػػتنباطي ،كمػػا اختمفػػت مػػع د ارسػػة ( )Ajayi&others,2007التػػي
استخدمت المنيج الوصفي فقط.
.3من حيث المكان:

طبقت الدراسات السابقة في أماكف متنوعة في العديد مف الدوؿ  ،فمنيا ماطبؽ في فمسطيف مثؿ دراسة( فروانة،

 )2015ودراسة (أبو سموت ،)2015،ومنيا ما طبؽ في بمداف عربية مثؿ دراسة (خميفة )2018 ،طبقت في
ليبيا ،ودراسة (جاسـ )2011،طبقت في العراؽ ،ودراسة (ىاشـ (2013،طبقت في اليمف ،ومنيا ما طبؽ في
دوؿ أجنبية مثؿ دراسة ( )Munirat,2014طبقت في نيجيريا ،ودراسة ) )Scholtens,2008طبقت في ىولندا،
ودراسة ( )Unlu,2010طبقت في تركيا.

 .4من حيث األدوات:

اتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة في استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة ،إال أف دراسة(عبدهللا ،

 ) 2018اعتمدت عمى عدة مناىج مف ضمنيا المنيج االستنباطي والوصفي ،واستخدمت دراسة & Esbense

) ::)Krisciunas,2008أسموب المقابمة الشخصية.

 .5من حيث مجتمع الدراسة وعينتيا:

فقػد تنوعػػت االتجاىػػات البحثيػػة فػػي تحديػػد مجتمػػع الد ارسػة وعينتيػػا فػػي الد ارسػػات السػػابقة العربيػػة منيػػا واألجنبيػػة

فمنيػػا مػػف طبػػؽ فػػي قطػػاع البنػػوؾ والمصػػارؼ كد ارسػػة (أبػػو حسػػنيف (2018،ود ارسػػة ()Mwaiwa&Odiya,2015
ومنيػػا مػػاطبؽ فػػي المنػػاطؽ الصػػناعية والشػػركات مثػػؿ د ارسػػة ( )Almashaqba,2013ود ارسػػة

& Esbensen

) ،)Krisciunas,2008واس ػ ػػتيدفت بع ػ ػػض الد ارس ػ ػػات البم ػ ػػديات كد ارس ػ ػػة (الخطي ػ ػػب ، )2015،وأخ ػ ػػرى اس ػ ػػتيدفت
المؤسسػػات والػػو ازرات الحكوميػػة مثػػؿ د ارسػػة (نصػػر )2014،ود ارسػػة (أبػػو عزيػػز ، )2010،فػػي حػػيف تػػـ تطبيػػؽ
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الد ارسػػة الحاليػػة عمػػى و ازرتػػي التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ بقطػػاع غ ػزة ،ممثمػػة بأصػػحاب المناصػػب اإلش ػرافية فػػي
الو ازرتيف.

 3.5.3أوجو استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
 .1تحديد مشكمة الدراسة.
 .2تكويف فكرة أعمؽ وأوسع عف موضوع الدراسة ،مف حيث اإلطار النظري والمنيج المستخدـ.
 .3تحميؿ نتائج الدراسة.

 .4االطبلع عمى المصادر والمراجع التي تتناسب مع الدراسة الحالية.
 .5تصميـ أدوات االستبانة ،وتسمسؿ فقراتيا.
 .6تحديد متغيرات الدراسة.
 .7بناء فكرة الدراسة.

 .8تحديد محاور الدراسة.

 .9تقديـ التوصيات والمقترحات.

 3.5.4مايميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
ستقدـ التوصيات والمقترحات بما يعرض ويحؿ مشكمة الدراسة الحالية ،وحسب عمـ الباحث تعد ىػذه الد ارسػة مػف
الد ارس ػػات القميم ػػة والن ػػادرة الت ػػي س ػػمطت الض ػػوء عم ػػى فعالي ػػة نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة ودورى ػػا ف ػػي تحس ػػيف إدارة

األزمات بالمؤسسات الحكومية والو ازرات بقطاع غزة وبالخصوص و ازرتي التنمية االجتماعية وو ازرة العمؿ.
وتتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة حسب اطبلع الباحث عمييا بما يمي:

عما سبقيا مف دراسات مف حيث األىداؼ  ،ومجاالت التطبيؽ.
 .1تتميز الدراسة الحالية َ
 .2تتميػػز الد ارسػػة الحاليػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة مػػف حيػػث أبعػػاد ومحػػاور المتغيػػر المسػػتقؿ ،كمػػا تختمػػؼ ىػػذه
الد ارس ػػة ع ػػف س ػػابقاتيا ف ػػي تحدي ػػد العبلق ػػة ب ػػيف متغيػ ػرات الد ارس ػػة الت ػػي تش ػػمؿ المتغي ػػر المس ػػتقؿ والمتغي ػػر الت ػػابع

والمتغيرات الديموغرافية ،حيث إف أغمبيا ركز عمى أحد المتغيرات دوف غيرىا.

 3.5.4الفجوة البحثية:

وىنا يمخص الباحث الفجوة البحثية كما في الجدوؿ التالي:
جدول()3.1
تحديد الفجوة البحثية من خالل أىم نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية
أىم نتائج الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

 .1ى ػػدفت د ارسػ ػػة (أب ػػو حسػ ػػنيف (2018،اختمف ػ ػ ػػت الد ارس ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي أبع ػ ػ ػػاد المتغي ػ ػ ػػر حػػددت الد ارسػػة الحاليػػة أبعػػاد مختمفػػة فػػي
لمتع ػ ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػ ػػى أث ػ ػ ػ ػػر اس ػ ػ ػ ػػتخداـ نظ ػ ػ ػ ػػـ المس ػػتقؿ ،واختمف ػػت ف ػػي المتغي ػػر الت ػػابع ،المتغيػػر المسػػتقؿ فاعميػػة نظػػـ المعمومػػات
المعموم ػ ػػات اإلداري ػ ػػة عم ػ ػػى إدارة عبلق ػ ػػة وفي مجاؿ تطبيؽ الدراسة.

اإلداري ػػة ،ودور ذل ػػؾ عم ػػى تحس ػػيف إدارة

العمػػبلء فػػي البنػػوؾ المرخصػػة فػػي قطػػاع

األزمػػات ،فػػي و ازرتػػي التنميػػة االجتماعيػػة

غزة.

والعمؿ بقطاع غزة.
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أىم نتائج الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

 .2ىػ ػ ػ ػ ػػدفت د ارسػ ػ ػ ػ ػػة (جعفػ ػ ػ ػ ػػر )2017 ،اختمفػ ػػت الد ارسػ ػػة فػ ػػي المتغيػ ػػر المسػ ػػتقؿ اعتم ػ ػػدت الد ارس ػ ػػة الحالي ػ ػػة فعالي ػ ػػة نظ ػ ػػـ
لمتعػػرؼ عمػػى أُثػػر التخطػػيط االسػػتراتيجي حيػػث ركػػزت عمػػى د ارسػػة أثػػر التخط ػػيط المعمومػػات اإلداريػػة كمتغي ػػر مسػػتقؿ ف ػػي
ف ػ ػػي التقميػ ػػؿ مػ ػػف األزمػ ػػات التػ ػػي تواج ػ ػػو االسػ ػػتراتيجي فػ ػػي إدارة األزمػ ػػات ،وفػ ػػي دراسة دوره عمى إدارة األزمات
الموظفيف في المؤسسات العامة.

بيئة ومجتمع الدراسة

.3ىػػدفت د ارسػػة (الموسػػوي )2016،إلػػى متغيرات الدراسة شممت عمى د ارسػة نظػـ ىدفت الد ارسػة الحاليػة إلػى التعػرؼ عمػى
تحميػ ػ ػ ػ ػػؿ وقيػ ػ ػ ػ ػػاس دور مكونػ ػ ػ ػ ػػات نظػ ػ ػ ػ ػػـ المعمومات اإلداريػة واختمفػت فػي المتغيػر واقػ ػػع فاعمي ػ ػػة نظ ػ ػػـ المعمومػ ػػات اإلداري ػ ػػة
المعمومػ ػػات اإلداري ػ ػػة فػ ػػي تحقي ػ ػػؽ ج ػ ػػودة التابع والمجتمع والبيئة.

بقطاع غزة.

الخػ ػ ػػدمات الصػ ػ ػػحية ،فػ ػ ػػي المستشػ ػ ػػفيات

الحكومية في جميورية العراؽ.

.4ى ػػدفت د ارس ػػة (فروان ػػة )2015،تقي ػػيـ تناولػ ػػت الد ارسػ ػػة محػ ػػددات عديػ ػػدة لػ ػػنظـ ىػػدفت الد ارسػػة الحاليػػة إلػػى تحديػػد تػػأثير
دور نظـ المعمومات اإلدارية فػي تحسػيف المعمومػػات اإلداريػػة جػػودة النظػػاـ ،جػػودة ك ػػؿ م ػػف ج ػػودة الخ ػػدمات وس ػػرعة اتخ ػػاذ
أداء اإلدارة المدرسػ ػػية .فػ ػػي و ازرة التربيػ ػػة المعمومات واختمفت في المتغير التابع.
الق اررات كأبعاد في المتغير المستقؿ وأثر

والتعميـ في قطاع غزة

ذل ػ ػػؾ ف ػ ػػي تحس ػ ػػيف إدارة األزم ػ ػػات ف ػ ػػي
و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ.

 .5دراسة()Mwaiwa Odiya,2015

اختمفػ ػػت الد ارسػ ػػة فػ ػػي المتغيػ ػػر المسػ ػػتقؿ

اعتم ػ ػػدت الد ارس ػ ػػة الحالي ػ ػػة متغي ػ ػػر إدارة

ى ػػدفت لمتع ػػرؼ عم ػػى اس ػػتراتيجيات إدارة حي ػػث رك ػػزت عم ػػى د ارس ػػة اس ػػتراتيجيات األزمات كمتغير تابع.
األزمات في المنظمات التجاريػة  ،د ارسػة إدارة األزم ػ ػ ػػات ،وف ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػػاؿ تطبي ػ ػ ػػؽ
حالة بنؾ أكيتوؿ في كينيا

الدراسة والبيئة ومجتمع الدراسة.

.6ى ػ ػ ػ ػ ػػدفت د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة (النس ػ ػ ػ ػ ػػور (2015،اختمؼ المتغير التابع في كبل الد ارسػتيف ،ركػػزت الد ارسػػة الحاليػػة عمػػى بعػػد اتخػػاذ
لمتعرؼ عمى أثر فاعميػة نظػـ المعمومػات حي ػ ػػث اعتم ػ ػػدت الد ارس ػ ػػة متغي ػ ػػر اتخ ػ ػػاذ الق ػ ػ ػرار كأحػ ػ ػػد أبعػ ػ ػػاد المتغيػ ػ ػػر المسػ ػ ػػتقؿ
فاعميػػة نظػػـ المعمومػػات ودورىػػا فػػي إدارة

اإلداري ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي اتخ ػ ػ ػ ػػاذ القػ ػ ػ ػ ػ اررات ف ػ ػ ػ ػػي القرار كمتغير تابع

األزمات في قطاع غزة.

المؤسسات الصحفية األردنية.

.7ىدفت دراسة (قػديح (2015 ،لمتعػرؼ أجريت ىذه الدراسة في قطاع المصػارؼ ىػػدفت الد ارسػػة الحاليػػة إلػػى التعػػرؼ عػػؿ

عمى تأثير نظـ المعمومات اإلداريػة عمػى واختمفػ ػ ػ ػ ػػت أبعػ ػ ػ ػ ػػاد المتغيػ ػ ػ ػ ػػر المسػ ػ ػ ػ ػػتقؿ ،تأثير نظـ المعمومات اإلدارية في و ازرتي
تطبيػ ػ ػػؽ االسػ ػ ػػتراتيجية ،فػ ػ ػػي المصػ ػ ػػارؼ واختمفت في المتغير التابع
التنمية االجتماعية والعمؿ.
العاممة في قطاع غزة.

 .8دراسة ( )Munirat,2014ىدفت اختمفػ ػ ػػت ىػ ػ ػػده الد ارسػ ػ ػػة فػ ػ ػػي األىػ ػ ػػداؼ ،سمطت الدراسة الحالية الضوء عمى واقػع
لمتعرؼ عمى تأثير نظاـ المعمومات وبيئػػة ،ومجػػاؿ تطبيػػؽ الد ارسػػة ،ومجتمػػع فعاليػ ػ ػػة نظػ ػ ػػـ المعمومػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي
اإلدارية بشكؿ نقدي في أداء الشركات الدراسة ،وفي المتغير التابع
المؤسسػػات الحكوميػػة ،فػػي تحس ػػيف إدارة
في نيجيريا.

األزمات كمتغير تابع
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أىم نتائج الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

 .9ىػ ػػدفت د ارسػ ػػة (أبػ ػػو حجيػ ػػر (2014،تع ػ ػػد الد ارس ػ ػػة األول ػ ػػى الت ػ ػػي تطب ػ ػػؽ ف ػ ػػي بحثػ ػ ػ ػػت الد ارسػ ػ ػ ػػة الحاليػ ػ ػ ػػة أبعػ ػ ػ ػػاد نظػ ػ ػ ػػـ
التعػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى ممارسػ ػ ػ ػ ػ ػػات القيػ ػ ػ ػ ػ ػػادة فمسػػطيف فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،واختمفػػت ىػػذه المعمومػ ػػات اإلداريػ ػػة ومعرفػ ػػة أثرىػ ػػا فػ ػػي
االس ػػتراتيجية ودورى ػػا ف ػػي إدارة المخ ػػاطر الدراسة في المتغير المستقؿ .
مراحؿ إدارة األزمات.

واألزم ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي المؤسس ػ ػ ػػات الحكومي ػ ػ ػػة
الفمسطينية.

 .10ىدفت دراسة (زويمػؼ (2014،إلػى ىنػ ػ ػػاؾ اخػ ػ ػػتبلؼ فػ ػ ػػي مجتمػ ػ ػػع الد ارسػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػة الحاليػ ػ ػػة تناولػ ػ ػػت بشػ ػ ػػكؿ أكثػ ػ ػػر
التعػػرؼ عمػػى أثػػر نجػػاح نظػػـ المعمومػػات واخػ ػػتبلؼ فػ ػػي المتغيػ ػػر المسػ ػػتقؿ ،الػ ػػذي تفص ػػيبلً ألبع ػػاد فاعمي ػػة نظ ػػـ المعموم ػػات
المحاسبية في إدارة األزمػات ،فػي البنػوؾ تض ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف نج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح نظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ المعموم ػ ػ ػ ػ ػ ػػات اإلدارية ودورىا في إدارة األزمات.
العاممة في األردف.

المحاسبية.

 .11ى ػ ػػدفت د ارس ػ ػػة (المحامي ػ ػػد )2011،اختمفت الدراسة في بيئة ومجتمع الدراسة تضػ ػ ػ ػ ػػمف الد ارسػ ػ ػ ػ ػػة الحاليػ ػ ػ ػ ػػة أصػ ػ ػ ػ ػػحاب
لمتع ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػػى أث ػ ػ ػػر اس ػ ػ ػػتخداـ أنظم ػ ػ ػػة الػ ػ ػػذي شػ ػ ػػمؿ العػ ػ ػػامميف فػ ػ ػػي المصػ ػ ػػارؼ المناص ػػب اإلشػ ػرافية ف ػػي و ازرت ػػي التنمي ػػة
المعموم ػػات اإلداري ػػة ف ػػي فاعمي ػػة م ارح ػػؿ التجارية
االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة
إدارة األزمػ ػ ػػة فػ ػ ػػي المصػ ػ ػػارؼ التجاريػ ػ ػػة

األردنية

.12ى ػ ػ ػ ػػدفت د ارس ػ ػ ػ ػػة (العم ػ ػ ػ ػػاج )2010،اختمف ػ ػػت الد ارس ػ ػػة ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ التطبي ػ ػػؽ ،طبق ػ ػػت الد ارسػػ ػػة الحاليػػ ػػة عمػػ ػػى و ازرتػػ ػػي
لمتعػ ػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ ػػى دور نظػ ػ ػ ػػـ المعمومػ ػ ػ ػػات وبيئػ ػػة ومجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة ،حيػ ػػث أجريػ ػػت التنمية االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة
اإلداري ػ ػػة ف ػ ػػي أثن ػ ػػاء األزم ػ ػػات بالمديري ػ ػػة عمى مؤسسات أمنية.
العامة لحرس الحػدود فػي مدينػة الريػاض

بالمممكة السعودية.

 .13تي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼ د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اختمف ػػت الد ارس ػػة ف ػػي المتغي ػػر المس ػػتقؿ ،ح ػ ػ ػػددت الد ارس ػ ػ ػػة الحالي ػ ػ ػػة م ارح ػ ػ ػػؿ إدارة
) )Scholtens,2008لمتع ػ ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػ ػػى كمػػا ركػػزت فػػي المتغيػػر التػػابع فقػػط عمػػى األزمػ ػ ػػة بم ارحػ ػ ػػؿ ثػ ػ ػػبلث مرحمػ ػ ػػة ماقبػ ػ ػػؿ
آليػ ػ ػ ػ ػػات التعػ ػ ػ ػ ػػاوف فػ ػ ػ ػ ػػي إدارة األزمػ ػ ػ ػ ػػات مرحمػػة واحػػدة مػػف م ارحػػؿ إدارة األزمػػة  ،األزمػػة  ،ومرحمػػة أثنػػاء األزمػػة ،ومرحمػػة
والكػ ػ ػ ػوارث ف ػ ػ ػػي الييئ ػ ػ ػػات المحمي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي كم ػػا اختمف ػػت ف ػػي بيئ ػػة ومجتم ػػع ومج ػػاؿ

مابعد األزمة

ىولندا.

تطبيؽ الدراسة.

 .14ىػػدفت (د ارسػػة الخشػػالي ،قطػػب،

الد ارس ػػة رك ػػزت عم ػػى أبع ػػاد فاعمي ػػة نظ ػػـ ركزت الدراسة الحاليػة عمػى أبعػاد فاعميػة

 (2007التعػػرؼ عمػػى مػػدى فاعميػػة نظػػـ المعمومػات اإلداريػة والعبلقػػة بينيمػا عمػػى نظ ػ ػػـ المعموم ػ ػػات اإلداري ػ ػػة ودورى ػ ػػا ف ػ ػػي
المعمومػػات فػػي إدارة الشػػركات الصػػناعية إدارة األزمػ ػ ػػات  ،وىنػ ػ ػػاؾ اخػ ػ ػػتبلؼ فػ ػ ػػي تحسيف إدارة األزمات .في و ازرتي التنمية

األردنية لؤلزمات التي تتعرض ليا.

البيئػػة،حيث أجريػػت الد ارسػػة عمػػى قطػػاع

الشركات.
المصدر :جرد بواسطة الباحث
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االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة.

 3.6خالصت انفصم:
استعرض الباحث أىـ الدراسات العربية واألجنبية السابقة التي تناولت موضوعي فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية،

وادارة األزمات ،وموضوعات ليا عبلقة بموضوع الدراسة بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،حيث قاـ الباحث بتقسيـ
الدراسات إلى ثبلثة أقساـ كما يمي :دراسات تتعمؽ بفاعمية نظـ المعمومات اإلدارية ،ودراسات تتعمؽ بإدارة
األزمات ،ودراسات تتعمؽ في العبلقة بيف فاعمية نظـ المعمومات وادارة األزمات ،ومف ثـ ترتيبيا مف األحدث

إلى األقدـ حسب تاريخ نشرىا ،ثـ عقب الباحث عمى الدراسات السابقة ،وأخي اًر صمـ الباحث جدوؿ يوضح فيو

الفجوة البحثية.
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 4.1مقدمة.
منيجيػػة الد ارسػػة واجراءاتيػػا تعتبػػر محػػو اًر أساسػػياً مػػف خبللػػو يػػتـ إنجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف الد ارسػػة ،حيػػث يػػتـ
الحصوؿ عف طريقيا عمى البيانات المطموبة التػي تضػمف إجػراء عمميػة التحميػؿ اإلحصػائي  ،مػف أجػؿ الوصػوؿ
إلى النتائج وتفسيرىا  ،وبالتالي تحقيؽ األىداؼ التي تيدؼ لتحقيقيا.

وبناء عمى ذلؾ يتناوؿ ىػذا الفصػؿ وصػفاً لمنيجيػة الد ارسػة التػي تػـ إتباعيػا ،مػف حيػث مػنيج الد ارسػة ،ومجتمػع

الد ارسػ ػػة ،وأداة الد ارسػ ػػة المسػ ػػتخدمة وكيفيػ ػػة إعػ ػػدادىا وتطويرىػ ػػا ،ومػ ػػدى صػ ػػدؽ االسػ ػػتبانة ،وثباتيػ ػػا ،واألسػ ػػاليب
اإلحصػػائية المسػػتخدمة ،وخطػوات إج ػراء الد ارسػػة ،ومصػػادر جمػػع البيانػػات ،واختبػػار توزيػػع البيانػػات ،وفػػي نيايػػة

الفصػػؿ سػػيتـ عػػرض المعالجػػات اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػػي تحميػػؿ البيانػػات ومػػف ثػػـ اسػػتخبلص النتػػائج  ،وىػػذه

اإلجراءات سيتـ وصفيا كما يمي:

 4.2منيج الدراسة:

وبناء عمى طبيعتيا ،اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،والذي يعتمػد عمػى
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة
ً
دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع ، ،ويعبر عنيا تعبي اًر كيفياً وكميػاً ،وييػتـ بوصػفيا وصػفا دقيقػا ،كمػا ال يكتفػي
ىذا المنيج عنػد جمػع المعمومػات المتعمقػة بالظػاىرة مػف أجػؿ استقصػاء مظاىرىػا وعبلقاتيػا المختمفػة ،بػؿ يتعػدى

ذلؾ إلى التحميؿ والربط والتفسير ،لموصوؿ إلى استنتاجات.

استخذو انباحث يصذرٌٍ أساسٍٍ يٍ أنواع ومصادر المعمومات وىما:

 المصـــادر الرئيســـة :قػػاـ الباحػػث ومػػف أجػػؿ معالجػػة الجوانػػب التحميمي ػة لموضػػوع البحػػث بجمػػع البيانػػات
األولية مف خبلؿ تصميـ أداة الدراسة (االستبانة) ،وذلؾ لمتعرؼ عمى دور فاعمية نظـ المعمومػات اإلداريػة
في تحسيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بمحافظات غزة.

 المصــادر الثانويــة :قػػاـ الباحػػث ومػػف أجػػؿ معالجػػة اإلطػػار النظػػري لمد ارسػػة بػػالمجوء إلػػى مصػػادر البيانػػات
الثانوية المتمثمة بالدراسات واألدبيات السػابقة ،ومػا تحويػو المكتبػات مػف د ارسػات وأبحػاث وكتػب ،ودوريػات

ومقاالت ،ومراجع في مجاؿ الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

 4.3مجتمع الدراسة:

يتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع العػػامميف فػػي الوظػػائؼ اإلشػرافية (مػػدير عػػاـ ونائبػػو ،مػػدير دائػػرة ونائبػػو ،رئػػيس

قسـ ونائبو) في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمػؿ بالمػديريات الخمػس لكػؿ و ازرة بمحافظػات غػزة ،والبػالغ عػددىـ
( )142عامبلً ،بحيث تـ استخداـ أسموب الحصر الشامؿ لصغر حجـ مجتمع الدراسة كما في الشكؿ التالي:
جدول ()4.1

يوضح عدد أصحاب المناصب اإلشرافية وزارتي التنمية االجتماعية والعمل
الرقم

المسمى الوظيفي

وزارة التنمية االجتماعية

وزارة العمل

.1

مدير عاـ

7

10

.2

مدير دائرة

27

21

.3

رئيس قسـ

48

29

91

المجموع

60

82

المجموع الكمي

142

المصدر :وزارتا التنمية االجتماعية والعمل،

دائرة شئون الموظفين ،بيانات غير منشورة 2017

 4.4أداة الدراسة:

تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة ،والتػػي تػػـ تصػػميميا لمتعػػرؼ عمػػى دور فاعميػػة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة فػػي
تحسيف إدارة األزمات في و ازرتػي التنميػة االجتماعيػة والعمػؿ بمحافظػات غػزة ،وتتكػوف االسػتبانة مػف ثبلثػة أقسػاـ

رئيسة ىي:

.1البيانات الشخصية :وتشتمؿ عمى البيانات الشخصية التالية( :الجنس ،المؤسسة ،الفئة العمرية ،المؤىؿ
العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).

.2محاور فاعمية نظم المعمومات اإلدارية ،وىي مكونة مف ( (45فقرة كما يمي:
 محور جودة النظاـ ،ويشتمؿ عمى ( )12فقرة.

 محور جودة الخدمات ،ويشتمؿ عمى ( )11فقرة.

 محور جودة المعمومات ،ويشتمؿ عمى ( )11فقرة.
 محور سرعة اتخاذ الق اررات ،ويشتمؿ عمى ( )11فقرة.

.3محاور إدارة األزمات ،وىي مكونة مف ) (32فقرة كما يمي :
 محور ما قبؿ األزمة ،ويشتمؿ عمى ( )10فقرات.
 محور أثناء األزمة ،ويشتمؿ عمى ( )12فقرة.

 محور ما بعد األزمة ،ويشتمؿ عمى ( )10فقرات.

.4مقياس التدرج :اعتمد الباحث التدرج مف( )5-1استجابات أفراد عينة الدراسة حسب مقياس ليكرت الخماسي
 ،حيث ( )1تمثؿ أدنػى درجػة موافقػة ،و( )5تمثػؿ أعمػى درجػة موافقػة ،وتػـ تقيػيـ درجػات الموافقػة بحسػب مقيػاس
التدريج المبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()4.2

مقياس درجات الموافقة
درجة

الموافقة

المتوسط الحسابي
من

إلى

الوزن النسبي
من

إلى

قميمة جدا  1.00أقم يٍ  20.00 1.80أقم يٍ 36.00
قميمة

 1.80أقم يٍ  36.00 2.60أقم يٍ 52.00

متوسطة

 2.60أقم يٍ  52.00 3.40أقم يٍ 68.00

كبيرة

 3.40أقم يٍ  68.00 4.20أقم يٍ 84.00

كبيرة جدا 4.20

5.00
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84.00

100.00

 4.4.1خطوات بناء االستبانة:
صمـ الباحث أداة الدراسة لمتعرؼ عمى دور فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في تحسيف إدارة األزمات في و ازرتػي
التنمية االجتماعية والعمؿ بمحافظات غزة  ،متبعاً الخطوات التالية لبناء االستبانة:

 مطالعػػة األدبيػػات اإلداريػػة والد ارسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بموضػػوع الد ارسػػة ،واالسػػتفادة منيػػا فػػي إعػػداد
االستبانة وبناء فقراتيا.

 تـ تحديد المجاالت الميمة والرئيسة التي اشتممت عمييا االستبانة.
 تـ تحديد الفقرات المتفرعة تحت كؿ مجاؿ.
 تـ تصميـ الصورة األولية لبلستبانة.

 تـ تنقيح ومراجعة االستبانة مف قبؿ المشرفيف.
 تـ عرض االسػتبانة عمػى عػدد ( )11محكػـ مػف المحكمػيف المختصػيف فػي مجػاؿ نظػـ المعمومػات اإلداريػة
وادارة األعماؿ ومناىج البحث العممي واإلحصاء.

 تػػـ تعػػديؿ بعػػض فق ػرات االسػػتبانة مػػف حيػػث التعػػديؿ أو اإلضػػافة والحػػذؼ ،لتكػػوف االسػػتبانة فػػي صػػورتيا
النيائية حسب ممحؽ (.)1

 4.4.2صدق أداة الدراسة (االستبانة):

صػدؽ االسػتبانة  :أف يقػػيس االسػتبياف ماوضػػع لقياسػو (الجرجػاوي ،)105:2010 ،كمػا ويقصػػد بالصػدؽ شػػموؿ
االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحيػة ثانيػة،
بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا (عبيدات ،آخروف)179 :2009 ،

ونعنػػي بصػػدؽ أداة الد ارسػػة ،أف األداة تقػػيس مػػا وضػػعت لقياسػػو ،وقػػد تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ

التالي:

.1الصدق من وجية نظر المحكمين (الصدق الظاىري):
يقصد بالصدؽ الظاىري  :أف يختار الباحث عدداً مف المحكميف المتخصصػيف فػي مجػاؿ الظػاىرة أو المشػكمة

موض ػػوع الد ارس ػػة (الجرج ػػاوي ،)107:2010،حي ػػث ت ػػـ ع ػػرض االس ػػتبانة عم ػػى ع ػػدد ( )11م ػػف المحكم ػػيف م ػػف
أصحاب الخبرة واالختصاص فػي نظػـ المعمومػات اإلداريػة وأسػماء المحكمػيف بػالممحؽ رقػـ ( ،)2مػف أجػؿ التأكػد
مػػف سػػبلمة الصػػياغة المغويػػة لبلسػػتبانة ،ووضػػوح تعميمػػات االسػػتبانة ،وانتمػػاء المحػػاور لبلسػػتبانة ككػػؿ ،وانتمػػاء

الفقرات لمحاور االستبانة ،ومدى صبلحية االستبانة لقياس األىداؼ المرتبطة بيذه الدراسة ،وبػذلؾ تػـ التأكػد مػف
صدؽ االستبانة مف وجية نظر المحكميف – ممحؽ رقـ(.)1
.2صدق المقياس:

أوالً :الصدق البنائي

يعتبػػر الصػػدؽ البنػػائي أحػػد مقػػاييس األداة الػػذي يقػػيس مػػدى تحقػػؽ األىػػداؼ الم ػراد الوصػػوؿ إلييػػا  ،ويبػػيف مػػدى

ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات محاور االستبانة.
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يبػػيف جػػدوؿ ( )4.3معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػرة فػػي المحػػور التػػي تنتمػػي إليػػو مػػف محػػاور مجػػاؿ" فاعميػػة نظػػـ
المعمومات اإلدارية" ،ومجاؿ "إدارة األزمػات" ،والدرجػة الكميػة لممجػاؿ ،والػذي يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة

دالػػة عنػػد مسػػتوى معنويػػة ( )α ≤ 0.05وبػػذلؾ يعتبػػر كػػؿ مجػػاؿ مػػف المجػػاليف صػػادقاً لمػػا وضػػع لقياسػػو ،ويفػػي
بأغراض الدراسة.

جدول رقم ()4.3
معامل االرتباط بين محاور االستبانة والدرجة الكمية لكل محور

م

معامل

المحور

االرتباط

قيمة

""Sig

مستوى
الداللة

مجال فاعمية نظم المعمومات اإلدارية
.1

جودة النظاـ

0.720

0.000

0.05

.2

جودة الخدمات

0.709

0.000

0.05

.3

جودة المعمومات

0.691

0.000

0.05

.4

سرعة اتخاذ الق اررات

0.832

0.000

0.05

مجال إدارة األزمات
.1

إدارة ما قبؿ األزمة

0.808

0.000

0.05

.2

إدارة أثناء األزمة

0.704

0.000

0.05

.3

إدارة ما بعد األزمة

0.668

0.000

0.05

االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α≤0.05

ثانياً :صدق االتساق الداخمي

ويقصد بو مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع ما تنتمي إليو مف مجاؿ  ،وقاـ الباحث بحساب صدؽ

االتساؽ الداخمي لمحاور وفقرات االستبانة ،وذلؾ مف خبلؿ إيجاد معامبلت االرتباط لمحاور وفقرات االستبانة،
كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية:

يوضػح جػػدوؿ( )4.4معامػؿ االرتبػػاط بػػيف كػؿ فقػرة مػف محػػاور مجػػاؿ " فاعميػة نظػػـ المعمومػات اإلداريػػة" والدرجػػة
الكمية لممجاؿ والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( ،)α≤0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ

صادقاً لما وضع لقياسو.

جدول رقم ()4.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من محاور مجال فاعمية نظم المعمومات اإلدارية
رقم

معامل

الفقرة االرتباط
فقرات المحور
0.921
1
0.829
2
0.921
3

مستوى

رقم

األول
0.05
0.05
0.05

فقرات المحور الثاني
0.05
0.756
1
0.05
0.811
2
0.05
0.922
3

الداللة

معامل

الفقرة االرتباط

رقم

مستوى
الداللة
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معامل

مستوى

الفقرة االرتباط

الداللة

فقرات المحور
0.744
1
0.875
2
0.931
3

الثالث
0.05
0.05
0.05

رقم

معامل

الفقرة االرتباط
فقرات المحور
0.955
1
0.976
2
0.898
3

مستوى
الداللة

الرابع
0.05
0.05
0.05

4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.884
0.915
0.882
0.860
0.925
0.901
0.922
0.645
0.728

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

4
5
6
7
8
9
10
11

0.810
0.932
0.866
0.742
0.865
0.929
0.893
0.834

4
5
6
7
8
9
10
11

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.889
0.839
0.881
0.873
0.695
0.858
0.832
0.908

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

4
5
6
7
8
9
10
11

0.924
0.741
0.816
0.698
0.823
0.865
0.979
0.883

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α≤0.05

يوضح جدوؿ( )4.5معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف محاور مجاؿ " إدارة األزمات" والدرجة الكمية لممجاؿ والػذي
يبػيف أف معػػامبلت االرتبػاط المبينػػة دالػة عنػػد مسػتوى معنويػػة ( ،)α≤0.05وبػذلؾ يعتبػػر المجػاؿ صػػادقاً لمػا وضػػع

لقياسو.

جدول رقم ()4.5
معامل االرتباط بين كل فقرة من محاور مجال إدارة األزمات
رقم

معامل

الفقرة االرتباط
فقرات المحور
0.830
1
0.629
2
0.794
3
0.878
4
0.877
5
0.871
6
0.637
7
0.876
8
0.958
9
0.658 10

مستوى

رقم

األول
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

فقرات المحور
0.911
1
0.956
2
0.895
3
0.847
4
0.904
5
0.855
6
0.830
7
0.852
8
0.968
9
0.933 10
0.843 11
0.852 12

الداللة

معامل

الفقرة االرتباط

مستوى
الداللة

الثاني
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

رقم

معامل

مستوى

الفقرة االرتباط

الداللة

فقرات المحور
0.623
1
0.902
2
0.843
3
0.851
4
0.956
5
0.817
6
0.901
7
0.916
8
0.887
9
0.789 10
0.687 11

الثالث
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α≤0.05

 4.4.3ثبات أداة الدراسة (االستبانة):

المقصػػود بثبػػات االسػػتبانة ىػػو أف يعطػػي االسػػتبياف نفػػس النتػػائج إذا أعيػػد تطبيقػػو عػػدة مػرات متتاليػػة ،ويقصػػد بػػو

أيضاً إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عنػد كػؿ مػرة يسػتخدـ فييػا ،أو مػاىي درجػة اتسػاقو وانسػجامو
واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة (الجرجاوي.)97 :2010 ،

وقد تأكد الباحث مف ثبات االستبانة مف خبلؿ التالي:

.1الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

ت ػػـ التأك ػػد م ػػف ثب ػػات االس ػػتبانة م ػػف خ ػػبلؿ حس ػػاب مع ػػامبلت االرتب ػػاط باس ػػتخداـ معادل ػػة ألف ػػا كرونب ػػاخ لمح ػػاور
االستبانة ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
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جدول رقم ()4.6
معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة
م

معامل االرتباط

المحور

محاور فاعمية نظم المعمومات اإلدارية
.1

جودة النظاـ

0.941

.2

جودة الخدمات

0.964

.3

جودة المعمومات

0.869

.4

سرعة اتخاذ الق اررات

0.897

محاور إدارة األزمات
.1

إدارة ما قبؿ األزمة

0.907

.2

إدارة أثناء األزمة

0.816

.3

إدارة ما بعد األزمة

0.899

يتبيف مػف الجػدوؿ السػابؽ أف معػامبلت االرتبػاط باسػتخداـ معادلػة ألفػا كرونبػاخ لمحػاور االسػتبانة ىػي معػامبلت

ثبات دالة إحصائياً ،وتفي بأغراض الدراسة.

.2الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة ،كما

ىو مبيف في الجدوؿ التالي:

جدول رقم ()4.7
معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة
م

معامل االرتباط

المحور

قبل التعديل بعد التعديل

محاور فاعمية نظم المعمومات اإلدارية
.1

جودة النظاـ

0.980

0.990

.2

جودة الخدمات

0.667

0.800

.3

جودة المعمومات

0.912

0.954

.4

سرعة اتخاذ الق اررات

0.784

0.879

محاور إدارة األزمات
.1

إدارة ما قبؿ األزمة

0.865

0.928

.2

إدارة أثناء األزمة

0.927

0.962

.3

إدارة ما بعد األزمة

0.929

0.963
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يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػامبلت االرتبػػاط لمحػػاور االسػػتبانة ىػػي معػػامبلت ثبػػات دالػػة إحصػػائياً ،وتفػػي

بأغراض الدراسة.

 4.5األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 4.5.1برنامج الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية (:)SPSS
تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج الرزمػػة اإلحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة Statistical Package for the Social Sciences

( )SPSSفي تفريغ وتحميؿ االستبانة.
 4.5.2اختبار توزيع البيانات:

تػـ اسػتخداـ اختبػار كولمجػوروؼ  -سػمرنوؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبػار إذا كانػت البيانػات
تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()4.8

اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور االستبانة
م

قيمة ""Sig.

المحور
محاور فاعمية نظم المعمومات اإلدارية

.1

جودة النظاـ

0.195

.2

جودة الخدمات

0.145

.3

جودة المعمومات

0.200

.4

سرعة اتخاذ الق اررات

0.129

محاور إدارة األزمات
.1

إدارة ما قبؿ األزمة

0.136

.2

إدارة أثناء األزمة

0.072

.3

إدارة ما بعد األزمة

0.083

يتبيف مف جػدوؿ( )4.8السػابؽ أف قيمػة " "Sig.لجميػع محػاور االسػتبانة أكبػر مػف مسػتوى الداللػة ( ،)0.05وىػذا
يػػدؿ عمػػى أف جميػػع محػػاور االس ػػتبانة تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي ،ولػػذلؾ ت ػػـ اسػػتخداـ االختبػػارات المعمميػػة لتحمي ػػؿ

البيانات واختبار الفرضيات.

 4.5.2األدواث اإلحصائٍت انًستخذيت:
تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية( :معامؿ ارتباط بيرسػوف ،معادلػة ألفػا كرونبػاخ ،طريقػة التجزئػة النصػفية،

اختبار كولمجوروؼ – سمرنوؼ  ،Kolmogorov-Smirnov Test K-Sاختبار  Tلمعينػة الواحػدة ،تحميػؿ االنحػدار

الخطػي ،اختبػػار  ،T-Testاختبػار  )One-WayANOVAفػػي إجػراء التحمػيبلت اإلحصػػائية البلزمػة لمد ارسػػة ،وىػػي
عمى النحو التالي:
 .1انُسب انًئويت وانخكناراث ) (Frequencies & Percentagesنوصف يُت اندراست.
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 .2معامػؿ ارتبػػاط بيرسػوف ()Pearson Correlation Coefficientلقيػاس صػػدؽ االتسػػاؽ الػداخمي ،وكػػذلؾ تحديػػد
طبيعة العبلقة بيف المتغيرات المستقمة والتابعة.

 .3معادلة ألفا كرونباخ ) :(Cronbach's Alphaلقياس ثبات االستبانة.
 .4طريقة التجزئة النصفية ) :(Split-Half Methodلقياس ثبات االستبانة.

.5اختبػػار كولمجػػوروؼ – سػػمرنوؼ ) :)Kolmogorov-Smirnov Test( (K-Sالختبػػار إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع
التوزيع الطبيعي مف عدمو.

.6اختب ػػار  Tلمعين ػػة الواح ػػدة :لمعرف ػػة م ػػدى ارتف ػػاع أو انخف ػػاض اس ػػتجابات عين ػػة الد ارس ػػة عم ػػى فقػ ػرات ومح ػػاور
االسػػتبانة ،ولمتعػػرؼ عمػػى مػػدى انح ػراؼ االسػػتجابات لكػػؿ فق ػرة مػػف الفق ػرات عػػف وسػػطيا الحسػػابي ،إلػػى جانػػب

المحاور الرئيسة ،ولمتعرؼ عمى قيمة " ،"Tوقيمة "."Sig.

 .7تحميؿ االنحدار الخطي :لبياف أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع.

 .8اختبار  Tلعينتيف مستقمتيف ( :)T-Testلمتحقؽ مػف وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي متوسػط تقػدير أفػراد
عينة الدراسة لمتغير( :الجنس ،المؤسسة).

 .9اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي ( :)One Way ANOVAلمتحقػػؽ مػػف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
متوسػػط تقػػدير أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لمتغي ػرات( :الفئػػة العمريػػة ،المؤىػػؿ العممػػي ،المسػػمى الػػوظيفي ،عػػدد سػػنوات

الخدمة).
 4.6خالصة الفصل:
استعرض الباحث المنيجية التي اتبعتيا الدراسة واجراءاتيا ،حيث تـ اعتماد المنيج الوصفي التحميمي ،كما بيف

الباحث مصادر جمع البيانات والمعمومات المستخدمة في الدراسة بقسمييا األولية والثانوية ،وحدد الباحث

مجتمع الدراسة المكوف مف جميع العامميف في الوظائؼ اإلشرافية بو ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ وعددىـ

( )142فرد ،وتـ استخداـ أسموب المسح الشامؿ وبمغ عدد االستبانات المستردة ( )126استبانة ،وكانت كما

أوضح الباحث الطرؽ التي استخدميا في بناء االستبانة والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا  ،وأخي اًر استعرض الباحث

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار الفرضيات ومناقشتيا

 5.1مقدمة

 5.2الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة.
 5.3تحميل فقرات االستبانة.

 5.4اختبار فرضيات الدراسة.
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 5.1مقدمة:
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضاً لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى أسئمة الد ارسػة
واستعراض أبرز نتائج االستبانة مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا ،والوقوؼ عمى البيانات الشخصػية لممبحػوثيف ،حيػث تػـ

إجػراء المعالجػػات اإلحصػػائية لمبيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا مػػف اسػػتبانة الد ارسػػة ،وفػػي سػػبيؿ ذلػػؾ تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج
الحزـ اإلحصائية لمعمػوـ االجتماعيػة ( )SPSSمػف أجػؿ الحصػوؿ عمػى نتػائج الد ارسػة التػي تػ َـ عرضػيا وتحميميػا
في ىذا الفصؿ.

 5.2الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:

.1عينة الدراسة االستطالعية :تـ اختيار عينة استطبلعية مكونػة مػف عػدد ( )30مػف العػامميف فػي الوظػائؼ

اإلشرافية في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بمحافظات غزة ،وذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ وثبات أداة الدراسة.

.2مجتمــع الدراســة :نظ ػ اًر لصػػغر حجػػـ مجتمػػع الد ارسػػة ،فقػػد تػػـ اسػػتخداـ أسػػموب الحصػػر الشػػامؿ ،حيػػث تػػـ

توزي ػػع االس ػػتبانات عم ػػى جمي ػػع أفػ ػراد مجتم ػػع الد ارس ػػة ،والب ػػالغ ع ػػددىـ ( )142ع ػػامبلً ،وت ػػـ اس ػػترداد ()126

استبانو ،مثمت عينة الدراسة.

جدول رقم ()5.1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس العدد النسبة المئوية %

م
.1

ذكر

99

78.6

.2

أنثى

27

21.4

المجموع

126

%100

مف خبلؿ الجدوؿ ( )5.1يتضح أف ) )%78.6مف مجتمع الدراسة مف الذكور بينما ) )%21.4مف اإلناث.

ويعزو الباحث تدني نسبة اإلناث لمذكور ،بأنيا منسجمة مع احتياجات سوؽ العمؿ الفمسطيني التي توصؼ
بأنيا سوؽ ذكورية بالدرجة األولى ،كما يرجع ذلؾ أيضاً لثقافة المجتمع وعاداتو وتقاليده الذي ىو مجتمع ذكوري

بطبعو ،إضافة إلى أف طبيعة األعماؿ المطموب القياـ بيا في معظـ المؤسسات والو ازرات ىي مف الذكور.

وىذا يتفؽ مع ما أثبتو توزيع القوى العاممة في فمسطيف مف زيادة عدد العامميف الذكور عمى اإلناث ،حيث بمغت
نسبة العامميف مف الذكور ( ،)%71.9وبمغت نسبة العامميف مف اإلناث (( .)%19.1دائرة اإلحصاء

الفمسطيني)2015 ،

جدول رقم ()5.2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤسسة  /الوزارة
م

المؤسسة  /الوزارة العدد النسبة المئوية %

 .1التنمية االجتماعية
.2

العمؿ
المجموع

74

58.7

52

41.3

126

%100
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مف خبلؿ الجدوؿ ( )5.2يتضح أف مجتمع الدراسة مف و ازرة التنمية االجتماعية يشكؿ نسبة ( ،)%58.7بينما
يشكؿ ما نسبتو ( )%41.3مف و ازرة العمؿ ،ويرجع الباحث ذلؾ إلى أف الخدمات التي تقدميا و ازرة التنمية
االجتماعية أكثر مف الخدمات التي تقدميا و ازرة العمؿ ،وباإلضافة إلى أف ذلؾ يتفؽ مع الييكؿ التنظيمي

لو ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ ،حيث إف أعداد العامميف في و ازرة التنمية أكثر مف أعداد العامميف في و ازرة
العمؿ
جدول رقم ()5.3

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية
م

الفئة العمرية

العدد النسبة المئوية %

 .1أقؿ مف  30سنة

7

5.6

.2

مف 40-30

72

57.1

.3

مف 50-41

26

20.6

.4

 51فما فوؽ

21

16.7

المجموع

126

%100

يتضح مف خبلؿ جدوؿ( )5.3أف مانسبتو ) )%5.6مف مجتمع الدراسة تقؿ أعمارىـ عف  30سنة )%57.1) ،

حخناوح أعمارىـ مف  30إلى  40سنة )%20.6) ،حخناوح أ ًبرهى مف  41إلى  50سنة )%16.7( ،أعمارىـ

مف 51فأكثر ،ويبلحظ أف الفئة العمرية مف  40-30سنة ىي األعمى بنسبة (.)%57.1

ويفسر الباحث ارتفاع نسبة الموظفيف الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف  40_30سنة بأف معظـ المناصب اإلشرافية
تشترط امتبلؾ خبرة لممتقدـ ال تقؿ عف ثبلث سنوات ،وكمما كاف المنصب اإلشرافي أعمى تطمب سنوات خبرة
أكثر ،باإلضافة إلى أف أصحاب ىذه الفئة العمرية مف الشباب ،الذيف يمتازوف بالقوة والحيوية والنشاط والفاعمية
والرغبة في العمؿ والتطوير في المياـ الوظيفية ،وىو نتاج لطبيعة المجتمع الفمسطيني الذي يوصؼ بأنو مجتمع

شاب وفتي.

جدول رقم ()5.4

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
م

المؤىل العممي العدد النسبة المئوية %

.1

دبموـ

4

3.2

.2

بكالوريوس

101

80.2

.3

دراسات عميا

21

16.7

المجموع

126

%100

يبيف جدوؿ ( )5.4أف مانسبتو ( )%80.2مف مجتمع الدراسة ىـ مف حممة شيادة البكالوريوس )%16.7)،مف
حممة الشيادات العميا )%4) ،مف حممة شيادات الدبموـ.
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ويعزو الباحث ارتفاع نسبة حممة شيادات البكالوريوس إلى توفر كوادر متعممة في مجاؿ عمميا ،باإلضافة إلى
أف أكبر شريحة مف خريجي الجامعات ىـ مف حممة شيادات البكالوريوس في سوؽ العمؿ ،وىذا يشمؿ جميع
القطاعات بشكؿ عاـ ،ويبلحظ أيضا مف خبلؿ النتائج أف ) )%96.9مف مجتمع الدراسة ىـ مف الدرجة

الجامعية فأعمى مما يدؿ عمى ارتفاع المستوى العممي ألفراد المجتمع ،وحرص المؤسسات الحكومية عمى اختيار
كوادر مؤىمة تسيـ في عممية تنمية وتطوير الو ازرات ،وقادرة عمى مواكبة التطور التكنولوجي ،باإلضافة إلى

اشتراط بعض المناصب اإلشرافية حممة الشيادات العميا.

جدول رقم ()5.5
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
م

المسمى الوظيفي العدد النسبة المئوية %

.1

مدير عاـ

12

9.5

.2

مدير دائرة

38

30.2

.3

رئيس قسـ

76

60.3

126

%100

المجموع

يظير مف الجدوؿ ( )5.5أف مانسبتو ( )%60.3ىـ مف فئة رئيس قسـ)%30.2) ،ىـ مف فئة مدير دائرة،
))%9.5ىـ مف فئة مدير عاـ ،ويبلحظ أف أعمى فئة كانت رؤساء األقساـ ،وىذا ينسجـ مع طبيعة اليياكؿ
التنظيمية التي يكوف فييا أصحاب المناصب العميا أقؿ عددا.

جدول رقم ()5.6

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
م

عدد سنوات الخدمة العدد النسبة المئوية %

.1

أقؿ مف  5سنوات

12

9.5

.2

مف 01-5

50

39.7

.3

مف 15-11

28

22.2

.4

 16فما فوؽ

36

28.6

المجموع

126

%100

يتضح مف خبلؿ جدوؿ ( )5.6أف مانسبتو ) )%28.6يٍ يجخًع اندراست سنوات خدمتيـ مف 16سنة فأكثر،
) )%22.2سنوات خدمتيـ مف 15_11سنة )%39.7( ،سنوات خدمتيـ بيف 10_5سنوات )%9.5) ،سنوات
خدمتيـ أقؿ مف  5سنوات ،يبلحظ بأف أعمى نسبة كانت لسنوات الخدمة مف 10-5سنوات.

ويعزو الباحث ارتفاع عدد سنوات الخدمة بسبب قدـ إنشاء الو ازرات الحكومية والتي يرجع إنشاؤىا إلى العاـ

 ،1994فمف الطبيعي أف تكوف غالبية ىذه الفئة مف الموظفيف الذيف سنوات خدمتيـ كبيرة ،إضافة إلى أنو كمما
كاف المنصب اإلشرافي أعمى تطمب سنوات خدمة وخبرة وأكثر.
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المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طوؿ الخبليا في مقياس ليكرت الخماسي مف خبلؿ حساب
المدى بيف درجات المقياس( ،)4=1-5ومف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية

أي ( ،)0.80=5/4وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس (بداية المقياس وىي واحد
صحيح) ،وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىكذا أصبح طوؿ الخبليا كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:

).)Ozen et al., 2012

جدول رقم()5.7
المحك المعتمد في الدراسة

المتوسط الحسابي

الوزف الحسابي

درجة الموافقة

يٍ 1.80 -1

يٍ %36-%20

ضعيفة جداً

أكبن يٍ 2.60 -1.80

أكبن يٍ %52-%36

ضعيفة

أكبن يٍ 3.40 -2.60

أكبن يٍ %68-%52

موافقة متوسطة

أكبن يٍ 4.20 -3.40

أكبن يٍ %84-%68

بدرجة كبيرة

أكبن يٍ 5 - 4.20

أكبن يٍ %100-%84

بدرجة كبيرة جداً

ولتفسير نتائج الدراسة والحكـ عمى مستوى االستجابة ،أعتمد الباحث عمى ترتيب المتوسطات الحسابية عمى

مستوى المجاالت لبلستبياف ،ومستوى كؿ فقرة في كؿ مجاؿ ،وقد حدد الباحث درجة الموافقة حسب المحؾ
المعتمد لمدراسة.

 5.3تحميل فقرات االستبانة

 5.3.1تحميل فقرات المجال األول "نظم المعمومات اإلدارية"
تـ استخداـ اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراؼ المعياري واختبار Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبيف في
الجدوؿ التالي:
جدول ()5.8

المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات “نظم المعمومات اإلدارية "
م

المحور

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

.1

جودة النظاـ

3.287

0.665

4.847

0.000

65.741

3

متوسطة

.2

جودة الخدمات

3.289

0.688

4.719

0.000

65.786

2

متوسطة

.3

جودة المعمومات

3.236

0.686

3.861

0.000

64.719

4

متوسطة

.4

سرعة اتخاذ الق اررات

3.467

0.592

8.856

0.000

69.336

1

كبيرة

3.319

0.583

6.141

0.000

66.381

فاعمية نظم المعمومات اإلدارية

متوسطة

يتبيف مف جدوؿ( )5.8أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية يساوي((3.319

(الدرجة الكمية مف  ،)5الوزف النسبي ) ،)%66.381قيمة االختبار ) ،(6.141وأف القيمة االحتمالية ((Sig.
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تساوي ( ،(0.000وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات فاعمية نظـ
المعمومات اإلدارية بشكؿ عاـ ،في ضوء ىذه النتائج المتعمقة بفاعمية نظـ المعمومات اإلدارية والتي أظيرت أنيا

متوفرة بدرجة فاعمية متوسطة بنسبة ( )%66في كؿ مف و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ ،جاء في المرتبة
األولى (بعد سرعة اتخاذ الق اررات بنسبة  ،)%69.363يميو (بعد جودة الخدمات بنسبة  ،)%65.786ثـ في

المرتبة الثالثة (بعد جودة النظاـ بنسبة  ،)%65.741أما (البعد الرابع جودة المعمومات فقد جاء بالمرتبة األخيرة

بنسبة .)%64.719

ويفسر الباحث ىذه النتائج وىي توفر نظـ المعمومات اإلدارية بأبعادىا (جودة النظاـ ،جودة الخدمات ،جودة
المعمومات ،سرعة اتخاذ الق اررات) في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ ولكف بدرجة متوسطة  ،وذلؾ لعدـ
االىتماـ الكافي باالرتقاء بنظـ المعمومات اإلدارية الموجودة في الو ازرتيف  ،وعدـ االستفادة بالشكؿ الجيد مما
تقدمو تمؾ النظـ مف سرعة الحصوؿ عمى المعمومة وحفظ البيانات ،وأيضاَ الصعوبات في توفير المتطمبات

األساسية لنظـ المعمومات اإلدارية  ،نتيجة لقمة الموارد المالية والمادية ولظروؼ الحصار واالنقساـ التي تؤثر

سمباً عمى عمميات تطوير نظـ المعمومات اإلدارية في الو ازرتيف.

تتفؽ ىذه النتائج مع بعض الدراسات مثؿ دراسة (زويمؼ ،)2015،التي دلت عمى توفر مؤشرات نجاح نظـ

المعمومات اإلدارية في البنوؾ األردنية ،بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي ( ،)3.29ودراسة (المحاميد)2011،
التي أظيرت أف تصورات العامميف في المصارؼ التجارية األردنية ألبعاد استخداـ أنظمة المعمومات اإلدارية

جاءت بمستوى متوسط ،دلت النتائج عمى أف ىناؾ اىتماماً ولكف ليس بدرجة كافية في نظـ المعمومات اإلدارية

المتوفرة في تمؾ المؤسسات.

وتختمؼ مع بعض الدراسات مثؿ دراسة (ديب )2018 ،التي بينت أف نظـ المعمومات اإلدارية متوفرة بدرجة

كبيرة في البنوؾ العاممة في قطاع غزة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( )3.75بوزف نسبي(،)%75.1
ودراسة(النسور وآخروف )2015،والتي أظيرت ارتفاع فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في المؤسسات الصحفية

األردنية بمتوسط حسابي ( ،)3.73ودراسة ( )Munirat,2014التي دلت عمى أف فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية
في منظمات األعماؿ في نيجيريا كانت منخفضة بشكؿ كبير ،ودراسة (ىاشـ )2013،والتي دلت عمى ارتفاع
كفاءة نظـ المعمومات اإلدارية في بنؾ اليمف الدولي ،ودراسة (عطاونة )2012،التي توصمت إلى أف الدرجة

الكمية لواقع نظـ المعمومات اإلدارية كانت مرتفعة في و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية بمتوسط حسابي
( ،)3.64ودراسة (الخشالي ،القطب )2007،والتي جاءت فييا عناصر فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية بمستوى

كبير ودعماً واضحاً مف قبؿ اإلدارات لنظـ
جيد بوزف نسبي( ،)%72.9حيث أظيرت النتائج أف ىناؾ اىتماماً اً
المعمومات اإلدارية الموجودة في ىذه المؤسسات.

ومما سبؽ يتضح أف الدعـ واالىتماـ بنظـ المعمومات اإلدارية في وزراتي التنمية االجتماعية والعمؿ ليس بدرجة

كافية تؤىميا لمقياـ بمياميا بالشكؿ المطموب وبدرجة عالية مف الكفاءة .

 .1تحميل فقرات محور "جودة النظام"

تـ استخداـ اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراؼ المعياري واختبار Tلعينة واحدة.
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النتائج موضحة في الجدوؿ اآلتي:
جدول ()5.9

المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات محور “جودة النظام"
م
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة

المتوسط االنحراف

قيمة
""T

قيمة

""Sig.

النسبي

الحسابي المعياري

يت ػػوفر ل ػػدى ال ػػو ازرة نظ ػػاـ معموم ػػات إداري
واضح وسيؿ االستخداـ.
يتميز نظاـ المعمومات اإلداريػة فػي الػو ازرة
بالمرونة.
يتميز نظاـ المعمومات اإلداريػة فػي الػو ازرة
بسرعة االستجابة لمتطمبات العمؿ.
يعتمد نظاـ المعمومات اإلداريػة فػي الػو ازرة
عمى أحدث األجيزة والبرمجيات.

يسػ ػ ػػاعد نظػ ػ ػػاـ المعمومػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي
الو ازرة عمى إنجاز األعماؿ بشكؿ أفضؿ.

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

3.516

0.927

6.245

0.000

70.317

3

كبيرة

3.317

0.944

3.776

0.000

66.349

6

متوسطة

3.079

0.917

0.971

0.333

61.587

10

متوسطة

2.770

1.005

-2.570

0.011

55.397

12

متوسطة

3.635

0.854

8.343

0.000

72.698

2

كبيرة

يحق ػػؽ نظ ػػاـ المعموم ػػات اإلداري ػػة المت ػػوفر
.6

التنسػػيؽ الكػػافي بػػيف أقسػػاـ ودوائػػر الػػو ازرة 3.206

0.879

2.634

0.009

64.127

متوسطة

8

المختمفة.
يتػيح نظػػاـ المعمومػػات اإلداريػػة لممسػػتويات
.7

اإلداريػ ػ ػػة القػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػػى تخطػ ػ ػػيط وتنظػ ػ ػػيـ 3.357

0.862

4.650

0.000

67.143

5

متوسطة

4

كبيرة

أعماليـ.
.8

ي ػ ػ ػػوفر نظ ػ ػ ػػاـ المعموم ػ ػ ػػات اإلداري ػ ػ ػػة بيئ ػ ػ ػػة
معموماتية آمنة تتمتع بحماية جيدة.

3.508

0.837

6.815

0.000

70.159

يتمت ػػع نظ ػػاـ المعموم ػػات اإلداري ػػة بأنظم ػػة
.9

حماي ػ ػ ػػة تمن ػ ػ ػػع غي ػ ػ ػػر المخ ػ ػ ػػوليف ال ػ ػ ػػدخوؿ

3.667

0.858

8.723

0.000

73.333

كبيرة

1

لمنظاـ.
.10
.11
.12

يعػ ػ ػػد نظػ ػ ػػاـ المعمومػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػػة نظامػ ػ ػػا

متكامبل.

يتميػ ػ ػ ػ ػ ػػز نظػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ المعمومػ ػ ػ ػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػ ػ ػ ػػة

باالستجابة حسب الحاجة.

يت ػػوفر ل ػػدى ال ػػو ازرة نظ ػػاـ معموم ػػات إداري
متصؿ بجميع اإلدارات واألقساـ.
المحور ككل

3.143

0.910

1.763

0.080

62.857

9

متوسطة

3.214

0.864

2.785

0.006

64.286

7

متوسطة

3.032

1.011

0.352

0.725

60.635

11

متوسطة

3.287

0.665

4.847

0.000

65.741

المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة ()α≤0.05
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متوسطة

مف جدوؿ ( )5.9يمكف استخبلص ما يمي:
المتوسػػط الحسػػابي لمفقػرة التاسػػعة " يتمتػػع نظػػاـ المعمومػػات اإلداريػػة بأنظمػػة حمايػػة تمنػػع غيػػر المخػػوليف الػػدخوؿ

لمنظاـ" يساوي)(،(3.667الدرجة الكمية مف  ،)5الوزف النسبي) ،)%73.333قيمة االختبار) ، (8.723وأف القيمة
االحتمالية ( (Sig.تساوي ) ،(0.000وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينػة عمػى أف نظػاـ
المعمومػػات اإلداري ػػة فػػي و ازرت ػػي التنميػػة االجتماعي ػػة والعمػػؿ عم ػػى فق ػرة "يتمت ػػع بأنظمػػة حماي ػػة جيػػدة تمن ػػع غي ػػر

المخوليف لمدخوؿ لتمؾ األنظمة" ،وقد حازت ىذه الفقرة عمى المرتبة األولى ضمف فقرات بعد جودة النظاـ.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى االىتمػػاـ الجيػػد مػػف قبػػؿ اإلدارات المعنيػػة بػػأمف وحمايػػة المعمومػػات ،مػػف حيػػث تػػوفير
برامج الحماية المطموبة والتي تمنع عمميات االختراؽ  ،ووجود قواعد بيانات جيدة تعمػؿ عمػى معالجػة المعمومػات

وحفظيا بشكؿ يحافظ عمى سريتيا  ،وأيضاً المحافظة عمى خصوصية المعمومات بعدـ السماح إال لبعض األفراد

بالتعامؿ معيا.

حػػازت الفقػرة الرابعػػة "يعتمػػد نظػػاـ المعمومػػات اإلداريػػة فػػي الػػو ازرة عمػػى أحػػدث األجيػزة والبرمجيػػات" عمػى المرتبػػة
األخيرة بمتوسطة حسابي) ،(2.770الوزف النسبي) ،)%55.397قيمة االختبار( ،)-2.570وأف القيمة االحتمالية

( (Sig.تس ػػاوي) ،(0.011وى ػػذا يعن ػػي أف ىن ػػاؾ موافق ػػة بدرج ػػة متوس ػػطة م ػػف قب ػػؿ أفػ ػراد العين ػػة عم ػػى أف نظ ػػاـ
المعمومات اإلدارية في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ يعتمد عمى أحدث األجيزة والبرمجيات.

ويرجـــع الباحـــث الترتيػػب األخيػػر لمفقػ ػرة لموضػػع االقتصػػادي الصػػعب ،واألزمػ ػات التػػي تعػػاني منيػػا المؤسس ػػات

الحكوميػػة بقطػػاع غ ػزة وخصوصػػا وز ارتػػي التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ ،والتػػي تمنػػع عمميػػات تطػػوير البرمجيػػات
والحصوؿ عمى أحدث األجيزة .

وبشكؿ عاـ يمكػف القػوؿ بػأف المتوسػط الحسػابي لجميػع فقػرات ىػذا المجػاؿ يسػاوي ) ،(3.278وأف الػوزف النسػبي

يساوي ) ،)%65.741قيمة االختبار) ،)4.847وأف القيمة االحتمالية ( (Sig.تساوي).(0.000

وىػػذه النتػػائج تتفػػؽ مػػع د ارسػػة (زويمػػؼ  (2015،والتػػي توصػػمت أف مؤشػػر جػػودة النظػػاـ جػػاء بمسػػتوى متوسػػط ،

وبمتوسػػط حسػػابي بمػػغ ( )3.40فػػي البنػػوؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي األردف ،حيػػث أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ اىتمام ػاً
بدرجة متوسطة بجودة النظاـ في تمؾ البنوؾ ،واختمفت الدراسة مػع د ارسػة (فروانػة )2015،التػي توصػمت إلػى أف

جودة نظاـ برنامج اإلدارة المدرسية في و ازرة التربية والتعميـ يتمتع بمسػتوى جػودة فػوؽ المتوسػط بمتوسػط حسػابي
( (3.8وبمغ الوزف النسبي (.)%76.15

ممــا ســبق يتبــين لمباحــث أف أصػػحاب المناصػػب اإلش ػرافية يعتبػػروف بعػػد جػػودة النظػػاـ كأحػػد أبعػػاد فاعميػػة نظػػـ

المعمومات اإلدارية
متوفر ويسيـ في تحسيف إدارة األزمات في الو ازرتيف ولكف بدرجػة متوسػطة  ،وىػذا يؤكػد فعػبلً
اً
أف و ازرتػػي التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ بمحافظػػات غػزة يجػػب أف تيػػتـ أكثػػر فػػي تطػػوير نظػػاـ المعمومػػات اإلداريػػة

القػائـ لكػي يتمتػع بخصػائص جػودة عاليػة تمبػي متطمبػات العمػؿ فػي تمػؾ الػو ازرات ،وكػذلؾ العمػؿ عمػى تحػديث

أجيزتيا بأحدث األجيزة والبرمجيات لزيادة الكفاءة والفاعمية في تحقيؽ األىداؼ المطموبة.
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 .2تحميل فقرات محور "جودة الخدمات"
تـ استخداـ اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراؼ المعياري واختبار Tلعينة واحدة .النتائج
موضحة في جدوؿ (:)5.10
جدول ()5.10
المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات محور “جودة الخدمات"
م
.1
.2
.3

الفقرة

المتوسط االنحراف

قيمة
""T

قيمة

""Sig.

النسبي

الحسابي المعياري

تقدـ نظـ المعمومات اإلدارية مجموعة مف
البدائؿ لموصوؿ إلى اختيار الحؿ األمثؿ
تق ػػدـ نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة الخ ػػدمات

بشكؿ سريع ومنسؽ.

يكتشؼ نظاـ المعمومات اإلدارية األخطاء
ويقدـ تقارير تعالج تمؾ األخطاء.

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

3.325

0.847

4.313

0.000

66.508

4

متوسطة

3.262

0.905

3.249

0.001

65.238

7

متوسطة

3.103

0.954

1.215

0.227

62.063

11

متوسطة

يعم ػ ػػؿ نظ ػ ػػاـ المعموم ػ ػػات اإلداري ػ ػػة عم ػ ػػى
.4

تص ػػنيؼ المش ػػاكؿ واظي ػػار م ػػدى خط ػػورة

3.151

0.997

1.699

0.092

63.016

10

متوسطة

كؿ منيا.
.5
.6
.7
.8
.9

تق ػ ػػدـ نظ ػ ػػـ المعموم ػ ػػات اإلداري ػ ػػة خ ػ ػػدمات

محددة وواضحة.

تق ػػدـ نظػػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة الخ ػػدمات
بشكؿ مستمر ودوف انقطاع.

تقػ ػ ػػدـ نظػ ػ ػػـ المعمومػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػػة تقػ ػ ػػارير
منوعة وبنماذج بسيطة.
يتمي ػػز نظ ػػاـ المعموم ػػات اإلداري ػػة ب ػػالتوافؽ
مع توقعات اإلدارة.
يسػػاعد اسػػتخداـ نظػػاـ المعمومػػات اإلداريػػة
عمى تحسيف إنتاجية مستخدميو.
تس ػ ػ ػػيؿ التكنولوجي ػ ػ ػػا المت ػ ػ ػػوفرة ف ػ ػ ػػي نظ ػ ػ ػػـ

.10

المعمومػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػػة انجػ ػ ػػاز المعػ ػ ػػامبلت

3.444

0.835

5.976

0.000

68.889

2

كبيرة

3.190

0.961

2.225

0.028

63.810

9

متوسطة

3.373

0.883

4.742

0.000

67.460

3

متوسطة

3.294

0.868

3.798

0.000

65.873

6

متوسطة

3.524

0.927

6.342

0.000

70.476

1

كبيرة

3.302

0.982

3.447

0.001

66.032

5

متوسطة

بدرجة كافية
يتميػ ػػز نظػ ػػاـ المعمومػ ػػات اإلداريػ ػػة بقدرتػ ػػو
.11

عمػػى تقػػديـ الخػػدمات وفػػؽ معػػايير الكفػػاءة

3.214

0.960

2.505

0.014

64.286

8

متوسطة

والفاعمية.
المحور ككل

3.289

0.688

4.719

65.786 0.000

المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة ()α≤0.05
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متوسطة

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
المتوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة التاسػػعة "يسػػاعد اسػػتخداـ نظػػاـ المعمومػػات اإلداريػػة عمػػى تحسػػيف إنتاجيػػة مسػػتخدميو"
يس ػػاوي((، (3.524الدرج ػػة الكمي ػػة م ػػف  ،)5ال ػػوزف النس ػػبي ) ،)%70.476قيم ػػة االختب ػػار) ،(6.342وأف القيم ػػة

االحتماليػػة ( (Sig.تسػػاوي) ،(0.000وى ػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافق ػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عم ػػى أف
استخداـ نظاـ المعمومات اإلدارية في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ يساعد عمػى تحسػيف إنتاجيػة مسػتخدميو،

وقد حازت ىذه الفقرة عمى المرتبة األولى ضمف فقرات بعد جودة الخدمات.

ويرجع الباحث ذلؾ إلى اىتماـ اإلدارة العميا في الو ازرتيف بتحسيف الخدمات التي تقػدميا نظػـ المعمومػات اإلداريػة
وتقديـ التقارير واإلحصائيات بشكؿ سريع ومنسؽ بشكؿ يسيـ في زيادة اإلنتاجية.

حػػازت الفقػرة الثالثػػة "يكتشػػؼ نظػػاـ المعمومػػات اإلداريػػة األخطػػاء ويقػػدـ تقػػارير تعػػالج تمػػؾ األخطػػاء "عمػػى المرتبػػة
األخيرة بمتوسط حسابي) ،(3.103الوزف النسبي( ،)%62.063قيمػة االختبػار) ،(1.215وأف القيمػة االحتماليػة

( (Sig.تسػػاوي) ،(0.227وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة متوسػػطة مػػف قبػػؿ أف ػراد العينػػة عمػػى ىػػذه الفق ػرة،
بحيػػث يػػرى أصػػحاب المناصػػب اإلش ػرافية فػػي وز ارتػػي التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ أف نظػػاـ المعمومػػات اإلداريػػة
يكتشؼ األخطاء ويقدـ تقارير تعالج تمؾ األخطاء ولكف بدرجة متوسطة.

ويعزو الباحث الترتيػب األخيػر لمفقػرة إلػى وجػود ضػعؼ نسػبي فػي نظػـ المعمومػات اإلداريػة حيػث إنيػا التسػتطيع
كشػػؼ األخطػػاء ومعالجتيػػا بكفػػاءة وفاعميػػة عاليػػة ،وذلػػؾ لقمػػة االىتمػػاـ بالتحسػػيف المسػػتمر فػػي نظػػـ المعمومػػات،
نتيجة لمعديد مف الصعوبات التي تواجو الو ازرتيف مف قمة الموارد المالية واإلمكانات المادية والبشرية .

وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ) ،)3.289وأف الوزف النسبي يساوي ) ،)%65.786قيمة

االختبار) ،(4.719وأف القيمة االحتمالية ( (Sig.تساوي ( ،(0.000وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة
مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

اختمفت ىذه النتائج مع دراسة (الموسوي (2016،والتي كاف المتوسط الحسػابي العػاـ لمتغيػر جػودة الخػدمات فػي
المستشفيات الحكومية الع ارقية مرتفعاً حيث بمغ (.)3.69

ويرى الباحث مف خبلؿ ما سبؽ بأف أصحاب المناصب اإلشرافية في وزراتي التنمية االجتماعية والعمؿ يعتبروف
ػوفر ويسػػيـ فػػي تحسػػيف إدارة األزمػػات فػػي
بعػػد جػػودة الخػػدمات كأحػػد أبعػػاد فاعميػػة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة ،متػ اً
الػػو ازرتيف ولكػػف بدرجػػة متوسػػطة ،وى ػػذا يػػدلؿ عمػػى أف وز ارتػػي التنميػػة االجتماعي ػػة والعمػػؿ يجػػب أف تيػػتـ أكث ػػر
بتطوير نظاـ المعمومات اإلدارية القػائـ بحيػث يقػدـ الخػدمات المطموبػة بجػودة عاليػة وبشػكؿ يسػيـ بارتقػاء العمػؿ

في تمؾ الو ازرات.

 .3تحميل فقرات محور "جودة المعمومات"
تـ استخداـ اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراؼ المعياري واختبار Tلعينة واحدة .النتائج موضحة في

الجدوؿ التالي:
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جدول ()5.11
المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات محور “جودة المعمومات"
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

قيمة
""T

قيمة

""Sig.

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

تتصػ ػ ػػؼ المعمومػ ػ ػػات التػ ػ ػػي تقػ ػ ػػدميا نظػ ػ ػػـ
المعمومػػات اإلداريػػة ف ػػي الػػو ازرة بالوض ػػوح

.1

3.603

0.849

7.972

0.000

72.063

1

وسيولة الفيـ واالستيعاب.

كبيرة

تتصػ ػ ػػؼ المعمومػ ػ ػػات التػ ػ ػػي تقػ ػ ػػدميا نظػ ػ ػػـ
المعمومػػات اإلداريػػة فػػي الػػو ازرة بأنيػػا عمػػى

.2

3.111

0.957

1.303

0.195

62.222

10

متوسطة

درجة عالية مف الدقة.
تتمي ػ ػ ػػز المعموم ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػػي تق ػ ػ ػػدميا نظ ػ ػ ػػـ
المعموم ػػات اإلداري ػػة فػػػي ال ػػو ازرة بإمكاني ػػة

.3

3.349

0.870

4.505

0.000

66.984

2

متوسطة

االعتماد عمييا.
تتمي ػ ػ ػػز المعموم ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػػي تق ػ ػ ػػدميا نظ ػ ػ ػػـ
المعمومػػات اإلداريػػة فػػي الػػو ازرة بأنيػػا تقػػدـ

.4

3.143

0.901

1.780

0.077

62.857

9

متوسطة

في الوقت المناسب.
تح ػ ػ ػػدث المعموم ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػػي تق ػ ػ ػػدميا نظ ػ ػ ػػـ
المعموم ػػات اإلداري ػػة بش ػػكؿ دوري لتحقي ػػؽ

.5

3.310

0.899

3.867

0.000

66.190

3

متوسطة

األىداؼ.
تق ػػدـ نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة معموم ػػات

.6

صحيحة وخالية مف األخطاء.
ت ػػوفر نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة معموم ػػات

.7

متطابقة مع متطمبات اإلدارة.

تحتوي تقػارير النظػاـ عمػى معمومػات غيػر

.8

مكررة.
تتميػ ػ ػ ػػز المعمومػ ػ ػ ػػات المقدمػ ػ ػ ػػة بالشػ ػ ػ ػػمولية

.9

والتكامؿ.

.10
.11

تق ػػدـ نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة معموم ػػات
تساعد في زيادة الكفاءة والفاعمية.
تقػػدـ نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المعمومػػات

بشكؿ يكفي ويناسب تحقيؽ األىداؼ
المحور ككل

3.008

0.863

0.103

0.918

60.159

11

متوسطة

3.302

0.832

4.069

0.000

66.032

4

متوسطة

3.198

0.938

2.374

0.019

63.968

6

متوسطة

3.167

0.910

2.056

0.042

63.333

7

متوسطة

3.206

0.879

2.634

0.009

64.127

5

متوسطة

3.198

0.912

2.441

0.016

63.968

8

متوسطة

3.236

0.686

3.861

0.000

64.719

المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة ()α≤0.05

مف جدوؿ ( )5.11يتبيف اآلتي:
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متوسطة

المتوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة األولػػى "تتصػػؼ المعمومػػات التػػي تقػػدميا نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة فػػي الػػو ازرة بالوضػػوح
وس ػ ػػيولة الفي ػ ػػـ واالس ػ ػػتيعاب " يس ػ ػػاوي)(،(3.603الدرج ػ ػػة الكمي ػ ػػة م ػ ػػف  ،)5ال ػ ػػوزف النس ػ ػػبي) ،)%72.603قيم ػ ػػة

االختبار( ،)7.972وأف القيمة االحتمالية ( (Sig.تساوي( ،(0.000وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيػرة مػف
قبؿ أفراد العينة عمى أف المعمومات التي يقدميا نظػاـ المعمومػات اإلداريػة فػي و ازرتػي التنميػة االجتماعيػة والعمػؿ

تتصؼ بالوضوح وسيولة الفيػـ واالسػتيعاب وقػد حػازت ىػذه الفقػرة عمػى المرتبػة األولػى ضػمف فقػرات بعػد جػودة

المعمومات.

ويرجــع الباحــث الس ػبب فػػي أف ذلػػؾ يعػػود إلػػى اىتمػػاـ نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة بتقػػديـ معمومػػات واضػػحة وميمػػة
اليمكػػف االسػػتغناء عنيػػا ،وتغطػػي جميػػع جوانػػب العمػػؿ المطمػػوب ،وتػػأتي مرتبػػة ترتيبػاً معينػاً بحيػػث يسػػيؿ فيميػػا

والتعامؿ معيا.

حػػازت الفق ػرة السادسػػة " تقػػدـ نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة معمومػػات صػػحيحة وخاليػػة مػػف األخطػػاء " عمػػى المرتبػػة
األخيرة بمتوسط حسابي) ،(3.008والوزف النسػبي) ،)%60.159قيمػة االختبػار( ،(0.103وأف القيمػة االحتماليػة

( (Sig.تسػػاوي) ،(0.000وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة متوسػػطة مػػف قبػػؿ أفػراد العينػػة عمػػى أف المعمومػػات
التي يقدميا نظػاـ المعمومػات اإلداريػة فػي و ازرتػي التنميػة االجتماعيػة والعمػؿ ىػي معمومػات صػحيحة وخاليػة مػف

األخطاء.

ويرجع الباحث الترتيب األخير لمفقرة إلى االىتمػاـ بإنجػاز الميػاـ نتيجػة لمضػغوط الكبيػرة فػي العمػؿ عمػى حسػاب

دقة المعمومات وصحتيا.

وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ) ،(3.236وأف الوزف النسبي يساوي ) ،)%64.719قيمة

االختبار) ،(3.861وأف القيمة االحتمالية ( (Sig.تساوي ،0.000وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف
قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

وىذه النتائج تتفؽ مع دراسة (زويمؼ )2015،والتي جاء فييػا بعػد جػودة المعمومػات فػي البنػوؾ التجاريػة األردنيػة
بدرجة موافقة متوسطة بمتوسط حسابي (.)3.48

بينما تختمؼ مع دراسة (العطاونة )2012،التي توصػمت إلػى أف جػودة المعمومػات التػي تنتجيػا نظػـ المعمومػات

اإلداريػػة فػػي و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية كانػػت بدرجػػة مرتفعػػة حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي ()3.64
بػػوزف نسػػبي( ،)%76.4ومػػع د ارسػػة (فروانػػة )2015 ،التػػي جػػاء فييػػا بعػػد جػػودة المعمومػػات التػػي يقػػدميا برنػػامج
اإلدارة المدرسية في و ازرة التربية والتعميـ بدرجة موافقة مرتفعة بمتوسط حسابي( )4.0بوزف نسبي()%80.17

ومـــن خـــالل ماســـبق يـــرى الباحـــث أف أص ػػحاب المناص ػػب اإلشػ ػرافية ف ػػي و ازرت ػػي التنمي ػػة االجتماعي ػػة والعم ػػؿ
ػوفر ويسػيـ فػي تحسػف إدارة األزمػات
يعتبروف بعد جودة المعمومات كأحد أبعاد فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية مت اً
في تمؾ الو ازرتيف ولكف بدرجة متوسطة  ،وىذا يؤكد أنو يجب تطوير نظاـ المعمومات اإلدارية في و ازرتي التنميػة

االجتماعية والعمؿ ،بحيث يعطي معمومات صحيحة وخالية مف األخطاء ،ومعمومات دقيقة وفي الوقت المناسػب

لكي تناسب متطمبات العمؿ واالرتقاء بعمؿ الو ازرتيف وتسيؿ التعامؿ في أوقات إدارة األزمات.
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.4تحميل فقرات محور "سرعة اتخاذ الق اررات"
تـ استخداـ اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراؼ المعياري واختبار Tلعينة واحدة.
النتائج موضحة في جدوؿ ()5.12
جدول ()5.12
المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات محور “سرعة اتخاذ القرارات"
م
.1

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

تساعد نظػـ المعمومػات اإلداريػة فػي اتخػاذ
ق اررات مف شأنيا تحقيؽ األىداؼ.

3.714

0.757

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

10.585

0.000

74.286

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة
كبيرة

1

تػػوفر نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المعمومػػات
.2

الكافية عف المشػكمة دائمػا ممػا يسػاعد فػي

3.468

0.836

6.287

0.000

69.365

كبيرة

6

سرعة اتخاذ الق اررات.
.3
.4
.5

تسػاعد نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة عمػػى فيػػـ
أفضؿ الحموؿ التخاذ الق اررات.
تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوفر نظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ المعمومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اإلحصائيات البلزمة التخاذ الق اررات.
تحمػػؿ نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المشػػكبلت

وتبسطيا وتسيؿ فيميا.

3.548

0.835

7.359

0.000

70.952

2

كبيرة

3.468

0.883

5.955

0.000

69.365

6

كبيرة

3.548

0.835

7.359

0.000

70.952

3

كبيرة

ارتيػ ػ ػػا عمػ ػ ػػى
تعتمػ ػ ػػد اإلدارة فػ ػ ػػي صػ ػ ػػنع قر ا
.6

المعموم ػ ػػات المقدم ػ ػػة م ػ ػػف النظ ػ ػػاـ بش ػ ػػكؿ

3.484

0.865

6.284

0.000

69.683

كبيرة

5

أساسي.
.7
.8
.9

تحفػػز نظػػـ المعمومػػات متخػػذ الق ػرار ليتخػػذ
ق ار ار معينا.
تفض ػػؿ اإلدارة اتخ ػػاذ قػ ػ اررات متك ػػررة دوف
الرجوع إلى نظـ المعمومات.
يق ػػدـ نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة معموم ػػات

تقديرية لق اررات مستقبمية.

3.516

0.827

7.003

0.000

70.317

4

كبيرة

3.262

0.948

3.101

0.000

65.238

11

متوسطة

3.333

0.921

4.063

0.000

66.667

10

متوسطة

يمكػف نظػـ المعمومػات اإلداريػة مػف تسػريع
.10

عمميػػة اتخ ػػاذ القػػ اررات بس ػػبب سػػرعتو ف ػػي

3.397

0.904

4.927

0.000

67.937

8

متوسطة

تقديـ المعمومات البلزمة.
.11

تتػػيح نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المعمومػػات
لمستخدمييا في الوقت المناسب.
المحور ككل

3.397

0.930

4.789

0.000

3.467

0.592

8.856

69.336 0.000

*المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستوى داللة ()α≤0.05
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67.937

8

متوسطة
كبيرة

مف جدوؿ ( )5.12يمكف استخبلص التالي:
المتوسط الحسابي لمفقرة األولى " تسػاعد نظػـ المعمومػات اإلداريػة فػي اتخػاذ قػ اررات مػف شػأنيا تحقيػؽ األىػداؼ "

يسػػاوي)( ،(3.714الدرجػػة الكميػػة مػػف  ،)5الػػوزف النسػػبي( ،)%74.286قيمػػة االختبػػار( (10.585وأف القيمػػة
االحتمالية ( (Sig.تساوي) ،(0.000وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجػة كبيػرة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى أف نظػـ
المعمومات اإلدارية في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ تساعد في اتخاذ ق اررات مف شأنيا تحقيؽ األىػداؼ وقػد

حازت ىذه الفقرة عمى المرتبة األولى ضمف فقرات بعد سرعة اتخاذ الق اررات.

ويعــزو الباح ـث ذلػػؾ إلػػى االىتمػػاـ الكبيػػر فػػي وضػػع أىػػداؼ واضػػحة ،وأيضػاً وجػػود انسػػجاـ ودرجػػة مػػف التنسػػيؽ

الجيد والترابط بيف الق اررات اإلدارية والسياسة العامة لمو ازرة.

حازت الفقرة الثامنة " تفضؿ اإلدارة اتخاذ ق اررات متكررة دوف الرجوع إلػى نظػـ المعمومػات " عمػى المرتبػة األخيػرة

بمتوسط حسابي ( ،(3.262أي أف الوزف النسػبي ( ،)%65.238قيمػة االختبػار) ،)3.101وأف القيمػة االحتماليػة

( (Sig.تساوي) ،)0.000وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى أف اإلدارة تفضػؿ
اتخاذ ق اررات متكررة دوف الرجوع إلى نظاـ المعمومات اإلدارية في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ.

ويرى الباحث أف ىذه الفقرة أخذت ترتيبا متأخ ار لعدـ االىتماـ الكافي بنظـ المعمومات اإلدارية ،والبيروقراطية
والرتابػػة فػػي العمػػؿ ،والتػػي تػػؤدي فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف فػػي بػػطء وصػػوؿ المعمومػػات لمجيػػات اإلداريػػة ،ممػػا قػػد

يجعميا تسرع في عمميات اتخاذ القرار دوف الرجوع ألنظمة المعمومات.

وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ) ،(3.467وأف الػوزف النسػبي يسػاوي ) ،)%69.336وأف

القيمة االحتمالية ( (Sig.تساوي) ، (0.000وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة كبيػرة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى

فقرات ىذا المجاؿ.

ويفسر الباحث ىذه النتيجة وىي أف أصحاب المناصب اإلشرافية في وزراتي التنمية االجتماعية والعمؿ يعتبروف
ػوفر بدرجػػة كبيػرة ،ويسػػاىـ فػػي تحسػػيف
بعػد سػػرعة اتخػػاذ القػ اررات كأحػػد أبعػاد فاعميػػة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة مت اً

إدارة األزمػػات ،وىػػذا يػػدلؿ عمػػى أف اإلدارة فػػي الػػو ازرتيف تتمتػػع بمػػؤىبلت وخب ػرات جيػػدة فػػي مجػػاؿ اتخػػاذ الق ػرار،
وذلؾ لتعرض تمؾ الو ازرات لمعديد مف األزمػات المتبلحقػة ممػا أكسػب الطػواقـ اإلداريػة ميػارات وخبػرات جيػدة فػي

سرعة اتخاذ الق اررات وقت األزمات.

وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج د ارسػة (الواديػة  )2015،التػي دلػت عمػى أف جػودة القػ اررات اإلداريػة فػي و ازرة التربيػة

والتعميـ العالي الفمسطينية جاءت بدرجة موافقة كبيرة .

وتختمؼ مع دراستي (النسور وآخروف ،)2015،والتي أظيػرت أف تصػورات المبحػوثيف لعمميػة اتخػاذ القػ اررات فػي
المؤسسات الصحفية األردنية بدرجة متوسطة ،ودراسة (أبو حجير ،)2014،والتي أظيرت أف مرحمة اتخاذ القرار
في المؤسسات الحكومية الفمسطينية جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ( )3.36وبوزف نسبي(.)%67.21

 5.3.2تحميل فقرات مجال "إدارة األزمات"

تـ استخداـ اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراؼ المعياري واختبار Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبيف في
الجدوؿ التالي:
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جدول ()5.13
المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات “إدارة األزمات"
المحور

م

 .1إدارة ما قبؿ األزمة

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

قيمة
""T

قيمة

""Sig.

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

3.094

0.801

61.889 0.188 1.324

3

متوسطة

إدارة أثناء األزمة

3.146

0.784

62.910 0.039 2.084

2

متوسطة

 .3إدارة ما بعد األزمة

3.170

0.789

63.397 0.017 2.416

1

متوسطة

إدارة األزمات

3.137

0.742

62.743 0.040 2.075

.2

متوسطة

مف جدوؿ ( )5.13تبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات تحسيف إدارة األزمات )( ،(3.137الدرجة الكميػة مػف
 )5أي أف الػ ػ ػػوزف النسػ ػ ػػبي يسػ ػ ػػاوي( ،)%62.743قيمػ ػ ػػة االختبػ ػ ػػار ( ،(2.075وأف القيمػ ػ ػػة االحتماليػ ػ ػػة ((Sig.

تسػػاوي) ،(0.040وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة متوسػػطة مػػف قبػػؿ أف ػراد العينػػة عمػػى فق ػرات تحسػػيف إدارة
األزمات بشكؿ عاـ.

في ضوء ىػذه النتػائج المتعمقػة بتحسػيف إدارة األزمػات والتػي أظيػرت أنيػا متػوفرة بدرجػة متوسػطة بنسػبة ))%63

ف ػػي ك ػػؿ م ػػف و ازرت ػػي التنمي ػػة االجتماعي ػػة والعم ػػؿ .وج ػػاء ف ػػي المرتب ػػة األول ػػى بع ػػد" إدارة م ػػا بع ػػد األزم ػػة " بنس ػػبة

( ،)%63.397يميػو بعػػد " اإلدارة أثنػػاء األزمػػة " بنسػػبة ( ،)%62.910ثػػـ فػػي المرتبػػة األخيػرة بعػػد "إدارة مػػا قب ػؿ
األزمة" بنسبة ) ،)%61.889وجميع األبعاد الثبلثة جاءت بنسب متقاربة.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى االىتمػػاـ النسػػبي وبدرجػػة غيػػر كافيػػة بعمميػػات إدارة األزمػػات بمراحميػا ( ماقبػػؿ األزمػػة،
أثناء األزمة ،مابعد األزمة) في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ ويعود ذلؾ إلي قمة الموارد الماليػة والماديػة ومػا
يترتػػب عمييػػا مػػف نقػػص فػػي تػػوفير األجي ػزة والبرمجيػػات الحديثػػة ،وكػػذلؾ عػػدـ وجػػود وحػػدات إداريػػة متخصصػػة

ومؤىمػػة بشػػكؿ فعػػاؿ فػػي إدارة األزمػػات ،وممػػا سػػبؽ يتضػػح أف الواقػػع الػػذي تعيشػػو الو ازرت ػاف مػػف أزمػػات متعػػددة
يفػػرض عمييػػا االسػػتعداد دائمػػا مػػف خػػبلؿ إجػراء البحػػوث والد ارسػػات ،واعػػداد الخطػػط لمواجيػػة األزمػػات ،واسػػتخداـ
كافػػة األجي ػزة واألنظمػػة الحديثػػة التػػي تكتشػػؼ األزمػػات بشػػكؿ مبكػػر ،وقبػػؿ وقوعيػػا لكػػي يسػػيؿ التعامػػؿ معيػػا،

والعمؿ عمى حميا وتبلفي المشاكؿ الناجمة عنيا.

والنتائج بذلؾ تتوافؽ مع عػدة د ارسػات مثػؿ د ارسػة (أبػو سػموت )2015،والتػي دلػت عمػى أف المسػتوى العػاـ إلدارة

األزمات في و ازرة الصحة الفمسطينية متوسط حيث بمغ الوزف النسػبي( ،)%61.8ود ارسػة (زويمػؼ )2015،والتػي
أشػػارت إلػػى ت ػوافر نظػػاـ إلدارة األزمػػات بمراحمػػو المتعػػددة بدرجػػة متوسػػطة ،حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي ليػػذا

النظاـ( ،)3.22ودراسة (أبو حجير )2014،التي دلت عمى وجود تطبيؽ لعممية إدارة األزمػات بمراحميػا المختمفػة
(ماقبػ ػػؿ ،أثنػ ػػاء ،مابعػ ػػد) األزمػ ػػة فػ ػػي المؤسسػ ػػات الحكوميػ ػػة الفمسػ ػػطينية بدرجػ ػػة متوسػ ػػطة ،ود ارسػ ػػة (الخشػ ػػالي،

مرحػػؿ إدارة األزمػػات بمسػػتوى متوسػػط  ،بينمػػا اختمفػت
القطػب )2007،والتػػي كانػػت األىميػػة النسػػبية فييػػا لجميػػع ا
مػػع العديػػد مػػف الد ارسػػات مثػػؿ د ارسػػة (الممفػػي )2017،والتػػي توصػػمت إلػػى أف مسػػتوى تطبيػػؽ إدارة األزمػػات لػػدى

المديريف ونوابيـ ورؤساء األقساـ في المستشفيات الحكومية الكويتية كاف مرتفعاً ،ودراسة (المحاميد )2011،التي
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دلت عمى أف المتوسط العاـ لمراحؿ إدارة األزمػات فػي المصػارؼ التجاريػة األردنيػة جػاء بمسػتوى مرتفػع بمتوسػط
حسػػابي ( ،)3.63ود ارسػػة ( )Scholtens,2008التػػي أشػػارت إلػػى أف ىنػػاؾ ضػػعفاً فػػي التنسػػيؽ المركػػزي والسػػيطرة
في الييئات المحمية في ىولندا و بيف الجيات ذات العبلقة أثناء مراحؿ إدارة األزمة.

.1تحميل فقرات محور"إدارة ما قبل األزمة"
تـ استخداـ اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراؼ المعياري واختبار Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبيف في

الجدوؿ التالي:

جدول ()5.14

المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات “إدارة ما قبل األزمة "
م
.1

الفقرة
تج ػ ػػري اإلدارة عممي ػ ػػات البح ػ ػػث والتحمي ػ ػػؿ
لؤلحداث التي قد تؤدي لوقوع األزمات.

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
3.127

1.012

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

1.409

0.161

62.540

""T

الوزن

الترتيب
3

درجة

الموافقة
متوسطة

تتػػوفر ب ػرامج وخطػػط كافيػػة وجػػاىزة إلدارة
.2

األزمات في الػو ازرة وتعمػؿ عمػى مراجعتيػا

3.040

0.871

0.511

0.610

60.794

8

متوسطة

وتطويرىا باستمرار.
.3
.4
.5

تقػ ػ ػ ػػوـ اإلدارة بتػ ػ ػ ػػوفير الػ ػ ػ ػػدعـ لبلسػ ػ ػ ػػتعداد
لبلزمات المتوقعة.
يوجػ ػػد اىتمػ ػػاـ بعمميػ ػػات تصػ ػػنيؼ وتبويػ ػػب
وتحميؿ مؤشرات حدوث األزمات.

يوجػ ػ ػ ػػد تعػ ػ ػ ػػاوف لبلسػ ػ ػ ػػتعداد لؤلزمػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػع
المؤسسات الخارجية ذات العبلقة.

3.095

0.933

1.146

0.254

61.905

4

متوسطة

3.063

0.994

0.717

0.475

61.270

5

متوسطة

3.310

1.008

3.448

0.001

66.190

1

متوسطة

يوجػػد ط ػػاقـ وظيف ػػي مؤىػػؿ وم ػػدرب لمقي ػػاـ
.6

بممارسػػات جمػػع وتحميػػؿ مؤش ػرات حػػدوث

3.016

1.103

0.162

0.872

60.317

9

متوسطة

أزمة.
.7

يػ ػػتـ تشػ ػػكيؿ فػ ػػرؽ عمػ ػػؿ مختصػ ػػة لتحديػ ػػد
ماىية األزمات المحتممة.

3.183

1.054

1.944

0.054

63.651

2

يتػػوفر ال ػػدعـ المناسػػب لمفريػػؽ ال ػػذي يقػػوـ

.8

بالتش ػػخيص والتخط ػػيط لمواجي ػػة لبلزم ػػات

3.000

1.028

0.000

1.000

60.000

10

متوسطة

متوسطة

المحتممة.
.9
.10

تق ػػوـ اإلدارة بض ػػبط الممارس ػػات الخاطئ ػػة
بسرعة وكفاءة.
تيتـ اإلدارة بشكؿ كاؼ باألحداث المسببة
لحصوؿ األزمات.

3.056

0.974

0.640

0.523

61.111

6

متوسطة

3.056

1.045

0.597

0.552

61.111

7

متوسطة
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المحور ككل

3.094

0.801

1.324

61.889 0.188

متوسطة

المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة ()α≤0.05

مف جدوؿ( )5.14يستخمص الباحث ما يمي:

المتوس ػػط الحسػ ػػابي لمفق ػ ػرة الخامس ػػة “يوجػػػد تعػ ػػاوف لبلس ػػتعداد لؤلزم ػػة مػ ػػع المؤسس ػػات الخارجي ػػة ذات العبلقػػػة "
يس ػػاوي)( ،(3.310الدرج ػػة الكمي ػػة م ػػف  ،)5وال ػػوزف النس ػػبي ) ،)%66.190قيم ػػة االختب ػػار) (3.448وأف القيم ػػة

االحتمالية ( (Sig.تساوي) ،(0.001وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة متوسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى أنػو
يوجػػد تعػػاوف مػػع المؤسسػػات الخارجيػػة ذات العبلقػػة لبلسػػتعداد لؤلزمػػة قبػػؿ حػػدوثيا وقػػد حػػازت ىػػذه الفق ػرة عمػػى

المرتبة األولى ضمف فقرات بعد "إدارة ما قبؿ األزمة".

ويعزو الباحث ذلؾ إلى األىمية الكبيرة ليذه الخطوة في تحسيف عمميػات إدارة األزمػات ،بحيػث يوجػد تنسػيؽ جيػد
بيف الو ازرتيف والعديد مف المؤسسات الخارجية في تبادؿ الخبرات في أثناء االستعداد لؤلزمات.

حازت الفقرة الثامنة " يتوفر الدعـ المناسب لمفريؽ الذي يقوـ بالتشخيص والتخطيط لمواجية لؤلزمػات المحتممػة "
عمػ ػ ػ ػػى المرتبػ ػ ػ ػػة األخي ػ ػ ػ ػرة بمتوسػ ػ ػ ػػطة حسػ ػ ػ ػػابي( (3.000أي أف المتوسػ ػ ػ ػػط الحسػ ػ ػ ػػابي النسػ ػ ػ ػػبي( ،)%60قيم ػ ػ ػ ػة

االختبار) ،(0.000وأف القيمة االحتمالية ( (Sig.تساوي) ،(1.000وىذا يعني أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة متوسػطة

مػػف قبػػؿ أفػراد العينػػة عمػػى أنػػو يتػػوفر الػػدعـ المناسػػب لمفريػػؽ الػػذي يقػػوـ بالتشػػخيص والتخطػػيط لمواجيػػة األزمػػات
المحتممة.

ويفسـر الباحـث ذلػؾ بعػدـ وجػود االىتمػاـ الكػافي بػالفرؽ المختصػة بجمػع المعمومػات واالسػتعداد إلدارة األزمػات،
مف حيث توفير الميزانيات المالية المطموبة ،والتدريب والتطوير.
وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ) ،(3.094وأف الوزف النسبي يساوي ) ،)%61.889قيمة

االختبار) ،(1.324وأف القيمة االحتمالية ( (Sig.تساوي).)0.188

وبشكؿ عاـ ومف وجية نظر أصحاب المناصب اإلشرافية في وز ارتػي التنميػة االجتماعيػة والعمػؿ ،يعتبػروف بعػد

"إدارة مػػا قبػ ػؿ األزمػػة " وى ػػو أح ػػد أبعػػاد تحس ػػيف إدارة األزم ػػات ،يسػػاىـ ف ػػي تحس ػػيف إدارة األزمػػات ولك ػػف بدرج ػػة

متوسػػطة ،ويعــزو الباحــث ذلػػؾ لضػػعؼ فػػي نظػػاـ إدارة األزمػػات فػػي مرحمػػة ماقبػػؿ األزمػػة ،وأيض ػاً قمػػة االىتمػػاـ
بعمميػػات تحديػػد مؤش ػرات حػػدوث األزمػػة ،وعػػدـ تػػوفر وحػػدات إداريػػة متخصصػػة فػػي الػػو ازرتيف تكػػوف أىػػـ مياميػػا

رصػػد ومتابعػػة مؤش ػرات وقػػوع األزمػػة  ،وعػػدـ تػػوفر نظػػاـ إنػػذار مبكػػر يػػتبلءـ مػػع المؤش ػرات واألحػػداث التػػي مػػف
الممكف أف تسبب حدوث أزمة ،وىذا يعود أيضاً إلى ضعؼ اإلمكانات المادية والمالية والبشرية التي تعػاني منيػا

الو ازرتاف نتيجة لمعديد مف العوامؿ أىميا االحتبلؿ ،والحصار واالنقساـ ،بيف شطري الوطف.

اتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع د ارسػػة (أبػػو حجيػػر )2014،والتػػي أظيػػرت أف إدارة مرحمػػة ماقبػػؿ األزمػػة فػػي المؤسسػػات

الحكومية الفمسطينية جاءت بدرجػة متوسػطة ،حيػث بمػغ المتوسػط الحسػابي ( )3.33والػوزف النسػبي(،)%66.58
ودراسة ( )Nilsson,2010والتي أشارت عمى أىمية مشاركة المسػئوليف فػي تحميػؿ وتقيػيـ قػدرات البمػديات فػي إدارة
األزمات المختمفة التي تتعرض ليا البمديات في مرحمة ما قبؿ األزمة.
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بينمػػا اختمفػػت مػػع د ارسػػة (المحاميػػد )2011،والتػػي توصػػمت إلػػى أف بعػػد مرحمػػة االسػػتعداد والوقايػػة جػػاء بدرجػػة
موافقة مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي(.)3.68

 .2تحميل فقرات محور "اإلدارة أثناء األزمات"

تـ استخداـ اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراؼ المعياري واختبار Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبيف في
الجدوؿ التالي:
جدول ()5.15

المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات “اإلدارة أثناء األزمات "
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفقرة
تس ػ ػ ػػتخدـ اإلدارة التقني ػ ػ ػػات الحديث ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي
التعامؿ عند حدوث األزمة.
ت ػػوفر اإلدارة االحتياج ػػات المالي ػػة الحتػ ػواء
آثار األزمات.
تقدـ اإلدارة التسييبلت كافة لفرؽ العمؿ
المختصة أثناء التعامؿ مع األزمة.
تيػػتـ بالتواصػػؿ مػػع األط ػراؼ كافػػة ذات
العبلقة باألزمة.
توجػ ػ ػػد تعميمػ ػ ػػات إداريػ ػ ػػة واضػ ػ ػػحة تح ػ ػ ػػدد
إجراءات التعامؿ مع األزمة.

يؤخ ػ ػػذ عام ػ ػػؿ الوق ػ ػػت عن ػ ػػد التعام ػ ػػؿ م ػ ػػع
األزمات بعيف االعتبار وبدقة مناسبة.
تعقػػد اجتماعػػات دوريػػة فػػي أثنػػاء التعامػػؿ
مع األزمات المختمفة.

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

3.056

0.990

0.630

0.530

61.111

9

متوسطة

2.952

0.945

-0.565

0.573

59.048

12

متوسطة

3.127

1.035

1.377

0.171

62.540

7

متوسطة

3.317

1.071

3.328

0.001

66.349

2

متوسطة

3.190

1.010

2.118

0.036

63.810

4

متوسطة

3.222

0.937

2.662

0.009

64.444

3

متوسطة

3.429

0.907

5.303

0.000

68.571

1

كبيرة

يػ ػػتـ السػ ػػيطرة عمػ ػػى األزمػ ػػة عنػ ػػد حػ ػػدوثيا
.8

والحػد مػف انتشػارىا واسػتمرارىا بفتػرة زمنيػة

3.048

1.011

0.529

0.598

60.952

10

متوسطة

مناسبة.
تػػوفر اإلدارة القػػدرة والسػػرعة المناسػػبة فػػي
.9

تحريؾ الموارد الماديػة والبشػرية الضػرورية

3.071

0.965

0.831

0.408

61.429

8

متوسطة

الحتواء األزمة.
.10
.11

تػػوفر اإلدارة وسػػائؿ اتصػػاؿ داخميػػة تعمػػؿ
بكفاءة وفاعمية عند حدوث األزمات.
تعتم ػ ػػد اإلدارة التوزي ػ ػػع المناس ػ ػػب ل ػ ػػؤلدوار
والصبلحيات عند حدوث األزمة.

 .12يتسػ ػ ػػـ الييكػ ػ ػػؿ التنظيمػ ػ ػػي بمرونػ ػ ػػة كافيػ ػ ػػة

3.167

0.970

1.930

0.056

63.333

5

متوسطة

3.151

0.980

1.727

0.087

63.016

6

متوسطة

3.016

1.012

0.176

0.861

60.317

11

متوسطة
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تسػ ػػاعد فػ ػػي التعامػ ػػؿ مػ ػػع األزمػ ػػات حػ ػػاؿ
وقوعيا
3.146

المحور ككل

0.784

2.084

62.910 0.039

متوسطة

المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة ()α≤0.05

مف جدوؿ ( )5.15يستخمص الباحث ما يمي:

المتوسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابي لمفق ػ ػ ػرة السػ ػ ػػابعة "تعقػ ػ ػػد اجتماعػ ػ ػػات دوريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي أثنػ ػ ػػاء التعامػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػع األزمػ ػ ػػات المختمفػ ػ ػػة "
يسػػاوي)( ،(3.429الدرج ػػة الكمي ػػة م ػػف  ،)5والػػوزف النس ػػبي ( ،)%68.571قيم ػػة االختب ػػار) ،(5.303وأف القيم ػػة

االحتمالية ( (Sig.تساوي ،0.000وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى محتوى ىذه
الفقرة وقد حازت ىذه الفقرة عمى المرتبة األولى ضمف فقرات بعد اإلدارة في أثناء األزمة.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى االىتمػػاـ الكبيػػر بعقػػد االجتماعػػات الدوريػػة لمتعامػػؿ مػػع األزمػػات ،والػػى التنسػػيؽ الجيػػد
والمتابعة ،بيف اإلدارات واألقساـ ذات العبلقة ،في "أثناء إدارة األزمة".
حػػازت الفق ػرة الثانيػػة " تػػوفر اإلدارة االحتياجػػات الماليػػة الحت ػواء آثػػار األزمػػات " عمػػى المرتبػػة األخي ػرة بمتوسػػط

حس ػػابي ( ، (2.952انرررروزٌ النس ػػبي ( ،)%59.048قيمػ ػة االختب ػػار( ،)-0.565وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ((Sig.
تساوي) ،)0.573وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

يرجع الباحـث ىػذه النتيجػة إلػى الوضػع االقتصػادي المتػأزـ فػي القطاعػات الحكوميػة كافػة وخصوصػا فػي و ازرتػي
التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ ،ومػػا يترت ػب عميػػو مػػف ضػػعؼ تحصػػيؿ المتطمبػػات الماليػػة البلزمػػة لمواجيػػة األزمػػات

واحتواء آثارىا.

وتبيف مف تحميؿ إجمالي محور "اإلدارة أثناء األزمة" أف المتوسط الحسػابي يسػاوي ) ،(3.146وأف الػوزف النسػبي

يسػػاوي ) ،)%62.910قيم ػة االختبػػار( ،)2.084وأف القيمػػة االحتماليػػة ( (Sig.تسػػاوي) )0.039وىػػذا يعنػػي أف
ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى وجػػود اىتمػػاـ ولكػػف لػػيس بدرجػػة كافيػػة إلدارة األزمػػات فػػي أثنػػاء وقوعيػػا ،وأيض ػاً عػػدـ
االىتماـ بالشكؿ الكافي والمناسب بوجود قنػوات اتصػاؿ متاحػة ،واسػتخداـ لػنظـ االتصػاؿ المختمفػة لمسػيطرة عمػى

األزمة والحد مف انتشارىا ،كما أف ىناؾ ضعفاً فػي اسػتخداـ المػوارد البشػرية والماديػة والػنظـ المعموماتيػة الحتػواء

األزمة ،وأيضاَ ىناؾ اىتماـ نسبي بعامػؿ الوقػت حيػث أنػو ال يؤخػذ عامػؿ الوقػت عنػد التعامػؿ مػع األزمػات بعػيف
االعتبار وبالشكؿ الذي يؤدي لمسيطرة عمى األزمات واحتواء آثارىا.

اتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع د ارسػػة (زويمػػؼ )2015 ،التػػي توصػػمت إلػػى أف مسػػتوى ت ػوافر نظػػاـ إلدارة األزمػػات فػػي
مرحمػػة احتػواء األضػرار جػػاء بدرجػػة متوسػػطة وبمػػغ المتوسػػط الحسػػابي( ،)3.40واختمفػػت مػػع د ارسػػة (جحجػػوح،

 ،(2015التػػي أظيػػرت أف اإلدارة المش ػرفة تقػػوـ باالسػػتجابة الفوريػػة الحت ػواء األض ػرار مػػف خػػبلؿ توزيػػع األدوار،
وتحديد الصبلحيات بفترة زمنية مناسػبة عنػد حػدوث األزمػة ،واختمفػت كػذلؾ مػع د ارسػة (أبػو حجيػر )2014،التػي
توصمت إلى أف إدارة مرحمة التعامؿ مع األزمة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية جاءت بدرجػة كبيػرة بمتوسػط

حسابي( )3.43وبوزف نسبي(.)%68.63
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.3تحميل فقرات (إدارة ما بعد األزمة):
تـ استخداـ اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراؼ المعياري واختبار Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبيف في
الجدوؿ التالي:
جدول ()5.16

المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات “إدارة مابعد األزمات "
م
.1
.2
.3
.4

الفقرة
تعمػػؿ اإلدارة عمػػى معالجػػة األضػرار وحػػؿ
المشكبلت الناجمة عف األزمة.
تعمػػؿ اإلدارة عمػػى تخفيػػؼ آثػػار األزمػػات
وذلؾ بالحد مف أسباب استمرار حدوثيا.
تقػ ػ ػػوـ اإلدارة بتقيػ ػ ػػيـ خطػ ػ ػػط وب ػ ػ ػرامج إدارة
األزمات لتصويبيا وتطويرىا.

تتواصػػؿ اإلدارة مػػع كافػػة األط ػراؼ لشػػرح
آثار األزمة وطرؽ التعامؿ معيا.

المتوسط االنحراف

قيمة

قيمة

الوزن

الحسابي المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

3.286

0.945

3.392

0.001

65.714

2

متوسطة

3.246

0.969

2.850

0.005

64.921

4

متوسطة

3.270

0.907

3.340

0.001

65.397

3

متوسطة

3.333

0.996

3.757

0.000

66.667

1

متوسطة

تسػ ػ ػػتخمص نتػ ػ ػػائج تجػ ػ ػػارب التعامػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػع
.5

األزمػ ػػات لمؤسسػ ػػات أخػ ػػرى ذات ظػ ػػروؼ

3.111

1.006

1.240

0.217

62.222

7

متوسطة

مشابية.
ت ػ ػ ػ ػ ػػوفر اإلدارة بدرج ػ ػ ػ ػ ػػة مرون ػ ػ ػ ػ ػػة عالي ػ ػ ػ ػ ػػة
.6

االحتياجػػات الماليػػة والبش ػرية بعػػد االنتيػػاء

.7

تُػػدمج الػػدروس المسػػتفادة مػػف الثغ ػرات فػػي
الخطػ ػػط السػ ػػابقة بدقػ ػػة عاليػ ػػة فػ ػػي خطػ ػػط

2.976

0.890

-0.300

0.764

59.524

10

مف األزمة.

3.111

1.029

1.212

0.228

62.222

7

متوسطة

متوسطة

األزمات المستقبمية.
تمتػ ػ ػ ػ ػ ػػاز اإلدارة بالسػ ػ ػ ػ ػ ػػرعة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي اتخػ ػ ػ ػ ػ ػػاذ
.8

اإلجػراءات البلزمػػة السػػتعادة نشػػاط الػػو ازرة

3.159

0.950

1.875

0.063

63.175

5

متوسطة

بعد حدوث األزمات.
.9
.10

تعتمد اإلدارة سياسات لمتقميؿ مف األزمات
والحد مف أسباب حدوثيا.

تعتم ػ ػػد اإلدارة التقي ػ ػػيـ المس ػ ػػتمر ألس ػ ػػاليب
إدارة األزمات.
المحور ككل

3.119

0.977

1.368

0.174

62.381

6

متوسطة

3.087

0.996

0.984

0.327

61.746

9

متوسطة

3.170

0.789

2.416

0.017

63.397

المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة ()α≤0.05
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متوسطة

مف جدوؿ ( )5.16يمكف استخبلص ما يمي:
المتوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة الرابعػػة " تتواصػػؿ اإلدارة مػػع كافػػة األط ػراؼ لشػػرح آثػػار األزمػػة وطػػرؽ التعامػػؿ معيػػا "
يس ػ ػػاوي)( ،(3.333الدرج ػ ػػة الكمي ػ ػػة م ػ ػػف  ،)5ال ػ ػػوزف النس ػ ػػبي) ،)%66.667قيم ػ ػػة االختب ػ ػػار) ،(3.757والقيم ػ ػػة

االحتماليػػة ( (Sig.تسػػاوي) ،(0.000وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة متوسػػطة مػػف قبػػؿ أف ػراد العينػػة عمػػى

محتوى ىذه الفقرة وقد حازت ىذه الفقرة عمى المرتبة األولى ضمف فقرات بعد إدارة ما بعد األزمة.

ويعــزو الباحــث ىػػذه النتيجػػة إلػػى االىتمػػاـ الكبيػػر فػػي التواصػػؿ مػػع جميػػع األطػراؼ ذات العبلقػػة باطبلعيػػا عمػػى

األزمػػة وشػػرح طػػرؽ التعامػػؿ معيػػا ،وأيض ػاً التنسػػيؽ الجيػػد بػػيف اإلدارات المعنيػػة بالشػػئوف اإلعبلميػػة والعبلقػػات
الدولية في الو ازرتيف ،ودورىا في شرح آثار األزمة وطرؽ التعامؿ معيا لؤلطراؼ كافة.

حػازت الفقػرة السادسػػة " تػػوفر اإلدارة بدرجػػة مرونػػة عاليػػة االحتياجػات الماليػػة والبشػرية بعػػد االنتيػػاء مػػف األزمػػة "
عمػػى المرتبػػة األخي ػرة بمتوسػػط حسػػابي( )2.976وبػػوزف نسػػبي يسػػاوي ( ،)%59.524قيم ػة االختبػػار)،)-0.300

وأف القيمة االحتمالية ( (Sig.تساوي) ،)0.746وىذا يعني أف ىناؾ موافقػة بدرجػة متوسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة

عمى ىذه الفقرة.

قــد تعــزى ىػػذه النتيجػػة إلػػى المركزيػػة فػػي العمػػؿ ،والػػى الوضػػع االقتصػػادي والمػػالي الصػػعب الػػذي تواجيػػو و ازرتػا

التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ بقطػػاع غ ػزة ،ممػػا يحػػد مػػف قػػدرة تمػػؾ اإلدارات عمػػى التعامػػؿ مػػع مرحمػػة إدارة مابعػػد

األزمة ،ويتضح مف تحميؿ فقرات إدارة مرحمة مابعد األزمة ،أف المتوسػط الحسػابي يسػاوي ) ،)3.170وأف الػوزف
النسػػبي يسػػاوي ( ،)%63.397قيم ػة االختبػػار) ،(2.416وأف القيمػػة االحتماليػػة ( (Sig.تسػػاوي) )0.017وىػػذا
يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

ويعــزو الباحــث ذلػؾ إلػػى وجػود اىتمػػاـ ودعػػـ بدرجػة متوسػػطة إلدارة مابعػد األزمػػة فػػي و ازرتػي التنميػػة االجتماعيػػة
والعمؿ بقطاع غزة ،وىذا يؤكد حرص الو ازرتيف عمى تقييـ سير العمؿ بشكؿ مستمر في ظؿ األزمات واإلمكانات
المتاحة لبلستفادة والتعمـ منيا ،ومحاولة دمج الدروس المستفادة مف الثغرات في الخطط السابقة وتبلفي األخطػاء

في خطط األزمات المستقبمية.

وتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع د ارسػػة (زويمػػؼ )2015،والتػػي أشػػارت إلػػى أف إدارة األزمػػات فػػي مرحمػػة مابعػػد األزمػػة

(مرحمػة الػتعمـ) جػاءت بدرجػة متوسػطة وبمتوسػػط حسػابي( ،)3.31وتختمػؼ مػع د ارسػة (جحجػوح )2015 ،بػػوزف

نسبي( ،)%86.62كما وتختمؼ مع دراسة (أبو حجير )2014 ،التي توصمت إلى أف إدارة مرحمة ما بعد األزمة
ف ػ ػ ػػي المؤسس ػ ػ ػػات الحكومي ػ ػ ػػة الفمس ػ ػ ػػطينية بمس ػ ػ ػػتوى مرتف ػ ػ ػػع حي ػ ػ ػػث بم ػ ػ ػػغ المتوس ػ ػ ػػط الحس ػ ػ ػػابي( ،)3.49وال ػ ػ ػػوزف

النسبي(.)%69.79

 5.4اختبار فرضيات الدراسة:

 5.4.1الفرضية الرئيسية األولى:

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية وبين
إدارة األزمات في وزارتي التنمية االجتماعية والعمل بمحافظات غزة.
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وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامبلت ارتباط بيرسوف ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ()5.17

معامالت ارتباط بيرسون بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية وبين األزمات
م

معامل االرتباط قيمة ""Sig.

المحور

 .1إدارة ما قبؿ األزمة

مستوى الداللة

0.725

0.000

دالة عند 0.05

إدارة أثناء األزمة

0.711

0.000

دالة عند 0.05

 .3إدارة ما بعد األزمة

0.729

0.000

دالة عند 0.05

إدارة األزمات

0.768

0.000

دالة عند 0.05

.2

قيمة "ر :معامل ارتباط بيرسون"

عند درجة حرية ( )125ومستوى داللة (.)0.195( = )0.05

مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )5.17يمكف استنتاج ما يمي:

معامػؿ االرتبػػاط بػػيف فاعميػػة نظػـ المعمومػػات اإلداريػػة وبػػيف تحسػػيف إدارة األزمػات فػػي و ازرتػػي التنميػػة االجتماعيػػة

والعمؿ يساوي) ،(0.768وأف القيمػة االحتماليػة ( (Sig.تسػاوي) )0.000وىػي أقػؿ مػف مسػتوى الداللػة )(0.05
وىذا يدؿ عمى وجػود عبلقػة طرديػة ذات داللػة إحصػائية بػيف فاعميػة نظػـ المعمومػات اإلداريػة وبػيف تحسػيف إدارة

األزمات ،مما يفيد بقبػوؿ الفرضػية البديمػة ومفادىػا أف ىنػاؾ عبلقػة ذات داللػة إحصػائية لفاعميػة نظػـ المعمومػات
اإلدارية وبيف إدارة األزمات في و ازرتػي التنميػة االجتماعيػة والعمػؿ بمحافظػات غػزة ،وذلػؾ يعنػي أنػو كممػا تػوفرت
نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة بأبعادى ػػا المختمف ػػة (ج ػػودة النظ ػػاـ ،ج ػػودة الخ ػػدمات ،ج ػػودة المعموم ػػات ،س ػػرعة اتخ ػػاذ

الق اررات) ،تحسنت عمميات إدارة األزمات بأبعادىا (ما قبؿ األزمة ،أثناء األزمة ،ما بعد األزمة).

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى أف نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة المتػػوفرة فػػي و ازرتػػي التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ ،تعػػد أحػػد
العوامؿ الرئيسة في مساعدة أصحاب المناصب اإلدارية في عمميات إدارة األزمات.
وتتف ػػؽ ى ػػذه النت ػػائج م ػػع د ارس ػػة العرق ػػاف( ،)2018ود ارس ػػة (زويم ػػؼ ،)2015،ود ارس ػػة (المحامي ػػد (2011،والت ػػي

توصمت جميعيا إلػى وجػود عبلقػة ارتبػاط قويػة بػيف جميػع أبعػاد فاعميػة نظػـ المعمومػات اإلداريػة ،وادارة األزمػات
فػػي البنػػوؾ التجاريػػة األردنيػػة ،وتتفػػؽ أيض ػاً مػػع د ارسػػة (العمػػاج )2010،والتػػي توصػػمت لوجػػود عبلقػػة بػػيف نظػػـ

المعمومات اإلداريػة واتخػاذ القػ اررات فػي أثنػاء األزمػات لممديريػة العامػة لحػرس الحػدود فػي السػعودية ،كمػا وتتفػؽ

مع دراسة (الخشالي ،قطب ،) 2007 ،والتي أثبتت وجود عبلقة ارتباط قوية بيف فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية
في إدارة الشركات الصناعية األردنية لؤلزمات التي تواجييا.
ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

 .1ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين جودة النظام وبين إدارة األزمات
في وزارتي التنمية االجتماعية والعمل بمحافظات غزة.
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وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامبلت ارتباط بيرسوف ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ()5.18
معامالت ارتباط بيرسون بين جودة النظام وبين إدارة األزمات
معامل االرتباط قيمة ""Sig.

المحور
 .1إدارة ما قبؿ األزمة

مستوى الداللة

0.583

0.000

دالة عند 0.05

إدارة أثناء األزمة

0.589

0.000

دالة عند 0.05

 .3إدارة ما بعد األزمة

0.638

0.000

دالة عند 0.05

0.642

0.000

دالة عند 0.05

.2

إدارة األزمات

قيمة "ر :معامل ارتباط بيرسون"

عند درجة حرية ( )125ومستوى داللة (.)0.195( = )0.05

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف معامؿ االرتباط بيف بعد جودة النظاـ وبيف تحسيف إدارة األزمات في و ازرتػي

التنمي ػػة االجتماعي ػػة والعم ػػؿ يس ػػاوي ) ،)0.642وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( (Sig.تس ػػاوي( (0.000وى ػػي أق ػػؿ م ػػف

مسػػتوى الداللػػة) (0.05وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود عبلقػػة طرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف بعػػد جػػودة النظػػاـ وبػػيف
تحسيف إدارة األزمات ،مما يفيد بقبوؿ الفرضية البديمة ومفادىا أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية لجودة النظاـ
وبيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعيػة والعمػؿ بمحافظػات غػزة ،وبالتػالي كممػا تػوفر بعػد جػودة النظػاـ

كمما تحسنت عمميات إدارة األزمات بأبعادىا (ما قبؿ األزمة ،أثناء األزمة ،ما بعد األزمة).

ويعزو الباحث ذلؾ إلى مساندة واىتماـ اإلدارة العميا في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بجودة النظاـ والذي
يعد أساساً ميماً وضرورياً في عمميات إدارة األزمات ،حيث أف اإلدارة الجيدة لؤلزمات ال تتأتى إال في حاؿ

شعرت اإلدارة بأىمية الدور الذي يؤديو نظاـ المعمومات مف حيث مراعاتو لعمميات التطوير المطموبة ،ووصولو
إلى درجة جودة مناسبة إلدارة األزمات.

وتتفؽ ىذه النتائج مع الدراسات (العرقاف( ،)2018،زويمؼ، (2015،المحاميد(( ،)2011العماج،(2010،

(الخشالي ،القطب  (2007،والتي دلت جميعيا عمى وجود عبلقة ارتباط قوية بيف جودة النظاـ وعمميات إدارة
األزمة بمراحميا المختمفة .

.2ال يوجــد عالقـــة ذات داللــة إحصـــائية عنــد مســـتوى الداللــة ( )α≤0.05بـــين جــودة الخـــدمات وبـــين إدارة
األزمات في وزارتي التنمية االجتماعية والعمل بمحافظات غزة.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامبلت ارتباط بيرسوف ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ()5.19

معامالت ارتباط بيرسون بين جودة الخدمات وبين إدارة األزمات
المحور
 .1إدارة ما قبؿ األزمة
.2

إدارة أثناء األزمة

معامل االرتباط قيمة ""Sig.

مستوى الداللة

0.620

0.000

دالة عند 0.05

0.660

0.000

دالة عند 0.05

121

 .3إدارة ما بعد األزمة

0.661

0.000

دالة عند 0.05

إدارة األزمات

0.690

0.000

دالة عند 0.05

قيمة "ر :معامل ارتباط بيرسون"
عند درجة حرية ( )125ومستوى داللة (.)0.195( = )0.05

يتبيف مف خبلؿ جدوؿ ( )5.19أف معامؿ االرتباط بيف بعد جودة الخدمات وبيف تحسيف إدارة األزمات في

و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ يساوي) ،)0.690وأف القيمة االحتمالية ( (Sig.تساوي( )0.000وىي أقؿ مف

مستوى الداللة ) (0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف بعد جودة الخدمات وبيف
تحسيف إدارة األزمات ،مما يفيد بقبوؿ الفرضية البديمة ومفادىا أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية لجودة
الخدمات وبيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بمحافظات غزة ،وذلؾ يعني أنو كمما توفر

بعد جودة الخدمات  ،تحسنت عمميات إدارة األزمات بأبعادىا (ما قبؿ األزمة ،أثناء األزمة ،ما بعد األزمة).

ويعزو الباحث ذلؾ إلى األىمية التي تولييا نظـ المعمومات اإلدارية في تقديـ الخدمات بالشكؿ المطموب والذي
يناسب احتياجات اإلدارات العميا والمستخدميف في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة.
وتتفؽ ىذه النتائج مع الدراسات(العرقاف(،)2018،زويمؼ(،)2015،الموسوي )2016،والتي دلت عمى وجود

عبلقة ارتباط بيف جودة الخدمات المقدمة وعمميات إدارة األزمات بمراحميا المختمفة.

.3ال يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05بــين جــودة المعمومــات وبــين إدارة
األزمات في وزارتي التنمية االجتماعية والعمل بمحافظات غزة.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامبلت ارتباط بيرسوف ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ()5.20

معامالت ارتباط بيرسون بين جودة المعمومات وبين إدارة األزمات
معامل االرتباط قيمة ""Sig.

المحور
 .1إدارة ما قبؿ األزمة

مستوى الداللة

0.719

0.000

دالة عند 0.05

إدارة أثناء األزمة

0.687

0.000

دالة عند 0.05

 .3إدارة ما بعد األزمة

0.695

0.000

دالة عند 0.05

إدارة األزمات

0.745

0.000

دالة عند 0.05

.2

قيمة "ر :معامل ارتباط بيرسون"

عند درجة حرية ( )125ومستوى داللة (.)0.195( = )0.05

يتضح مف الجدوؿ ( )5.20أف معامؿ االرتباط بيف بعد جودة المعمومات وبػيف تحسػيف إدارة األزمػات فػي و ازرتػي

التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ يسػػاوي ) ،(0.745وأف القيمػػة االحتماليػػة ( (Sig.تسػػاوي ) )0.000وىػػي أقػػؿ مػػف
مستوى الداللة) ،(0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة طردية ذات داللػة إحصػائية بػيف بعػد جػودة المعمومػات وبػيف
تحسػػيف إدارة األزمػػات ،ممػػا يفيػػد بقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة ومفادىػػا أف ىنػػاؾ عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية لجػػودة

المعمومات وبيف إدارة األزمػات فػي و ازرتػي التنميػة االجتماعيػة والعمػؿ بمحافظػات غػزة ،ممػا يعنػي انػو كممػا تػوفر
بعد جودة المعمومات  ،تحسنت عمميات إدارة األزمات بأبعادىا (ما قبؿ األزمة ،أثناء األزمة ،ما بعد األزمة).
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ممــا ســبق يالحــظ الباحــث أف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف جػودة المعمومػػات وتحسػػيف إدارة األزمػػات مػف حيػػث تػػوفر المنػػاخ
التنظيمي المناسب لنظـ المعمومات اإلدارية ومشاركة اإلدارة العميا ودعميا لنجاح ما تتطمبو جودة المعمومات مف
حيػ ػػث سػ ػػماح الييكػ ػػؿ التنظيمػ ػػي لتػ ػػدفؽ المعمومػ ػػات بسػ ػػيولة بػ ػػيف اإلدارات ،وتوفرىػ ػػا بالسػ ػػرعة المناسػ ػػبة والوقػ ػػت

المناسػػب ،وكػػذلؾ مناسػػبة تم ػؾ المعمومػػات جميػػع االحتياجػػات الوظيفيػػة ،ووجػػود ل ػوائح بمعمومػػات واضػػحة تػػنظـ
العبلقة بيف اإلدارات واألقساـ ،مما سيؤدي في النياية إلى إدارة سميمة وجيدة وخصوصا في أوقات األزمات.

واتفق ػ ػ ػػت ى ػ ػ ػػذه النت ػ ػ ػػائج م ػ ػ ػػع الد ارس ػ ػ ػػات (العرق ػ ػ ػػاف(، (2018،زويم ػ ػ ػػؼ( ،)2015،العم ػ ػ ػػاج( ،)2010،الخش ػ ػ ػػالي،

القط ػػب (2007،والت ػػي دل ػػت جميعي ػػا عم ػػى وج ػػود عبلق ػػة ارتب ػػاط ب ػػيف ج ػػودة المعموم ػػات وعممي ػػات إدارة األزم ػػات
بمراحميا المختمفة .

.4ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ( )α≤0.05بـين سـرعة اتخـاذ القـ اررات وبـين إدارة
األزمات في وزارتي التنمية االجتماعية والعمل بمحافظات غزة.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامبلت ارتباط بيرسوف ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ()5.21

معامالت ارتباط بيرسون بين سرعة اتخاذ الق اررات وبين إدارة األزمات
معامل االرتباط قيمة ""Sig.

المحور
 .1إدارة ما قبؿ األزمة

مستوى الداللة

0.655

0.000

دالة عند 0.05

إدارة أثناء األزمة

0.581

0.000

دالة عند 0.05

 .3إدارة ما بعد األزمة

0.582

0.000

دالة عند 0.05

إدارة األزمات

0.644

0.000

دالة عند 0.05

.2

قيمة "ر :معامل ارتباط بيرسون"
عند درجة حرية ( )125ومستوى داللة (.)0.195( = )0.05

مػف خػبلؿ الجػدوؿ السػابؽ يتضػح أف معامػؿ االرتبػاط بػيف بعػد سػرعة اتخػاذ القػ اررات وبػيف تحسػيف إدارة األزمػات

في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ يساوي) ،)0.644وأف القيمة االحتمالية ( (Sig.تساوي) ،(0.000وىي أقؿ
مف مستوى الداللة) ،(0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف بعد سرعة اتخاذ الق اررات
وبيف تحسيف إدارة األزمات ،مما يفيد بقبوؿ الفرضية البديمة ومفادىا أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصػائية لسػرعة

اتخػػاذ القػ اررات وبػػيف إدارة األزمػػات فػػي و ازرتػػي التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ بمحافظػػات غػزة ،ممػا يعنػػي انػػو كممػػا

كاف اتخاذ الق اررات بشكؿ سريع  ،تحسنت عمميات إدارة األزمات بأبعادىػا (مػا قبػؿ األزمػة ،أثنػاء األزمػة ،مػا بعػد

األزمة).

ممــا ســبق يتبــين لمباحــث وجػػود عبلقػػة ارتبػػاط بػػيف سػػرعة اتخػػاذ القػ اررات وبػػيف إدارة األزمػػات فػػي و ازرتػػي التنميػػة

االجتماعية والعمؿ ،ويرجع ذلؾ لمستوى التنسيؽ الجيد في اتخاذ الق ار ارت في وقت حدوث األزمات ،نتيجة لتػوفر

القدرات واإلمكانيات بشكؿ مناسب مف كفاءة وخبرات وتدريب.

اتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع د ارسػػتي(عبدالعاؿ )2016،والتػػي أثبتػػت وجػػود عبلقػػة ارتبػػاط بػػيف جػػودة اتخػػاذ الق ػ اررات
اإلداري ػ ػػة وعممي ػ ػػات إدارة األزم ػ ػػة ف ػ ػػي و ازرت ػ ػػي العم ػ ػػؿ والتنمي ػ ػػة االجتماعي ػ ػػة بقط ػ ػػاع غػ ػ ػزة  ،واتفق ػ ػػت م ػ ػػع د ارس ػ ػػة
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(العماج )2010،والتي أثبتت وجود عبلقة ارتباط بيف اتخػاذ القػ اررات فػي أثنػاء إدارة األزمػات فػي المديريػة العامػة
لحرس الحدود في المممكة العربية السعودية.

 5.4.2الفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لفاعمية نظم

المعمومات اإلدارية عمى إدارة األزمات في وزارتي التنمية االجتماعية والعمل بمحافظات غزة.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ تحميؿ االنحدار الخطي ( ،)Linear Regression Analysisكما ىو
مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ()5.22

تحميل االنحدار الخطي بين المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة
م

المتغيرات المستقمة

معامل االنحدار

قيمة ""T

قيمة ""Sig.

الداللة

.1

جودة النظاـ

0.143

1.379

0.170

غير دالة

.2

جودة الخدمات

0.228

2.138

0.035

دالة

.3

جودة المعمومات

0.402

2.999

0.003

دالة

.4

سرعة اتخاذ الق اررات

0.178

1.539

0.126

غير دالة

معامل التحديد = ( – )0.597معامل التحديد المعدل = ()0.583

مف خبلؿ الجدوؿ ( )5.22يتضح اآلتي:
 يبيف نموذج االنحدار النيائي باستخداـ طريقة  Stepwiseبأف تحسيف إدارة األزمات "المتغير التابع" يتأثربصورة جوىرية وذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرات (جودة الخدمات جودة المعمومات).

ويعزو الباحث ذلؾ إلى األىمية التي تولييا اإلدارة العميا في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ ،بجودة
المعمومات مف حيث طرؽ الحصوؿ عمييا ومخرجاتيا النيائية ،وكذلؾ اىتماميا بجودة الخدمات المقدمة
وخصوصاً في أوقات إدارة األزمة بمراحميا المختمفة.

 يبيف نموذج االنحدار النيػائي باسػتخداـ طريقػة  Stepwiseبػأف تحسػيف إدارة األزمػات "المتغيػر التػابع" ال يتػأثربصورة جوىرية وذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرات (جودة النظاـ ،وسرعة اتخاذ الق اررات).

ويرجع الباحث السبب في ذلؾ إلى الصعوبات الكثيرة والضغوطات التػي تواجػو اإلدارات العميػا فػي الػو ازرتيف ممػا
ينعكس سمباً عمى جودة النظاـ وعمميات اتخاذ الق اررات بالشكؿ المطموب في إدارة األزمات بمراحميا المختمفة.

أظيرت نتائج التحميؿ أف معامؿ التحديد المعدؿ يساوي ) )0.583وىذا يعني أف ( )%58.30مف التغير في
تحسيف إدارة األزمات يعود إلى تأثير المتغيرات المستقمة (جودة الخدمات ،جودة المعمومات) والباقي بنسبة

( )%41.70يعود لعوامؿ أخرى تؤثر عمى المتغير التابع تحسيف إدارة األزمات ،مما يفيد بقبوؿ الفرضية البديمة
أثر ذا داللة إحصائية لفاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وبيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية
ومفادىا أف ىناؾ اً

االجتماعية والعمؿ بمحافظات غزة.

وىذه النتائج تتفؽ مع دراسة (المحاميد )2011،التي دلت عمى وجود أثر ألبعاد استخداـ أنظمة المعمومات

اإلدارية في فاعمية مراحؿ إدارة األزمة ،وأف أبعاد استخداـ أنظمة المعمومات اإلدارية تفسر ما مقداره ))%63.8
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مف التبايف في فاعمية مراحؿ إدارة األزمة .وتتفؽ مع دراسة (الخشالي ،القطب )2007،التي دلت عمى وجود
تأثير لفاعمية نظـ المعمومات اإلدارية في إدارة الشركات الصناعية لؤلزمات التي تواجييا ،كما كاف تأثير فاعمية

نظـ المعمومات اإلدارية متفاوتاَ في كؿ مرحمة مف مراحؿ إدارة األزمات التي تتعرض ليا.

واختمفت النتائج مع دراسة (زويمؼ )2015،التي أظيرت وجود أثر داؿ إحصائيا لنجاح نظـ المعمومات

ثر
المحاسبية (مجمؿ مؤشراتو) في كؿ بعد مف أبعاد إدارة األزمات (مراحؿ إدارة األزمات) ،كما تبيف أف ىناؾ أ اً

ذا داللة إحصائية لكؿ مؤشر مف المؤشرات التالية في كؿ مرحمة مف مراحؿ إدارة األزمات :جودة المعمومات،
وجودة النظاـ ،واستخداـ النظاـ ،بينما لـ يكف ىناؾ اثر داؿ إحصائيا لمؤشر رضا المستخدـ في ىذه المراحؿ.

 -معادلة التأثير ىي :إدارة األزمات = ( * 0.143+ 0.000جودة النظاـ) ( * 0.228 +جودة الخدمات) +

( * 0.402جودة المعمومات) ( * 0.178 +سرعة اتخاذ الق اررات).
 5.4.3الفرضية الرئيسة الثالثة:

ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين

حول فاعمية نظم المعمومـات اإلداريـة وحـول إدارة األزمـات فـي وزارتـي التنميـة االجتماعيـة والعمـل بمحافظـات

غــزة تعــزى لمتغي ـرات( :الجــنس ،المؤسســة ،الفئــة العمريــة ،المؤىــل العممــي ،المســمى الــوظيفي ،عــدد ســنوات
الخدمة).

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "  Tلعينتػػيف مسػػتقمتيف " لمعرفػػة ىػػؿ يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية وىػػو اختبػػار معممػػي
يصػمح لمقارنػػة متوسػطي مجمػػوعتيف مػػف البيانػات ،كػػذلؾ تػـ اسػػتخداـ اختبػػار “التبػايف األحػػادي لمعرفػة ىػػؿ يوجػػد

فروؽ ذات داللة إحصائية وىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر.
ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

.1ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ( )α≤0.05بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين
حول فاعمية نظم المعمومات اإلدارية وحول إدارة األزمات في وزارتي التنمية االجتماعية والعمل بمحافظـات
غزة تعزى لمتغير الجنس.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار ( ،(T-Testكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ()5.23
نتائج اختبار " Tلعينتين مستقمتين "لمتغير الجنس
المحور
فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية
إدارة األزمات

الجنس

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

ذكر

99

3.315

0.550

أنثى

27

3.335

0.704

ذكر

99

3.077

0.737

أنثى

27

3.358

0.731

قيمة

قيمة
""Sig.

مستوى
الداللة

-0.160

0.874

غير دالة

-1.757

0.081

غير دالة

""T

قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )124وعند مستوى داللة (.)1.980( = )0.05
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يتبيف مف الجدوؿ ( )5.23أف القيمة االحتمالية ( (Sig.أكبر مف مستوى الداللة ) ،)α≤0.05بالنسبة إلجمالي
مجاؿ "فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية" ( )0.874مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف
حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية تعزى لمتغير الجنس ،والقيمة االحتمالية ( (Sig.أكبر مف مستوى الداللة

( ،)α≤0.05بالنسبة إلجمالي مجاؿ "إدارة األزمات" ) ،)0.081وذلؾ يعني عدـ وجود فروؽ معنوية بيف
استجابات المبحوثيف حوؿ إدارة األزمات تعزى لمتغير الجنس.

وىذا يثبت صحة فرضية عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات

استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وتحسيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية

والعمؿ تعزى لمتغير الجنس.

ويرى الباحث أن ذلك يعود ل تشابو وحدة بيئة العمؿ حيث تتشابو ظروؼ العمؿ بيف الجنسيف في الو ازرتيف

بحيث أف كبل الجنسيف يقوماف باألعماؿ نفسيا وفؽ ما كمفوا بو كما وأف البيئة االجتماعية والسياسية

واالقتصادية أيضا ظروفيا متشابية بيف الجنسيف.

وتتفؽ ىذه النتائج مع عدة دراسات مثؿ دراسة (عبد العاؿ (2017،ودراسة (قديح ،)2015 ،ودراسة

(الوادية ،)2015 ،ودراسة (أبو عزيز ،)2010 ،والتي أثبتت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغير الجنس.

واختمفت ىذه النتائج مع دراسة (ديب ،)2018 ،ودراسة (زنداح وآخروف ،)2016 ،ودراسة (زيادة )2012،حيث

أثبتت ىذه الدراسات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير

الجنس.

.2ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ( )α≤0.05بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين
حول فاعمية نظم المعمومات اإلدارية وحول إدارة األزمات في وزارتي التنمية االجتماعية والعمل بمحافظـات
غزة تعزى لمتغير المؤسسة.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار ( ،(T-Testكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ()5.24

نتائج اختبار " Tلعينتين مستقمتين "لمتغير نوع المؤسسة
المحور
فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية
إدارة األزمات

المتوسط

االنحراف

المؤسسة  /الوزارة

العدد

التنمية االجتماعية

74

3.510

العمؿ

52

3.047

0.476

التنمية االجتماعية

74

3.375

0.689

العمؿ

52

2.799

0.686

الحسابي

المعياري
0.578

قيمة

قيمة

""Sig.

الداللة

4.744

0.000

دالة

4.632

0.000

دالة

""T

مستوى

قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )124وعند مستوى داللة (.)1.980( = )0.05

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف :القيمة االحتمالية ( (Sig.أقؿ مف مستوى الداللة ) ،(α≤0.05بالنسبة إلجمالي

مجاؿ "فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية" ( (0.000مما يوضح وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ
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فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية تعزى لمتغير المؤسسة ،كذلؾ القيمة االحتمالية ( (Sig.أقؿ مف مستوى الداللة
) ،(α≤0.05بالنسبة إلجمالي مجاؿ "إدارة األزمات" ( ،(0.000وذلؾ يعني وجود فروؽ معنوية بيف استجابات
المبحوثيف حوؿ إدارة األزمات تعزى لمتغير المؤسسة ،مما يفيد بقبوؿ الفرضية البديمة ومفادىا أنو توجد فروؽ
معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وحوؿ إدارة األزمات في و ازرتي التنمية

االجتماعية والعمؿ بمحافظات غزة تعزى لنوع المؤسسة ،والقيمة االحتمالية.

ويفسر الباحث وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات

المبحوثيف حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في تحسيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية
والعمؿ بمحافظات غزة تعزى لمتغير المؤسسة ،ولصالح الذيف يعمموف في و ازرة (التنمية االجتماعية) ،وذلؾ لكبر
و ازرة التنمية االجتماعية مف حيث الييكؿ التنظيمي وأعداد العامميف ،كما أف و ازرة التنمية تتمتع بخدمات أفضؿ

واىتماـ أكثر ،يميزىا عف و ازرة العمؿ ،مع العمـ باف الو ازرتيف تـ دمجيما في أوقات سابقة في كثير مف

التشكيبلت الحكومية.

وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة (عبد العاؿ )2017،والتي بينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لنوع

المؤسسة في و ازرتي العمؿ والتنمية االجتماعية بقطاع غزة.

.3ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ( )α≤0.05بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين
حول فاعمية نظم المعمومات اإلدارية وحول إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمل بمحافظـات
غزة تعزى لمتغير الفئة العمرية.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار ( ،)One-WayANOVAكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ()5.25

نتائج اختبار "التباين األحادي " لمتغير الفئة العمرية
المحور

نظـ المعمومات اإلدارية

إدارة األزمات

المتوسط االنحراف

الفئة العمرية

العدد

أقؿ مف  30سنة

7

3.190

مف 40-30

72

3.333

0.648

مف 50-41

26

3.332

0.547

 51فما فوؽ

21

3.297

0.467

أقؿ مف  30سنة

7

2.871

0.534

مف 40-30

72

3.126

0.769

مف 50-41

26

3.183

0.753

 51فما فوؽ

21

3.207

0.715

الحسابي

المعياري
0.342

قيمة
""F

قيمة

""Sig.

مستوى
الداللة

 0.937 0.139غير دالة

 0.757 0.395غير دالة

قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )122.3وعند مستوى داللة (.)2.700( = )0.05

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف :القيمة االحتمالية ( (Sig.أكبر مف مستوى الداللة ) ،(α≤0.05بالنسبة إلجمالي

مجاؿ "فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية" ) ،(0.937مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف
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حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية تعزى لمتغير الفئة العمرية ،والقيمة االحتمالية ( (Sig.أكبر مف مستوى
الداللة ) ،)α≤0.05بالنسبة إلجمالي مجاؿ "إدارة األزمات" ) (0.757مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف
استجابات المبحوثيف حوؿ إدارة األزمات تعزى لمتغير الفئة العمرية ،وىذا يثبت صحة الفرضية بأنو ال يوجد

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية
نظـ المعمومات اإلدارية وحوؿ إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بمحافظات غزة تعزى لمتغير

الفئة العمرية.

ويعزو الباحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات

المبحوثيف حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في تحسيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية
والعمؿ بمحافظات غزة تعزى لمتغير الفئة العمرية ،إلى أف االختبلؼ في العمر ال يعتبر عامبل يؤدي لوجود
تبايف بيف آراء العينة وذلؾ يرجع أيضا لتشابو بيئة العمؿ ،والبيئة المجتمعية والظروؼ االقتصادية والسياسية.

تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة (الوادية ،)2015،ودراسة (أبو عزيز ،)2010 ،حيث دلت ىذه الدراسات عمى عدـ

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الفئة العمرية.

وتختمؼ مع عدة دراسات منيا دراسة (الديب ،)2018 ،ودراسة (قديح ،)2015 ،ودراسة (زيادة )2012 ،التي

أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الفئة العمرية.

.4ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ( )α≤0.05بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين

حول فاعمية نظم المعمومـات اإلداريـة وحـول إدارة األزمـات فـي وزارتـي التنميـة االجتماعيـة والعمـل بمحافظـات
غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار ) ،(One-WayANOVAكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول()5.26

نتائج اختبار "التباين األحادي "لمتغير المؤىل العممي
المحور
نظـ المعمومات
اإلدارية

إدارة األزمات

المؤىل العممي

العدد

المتوسط االنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي المعياري

""F

""Sig.

الداللة

دبموـ

4

3.478

0.154

بكالوريوس

101

3.339

0.559

دراسات عميا

21

3.192

0.733

دبموـ

4

3.188

0.179

بكالوريوس

101

3.121

0.758

دراسات عميا

21

3.204

0.743

0.495 0.707

0.891 0.116

غير
دالة
غير
دالة

قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )123 .2وعند مستوى داللة (.)2.090( = )0.05

يتبيف مف الجدوؿ ( )5.26أف :القيمة االحتمالية ( (Sig.أكبر مف مستوى الداللة ( ،(α≤0.05بالنسبة إلجمالي

مجاؿ "فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية" ( ،)0.495مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف
حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،والقيمة االحتمالية ( (Sig.أكبر مف مستوى
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الداللة ) ،(α≤0.05بالنسبة إلجمالي مجاؿ "إدارة األزمات" ) )0.891مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف
استجابات المبحوثيف حوؿ إدارة األزمات تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،وىذا يثبت صحة فرضية أنو ال يوجد

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية
نظـ المعمومات اإلدارية وحوؿ إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بمحافظات غزة تعزى لمتغير

المؤىؿ العممي.

ويفسر الباحث ذلؾ بأف جميع أصحاب المناصب اإلشرافية عمى اختبلؼ مؤىبلتيـ العممية لدييـ نفس اإلدراؾ
بواقع إدارة األزمات وكيفية التعامؿ مع تمؾ األزمات ،ولدييـ القدرة عمى التعامؿ مع نظـ المعمومات اإلدارية
بحيث اليعد امتبلؾ الشيادات العميا معيا اًر لتميز موظفاً عف آخر.

درسة (الديب (2018 ،دراسة (جعفر ،)2017،دراسة (قديح،
وتتفؽ ىذه النتائج مع العديد مف الدراسات مثؿ ا

 ،)2015ودراسة (الوادية ،)2015 ،دراسة (أبو عزيز )2010 ،والتي توصمت جميعيا لعدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.

.5ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ( )α≤0.05بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين

حول فاعمية نظم المعمومـات اإلداريـة وحـول إدارة األزمـات فـي وزارتـي التنميـة االجتماعيـة والعمـل بمحافظـات
غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار ) )One-WayANOVAكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ()5.27

نتائج اختبار "التباين األحادي "لمتغير المسمى الوظيفي"
المحور

نظـ المعمومات اإلدارية

إدارة األزمات

المتوسط االنحراف

المسمى الوظيفي

العدد

مدير عاـ

12

3.298

مدير دائرة

38

3.296

0.508

رئيس قسـ

76

3.334

0.623

مدير عاـ

12

3.195

0.936

مدير دائرة

38

3.084

0.584

رئيس قسـ

76

3.155

0.786

الحسابي

المعياري
0.587

قيمة
""F

قيمة

""Sig.

مستوى
الداللة

 0.940 0.061غير دالة

 0.858 0.154غير دالة

قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )123.2وعند مستوى داللة (.)2.090( = )0.05

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف :القيمة االحتمالية ( (Sig.أكبر مف مستوى الداللة ) ،(α≤0.05بالنسبة إلجمالي

مجاؿ "فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية" ( ،(0.940مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف
حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والقيمة االحتمالية ( (Sig.أكبر مف مستوى

الداللة ) ،(α≤0.05بالنسبة إلجمالي مجاؿ "إدارة األزمات" ) (0.858مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف

استجابات المبحوثيف حوؿ إدارة األزمات تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،مما سبؽ تـ إثبات صحة فرضية ال
يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ
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فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وحوؿ إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بمحافظات غزة تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي.

ويرى الباحث أن ذلؾ بسبب التشابو الكبير في ظروؼ وبيئة العمؿ .إضافةً إلى التشابو في متطمبات العمؿ
والمياـ في مختمؼ المستويات اإلدارية ،مما تسبب في إ ازلة الفجوة بيف المسميات الوظيفية ،كما وأف نظـ

المعمومات اإلدارية تستخدـ في جميع أقساـ ودوائر الو ازرتيف بغض النظر عف المسمى الوظيفي.

وتتفؽ ىذه النتائج مع العديد مف الدراسات مثؿ دراسة (جعفر ،(2017،ودراسة (الوادية ،)2015 ،دراسة

(زيادة )2012 ،والتي أثبتت جميعيا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

بينما تختمؼ مع دراسة (الديب ،)2018 ،ودراسة (قديح )2015 ،حيث توصمت تمؾ الدراسات لوجود فروؽ

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

 .6ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين

حول فاعمية نظم المعمومـات اإلداريـة وحـول إدارة األزمـات فـي وزارتـي التنميـة االجتماعيـة والعمـل بمحافظـات
غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار ) ،)One-WayANOVAكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ()5.28

نتائج اختبار "التباين األحادي "لمتغير عدد سنوات الخدمة
المحور

نظـ المعمومات اإلدارية

إدارة األزمات

المتوسط االنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

عدد سنوات

الحسابي

المعياري

""F

""Sig.

الداللة

أقؿ مف  5سنوات

12

3.133

0.519

مف 10-6

50

3.276

0.667

مف 15-11

28

3.533

0.538

 16فما فوؽ

36

3.275

0.481

أقؿ مف 5سنوات

12

2.956

0.535

مف 10-6

50

3.126

0.777

مف 15-11

28

3.330

0.770

 16فما فوؽ

36

3.063

0.725

الخدمة

العدد

 0.141 1.854غير دالة

 0.398 0.995غير دالة

قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )122.3وعند مستوى داللة (.)2.700( = )0.05

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف :القيمة االحتمالية ( (Sig.أكبر مف مستوى الداللة ) ،)α≤0.05بالنسبة إلجمالي

مجاؿ "فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية" ( ،(0.141مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف
حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،والقيمة االحتمالية ( (Sig.أكبر مف

مستوى الداللة ) ،)α≤0.05بالنسبة إلجمالي مجاؿ "إدارة األزمات" ) (0.398مما يوضح عدـ وجود فروؽ
معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ إدارة األزمات تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،وبذلؾ تـ إثبات صحة

فرضية ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف
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حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وحوؿ إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بمحافظات غزة
تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.

ويعزو الباحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات
المبحوثيف حوؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في تحسيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية
والعمؿ بمحافظات غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،إلى أف غالبية الموظفيف مف أصحاب الخبرات

المتساوية والتي بيف ( )10-6سنوات عينوا بعد أحداث  2007وبالتالي تكوف وجيات نظرىـ متقاربة.

وتتفؽ ىذه النتائج مع العديد مف الدراسات مثؿ دراسة (الديب ،(2018 ،ودراسة (جعفر ،)2017،دراسة

(زيادة ،)2012،حيث أثبت ىذه الدراسات عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات
الخدمة.

وتختمؼ مع دراسة (قديح ،)2015،ودراسة (الوادية ،)2015،ودراسة (أبو عزيز ،)2010،والتي أثبتت جميعيا
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.

 5.5خالصة الفصل:
قاـ الباحث باستعراض تحميؿ خصائص مجتمع الدراسة المتضمنة لموصؼ اإلحصائي لمجتمع الدراسة ،وفقاً

لمتغيرات (الجنس ،العمر ،نوع المؤسسة ،المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخبرة) ،ثـ تطرؽ الباحث
لتحميؿ فقرات المتغير المستقؿ نظـ المعمومات اإلدارية بأبعاده ،والمتغير التابع إدارة األزمات بأبعاده ،ثـ قاـ

الباحث بتفسير نتائج تساؤالت الدراسة وتفسير نتائج اختبار الفرضيات ومناقشتيا ،ومف ثـ ذكر أوجو االتفاؽ

واالختبلؼ مع الدراسات السابقة.
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الفصل السادس

النتائج والتوصيات

 6.1مقدمة

 6.2نتائج الدراسة

 6.3توصيات الدراسة

 6.4الدراسات المقترحة
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 6.1مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً شامبلً ألىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وذلؾ بعد إجراء التحميؿ اإلحصائي

لبيانات االستبانة الخاصة بعينة الد ارسة ،كما سيتطرؽ الباحث إلى أىـ التوصيات المقترحة في ضوء نتائج

الدراسة وقد تساعد في تحسيف عمميات إدارة األزمات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة ،وأخي اًر

سيتـ تقديـ توصيات بخصوص بعض الدراسات المستقبمية المقترحة .

 6.2نتائج الدراسة:

 6.2.1النتائج المتعمقة بخصائص عينة الدراسة:
 .1أظيػػرت النتػػائج ارتفػػاع مشػػاركة نسػػبة الػػذكور ضػػمف عينػػة الد ارسػػة حيػػث كانػػت نسػػبة الػػذكور(،)%78.6
مقارنة باإلناث والتي بمغت نسبتيـ).)%21.4

 .2بمغ ػػت نس ػػبة أفػ ػراد العين ػػة م ػػف أص ػػحاب المناص ػػب اإلشػ ػرافية ال ػػذيف يعمم ػػوف ف ػػي و ازرة التنمي ػػة االجتماعي ػػة
) ،)%58.7أما في و ازرة العمؿ فكانت النسبة ).%(41.3

 .3بمغت نسبة أفػراد العينػة مػف األعمػار التػي تقػؿ عػف  40سػنة مػا نسػبتو ( ،)%62.7وىػذا يػدؿ عمػى ارتفػاع
نسبة الشباب.

 .4بيت الدراسة أف حممة شيادة البكالوريوس فأكثر نسبتيـ ).)%96.7
 .5أظيرت الدراسة أف مانسبتو ) ،)%49.2مف عينة الدراسة سنوات خدمتيـ أقؿ مف  10سنوات.

 6.2.2النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل (فاعمية نظم المعمومات اإلدارية):

أظيرت النتائج أف نظـ المعمومات اإلدارية بشكؿ عاـ متوفرة بدرجة فاعمية متوسطة ( ،)%66في و ازرتي التنمية
االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة.

وجاء ترتيب أبعاد فعالية نظـ المعمومات اإلدارية عمى النحو التالي:
المرتبة األولى :بعد سرعة اتخاذ الق اررات بنسبة ).)%69.34
المرتبة الثانية :بعد جودة الخدمات بنسبة ).)%65.79

المرتبة الثالثة :بعد جودة النظاـ بنسبة (.)%65.74

المرتبة الرابعة :بعد جودة المعمومات بنسبة ).)%64.72

 6.2.3النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (تحسين إدارة األزمات):
كشفت نتائج الدراسة أف ممارسة عمميات تحسيف إدارة األزمات بشكؿ عاـ في و ازرتي التنميػة االجتماعيػة والعمػؿ
بقطػػاع غ ػزة كانػػت بدرجػػة متوسػػطة بنسػػبة ) ،)%62.74وكػػاف ترتيػػب التعامػػؿ مػػع كػػؿ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ إدارة

األزمات كالتالي:

المرتبة األولى :مرحمة “إدارة ما بعد األزمة" بنسبة ).)%63.40
المرتبة الثانية :مرحمة "أثناء إدارة األزمة " بنسبة ).)%62.91

المرتبة الثالثة :مرحمة "إدارة ما قبؿ األزمة " بنسبة ).)%61.89
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 6.2.4النتائج المتعمقة بالفرضيات:

.1النتائج الخاصة بالعالقة واألثر بين المتغيرات:
 خمصت الدراسة إلى وجػود عبلقػة طرديػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )α≤0.05بػيف فاعميػة نظػـ
المعمومػػات اإلداريػػة بأبعادىػػا األربعػػة (جػػودة النظػػاـ ،جػػودة الخػػدمات ،جػػودة المعمومػػات ،سػػرعة اتخػػاذ

القػ اررات) وعمميػات تحسػػيف إدارة األزمػػات بمراحميا(مػػا قبػؿ األزمػػة ،وأثنػػاء األزمػػة ،وبعػػد األزمػػة(  ،وبمػػغ
معامؿ ارتباط العبلقة (.)0.768

 تؤثر نظـ المعمومات اإلدارية تأثي اًر إيجابيػاً ذا داللػة إحصػائية فػي عمميػات تحسػيف إدارة األزمػات وتفسػر
مانسػبتو ) )%58.30مػف التغيػر فػي المتغيػر التػابع (تحسػيف إدارة األزمػات) .يعػود إلػى تػأثير المتغيػرات

المسػتقمة (جػودة الخػدمات ،جػودة المعمومػات) والبػاقي بنسػبة ( )%41.70يعػود لعوامػؿ أخػرى تػؤثر عمػى

المتغير التابع تحسيف إدارة األزمات.

.2النتائج الخاصة بالفروق ذات الداللة اإلحصائية:
 أظيػػرت الد ارسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات المبحػػوثيف
حػوؿ فاعميػة نظػػـ المعمومػات اإلداريػة وتحسػػيف إدارة األزمػات بػو ازرتي التنميػػة االجتماعيػة والعمػؿ بقطػػاع
غزة تعزى إلى نوع المؤسسة ،وكانت الفروؽ لصالح و ازرة التنمية االجتماعية.

 بينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )α≤0.05بػيف متوسػطات المبحػوثيف
حػوؿ فاعميػة نظػػـ المعمومػات اإلداريػة وتحسػػيف إدارة األزمػات بػو ازرتي التنميػػة االجتماعيػة والعمػؿ بقطػػاع

غزة تعزى إلى الجنس.

 بينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )α≤0.05بػيف متوسػطات المبحػوثيف
حػوؿ فاعميػة نظػػـ المعمومػات اإلداريػة وتحسػػيف إدارة األزمػات بػو ازرتي التنميػػة االجتماعيػة والعمػؿ بقطػػاع

غزة تعزى إلى الفئة العمرية.

 بينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )α≤0.05بػيف متوسػطات المبحػوثيف
حػوؿ فاعميػة نظػػـ المعمومػات اإلداريػة وتحسػػيف إدارة األزمػات بػو ازرتي التنميػػة االجتماعيػة والعمػؿ بقطػػاع

غزة تعزى إلى عدد سنوات الخدمة.

 بينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )α≤0.05بػيف متوسػطات المبحػوثيف
حػوؿ فاعميػة نظػػـ المعمومػات اإلداريػة وتحسػػيف إدارة األزمػات بػو ازرتي التنميػػة االجتماعيػة والعمػؿ بقطػػاع

غزة تعزى إلى المؤىؿ العممي.

 بينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )α≤0.05بػيف متوسػطات المبحػوثيف
حػوؿ فاعميػة نظػػـ المعمومػات اإلداريػة وتحسػػيف إدارة األزمػات بػو ازرتي التنميػػة االجتماعيػة والعمػؿ بقطػػاع

غزة تعزى إلى المسمى الوظيفي.

 6.2.5النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة:
يوضح الجدوؿ التالي مقارنة أىداؼ الدراسة ونتائجيا:
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جدول ()6.1
مقارنة بين أىداف الدراسة ونتائجيا

م
.1

النتيجة

اليدف

التعرؼ عمى واقع فاعميػة نظػـ المعمومػات اإلداريػة أظيػػرت النتػػائج أف نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة بشػػكؿ عػػاـ
فػػي و ازرت ػػي التنمي ػػة االجتماعيػػة والعم ػػؿ ف ػػي قط ػػاع متػ ػػوفرة بدرجػ ػػة فاعميػ ػػة متوسػ ػػطة ) ،)%66فػ ػػي و ازرتػ ػػي

غزة.
.2

التنمية االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة

معرفػ ػػة مسػ ػػتوى إدارة األزمػ ػػات فػ ػػي و ازرتػ ػػي التنميػ ػػة كشػػفت نتػػائج الد ارسػػة أف ممارسػػة عمميػػات تحسػػيف إدارة
األزمػ ػػات بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ فػ ػػي و ازرتػ ػػي التنميػ ػػة االجتماعيػ ػػة

االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة.

والعمػ ػ ػػؿ بقطػ ػ ػػاع غ ػ ػ ػزة كانػ ػ ػػت بدرجػ ػ ػػة متوسػ ػ ػػطة بنسػ ػ ػػبة

)،)%62.74
.3

الكش ػػؼ ع ػػف العبلق ػػة ب ػػيف فاعمي ػػة نظ ػػـ المعموم ػػات خمص ػػت الد ارس ػػة إل ػػى وجػ ػػود عبلق ػػة طردي ػػة ذات داللػ ػػة
اإلداريػ ػػة وبػ ػػيف إدارة األزمػ ػػات فػ ػػي و ازرتػ ػػي التنميػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى ( )α≤0.05ب ػ ػػيف فاعمي ػ ػػة نظ ػ ػػـ
المعمومػ ػػات اإلداري ػ ػػة بأبعادى ػ ػػا األربعػ ػػة (ج ػ ػػودة النظ ػ ػػاـ،

االجتماعية والعمؿ في قطاع غزة

جودة الخدمات ،جودة المعمومات ،سرعة اتخاذ الق اررات)
وعمميػ ػ ػػات تحسػ ػ ػػيف إدارة األزمػ ػ ػػات بمراحميػ ػ ػػا (مػ ػ ػػا قب ػ ػ ػؿ
األزمة ،وأثناء األزمة ،وبعد األزمة( ،وبمغ معامػؿ ارتبػاط

العبلقة (.)0.768
.4

تحدي ػػد أث ػػر فاعمي ػػة نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة عم ػػى تـ التحقؽ مف خبلؿ تحميؿ االنحدار أف نظػـ المعمومػات
إدارة األزم ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي و ازرت ػ ػ ػػي التنمي ػ ػ ػػة االجتماعي ػ ػ ػػة اإلداري ػ ػػة ت ػ ػػؤثر ت ػ ػػأثي اًر إيجابيػ ػ ػاً ذا دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية ف ػ ػػي

.5

والعمؿ بمحافظات غزة

عمميات تحسيف إدارة األزمػات وتفسػر مانسػبتو )%58.3

الكشػ ػػؼ ع ػ ػػف الفػ ػػروؽ ب ػ ػػيف متوسػ ػػطات اس ػ ػػتجابات

 أظي ػػرت الد ارس ػػة وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية

المبح ػػوثيف ح ػػوؿ فاعمي ػػة نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة

عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات المبحػػوثيف

وحوؿ إدارة األزمات في و ازرتػي التنميػة االجتماعيػة

حػػوؿ فاعميػػة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة وتحسػػيف إدارة

العم ػػر ،المؤى ػػؿ العمم ػػي ،المس ػػتوى ال ػػوظيفي ،ع ػػدد

غزة تعزى إلى نوع المؤسسة ،وكانت الفػروؽ لصػالح

سنوات الخدمة).

و ازرة التنمية االجتماعية.

مف التغير في المتغير التابع (تحسيف إدارة األزمات)

والعمػػؿ بمحافظػػات غ ػزة تعػػزى لمتغي ػرات(:الجػػنس،

األزمػػات بػػو ازرتي التنميػػة االجتماعي ػة والعمػػؿ بقطػػاع

 بينت الدراسة عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية
عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات المبحػػوثيف
حػػوؿ فاعميػػة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة وتحسػػيف إدارة
األزمػػات بػػو ازرتي التنميػػة االجتماعيػػة والعمػػؿ بقطػػاع

غ ػزة تعػػزى إلػػى الجػػنس ،الفئػػة العمرية،عػػدد سػػنوات
الخدمة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي.
المصدر :جرد بواسطة الباحث
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 6.3توصيات الدراسة:

 6.3.1التوصيات المتعمقة بالمتغير المستقل( فاعمية نظم المعمومات اإلدارية):
 زيادة االىتماـ برفع كفاءة و فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وتحسيف درجة توفرىا لما ليا مف تأثير عمى
المستويات اإلدارية كافة  ،في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ.

 االستمرار في رفع كفاءة مكونات نظـ المعمومات اإلدارية وخصوصاً(كفاءة جودة النظاـ ،كفاءة جودة
الخدمات ،كفاءة جودة المعمومات ،كفاءة اتخاذ الق اررات) وتطويرىا تبعاً لممستحدثات التكنولوجية.

 ضرورة أف تقوـ اإلدارة العميا في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بمواكبة المستجدات التقنية بمجاؿ نظـ
المعمومات اإلدارية.

 العمؿ عمى تحسيف جودة النظاـ القائـ وتزويده بجميع العناصر التي تساىـ في االرتقاء بمتطمبات العمؿ
في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ.

 االىتماـ بنظاـ الخدمات التي تقدميا نظـ المعمومات اإلدارية مف حيث تقديـ البدائؿ لموصوؿ لمحؿ األمثؿ
وتكوف قادرة عمى تقديـ تقارير تكتشؼ وتصنؼ وتعالج األخطاء باستمرار.

 تنظيـ طرؽ الحصوؿ عمى المعمومات ،بحيث تناسب عمميات صنع واتخاذ القرار مف قبؿ المديريف.
 العمؿ عمى توفير معمومات تتمتع بالمرونة الكافية لسرعة اتخاذ الق اررات وخصوصا في أوقات األزمات.

 ضرورة استناد عمميات اتخاذ الق اررات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ إلى أسس عممية واضحة
بحيث تكوف أكثر فاعمية ،واستخداـ مؤشرات ومعايير رقابية واضحة وفعالة الكتشاؼ األخطاء

واالنحرافات.

 ضرورة مشاركة جميع المستويات اإلدارية في عمميات اتخاذ الق اررات  ،ومراعاة أف تكوف الق اررات المتخذة
تناسب الظروؼ الداخمية والخارجية لمو ازرتيف

 عقد الدورات التدريبية لفرؽ العمؿ وخاصة فيما ىو جديد في نظـ المعمومات اإلدارية.
 6.3.2التوصيات المتعمقة بالمتغير التابع (تحسين إدارة األزمات):
 التركيز بشكؿ خاص عمى نظاـ اتخاذ الق اررات في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ ،وذلؾ لعدـ وضوح
أثره في مراحؿ إدارة األزمات.

 ضرورة االىتماـ بنظاـ إدارة األزمات ككؿ ،وبمراحمو الثبلث (ماقبؿ وأثناء ومابعد حدوث األزمات).

 زيادة االىتماـ  ،وتوفير الدعـ البلزـ مف مواد مالية ومادية في كؿ مايتعمؽ بإدارة األزمات في و ازرتي
التنمية االجتماعية والعمؿ.

 استخداـ األسموب والمنيج العممي السميـ في التعامؿ مع األزمات وادارتيا وتحديد أسباب نشوئيا بشكؿ
دقيؽ.

 ضرورة ضبط عممية إدارة األزمات ،وذلؾ بتحقيؽ التنسيؽ الكامؿ بيف فريؽ إدارة األزمات وباقي اإلدارات
العاممة في و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ.

135

 التعامؿ مع المعمومات بشكؿ كبير ومدروس وتشكيؿ فريؽ وخبليا لؤلزمات.
 عدـ إنكار األزمة والتعامؿ معيا بواقعية وتغميب المصمحة العامة.

 عقد الدورات التدريبية لفرؽ العمؿ وبخصوص كؿ ما ىو جديد في طرؽ ،وأساليب ،ووسائؿ إدارة
األزمات.

 زيادة التنسيؽ والتواصؿ بيف الو ازرات وبيف أقساـ الو ازرة ،بما يتيح التخطيط وتنظيـ أعماليـ وخصوصا في
وقت إدارة األزمات.

 توفير برامج وخطط جاىز إلدارة األزمات وتعمؿ عمى مراجعتيا وتطويرىا باستمرار.
 تعزيز الموارد البشرية والمادية وامدادىا بكؿ وسائؿ مجابية األزمات.
 6.4الدراسات المقترحة:
 .1إجراء دراسة ل فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في تحسيف إدارة األزمات في و ازرتي التنمية
االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة ،ولكف مف وجية نظر العامميف حيث إف الدراسة الحالية تناولت الدور مف

وجية نظر أصحاب المناصب اإلشرافية (مدير عاـ ،مدير دائرة ،رئيس قسـ).

 .2إجراء دراسة لفاعمية نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في إدارة األزمات في الو ازرات الحكومية بشكؿ عاـ،
حيث إف الدراسة الحالية استيدفت و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ بقطاع غزة.

 .3إجراء دراسة مقارنة في فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في تحسيف إدارة األزمات  ،بيف المؤسسات
الحكومية والغير حكومية.
 6.5خالصة الفصل:
قاـ الباحث في ىذا الفصؿ باستعراض نتائج الدراسة مف حيث النتائج المتعمقة بخصائص عينة الدراسة ،النتائج

المتعمقة بالمتغير المستقؿ (فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية) ،النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (تحسيف إدارة

األزمات) ،النتائج المتعمقة بالفرضيات ،النتائج المتعمقة بأىداؼ الدراسة ،ثـ ذكر أىـ التوصيات المتعمقة بالمتغير
المستقؿ فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية  ،وكذلؾ أىـ التوصيات بالنسبة لممتغير التابع تحسيف إدارة األزمات،

وقاـ الباحث أخي اًر بتقديـ توصيات لبعض الدراسات المستقبمية المقترحة.
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المراجع
أوالً :القـرآن الكريم

(سورة المجادلة ،اآلية)11:

ثانياً :المراجع العربية

.1الكتب والمجالت والدوريات:
 أبػػو حميػػد ،ىػػدى ( :)2006الجػػودة الشػػاممة فػػي إدارة المعمومػػات ،معيػػد اإلدارة العامػػة ،الريػػاض ،المممكػػة
العربية السعودية.

 أبو فارة ،يوسؼ ( :)2016إدارة األزمات ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،غزة  ،فمسطيف.

 إدريس ،ثابت ( :)2006نظـ المعمومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة ،الدار الجامعية لمنشر والطباعة،
جميورية مصر العربية.

 الباز ،عفاؼ ( ":)2012دور القيادات في إدارة األزمات" ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية ،مجمة جامعة
القاىرة ،جامعة القاىرة ،جميورية مصر العربية.

 البراوري ،زار عبد المجيد (":)2000مستمزمات إدارة الجودة الشاممة وامكانية تطبيقيا في المنظمات
العراقية" ،مجمة كمية المنصور،مجمد ،0العدد ،0بغداد ،العراؽ.

 البكري ،سونيا ( :)2000نظـ المعمومات اإلدارية ،الدار الجامعية ،الطبعة األخيرة ،اإلسكندرية ،مصر.

 البمو ،عبدهللا ،خميس،عبدهللا (":)2018انعكاسات جودة المعمومات في إدارة األزمات" دراسة استطبلعية في
مركز العمميات والبنى التحتية– خمية إدارة الكوارث في نينوى ،جامعة تكريت ،مجمة تكريت لمعموـ اإلدارية
واالقتصادية ،المجمد( ،)2العدد( ،)43جميورية العراؽ.

 بدراوي ،يحيى (:)2010أثر جودة المعمومات عمى مراحؿ عممية الخيار االستراتيجي ،كمية العموـ
االقتصادية والعموـ التجارية ،جامعة الجمفة.

 بركات ،زياد ( :)2007مصادر األزمات كما يدركيا طمبة جامعة القدس المفتوحة ،كمية التربية ،منطقة
طولكرـ التعميمية ،فمسطيف.

 بسيوني ،عبدالحميد ( :)2010المرجع الشامؿ في نظـ المعمومات اإلدارية ،دار الكتب العممية لمنشر
والتوزيع ،القاىرة ،مصر.

 تعمب ،سيد صابر ( :)2011نظـ ودعـ اتخاذ الق اررات اإلدارية ،ط ، 0دار الفكر ناشروف وموزعوف،
عماف ،األردف.

 توفيؽ،عبدالرحمف (:)2009إدارة األزمات ،التخطيط لما قد اليحدث ،ط ،3مركز الخبرات المينية لئلدارة،
القاىرة ،مصر.

 الجرجاوي ،زياد ( :)2010القواعد المنيجية لبناء االستبياف،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء الجراح ،فمسطيف.
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 جاسـ ،انتظار أحمد (" :)2011دراسة تحميمية لواقع إدارة األزمات في و ازرتي الصحة والداخمية في العراؽ"-
دراسة مقارنة ،مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية ،العدد ،27مجمد  ،3العراؽ.

 جعفر ،يونس (" :)2017أثر التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات" ،مجمة جامعة األقصى ،سمسمة
العموـ اإلنسانية ،المجمد الحادي والعشروف ،العدد األوؿ ،فمسطيف.

 حساف ،محمد ( :)2008نظـ المعمومات اإلدارية ،ط ،0الدار الجامعية.

 الحارثي،سعيد (" :)2012فاعمية استخداـ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة في اتخاذ القرار بالمديريات
العامة لمتربية والتعميـ في سمطنة عماف" ،مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ،سمطنة عماف.

 الحسنية ،سميـ ( :)2006نظـ المعمومات اإلدارية ،الطبعة األولى ،دار الوراؽ لمنشر والتوزيع ،المممكة
األردنية الياشمية.

 حسيف ،سياـ (" )2011تقويـ فاعمية المعمومات اإلدارية في كميات جامعة ديالي" ،كمية التربية لمعموـ
اإلنسانية ،مجمة ديالى ،العدد ( ،)52العراؽ.

 الحمبي ،حناف ،أبو بكر ،نشوة ( :)2014األزمات وأساليب التعامؿ معيا لدى طالبات الجامعة ،كمية
التربية ،جامعة القصيـ ،المممكة العربية السعودية.

 حمود ،خضير( :)2010منظمة المعرفة ،الطبعة األولى ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف  ،األردف

 الحيالي،أحمد (" :)2011جودة نظـ المعمومات المصرفية في إدارة األزمات" -دراسة ميدانية في المصارؼ
العراقية ،مجمة تنمية الرافديف ،العراؽ.

 الخشالي ،قطب (" :)2007فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وأثرىا في إدارة األزمات دراسة ميدانية في
الشركات الصناعية األردنية" ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ .األردف

 الخفاجي ،كرار ،الحدراوي ،حامد (" :)2010أسباب نشوء األزمات واداراتيا-دراسة استطبلعية آلراء عينة
مف أعضاء مجمس النواب العراقي" ،المعيد التطويري لتنمية الموارد البشرية ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة

الكوفة ،العراؽ.

 خميؿ ،عصاـ (" :)2016واقع إدارة األزمات بالمدارس الحكومية الفمسطينية مف وجية نظر المدرييف في
جنوب الضفة الغربية" ،مجمة العموـ التربوية ،المجمد الرابع والعشروف ،العدد الثاني ،فمسطيف.

 الخضيري ،محسف ( :)2003إدارة األزمات :منيج اقتصادي إداري لحؿ األزمات عمى مستوى االقتصاد
القومي والوحدة االقتصادية ،مكتبة مدبولي ،ط ،2القاىرة ،جميورية مصر العربية.

 خميؿ ،محمد (" :)2005دور حوكمة الشركات في تحقيؽ جودة المعمومات المحاسبية" ،مجمة الدراسات
والبحوث التجارية،العدد األوؿ ،كمية التجارة ،بنيا ،مصر.

 خميفة ،محمد":)2018( ،أثر التخطيط االستراتيجي عمى إدارة األزمات في البنوؾ التجارية في ليبيا"،
جامعة عماف العربية ،دار المنظومة لمرسائؿ الجامعية ،عماف ،األردف.

 دوش ،غساف ( )2005إدارة األزمة ومكونات المنظمة ،مجمة الغري لمعموـ االقتصادية واإلدارية ،كمية
اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الكوفة ،العراؽ.
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 الدليمي ،عبدالرزاؽ ( :)2012اإلعبلـ وادارة األزمات ،ط ،0دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 ذيب ،حسيف (" :)2012فعالية نظـ المعمومات المصرفية في تسيير حاالت فشؿ االئتماف ،دراسة حالة
عينة مف البنوؾ التجارية العاممة في والية ورقمة" ،الجزائر.

 الرىواف ،محمد ( :)2004التخطيط لمواجية األزمات والكوارث ،دار أبو المجد لمطباعة ،القاىرة ،جميورية
مصر العربية.

 زنداح ،سامي ،رفاعي ،ممدوح (" )2016أثر القيادة المميمة في إدارة األزمات :دراسة تطبيقية عمى و ازرة
الصحة الفمسطينية" ،المجمة العممية لبلقتصاد والتجارة ،بحوث ومقاالت العدد ( ،)2مصر.

 السالـ ،مؤيد ،ونازـ ،ممكاوي (" :)2004أثر الخصائص الييكمية في فاعمية نظـ المعمومات  ،دراسة ميدانية
في الشركات الصناعية المساىمة األردنية" ،المجمة األردنية لمعموـ التطبيقية ،المجمد ،7العدد ،1األردف.

 السالمي ،عبلء ( :)2010أساسيات نظـ المعمومات اإلدارية ،مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع،
الطبعة الثانية ،جميورية مصر العربية.

 السالمي،عبلء  ،الكيبلني،عثماف،البياتي ،ىبلؿ (:)2012أساسيات نظـ المعمومات اإلدارية ،دار المناىج
لمطباعة والنشر ،عماف ،األردف.

 السقا ،زياد ( :)2011نظاـ المعمومات المحاسبية ،الطبعة الثانية ،دار الطارؽ لمنشر والتوزيع ،الموصؿ،
العراؽ.

 سمماف ،معتز (" :)2011إدارة األزمات ونظـ المعمومات ،مديات التأثير والفاعمية ،دراسة تطبيقية في عدد
مف الشركات السياحية المدرجة في سوؽ الماؿ العراقي"  ،رسالة دكتوراه  ،مجمة كمية بغداد لمعموـ

االقتصادية ،العدد ( ،)28العراؽ.

 سيد ،جاد الرب ( :)2011االتجاىات الحديثة في إدارة المخاطر واألزمات التنظيمية ،در الفكر العربي،
القاىرة ،جميورية مصر العربية.

 الشبمي ،ىيثـ ،النسور ،مرواف ( :)2009إدارة المنشآت المعاصرة ،دار صفاء النشر والتوزيع ،الطبعة
األولى ،عماف ،األردف.

 الشنطي ،أيمف ،النداؼ ،عصاـ  ،شقر ،عامر ( :)2010مقدمة في تحميؿ وتصميـ نظـ المعمومات ،دار
البداية لمطباعة والنشر ،عماف ،األردف.

 الشوابكة ،عدناف ( :)2011دور نظـ وتكنولوجيا المعمومات في اتخاذ الق اررات اإلدارية ،دار اليازوري
العممية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 الصباح ،عبد الرحمف ،الصباغ ،عماد ( :)2008مبادئ نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة ،الطبعة الثانية،
دار الزىراف لمنشر والتوزيع ،المممكة األردنية الياشمية.

 الصرف ،رعد (" :)2013عوامؿ قياس الجودة في نظـ المعمومات المطبقة في شركات االتصاؿ" ،مجمة
جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية ،العدد ،1المجمد ،29دمشؽ ،سوريا.
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 طو ،طارؽ ( :)2007نظـ المعمومات والحاسبات اآللية واالنترنت ،دار الفكر الجامعي لمنشر والتوزيع،
جميورية مصر العربية.

 طواؼ ،عبد الخالؽ ( :)2010نظـ المعمومات اإلدارية واتخاذ القرار ،الطبعة األولى ،جامعة عمراف ،
عمراف ،اليمف.

 الطائي ،محمد ،آؿ فرج ( :)2004نظـ المعمومات اإلدارية المتقدمة ،ط ،1دار وائؿ  ،عماف األردف.
 الطائي ،محمد،آؿ فرج ( :)2005المدخؿ إلى نظـ المعمومات اإلدارية ،دار وائؿ ،عماف ،األردف.

 الطعامنة ،محمد ( :)2008الحكومة االلكترونية ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،بحوث ودراسات.

 عبدهللا ،محمود فرحاف" :)2018(،اإلستراتيجية الوطنية إلدارة األزمات والكوارث وأثرىا عمى األمف الوطني
األردني" ،جامعة أـ درماف اإلسبلمية ،دارة المنظومة لمرسائؿ الجامعية ،عماف  ،األردف.

 عبد الرزاؽ ،عبلء ( :)2013نظـ إدارة المعمومات ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،مصر.

 عبد هللا ،رابح ( :)2012القرار اإلداري ،ط ،1دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 عاشور ،محمد عمى ،الشقراف ،رامي (" :)2010فاعمية استخداـ نظـ المعمومات اإلدارية في الجامعات
األردنية الحكومية في تحسيف األداء المؤسسي" ،المجمة العربية لضماف الجودة في التعميـ الجامعي ،المجمد

الثالث ،العدد السادس ،اليمف.

 عباس ،أنس عبد الباسط ( :)2011إدارة األعماؿ وفؽ منظور معاصر ،ط ،0دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة ،عماف  ،األردف.

 عبوي ،زيد ( :)2007إدارة األزمات ،دار الكنوز لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،المممكة األردنية الياشمية.

 عبيد ،شاىر وربايعة ،نياد ( :)2014أثر نظـ المعمومات اإلدارية الصحية المحوسبة في أداء موظفي
القطاع الصحي ،و ازرة الصحة الفمسطينية ،فمسطيف.

 عبيس ،تركي ( ":)2010نظـ المعمومات اإلدارية وأىميتيا في اتخاذ الق اررات" ،مجمة جامعة بابؿ لمعموـ
اإلنسانية ،المجمد  ،01العدد  ،3العراؽ.

 العبادي ،ىاشـ ،العارضي ،جميؿ ( :)2012نظـ إدارة المعمومات منظور استراتيجي ،دار الصفاء لمنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف  ،األردف.

 العتيبي ،صبحي ( :)2009تطوير الفكر واألساليب في اإلدارة ،الطبعة الثانية ،دار الحامد لمنشر والتوزيع،
المممكة األردنية الياشمية.

 العزاوي ،محمد ( :)2005إدارة الجودة الشاممة ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،الطبعة العربية،
عماف ،األردف.

 العزاوي ،نجـ :)2009( ،اثر التخطيط االستراتيجي عمى إدارة األزمة ،وقائع المؤتمر العممي الدولي السابع،
كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة الزرقاء الخاصة ،الزرقاء ،األردف.

 عمواف ،قاسـ( :)2013إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات األيزو ، 2000: 9001جامعة التحدي ،ليبيا.
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 عمي ،عرفاف ،القمعة ،سعد هللا  :)2006(،استخداـ نظـ المعمومات الجغرافية لدعـ القرار في إدارة الكوارث،
مجمة دمشؽ لمعموـ اليندسية ،المجمد( )22العدد(.)1

 عمياف ،ربحي مصطفى ( :)2010العمميات اإلدارية ،ط ،1دار الصفاء لمنشر والتوزيع ،عماف  ،األردف.
 عميمات ،صالح ( :)2004إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية التطبيؽ ومقترحات التطوير ،دار
الشروؽ لمنشر ،عماف ،األردف.

 عواد ،فتحي ( :)2012إدارة األعماؿ وظائؼ المدير في المؤسسات المعاصرة ،ط ،1دار صفاء لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف.

 عيسى ،غساف  ،نائب ،إبراىيـ ( :)2002نحو بناء نظـ معمومات معيارية ناجحة .مجمة جامعة العموـ
التطبيقية،عماف ،األردف.

 قندلجي ،عامر ،الجنابي ،عبلء ( :)2005نظـ المعمومات اإلدارية ،دار المسيرة لمطباعة والنشر ،ط،1
عماف  ،األردف.

 قندلجي ،عامر ،الجنابي ،عبلء ( :)2013نظـ المعمومات اإلدارية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف،
األردف .

 القيؽ ،عبد الرحمف )" :(2018أثر نظـ المعمومات اإلدارية عمى أمف وخصوصية البيانات في التمفزيوف
األردني ،دارة المنظومة لمرسائؿ الجامعية" ،عماف ،األردف.

 البلمي ،غساف ،العيساوي ،خالد :)2016( ،إدارة األزمات األسس والتطبيقات  ،الدار المنيجية لمطبع
والتوزيع  ،ط ،1عماف – األردف .
 المحاميد ،رعد (" :)2011أثر استخداـ أنظمة المعمومات اإلدارية عمى فاعمية مراحؿ إدارة األزمة دراسة
تطبيقية في المصارؼ التجارية األردنية" ،مجمة الثقافة والتنمية ،مصر.

 المعشر ،زياد ،الخصبة ،محمد عمي" :)2006( ،أثر العوامؿ التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظاـ
المعمومات اإلدارية ،دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي األردني" ،المجمة األردنية في اإلدارة ،مجمد ))4

عدد )، )4عماف ،األردف.

 ماىر ،أحمد ( :)2006إدارة األزمات ،الدار الجامعية لمنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،جميورية مصر العربية.
 مينا ،محمد ( :)2008إدارة األزمات (قراءة في المنيج) ،الطبعة الثانية ،مؤسسة شباب الجامعة لمنشر
والتوزيع ،جميورية مصر العربية.

 المغربي ،عبد الحميد) : (2002نظـ المعمومات اإلدارية األسس والمبادئ ،المكتبة العصرية ،المنصورة،
جميورية مصر العربية.

 الممفي ،مشعؿ (" :)2017واقع تطبيؽ إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الكويتية" ،جامعة آؿ البيت،
دارة المنظومة لمرسائؿ الجامعية  ،عماف ،األردف.
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 المييرات ،محمد خميفة (" :)2017أثر المرونة اإلستراتيجية عمى االستعداد إلدارة األزمات في شركات
تكنولوجيا المعمومات األردنية" ،جامعة عماف العربية ،دار المنظومة لمرسائؿ الجامعية ،عماف  ،األردف.

 النسور ،محمد ،حمادة ،طارؽ غالب ،الشبمي ،ىيثـ حمود (" :)2015فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وأثرىا
في اتخاذ الق اررات :دراسة ميدانية عمى المؤسسات الصحفية األردنية" ،المؤتمر العممي الدولي األوؿ،

جامعة البمقاء التطبيقية ،المممكة األردنية الياشمية.

 النعيمي ،محمد ،صويص ،راتب ،صويص ،غالب ( :)2009مقدمة في إدارة الجودة الشاممة لئلنتاج
والعمميات والخدمات ،عماف ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،الطبعة العربية ،عماف ،األردف.

 النعيمي ،صبلح عبد القادر ( :)2008اإلدارة ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 مرسي ،خميؿ ( :)2006نظـ المعمومات اإلدارية ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،جميورية مصر
العربية.

 اليزايمة ،أحمد ( :)2009دور نظاـ المعمومات في اتخاذ الق اررات في المؤسسات الحكومية دراسة ميدانية

في المؤسسات العامة لمحافظة اربد ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية ،مجمد ،25العدد

األوؿ ،األردف.

 اليوش ،أبو بكر ( :)2003إدارة الجودة الشاممة والعمؿ عمى إمكانية تطبيقيا بمرافؽ المعمومات،أبحاث
ودراسات الندوة العممية األولى  ،قسـ المعمومات ،أكاديمية السادات لمدراسات العميا بالتعاوف مع مركز

الدراسات والبحوث طرابمس.

 ياسيف ،غالب :)2008( ،تحميؿ وتصميـ نظـ المعمومات ،الطبعة الثانية ،دار المناىج لمنشر والتوزيع،
المممكة األردنية الياشمية.

 ياسيف ،غالب :)2010 ( ،نظـ مساندة الق اررات ،دار المناىج لمطبع والتوزيع  ،ط ،0عماف ،األردف .
.2الرسائل العممية:

الرسائل المحمية الفمسطينية:

 أبو حسنيف،إسبلـ (" :(2018أثر استخداـ نظـ المعمومات اإلدارية عمى إدارة عبلقة العمبلء في البنوؾ
المرخصة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،إدارة األعماؿ ،جامعة األزىر -غزة  ،فمسطيف.

 أبو سموت ،وائؿ (" :)2015دور رأس الماؿ الفكري في إدارة األزمات الصحية في و ازرة الصحة
الفمسطينية" ،رسالة ماجستير ،غزة  ،فمسطيف.

 أبػػو عزيػػز ،سػػامي (" :)2010معوقػػات إدارة األزمػػات فػػي و ازرة الصػػحة الفمسػػطينية" ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر
منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.

 إسميـ ،وساـ (" :)2007سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.
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 براىمة ،حازـ (" :)2018إدارة المعرفة ودورىا في تحسيف جودة الخدمات في بمديات قطاع غزة-دراسة
ميدانية عمى بمديتي خانيونس ورفح" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات

العميا وجامعة األقصى ،غزة  ،فمسطيف.

 البمبيسي ،محمود ( :)2016سبؿ تطوير أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات األمنية في فمسطيف ،رسالة
ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة  ،فمسطيف.

 الخطيب ،محمد( " :)2015ميارات القيادة اإلستراتيجية وعبلقتيا بإدارة األزمات دراسة ميدانية عمى الييئات
المحمية الفمسطينية في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية،

جامعة األزىر ،فمسطيف.

 زيادة ،فيد (" :)2012أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة
األزمات" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.

 الزعانيف ،رامز (" :)2015دور نظـ المعمومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ
العالي بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى،
غزة ،فمسطيف.

 صراص ،نيى ( " :)2015واقع إدارة األزمات في المدارس الخاصة في محافظتي بيت لحـ وراـ هللا" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس ،فمسطيف.

 عبد العاؿ ،محمد (" :)2017إدارة األزمات وأثرىا عمى جودة الق اررات اإلدارية بو ازرتي العمؿ والتنمية
االجتماعية بالمحافظات الجنوبية" ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة  ،فمسطيف.

 العرقاف ،باسـ راشد سبلمة )" :(2018فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وأثرىا في إدارة األزمات في البنوؾ
التجارية األردنية" ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة آؿ البيت ،األردف

 عطاونة ،وجدي ( " :)2012تحميؿ واقع نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في صناعة القرار في و ازرة التربية
والتعميـ العالي الفمسطينية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الخميؿ ،فمسطيف.

 العمري ،أيمف (" :)2009أثر نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى أداء العامميف في شركة االتصاالت
الفمسطينية" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 الغرباوي ،محمود (" :)2014نظـ المعمومات الصحية المحوسبة وعبلقتيا باألداء الوظيفي دراسة ميدانية
عمى مراكز وكالة الغوث الصحية األولية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،جامعة األزىر،

غزة ،فمسطيف.

 فروانة ،أشرؼ (" :)2015دور نظـ المعمومات اإلدارية في تحسيف أداء اإلدارة المدرسية" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،برنامج مشترؾ بيف جامعة األقصى وأكاديمية السياسة واإلدارة لمدراسات العميا ،فمسطيف.

 قديح ،ىبة (" :)2015مدى تأثير نظـ المعمومات اإلدارية عمى تطبيؽ اإلستراتيجية مف وجية نظر اإلدارة
العميا في المصارؼ العاممة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.
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 نصر ،إياد (":)2014واقع إدارة األزمات وسبؿ تطويرىا في و ازرة الداخمية واألمف الوطني بقطاع غزة" ،
رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة  ،فمسطيف.

 الوادية ،محمد سميح ":)2015( ،عبلقة نظـ المعمومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية ،دراسة حاسة:
و ازرة التربية والتعميـ العالي بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر  ،غزة ،فمسطيف.

الرسائل العربية:

 أبو حجير ،طارؽ (" :)2014القيادة اإلستراتيجية ودورىا في إدارة المخاطر واألزمات" ،رسالة دكتوراه  ،كمية
التجارة ،جامعة قناة السويس ،جميورية مصر العربية.

 أبو طو ،سامي (" :)2013نموذج مقترح لمعبلقة بيف إدارة المعرفة وادارة األزمات في المستشفيات
الحكومية" ،رسالة دكتوراه  ،إدارة األعماؿ ،جامعة عيف شمس ،جميورية مصر العربية.

 أبو عيش ،مناؿ عبد الكريـ (" :)2009إطار مقترح الستخداـ نظـ اإلنذار المبكر في إدارة األزمات البيئية"،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،معيد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة عيف شمس.

 آؿ سعود ،طبلؿ بف عبد العزيز" :)2013( ،دور القيادات اإلستراتيجية في الوقاية مف األزمات" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.

 الرويمي ،عماد (" :)2014دور نظـ معمومات الموارد البشرية في زيادة فاعمية أداء إدارة الموارد البشرية في
و ازرة الداخمية" ،رسالة دكتوراه ،جامعة العموـ التطبيقية ،مممكة البحريف.

 تمعيش ،خالد (" :)2010دور القيادة في إدارة األزمات" ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر  ،الجزائر.

 زويمؼ ،إنعاـ (" :)2014نجاح نظـ المعمومات المحاسبية وأثره في مراحؿ إدارة األزمات" ،رسالة دكتوراه،
جامعة الزيتونة ،األردف.

 الشمري ،ضيؼ هللا (" :)2008تطوير نظـ المعمومات اإلدارية في إدارات التربية والتعميـ لمبنيف في المممكة
السعودية مف وجية نظر مديري التعميـ ومساعدييـ ورؤساء األقساـ" ،رسالة دكتوراة ،كمية التربية ،جامعة أـ

القرى ،مكة المكرمة.

 العماج ،مبارؾ بف سعود (" :)2010دور نظـ المعمومات اإلدارية في اتخاذ الق اررات أثناء األزمات بالمديرية
العامة لحرس الحدود" ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ لمعموـ األمنية ،الرياض ،السعودية.

 العنزي ،أػمؿ (" :)2011جودة نظـ المعمومات اإلدارية المستخدمة لدى مديري ومديرات اإلدارات في منطقة
تبوؾ التعميمية مف وجية نظرىـ" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المممكة العربية السعودية.

 المحاميد ،رعد (" :)2011أثر استخداـ أنظمة المعمومات اإلدارية عمى فاعمية إدارة األزمات" ،رسالة دكتوراه
 ،مجمة الثقافة والتنمية ،جميورية مصر العربية.

 مسغوني ،منى ( :)2014دراسة السوؽ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ،كمية اإلدارة،
الجزائر.
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 "واقع التخطيط إلدارة األزمات في المدارس الثانوية في محافظة عماف مف وجية:)2016(  يوسؼ، مقابمة
، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس، رسالة ماجستير غير منشورة،"نظر معممي المدارس
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ممحق ()1

قائمة بأسماء المحكمين
المسمى الوظيفي

الجامعة

م

االسم

.1

د .أحمد يحيى محمود

رئيس قسـ تكنولوجيا المعمومات

جامعة األزىر -غزة

.2

د .أكرـ إسماعيؿ سمور

عضو ىيئة التدريس إدارة األعماؿ

الجامعة اإلسبلمية

.3

د .إبراىيـ أبو شمالة

عضو ىيئة التدريس اإلحصاء

أكاديمية اإلدارة والسياسة

.4

د .ببلؿ زكي البشيتي

رئيس قسـ إدارة األعماؿ

جامعة األزىر– غزة

.5

د .خالد عبد دىميز

نائب عميد كمية التجارة

الجامعة اإلسبلمية

.6

د .رامز عزمي بدير

عضو ىيئة التدريس إدارة األعماؿ

جامعة األزىر -غزة

.7

أ.د سامي سميـ أبو ناصر

أستاذ أنظمة المعمومات بكمية اليندسة
وتكنولوجيا المعمومات

جامعة األزىر -غزة

.8

د .سامي عمى أبو الروس

عضو ىيئة التدريس إدارة اإلعماؿ

الجامعة اإلسبلمية

.9

د .محمد جودت فارس

عميد كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية

جامعة األزىر -غزة

 .10د .وسيـ إسماعيؿ اليابيؿ

عضو ىيئة التدريس إدارة األعماؿ

الجامعة اإلسبلمية

 .11أ.د .يوسؼ عبد بحر

عضو ىيئة التدريس إدارة األعماؿ

الجامعة اإلسبلمية

 .12أ .عبد المطيؼ سعد الديف

مدقؽ لغوي
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ممحق رقم ()2
نتائج استبانو الدراسة االستطالعية إدارة األ زمات في وزارتي التنمية االجتماعية والعمل بقطاع غزة
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

الفقرة

تتػػوفر القػػدرة العمميػػة عمػػى اسػػتقراء وتنبػػؤ مصػػادر

التيديد المحتممة.

تتوفر أجيزة تعمؿ بكفاءة وفاعمية إثناء األزمات.
توج ػػد آلي ػػات لتبوي ػػب البيان ػػات والمعموم ػػات بي ػػدؼ

دعـ الق اررات أثناء األزمات.

تت ػػوفر اس ػػتراتيجيات ورؤي ػػة واض ػػحة ف ػػي ال ػػو ازرتيف
لمتعامؿ مع األزمات.
تتوفر خطط حالية ومستقبمية لمواجية األزمات.
تسػ ػػتفيد و ازرتػ ػػي التنميػ ػػة االجتماعيػ ػػة والعمػ ػػؿ مػ ػػف
تجارب سابقة في إدارة األزمات.
تستغؿ الموارد واإلمكانيات المتاحة بالشػكؿ األمثػؿ

لمحد مف آثار األزمة.

يتحقػ ػػؽ التكامػ ػػؿ والتنسػ ػػيؽ بػ ػػيف اإلدارات المختمفػ ػػة
في الو ازرتيف أثناء األزمة.
يت ػػوفر من ػػاخ إداري يق ػػوـ عم ػػى التف ػػاىـ والمش ػػاركة
بيف جميع المستويات ذات العبلقة بإدارة األزمة.
تتػػوفر المرونػػة التػػي تمكػػف مػػف التشػػكيؿ التنظيمػػي
واعادة تشكيمو وفؽ طبيعة األزمة ودرجة حدتيا.
تتطم ػ ػػب إدارة األزم ػ ػػة وج ػ ػػود فري ػ ػػؽ عم ػ ػػؿ م ػ ػػدرب

تدريباً جيداً يقوـ بإدارة األزمة والتعامؿ معيا.

تعقد دورات تدريبية لمعامميف في إدارة األزمػات فػي
و ازرتي التنمية االجتماعية والعمؿ.
توج ػػد نظ ػػـ معموم ػػات إداري ػػة ق ػػادرة عم ػػى مواجي ػػة

األزمات.
ت ػػؤمف نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة تػ ػوافر المعموم ػػات

بالسرعة المطموبة وقت األزمات.
المحور ككل

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

2.733

1.048

54.667

11

متوسطة

2.567

1.194

51.333

14

متوسطة

2.700

1.119

54.000

12

متوسطة

2.867

1.137

57.333

9

متوسطة

2.967

0.999

59.333

6

متوسطة

3.200

0.925

64.000

1

متوسطة

2.900

1.185

58.000

8

متوسطة

2.933

1.202

58.667

7

متوسطة

2.700

0.988

54.000

12

متوسطة

3.167

1.206

63.333

2

متوسطة

2.833

1.085

56.667

10

متوسطة

3.067

1.081

61.333

4

متوسطة

3.000

1.017

60.000

5

متوسطة

3.100

1.094

62.000

3

متوسطة

2.910

0.833

58.190
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ممحق ()3
االستبانة في صورتيا النيائية

جــــــامــعــــــــة األزىـــــــــــــــــر ـ غــــــــــــــــــــــزة
عمادة الدراســــــــــات العــــمــــيــــــــــــــــــــــــــــا

كمية االقتصــــــاد والعمــــوم اإلداريــــــــــــــة

قــــــســـــــــــــــم إدارة األعــــــمــــــــــــــــــــــــــــــال

استبانة دراسة
فاعمية نظم المعمومات اإلدارية ودورىا في تحسين إدارة األزمات دراسة تطبيقية عمى وزارتي التنمية
االجتماعية والعمل بمحافظات غزة

األخ الفاضؿ/األخت الفاضمة،

السبلـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو،

يقوـ الباحث بإعداد دراسة بعنواف( :فاعمية نظم المعمومات اإلدارية ودورىا في تحسين إدارة األزمات دراسة
تطبيقية عمى وزارتي التنمية االجتماعية والعمل بمحافظات غزة) وذلؾ استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة

الماجستير في إدارة األعماؿ.

حيث يقوـ الباحث بمسح شامؿ لمجتمع الدراسة المتمثؿ في (مدير عاـ ،مدير دائرة ،رئيس قسـ) بو ازرتي التنمية

االجتما عية والعمؿ بمحافظات غزة لذا أرجو منكـ التكرـ باإلجابة عمى فقرات االستبانة مقد ار لكـ جيودكـ في
تشجيعكـ لمبحث العممي والتعاوف المخمص لدعـ مسيرة العمـ والتعميـ في فمسطيف ،مع العمـ أف ىذه البيانات

التي سوؼ نحصؿ عمييا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

وتقبموا فائق االحترام،

الباحث

محمد سميح عدوان
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الجزء األول :المتغيرات الديموغرافية:
برجاء وضع عبلمة ( )حسب ما تراه مناسبا أماـ كؿ حالة تنتمي إلييا سيادتكـ:
ذكر

الجنس
الفئة العمرية
نوع المؤسسة

أقؿ مف 30

أنثى
40 – 30

50 – 41

و ازرة التنمية االجتماعية

 51فما فوؽ

و ازرة العمؿ

المؤىل العممي

دبموـ

بكالوريوس

دراسات عميا

المسمى الوظيفي

مدير عاـ

مدير دائرة

رئيس قسـ

سنوات الخدمة ومدة العمل

أقؿ مف  5سنوات

10 – 6

 15 – 11سنة

 16فما فوؽ

الجـــزء الثـــاني :نظـــم المعمومـــات اإلداريـــة وتتكـــون مـــن األبعـــاد التاليـــة(:جػػودة النظػػاـ ،جػػودة الخػػدمات ،جػػودة
المعمومات ،سرعة اتخاذ الق اررات).
الرجاء وضع عبلمة ( )أماـ االختيار الذي يتناسب مع وجية نظرؾ.
أوافق بشدة

أوافق

ال رأي

ال أوافق

ال أوافق بشدة

م

الفقرة

البعد األول :جودة النظام :مف المعروؼ أف جودة نظاـ المعمومات تؤثر بشكؿ ايجابي عمى نجاحو حيث يركز مؤشر جودة النظاـ عمى
الخصائص المرغوبة في النظاـ نفسو ،ويشمؿ ىذا المؤشر مجموعة مف المقاييس منيا سيولة التعمـ ،وسيولة االستخداـ ،والتكامؿ مع
األنظمة األخرى ،والمرونة ،وزمف االستجابة ،وادراؾ توقعات المستخدـ( Chevers et al, 2012) .

.1

يتوفر لدى الو ازرة نظاـ معمومات إداري واضح وسيؿ االستخداـ.

.2

يتميز نظاـ المعمومات اإلدارية في الو ازرة بالمرونة.

.3

يتميز نظاـ المعمومات اإلدارية في الو ازرة بسرعة االستجابة لمتطمبات العمؿ.

.4

يعتمد نظاـ المعمومات اإلدارية في الو ازرة عمى أحدث األجيزة والبرمجيات.

.5

يساعد نظاـ المعمومات اإلدارية في الو ازرة عمى إنجاز األعماؿ بشكؿ أفضؿ.

.6

يحقؽ نظاـ المعمومات اإلدارية المتوفر التنسيؽ الكافي بيف أقساـ ودوائر الو ازرة المختمفة.

.7

يتيح نظاـ المعمومات اإلدارية لممستويات اإلدارية القدرة عمى تخطيط وتنظيـ أعماليـ.
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.8

يوفر نظاـ المعمومات اإلدارية بيئة معموماتية آمنة تتمتع بحماية جيدة.

.9

يتمتع نظاـ المعمومات اإلدارية بأنظمة حماية تمنع غير المخوليف الدخوؿ لمنظاـ.

 .10يعد نظاـ المعمومات اإلدارية نظاما متكامبل.
 .11يتميز نظاـ المعمومات اإلدارية باالستجابة حسب الحاجة.
 .12يتوفر لدى الو ازرة نظاـ معمومات إداري متصؿ بجميع اإلدارات واألقساـ.
البعد الثاني :جودة الخدمات :تتمثؿ في مدى االعتماد عمى النظاـ،ومدى تجاوب النظاـ في تقديـ الخدمات المطموبة ،ومدى الثقة

بالخدمات يقدميا النظاـ ،ومدى قبوؿ النظاـ مف المستخدميف ،وحداثتو ،وامكانياتو في توفير أمف المعمومات)Kim et al, 2005 :30( .
.1

تقدـ نظـ المعمومات اإلدارية مجموعة مف البدائؿ لموصوؿ إلى اختيار الحؿ األمثؿ

.2

تقدـ نظـ المعمومات اإلدارية الخدمات بشكؿ سريع ومنسؽ.

.3

يكتشؼ نظاـ المعمومات اإلدارية األخطاء ويقدـ تقارير تعالج تمؾ األخطاء.

.4

يعمؿ نظاـ المعمومات اإلدارية عمى تصنيؼ المشاكؿ واظيار مدى خطورة كؿ منيا.

5

تقدـ نظـ المعمومات اإلدارية خدمات محددة وواضحة.

.6

تقدـ نظـ المعمومات اإلدارية الخدمات بشكؿ مستمر ودوف انقطاع.

.7

تقدـ نظـ المعمومات اإلدارية تقارير منوعة وبنماذج بسيطة.

.8

يتميز نظاـ المعمومات اإلدارية بالتوافؽ مع توقعات اإلدارة.

.9

يساعد استخداـ نظاـ المعمومات اإلدارية عمى تحسيف إنتاجية مستخدميو.

 .10تسيؿ التكنولوجيا المتوفرة في نظـ المعمومات اإلدارية انجاز المعامبلت بدرجة كافية
 .11يتميز نظاـ المعمومات اإلدارية بقدرتو عمى تقديـ الخدمات وفؽ معايير الكفاءة والفاعمية.
أوافك بشذة

أوافك

ال رأي

ال أوافك

م

ال أوافك بشذة

الفقرة

البعد الثالث :جودة المعمومات :يصؼ ىذا المؤشر خصائص مخرجات نظـ المعمومات ويمعب دو ار بار از في نجاح ىذه النظـ ومساىمتيا
في ترشيد عممية اتخاذ الق اررات ،وتتمثؿ مقاييس جودة المعمومات بالعديد مف البنود كالمبلءمة ،واالعتمادية ،والقابمية لمفيـ ،واالكتماؿ،
والدقة ،والقابمية لممقارنة ،والتقديـ بالوقت المناسب ((Delone & Mclean 2008

.1
.2
.3
.4

تتصؼ المعمومات التي تقدميا نظـ المعمومات اإلدارية في الو ازرة بالوضوح وسيولة الفيـ

واالستيعاب.

تتصؼ المعمومات التي تقدميا نظـ المعمومات اإلدارية في الو ازرة بأنيا عمى درجة عالية
مف الدقة.
تتميز المعمومات التي تقدميا نظـ المعمومات اإلدارية في الو ازرة بإمكانية االعتماد عمييا.
تتميز المعمومات التي تقدميا نظـ المعمومات اإلدارية في الو ازرة بأنيا تقدـ في الوقت
المناسب.
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.5

تحدث المعمومات التي تقدميا نظـ المعمومات اإلدارية بشكؿ دوري لتحقيؽ األىداؼ.

.6

تقدـ نظـ المعمومات اإلدارية معمومات صحيحة وخالية مف األخطاء.

.7

توفر نظـ المعمومات اإلدارية معمومات متطابقة مع متطمبات اإلدارة.

.8

تحتوي تقارير النظاـ عمى معمومات غير مكررة.

.9

تتميز المعمومات المقدمة بالشمولية والتكامؿ.

.10

تقدـ نظـ المعمومات اإلدارية معمومات تساعد في زيادة الكفاءة والفاعمية.

.11

تقدـ نظـ المعمومات اإلدارية المعمومات بشكؿ يكفي ويناسب تحقيؽ األىداؼ
أوافك بشذة

أوافك

ال رأي

ال أوافك

م

ال أوافك
بشذة

الفقرة

البعد الرابع :سرعة اتخاذ الق اررات :وىو ناتج عممية صنع القرار أي تمؾ المرحمة المتعمقة بإنياء عممية االختيار واالستقرار عمى بديؿ واحد
وىو القرار ويصدر عف المسئوؿ الذي يممؾ السمطة والقدرة والرغبة والمعمومات( .عباس)114 :2011،

.1
.2

تساعد نظـ المعمومات اإلدارية في اتخاذ ق ار ارت مف شأنيا تحقيؽ األىداؼ.
توفر نظـ المعمومات اإلدارية المعمومات الكافية عف المشكمة دائما مما يساعد في سرعة
اتخاذ الق اررات.

.3

تساعد نظـ المعمومات اإلدارية عمى فيـ أفضؿ الحموؿ التخاذ الق اررات.

.4

توفر نظـ المعمومات اإلدارية اإلحصائيات البلزمة التخاذ الق اررات.

.5

تحمؿ نظـ المعمومات اإلدارية المشكبلت وتبسطيا وتسيؿ فيميا.

.6

تعتمد اإلدارة في صنع ق ارراتيا عمى المعمومات المقدمة مف النظاـ بشكؿ أساسي.

.7

تحفز نظـ المعمومات متخذ القرار ليتخذ ق ار ار معينا.

8

تفضؿ اإلدارة اتخاذ ق اررات متكررة دوف الرجوع الى نظـ المعمومات.

.9

يقدـ نظـ المعمومات اإلدارية معمومات تقديرية لق اررات مستقبمية.

.10
.11

يمكف نظـ المعمومات اإلدارية مف تسريع عممية اتخاذ الق اررات بسبب سرعتو في تقديـ

المعمومات البلزمة.

تتيح نظـ المعمومات اإلدارية المعمومات لمستخدمييا في الوقت المناسب.

الجزء الثالث :إدارة األزمات:
إف إدارة األزمات ىي سمسمة مف األنشطة واإلجراءات المحددة تقوـ بيا اإلدارة العميا في المنظمة مف مداخؿ
ثبلث ىي(:ماقبؿ األزمة/االستعداد لؤلزمة وقت حدوثيا/إجراءات ما بعد األزمة (جاد الرب.)2011،
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الرجاء وضع عبلمة ( )أماـ االختيار الذي يتناسب مع وجية نظرؾ.
أوافك بشذة

أوافك

ال رأي

ال أوافك

م

ال أوافك بشذة

الفقرة
ما قبل األزمة

.1

تجري اإلدارة عمميات البحث والتحميؿ لؤلحداث التي قد تؤدي لوقوع األزمات.
تتوفر برامج وخطط كافية وجاىزة إلدارة األزمات في الو ازرة وتعمؿ عمى مراجعتيا وتطويرىا

.2

.3
.4

باستمرار.
تقوـ اإلدارة بتوفير الدعـ لبلستعداد لبلزمات المتوقعة.
يوجد اىتماـ بعمميات تصنيؼ وتبويب وتحميؿ مؤشرات حدوث األزمات.

.5

يوجد تعاوف لبلستعداد لؤلزمة مع المؤسسات الخارجية ذات العبلقة.

.6

يوجد طاقـ وظيفي مؤىؿ ومدرب لمقياـ بممارسات جمع وتحميؿ مؤشرات حدوث أزمة.

.7

يتـ تشكيؿ فرؽ عمؿ مختصة لتحديد ماىية األزمات المحتممة.

.8

يتوفر الدعـ المناسب لمفريؽ الذي يقوـ بالتشخيص والتخطيط لمواجية لؤلزمات المحتممة.

.9

تقوـ اإلدارة بضبط الممارسات الخاطئة بسرعة وكفاءة.

.10

تيتـ اإلدارة بشكؿ كاؼ باألحداث المسببة لحصوؿ األزمات.
أوافك بشذة

.3

تقدـ اإلدارة كافة التسييبلت لفرؽ العمؿ المختصة أثناء التعامؿ مع األزمة.

.4

تيتـ بالتواصؿ مع كافة األطراؼ ذات العبلقة باألزمة.

.5

توجد تعميمات إدارية واضحة تحدد إجراءات التعامؿ مع األزمة.
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أوافك

.2

توفر اإلدارة االحتياجات المالية الحتواء آثار األزمات.

ال رأي

.1

تستخدـ اإلدارة التقنيات الحديثة في التعامؿ عند حدوث األزمة.

ال أوافك

أثناء األزمة

ال أوافك
بشذة

م

الفقرة

.6
.7
.8

يؤخذ عامؿ الوقت عند التعامؿ مع األزمات بعيف االعتبار وبدقة مناسبة.
تعقد اجتماعات دورية في أثناء التعامؿ مع األزمات المختمفة.
يتـ السيطرة عمى األزمة عند حدوثيا والحد مف انتشارىا واستمرارىا بفترة زمنية مناسبة.
توفر اإلدارة القدرة والسرعة المناسبة في تحريؾ الموارد المادية والبشرية الضرورية الحتواء

.9

األزمة.

.10

توفر اإلدارة وسائؿ اتصاؿ داخمية تعمؿ بكفاءة وفاعمية عند حدوث األزمات.

.11

تعتمد اإلدارة التوزيع المناسب لؤلدوار والصبلحيات عند حدوث األزمة.

.12

يتسـ الييكؿ التنظيمي بمرونة كافية تساعد في التعامؿ مع األزمات حاؿ وقوعيا
ما بعد األزمة

.1

تعمؿ اإلدارة عمى معالجة األضرار وحؿ المشكبلت الناجمة عف األزمة.

.2

تعمؿ اإلدارة عمى تخفيؼ آثار األزمات وذلؾ بالحد مف أسباب استمرار حدوثيا.

.3

تقوـ اإلدارة بتقييـ خطط وبرامج إدارة األزمات لتصويبيا وتطويرىا.

.4

تتواصؿ اإلدارة مع كافة األطراؼ لشرح آثار األزمة وطرؽ التعامؿ معيا.

.5

تستخمص نتائج تجارب التعامؿ مع األزمات لمؤسسات أخرى ذات ظروؼ مشابية.

.6

توفر اإلدارة بدرجة مرونة عالية االحتياجات المالية والبشرية بعد االنتياء مف األزمة.

.7

تُدمج الدروس المستفادة مف الثغرات في الخطط السابقة بدقة عالية في خطط األزمات المستقبمية.

.8

تمتاز اإلدارة بالسرعة في اتخاذ اإلجراءات البلزمة الستعادة نشاط الو ازرة بعد حدوث األزمات.

.9

تعتمد اإلدارة سياسات لمتقميؿ مف األزمات والحد مف أسباب حدوثيا.

.10

تعتمد اإلدارة التقييـ المستمر ألساليب إدارة األزمات.

وشكراً لحسن تعاونكم
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ممحق ( )4كتب تسييل ميمة
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