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الدراسةمــلــخـص   

  

ر في وزارة التربیة والتعلیم تحلیل واقع نظم المعلومات االداریة ودورها في صناعة القرا  :عنوان الدراسة 
  العالي الفلسطینیة

  وجدي لطفي ابراهیم عطاونه  :اعداد الطالب
   الدكتور محمد  الجعبري:    اشراف 

المعلومـات اإلداریـة ومـا هـو نظـم مـا واقـع "   اآلتيتمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل   :مشكلة الدراسة 
  " ؟  لتعلیم العالي الفلسطینیة  في صناعه القرار في وزارة التربیة واادوره

ـــیم  ت :مجتمـــع الدراســـة  كـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جمیـــع المـــوظفین والموظفـــات فـــي وزارة التربیـــة والتعل
رئیس شــعبة،موظف ،، رئــیس قــسممــدیر عام،مــدیر(لــون المــسمیات االداریــة العــالي الفلــسطینیة ممــن یحم

  . وموظفةاً  موظف340 والبالغ عددهم )اداري 
ــة ا كمــا اســتخدم أســلوب العینــة الطبقیــة  العــشوائیة ، اســتخدم الباحــث المــنهج  الوصــفي :لدراســة منهجی

ـــة : ، حیـــث أســـتخدمت أداتـــان لجمـــع البیانـــات همـــا مـــن مجتمـــع الدراســـة% 50تظمـــة  بنـــسبة المن المقابل
سـة  مكونـة واالستبانة، وقد تم توزیع اإلستبانات على جمیع أفراد مجتمع الدراسة، وقد كانـت إسـتبانة الدرا

فــي تحلیــل نتــائج ) SPSS(فقــرة، وقــد أســتخدم برنــامج الــرزم اإلحــصائیة للعلــوم اإلجتماعیــة  ) 66(مــن 
  .الدراسة  وتفسیرها

  :اهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة 
  ان الدرجة الكلیة لواقع نظم المعلومات اإلداریة في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة

 بشكل عام، وكانت أكثر أبعاد نظم المعلومات اإلداریة تطبیقًا هي توفر البنیة عةمرتفكانت 
المعلومات اإلداریة وبدرجة مرتفعة، تالها جودة المعلومات التي تنتجها نظم نظم التحتیة ل

 في الوزارة و ةالمعلومات اإلداریة الحالینظم  فاعلیة ، وأخیراً مرتفعةالمعلومات اإلداریة بدرجة 
 .مرتفعةة بدرج

 أفضل نظم المعلومات اإلداریة هين  وبدرجة كبیرة على أاجابو أظهرت النتائج أن المبحوثین أ 
المعلومات اإلداریة عند نظم وكذلك ال یمكن االستغناء عن ، وسیلة إلنجاح صناعة القرار

  . صناعة القرار



 ت 

 ات اإلداریة في أظهرت النتائج وجود العدید من المعوقات التي تحد من دور نظم المعلوم
حیث كان أهمها عدم وجود سیاسة مشتركة بین اإلدارات لتنفیذ تبادل ،صناعة القرارات

 .المعلومات
 داللةمستوى  عند احصائیة داللة ذات طردیة ارتباطیةنه توجد عالقة اظهرت نتائج الدراسة بأ  

)α ≤ 0.05 (قع صناعة القرارات وبین وا داریةالمعلومات اال نظمبین وجود  البنیة التحتیة ل
  .ربیة والتعلیم العالي الفلسطینیةالمستندة على نظم المعلومات االداریة  في وزارة الت

  داللة عند مستوى احصائیة داللةذات  طردیة  ارتباطیةأظهرت نتائج الدراسة بأنه توجد عالقة 
)α ≤ 0.05 ( المستندة على وبین واقع صناعة القرارات  داریةالمعلومات االنظم  فاعلیةبین

 .ربیة والتعلیم العالي الفلسطینیةنظم المعلومات االداریة  في وزارة الت
  داللة إحصائیة عند مستوى داللة ذاتطردیة  ارتباطیةتوجد عالقة بأنه أظهرت نتائج الدراسة 

)α ≤ 0.05 ( وبین واقع صناعة بین جودة المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلداریة
 . المستندة على نظم المعلومات االداریة  في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیةالقرارات

  :اهم التوصیات التي اوصى بها الباحث 
المكونـات المادیـة،المكونات ( سـواء اإلداریـة المعلومـات نظـم مكونـات كفـاءة رفـع سـتمرار فـي اإل - 1

للمــستحدثات تبعــًا  وتطویرهــا )المؤهلــةالمــوارد البــشریة  ،الــشبكات وقواعــد البیانــات ،البرمجیــة
 .التكنولوجیة

 الـدوائر بتخـزین جمیـعسـتناد الـى قاعـدة بیانـات مركزیـة فـي الـوزارة، حیـث تقـوم أن یـتم اإلضرورة  -2
ــــى ســــرعة فــــي  الحــــصول علــــى ســــ  بــــدوره، وهــــذا قاعــــدة البیانــــات هــــذهالمعلومــــات فــــي یؤدي ال

 .انات المخزنةال یكون هناك أي تكرار للبی سوف المعلومات، وكذلك

غطــي كافــة المجــاالت والتطبیقــات تبحیث المعلومــات االداریــة، نظــم ضــرورة العمــل علــى تطــویر  -3
 .لجمیع دوائر الوزارة 

 بحیــث تحتــوي ،المعلومــات االداریــة فــي الــوزارة نظــمضــرورة إنــشاء دائــرة مــستقلة مــسؤولیتها أدارة  -4
وكـــذلك تحتـــوي علـــى  ،ات االداریة هیكـــل تنظیمـــي واضـــح إلدارة نظـــم المعلومـــهـــذه الـــدائرة علـــى 

 .وصف وظیفي واضح لكل الوظائف في النظام

االداریـة فـي صـناعة القـرارات  المعلومـات نظـم اسـتخدام مجـال فـي التدریبیـة الدورات ضرورة عقد -5
 ،)دریبیــة بـشكل انتقـائي للمــوظفین أي ان ال تـتم هـذه الـدورات الت(المـوظفین فـي الــوزارة  لجمیـعو 



 ث 

 والتغیـرات التطـورات بمـا یتماشـى مـع مـستویاتها ورفـع الـدورات، هـذه دامـةإ علـى مـع التركیـز
 .المستمرة  التكنولوجیة

 
لمـا م المعلومـات اإلداریـة فـي الوزارة،شراك العاملین والمستخدمین فـي عملیـة تـصمیم نظـإضرورة  -6

 .كتشاف وتصحیح األخطاءإ لذلك من اثر كبیر على سهولة االستخدام و 

شـراك اكبـر عــدد ممكـن مــن إرجـة المركزیــة فـي صـنع القــرارات، عـن طریــق محاولـة التقلیـل مــن د -7
 .في مراحل صنع القرار في الوزارةالموظفین المؤهلین 

والتـي تـضمن إتاحـة المعلومـات لكافـة المـستخدمین مـن ،ضرورة سن التعلیمـات الخاصـة بـالوزارة  -8
،  في مجـال العمـل فقـطامهاوبشكل یكفل استخدإحتیاجاتهم الوظیفیة،بما یتوافق مع ،مانظخالل ال

 والتنــسیق بــین  تكــون مهمتــه الــربط– ومــن كافــة الــدوائر فــي الــوزارة –وهــذا یتطلــب اختیــار فریــق 
 .مع دائرة نظم المعلومات االداریةالدوائر المختلفة 

المعلومــات االداریــة فــي  نظــملعبــه تضــرورة زیــادة وعــي العــاملین فــي الــوزارة بالــدور الهــام الــذي  -9
ر، عــن طریــق عقــد المزیــد مــن الــدورات وورش العمــل لتوضــیح الغایــة مــن اســتخدام صــناعة القــرا

 .المعلومات االداریة في الوزارة  نظم
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Abstract 
 

Subject of Study :  Analysis the Reality of Management Information System (MIS) and 
it’s role in Decision-Making in the Palestinian Ministry Of Education And Higher 
Education. 
Prepared by    : Wajdi Lutfi Ibraheem Atawna  
Supervised by : Prof/ Mohammad Al-Ja’bari  
 
The problem of the study: The problem is presented in the following question  
What is the reality of Management Information System and its role in Decision –Making in 
the Palestinian Ministry Of Education And Higher Education? 
 
Study Population : The  Study  community  consists  of  all  the  staff  working   in the 
Palestinian Ministry Of  Education And Higher  Education , who  hold  the following   job 
titles(General Manager ,  Administrator , Head Of  Department  ,Head Of Section and an 
Administrative Employee) . 
 
Study Methodology : The researcher used the descriptive method and the systematic 
random  cluster  sample at  a rate  of  50%  of  the  study population , where  two  tools  
were  used  to collect  data : interview and  questionnaire  . 
The questionnaire  were  distributed  on all  the  members of  the  study  community . The 
study questionnaire consists of (66) items. 
The statistical packages for  social  sciences (SPSS)  were  employed  to analyze and 
interpret  the  findings  of the  study . 
 
Study Findings: 
 The total score of the reality of the Management Information System in the Ministry 

was generally in a  greater degree  . The  most  applicable  dimensions  of (MIS)  
were the  availability of the infrastructure  of the (MIS)  in a  greater degree  , 
followed  by the high-quality data produced  by the  (MIS)  in a  greater degree  , 
and  finally  the  effectiveness of the  present  (MIS)  in the Ministry in a  greater 
degree  . 

 The findings showed  that  the participants were  represented  in a greater  degree  
that  the (MIS)  is the best way of a successful  decision-making . 

 The findings showed the presence of a number of obstacles that limit the role of the 
(MIS) in decision-making . The most important of these is the absence of a joint 
policy among the administration to carry out exchange of information. 

 The results of the study have also shown that there was  a statistically positive 
significant  coefficient correlation  at the level (a<=0.05)  between the presence of  
the infra- structure of the (MIS) and the   reality  of  decision- making  based  on the 
(MIS) in the Ministry. 

 The findings of the study revealed that there was a statistically positive significant 
coefficient correlation at the level (a<=0.05)  between the  effectiveness of( MIS) 
and the reality of the decision-making based on the (MIS) of the Ministry.  



 ح 

 The findings of the study have shown that there was a statistically positive 
significant coefficient correlation at the level (a<=0.05) between the  high–quality  
data presented by the (MIS) and the reality of the decision -making based on the 
(MIS) of the Ministry. 

 
Recommendations: 

 The continuity in raising the efficiency of the components of the (MIS) whether 
(hardware, software, communications, database, and human ware  ) and their 
development in accordance of modern technology . 

 The necessity to rely on a central database in the Ministry where  all departments 
store information  in this database , which will in turn  lead to speed in obtaining 
information . Besides ,there  will be no repeated stored data . 

 The necessity to work on developing the (MIS) so as to cover all the applications 
and areas of all the departments of the Ministry. 

 The necessity to set up an independent department whose responsibility is to 
manage the (MIS) in the Ministry, and which contains a clear organizational 
framework  to manage the (MIS) , and an obvious job description of all functions in 
the system .  

 The necessity to hold the training courses in the area of using the (MIS) in decision 
–making and to all human ware (That is, these courses are not organized selectively 
for the staff ), focusing on the sustainability and raising the level of these courses to  
keep up with the  ever-increasing  technological changes  and developments. 

 The necessity to involve employees and users in designing the (MIS) in the Ministry 
as it may have a great effect on the easy use and detecting and correcting errors . 

 The attempt to lessen the degree of centralization in decision-making   through 
involving a large number of qualified human ware at the stages of decision-making 
in the Ministry. 

 The necessity to give directions of the Ministry  which include the availability of 
data to all the human ware through the system , that must fit in with their job needs 
and insure their use only in the area of work. This requires selecting a team- from 
the all the departments of the Ministry- whose task is to coordinate among the 
different departments with that of the (MIS). 

 The necessity to raise awareness among those working in the Ministry in the 
important role played by the (MIS) in decision-making , by means of holding more 
courses and workshops to clarify the aim of using the (MIS)  in the Ministry .  
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  اإلهداء
  ألى الذي اتشرف بحمل اسمه 

       الى الذي اقتدي بخطوات رسمه

              عينًا سھرت ويدًا تعبت، زرعت وحق لك الحصاد

  ........بي الحبيبأ                                                                                

  

   مدرسة الحب والوفاء والحنانإلى

   الجنانأقدامھا من جعلت تحت إلى     

   ضياء قلبي ونور حياتي ، زھرة بيضاء كلما ابتسمت ذھب عني العناءإلى           

  ........ الحبيبة أمي                                                                                

  إلى شريكة حياتي وأم أوالدي 

  جاح وبذلت معي الجھد       من شاركتني الن

   والفرح والسرورني الھموم                  وشاطرت

   ........الغالية     زوجتي                                                                        

  إلى من كان ھذا العمل على حساب وقتھم 

                          إلى نور عيوني ومھجة قلبي  

                               إلى ثمرات قلبي وفلذات كبدي 

  ........                  أبنائي األعزاء                                                           

  إلى أصدقائي ومن لھم فضل علي .... إلى أخوتي وأخواتي 

  ............... اھدي ھذا الجھد المتواضع ليكم جميعاا                                   

  

  الباحث



 د 

  وتقدير شكر
  . وأصحابه أمجعنياحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيد املرسلني ، وعلى آله 

مـــن ال يـــشكر النـــاس ال " ، ويقـــول عليـــه الـــسالم " لـــئن شـــكرمت الزيـــدنكم " يقـــول اهللا تعـــاىل  
ا اهلـــدي القـــرآين والنبـــوي أتوجـــه بالـــشكر اخلـــاص إىل أســـتاذي ، وانطالقـــًا مـــن هـــذ" يـــشكر اهللا 

الفاضل الدكتور حممد اجلعربي ، على تفـضله باإلشـراف علـى هـذه الدراسـة  ، وعلـى نـصائحه 
  .وتوجيهاته القيمة ، اليت كان هلا األثر الكبري يف إمتام هذه الدراسة  

يئــــة التدريــــسية يف كليــــة التمويــــل وال يفــــوتين أن أتقــــدم بالــــشكر والتقــــدير إىل مجيــــع أعــــضاء اهل
  .واإلدارة يف جامعة اخلليل ، فلكم مين عظيم الشكر وجزيل االمتنان 

 الدراســة واخــص اداة  بتحكــيم اوالــشكر موصــول كــذلك إىل األســاتذة األفاضــل الــذين تفــضلو 
أســتاذ نظــم املعلومــات جبامعــة اإلمــام حممــد بــن (حل الزهــراين بالــذكر مــنهم األســتاذ الــدكتور صــا

رئــــيس قــــسم نظــــم املعلومــــات  (ســــلوى  الــــسامرائيوالــــدكتورة ) الــــسعودية/ ســــعود االســــالمية 
 مــدير دائــرة تكنولوجيــا (واألســتاذ اجمــد املــصري )  األردن/ اإلداريــة يف جامعــة اإلســراء اخلاصــة

علـــى الرعايـــة اخلاصـــة الـــيت قـــدموها يل خـــالل إعـــداد هـــذه  , ) وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم/املعلومـــات
  مين جزيل الشكر والعرفان الدراسة فلكم 

  
  .لالساتذه األفاضل أعضاء جلنة املناقشة الكرام :  الشكر والتقدير 
إىل مجيـــع مـــوظفي وزارة الرتبيــة والتعلـــيم العـــايل الفلـــسطينية يف رام اهللا الـــذين : الــشكر والتقـــدير 

  .جناز هذه الدراسة إلن واملساعدة  يل العو اقدمو 
وأخـريا الــشكر والتقــدير إىل كــل مــن ســاهم يف إمتـام هــذا اجلهــد بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر ، 

  .إليهم مجيعا عظيم الشكر والعرفان

  الباحث



 ذ 

  فهرس المحتویات
  رقم الصفحة  المحتـــــــــــــــــویات  الرقم

  أ  إجازة الرسالة   1
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  :مةمقد  1-1

 ذلـك أنهـا تـشكل العامـل الحاسـم ،  مهمـًا ورئیـسًا مـن مـوارد المنظمـة مـورداً – الیـوم –تعد المعلومات 

خاصــــــة فــــــي ظــــــل عــــــالم یتمیــــــز بدرجــــــة عالیــــــة مــــــن ، بنجــــــاح المنظمــــــة فــــــي تحقیــــــق رســــــالتها وأهــــــدافها

ـــه أصـــبحت المعل،  التطـــورات التكنولوجیـــة المتـــسارعةنتیجـــةوذلـــك ، والتغیـــر  التعقیـــد ومـــة ســـالحًا ولهـــذا كل

  . یتوقف علیة نجاح المنظمة أو فشلها إستراتیجیاً  ومورداً تنافسیاً 

إال أن ذلـك لـیس كافیـا لحـل المـشكالت التـي ، وعلى الرغم من ضرورة توافر المعلومات ألي منظمـة

 یـسهل عملیـة الحـصول علیهـا فـي الوقـت المالئـم والقـدر نظـمفالمعلومات یجب أن توضـع فـي ، قد تواجهها

  .بالمناس

 وحفـظ  القـادرة علـى جمـع ومعالجـة وتـصنیفوقد جـاءت نظـم المعلومـات اإلداریـة كواحـدة مـن الـنظم

مـــن تخطــیط وتنظـــیم وتوجیـــه ،  القــرارات للقیـــام بالوظــائف اإلداریـــة كافــةصـــانعيالمعلومــات التـــي یحتاجهــا 

قلـة كبیـرة فـي حیـث شـهدت المنظمـات العامـة والخاصـة ن، وعلـى مجـاالت العمـل فـي المنظمـة كافـة، ورقابـة

باإلضــــافة للوســــائل ، تمثلــــت باســــتخدام الحاســــب وقواعــــد البیانــــات وشــــبكات االتــــصال، أنظمــــة المعلومــــات

  . معلومات یعتمد بشكل أساسي على استخدام الحاسبنظمالتكنولوجیة األخرى التي ساهمت في وجود 

 بحیـث المعلومـات أهمیـة دىوتتعـ، ثـروة المعلومات إن)  1992، الحمید عبد (       ویشیر عبد الحمید 

 كوضـع أخـرى إداریـة عملیـات فـي تـستخدم أنهـا فـي أهمیتهـا تكمن بل، القرارات اتخاذ عملیة فقط تشمل ال

 ونظمهـا المعلومـات اسـتخدام یعـد ولكـن، وغیرهـا األداء وتقیـیم والرقابـة، وتعـدیلها السیاسات ورسم، الخطط
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 للقـرارات اإلدارة اتخـاذ یـصبح المعلومـات فبدون، ةوأهمی ةجاذبی االستخدامات هذه أكثر القرارات اتخاذ في

  .اعتباطیاً  اً أمر 

 القـدر على المعتمدة القرارات تلك هي الفعالة اإلداریة القرارات ن أإلى) 2005، قندیلجي(ویشیر قندیلجي 

 علیهـا دتعتمـ معلومـات نظـم بوجـود إال تتـوافر ال الجـودة وهـذه، والدقـة الجـودة ذات المعلومـات مـن الكـافي

 حیـاة فـي الكبیـرة األهمیـة ذات الموضـوعات مـن القـرارات اتخـاذ وموضـوع، للقـرارات اتخاذهـا عنـد اإلدارة

 من كبیر بجمهور القرار تعلق كلما وتزداد خطورتها األهمیة هذه وتتضاعف، والشعوب والمنظمات األفراد

، للمنظمـات الفقـري العمـود ثـلتم فـالقرارات، أخـرى جهـة مـن المنظمـة حجـم كبـر وكلمـا، جهـة مـن النـاس

 راً نظـ المعلومـات نظـم أهمیـة تزایـدت وقـد، القـرارات صـنع عملیـة فـي یـؤثر نظمهـا وقـوة المعلومـات وتـوفر

 بـل، فقـط األعمـال منظمـات علـى قاصـرة المعلومـات نظـم تعـد فلـم، لهـا المختلفـة المنظمـات أنـواع لحاجـة

 فهـذه، والـوزارات والمستـشفیات الجامعـات مثـل الـربح إلى تهدف ال التي اإلداریة المنظمات إلى ذلك تعدت

 أسـس علـى قراراتهـا اتخـاذ مـن تمكنهـا معلومـات نظـم إلـى تحتـاج األعمـال منظمـات مثـل مثلهـا المنظمـات

  .سلیمة

 :الدراسة مشكلة 1-2

ا الفلـسطینیة الـسلطة وزارات أهـم مـن  العـالي والتعلـیم التربیـة وزارة تعتبـر            تعلـیمال بمجـال الهتمامهـا نظـرً

 والمـدیریات المـدارس مـن كبیـر عـدد علـى باإلشـراف الـوزارة تقـوم حیـث، المجتمـع فئـات لجمیـع المعرفـة و

، وسـریعة ةسـلیم قـرارات اتخـاذ إلـى تحتـاج التـي واإلحـصاءات هـام الم مـن الكثیـر أداء منهـا ویتطلـب، واألفرع

 بدقـة المهـام هـذه وانجـاز القـرارات اتخاذ في تساعد تيال المعلومات بنظم الوزارة في ملون العا یستعین ولهذا 

  .ویسر وسهولة
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 الهزایمـة كدراسـة  ، الدراسـة بموضـوع تتعلـق التـي الـسابقة الدراسـات مـن مجموعـة علـى االطـالع تـم وقـد 

 Karimدراســة ، )2004، غنــیم(دراســة غنــیم ، )2005، ابــو ســبت(دراســة ابــو ســبت ، )2009، الهزایمــة(

)Karim ،2011( ، وكذلك دراسة Al-Zahrani  )Al-Zahrani ،2010 (. 

 وكـذلك، ات االداریـة فـي صـناعة القـرارات دور كبیـر لـنظم المعلومـوجـود إلـى  هذه الدراسـات توصلتقد و  

 وتحلیـل لدراسـة حاجـة هنـاك أن الباحـث وجـد هنـا ومـن،  نظما الـهـذ ألهمیـة المبحـوثین  قبـل مـن جیـد إدراك

 ومــن ،  ودوره فـي صــناعة القـرار فــي وزارة التربیـة والتعلــیم العـالي الفلــسطینیةیــةاإلدار  المعلومـات نظــمواقـع 

 المعلومــات اإلداریــة الموجــود نظــم  تــستطیع الــوزارة الوقــوف علــى مواضــع الخلــل فــي الدراســة خــالل هــذه 

   .وبالتالي عالجه

 :آلتيا التساؤلویمكن صیاغة مشكلة الدراسة في 

العــالي  فــي صــناعه القــرار فــي وزارة التربیــة والتعلــیم ا ومــا دورهــریــةدام المعلومــات اإلواقــع نظــمــا " 

  "؟  الفلسطینیة 

 : الدراسة أهداف 1-3

 -:التالیة األهداف تحقق أن تحاول الدراسة هذه إن

وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي   فــي اإلداریــة المعلومــاتنظم تــوفر البنیــة التحتیــة لــ مــدى معرفــة .1

 .الفلسطینیة

العـالي وزارة التربیـة والتعلـیم فـي  القـرارات صـنع فـي اإلداریـة المعلومـات نظـم استخدام مدى معرفة  .2

 .الفلسطینیة

 العـالي الفلـسطینیةوزارة التربیـة والتعلـیم  فـي اإلداریـة المعلومـات نظـم تقـدیم مـدى علـى التعـرف .3

  .ارالقر  صانعي نظر وجهة من وذلك، المناسب الوقت في وكافیة ودقیقة مناسبة تلمعلوما
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وزارة صــناعة القــرار فــي فــي التعــرف علــى المعیقــات التــي تحــد مــن دور نظــم المعلومــات اإلداریــة  .4

 .التربیة والتعلیم العالي  الفلسطینیة

 اإلداریـة المعلومـات نظـم اسـتخدام تحـسین فـي تـساهم قد التي والتوصیات االقتراحات بعض تقدیم .5

 .العالي الفلسطینیةعلیم  والتوزارة التربیة في اإلداریة القرارات صنع في

 : الدراسة أسئلة1-4

 :تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس اآلتي

   ؟ في صناعه القرار في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیةاوما دوره، اإلداریة المعلومات نظمما واقع 

  : اآلتیة الفرعیة وتفرع عن التساؤل الرئیس األسئلة

 ، الــشبكات وقواعــد البیانــات، المكونــات البرمجیــة، المكونــات المادیــة(لتحتیــة أبنیــة لأمــدى تــوافر مــا  - 1

ربیـــة والتعلــیم العـــالي الالزمــة لتطبیـــق نظــم المعلومــات اإلداریـــة بــوزارة الت) المــوارد البــشریة المؤهلـــة

 الفلسطینیة؟

 ؟لعالي  الفلسطینیة في وزارة التربیة والتعلیم ا ة الحالیاالداریة  المعلوماتنظملیة ما مدى فاع - 2

 المعلومــات اإلداریــة فــي وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي نظــمنتجهــا مــا مــدى جــودة المعلومــات التــي ت - 3

  الفلسطینیة؟ 

مــا واقــع صــناعة القــرارات المــستندة إلــى نظــم المعلومــات اإلداریــة فــي وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي  - 4

 الفلسطینیة؟
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مــستندة إلــى نظــم المعلومــات اإلداریــة فــي وزارة التربیــة والتعلــیم مـا هــي معوقــات صــناعة القــرارات ال - 5

  العالي الفلسطینیة؟ 

  : فرضیات الدراسة1-5

 :تتضمن هذه الدراسة مجموعه من الفرضیات هي

 :األولى الفرضیة الرئیسیة 
تیـة بـین وجـود  البنیـة التح) α ≤ 0.05(داللـة عنـد مـستوى احـصائیة داللـة ذات  ارتباطیـةتوجـد عالقـة ال 

 فــي وزارة وبــین واقــع صــناعة القــرارات المــستندة علــى نظــم المعلومــات االداریــة  اإلداریــة المعلومــات نظملــ

  :ه الفرضیة الفروض الفرعیة اآلتیةوتنبثق عن هذ، التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة

  داللـــة إحـــصائیة عنـــد مــستوى داللــة ذات  ارتباطیـــةتوجــد عالقـــة ال) α ≤ 0.05(  فر بـــین  تـــو

 واقـع صـناعة القـرارات المـستندة علـى نظـم المعلومـات االداریـة وبـین ) المعـدات(المكونات  المادیـة 

 .بیة والتعلیم العالي الفلسطینیةفي وزارة  التر 

  داللـــة إحـــصائیة عنـــد مــستوى داللــة ذات  ارتباطیـــةتوجــد عالقـــة ال) α ≤ 0.05(  بـــین  تـــوفر

اقـــع صـــناعة القـــرارات المـــستندة علـــى نظـــم المعلومـــات و وبـــین ) البرمجیـــات(المكونـــات  المعنویـــة  

 .بیة والتعلیم العالي الفلسطینیةفي وزارة  التر  االداریة 

  داللـــة إحـــصائیة عنـــد مــستوى داللــة ذات  ارتباطیـــةتوجــد عالقـــة ال) α ≤ 0.05(  بـــین  تـــوفر

فـي  ت االداریـة واقع صناعة القرارات المستندة على نظـم المعلومـا وبین وقواعد البیانات  الشبكات

 .بیة والتعلیم العالي الفلسطینیةوزارة  التر 
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  داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة ذات  ارتباطیــةتوجــد عالقــة ال) α ≤ 0.05(  بــین  تــوفر 

فــي  واقـع صـناعة القــرارات المـستندة علـى نظـم المعلومـات االداریـة  وبـین المؤهلـة المـوارد البـشریة 

 .لي الفلسطینیةبیة والتعلیم العاوزارة  التر 

 

:الثانیة  الفرضیة الرئیسیة 

 المعلومـات نظـملیـة بـین فاع) α ≤ 0.05(داللـة عند مـستوى احصائیة داللة ذات  ارتباطیةتوجد عالقة ال 

بیـــة والتعلـــیم فـــي وزارة التر  صـــناعة القـــرارات المـــستندة علـــى نظـــم المعلومـــات االداریـــة بـــین واقـــع و  اإلداریـــة

  .العالي الفلسطینیة

:الرئیسیة الثالثة   رضیةالف

بـین جـودة المعلومـات التـي ) α ≤ 0.05(داللـة إحصائیة عند مستوى داللة ارتباطیة ذات توجد عالقة  ال 

فــي   صــناعة القــرارات المــستندة علــى نظــم المعلومــات االداریــة بــین واقــعو تقــدمها نظــم المعلومــات اإلداریــة 

  .بیة والتعلیم العالي الفلسطینیةوزارة التر 

 :الدراسة أهمیة  1-6

  :التالیة الجوانب في الدراسة هذه أهمیة تكمن

 المعلومـات اإلداریـة نظـم استمدت هذه الدراسة أهمیتها من االهتمام المتزاید بـدور : العلمیةاألهمیة -

ــــة الواجــــب توفرهــــا لــــ، فــــي صــــناعة القــــرارات ــــة التحتی ــــذا جــــاءت هــــذه الدراســــة لتوضــــح البنی  نظمل

،  فـــي صـــناعة القـــراراتاإلداریـــة نظـــم المعلومـــات أهمیـــةكـــذلك لتقـــف علـــى و ، اإلداریـــةالمعلومـــات 

 تــساعد علــى تحــسین مــستوى االســتفادة مــن نظــم أنوتقــدیم بعــض التوصــیات التــي یأمــل الباحــث 

  .المعلومات في صناعة القرار
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  تعتبر وزارة التربیة والتعلـیم العـالي الفلـسطینیة مـن الـوزارات ذات :الدراسة لمجتمع بالنسبة األهمیة -

، المـدیریات، الجامعـات( عن شریحة كبیرة مـن المجتمـع الفلـسطیني كونها مسؤولة، األهمیة الكبرى

لــذا كــان البــد مــن ، لــذا فــان القــرارات الــصادرة عــن هــذه الــوزارة ســتكون ذات اثــر بــالغ، )المــدارس

 نظــــموكــــذلك توضــــیح دور ،  فــــي الــــوزارةة المعلومــــات اإلداریــــة الموجــــودمنظــــدراســــة مــــدى كفــــاءة 

وذلك من خالل تقدیم المعلومات المناسـبة وفـي الوقـت ، المعلومات اإلداریة في عملیة صنع القرار

 .بالدقة المناسبة وبالتكلفة المناسبة، المناسب

وذلـــك مـــن خـــالل تطبیـــق ، یؤمـــل ان تـــستفید الـــوزارة بوصـــفها محـــور واهتمـــام هـــذا البحـــثوبالتـــالي 

 .ستسفر عنها الدراسةالنتائج والتوصیات التي 

  :الدراسةجراءات إ و    منهجیة 1-7

  : خالل القیام بالخطوات التالیةوذلك من،  الدراسة تم استخدام المنهج الوصفيأهداف    لتحقیق 

  النظري للدراسةاإلطارتحدید  - 1

 : المیدانیة وشملتاإلجراءات - 2

ستبانة تضمنت مجموعـة مـن المؤشـرات الدالـة علـى واقـع نظـم المعلومـات أوهي  : الدراسةأداةبناء  -

، ومـــن ثـــم توزیـــع  التربیــة والتعلـــیم العـــالي الفلـــسطینیةرةاوز  ودورهـــا فـــي صـــناعة القـــرار فـــي اإلداریــة

جراءوجمع البیانات ،  على مجتمع الدراسةةستباناإل   .اإلحصائیة المعالجات وإ

مـدیرة اإلدارات ، مـدیر عـام شـؤون مجلـس الـوزراء( مـع  شخـصیة ابالت حیث تم إجراء مق:المقابلة -

 .بیة والتعلیم العالي الفلسطینیةفي وزارة التر ) رئیس قسم الرواتب، مدیر الرقابة المالیة، المدرسیة

 اإلداریــة المعلومــات نظــم التــي مــن شــانها تطــویر اإلجــراءاتمناقــشة نتــائج الدراســة واقتــراح بعــض  - 3

 .ة والتعلیم العالي الفلسطینیةفي وزارة التربی



 9

 :محددات الدراسة 1-8

ویمكــــن ، الدراســــة هــــذه إلتمــــامهنــــاك مجموعــــة مــــن التحــــدیات والــــصعوبات التــــي واجههــــا الباحــــث 

  :تلخیصها في اآلتي

وذلـك عــن طریــق ، صـعوبات فــي تطبیـق االســتبانة  ومتابعتهـا بــشكل شخـصي مــن قبـل الباحــث )1

  جمیـع افـراد ت شـملكد من ان عملیة التوزیـع لالسـتبانةالتأومن ثم ، تحدید افراد مجتمع الدراسة

 .مجتمع الدراسة

ــــات إلــــى مــــن مــــرة أكثــــرالــــسفر  )2  رام اهللا لتقــــدیم الطلبــــات والكتــــب الرســــمیة الالزمــــة لجمــــع البیان

  . المزید من الوقتإلى احتاجت اإلجراءاتوهذه ، ثم انتظار الرد على هذه الكتب، لضروریةا

ــــرین وال الوقــــت إلــــىالحاجــــة  )3 جــــراء المقــــابالت مــــع إلفــــي حجــــز المواعیــــد المناســــبة جهــــد الكبی

  .المعنیین

 :مصطلحات الدراسة  1-9

 نظمال   

  (العناصـر و المـوارد مـن متجانـسة و مترابطـة مجموعـة  "بأنـه نظمالـ) 2007، ادریـس (إدریـس عـرف

 إطـار داخـل الـبعض بعـضها مـع تتفاعـل التـي )الـخ..تالـسجال، أألمـوال، أآلالت، ألتجهیـزات، ألفـرادا

 ظـل فـي العامـة األهداف من مجموعةو أ، هدف تحقیق نحو واحدة كوحدة وتعمل، )نظمال حدود( معین

  .ةالمحیط البیئیة القیود أو، الظروف

 تحقیـق علـى تعمـل التـي والمتناسـقة المترابطـة العناصـر مـن مجموعـة بأنـه  نظمالـویعـرف الباحـث 

ا وضعها تم مشتركة أهداف   .نظمبال تحیط خارجیة ظروف ظل في مسبقً



 10

 لمعلومات أ   

 وتنظیمهــاعبــارة عــن بیانــات تــم تــصنیفها " المعلومــات علــى أنهــا  )  2000، ســلطان(عــرف ســلطان 

 وسـلوك أفعـال ردود فـي وتـؤثر معنى لها فالمعلومة وبالتالي ، منها واالستفادة باستخدامها یسمح بشكل

  ".یستقبلها من

 لمـستقبلها نفعـا أكثـر شـكل فـي لتـصبح إعـدادها یـتم التـي انـاتالبی  المعلومـات بأنهـا ویعـرف الباحـث

 هـي أو، اتخاذهـا یـتم التـي القـرارات فـي أو المتوقـع أو الحـالي االسـتخدام فـي مدركـة قیمـة أمـا لهـا والتـي

 لمـستخدمي محـددة خـصائص عـن تعبـر والتـي المعلومـات نظـم تـشغیل عـن الناتجـة المخرجـات

 .المنظمة في المعلومات

 لبیاناتأ  

 األولـي بـشكلها قیمـة ذات لیـست، أولیة خام وحقائق مواد"  البیانات بأنها  ) 2000، سرور(عرف سرور 

  .ةومفید مفهومة معلومات إلى تتحول لم ما، هذا

 كاألرقـامة عدید أشكاًال  تأخذ وهي  االداریة المعلومات نظمل الخام المادة"  بأنها البیانات ویعرف الباحث 

  .نظمال في منها االستفادة یتم مخرجات لتصبح لها معالجة عملیة اءإجر  یتم حیث والصور

 داریة نظم المعلومات اإل  

 مـن یـتم التـي اإلجـراءات مـن مجموعـة  "بأنهـا اإلداریـةنظـم المعلومـات ) 1995، الـصباح ( الصباحعرف

 صـنع عملیـات دعـم بغـرض، للمعلومـات وصـوالً  وتخزینهـا ونـشرها، وتـشغیلها ألبیانـات تجمیـع خاللهـا

 ." المنظمات في الرقابة وتحقیق، ألقرارات
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 جمـع علـى تعمـل التـي الـنظم مـن مجموعـة عـن  عبـارةبانهـا  اإلداریـة المعلومـات نظـمویعـرف الباحـث 

 بالماضـي تتعلق مفیدة معلومات إلى لتحویلها ومن ثم تتم معالجتها  داخلیة وخارجیة مصادر من البیانات

  .لقراراتهم صنعهم عملیة في مدیرینلتخدم ال المستقبل أو الحاضر أو

 اإلداریة المعلومات نظم فاعلیة  

 مـدى" إلى تشیر بأنها   المعلومات نظمفاعلیة   ) Tong and Yap  )Tong and Yap ،1996 یعرف

 ."التنظیمیة األهداف تحقیق في لمعلومات انظم مساهمة

 فـي المعلومـات نظملـ اإلیجـابي اإلسـهام إلـى تـشیر بانهـا اإلداریـة المعلومـات نظـم فاعلیـةویعـرف الباحـث 

 الكمیـة حیـث مـن معلومـات مـن اإلدارة إلیـه تحتـاج لمـا تقدیمـه طریـق عـن وذلـك، المنظمـة أهـداف تحقیـق

  .المناسب والوقت والنوعیة

 وتقـدیم، للمعلومـات العـاملین اسـتخدام وحجـم للمعلومـات المـستخدمین رضـا خـالل مـن ذلـك قیـاس ویمكن 

 وضـرورة، راتتغیـ مـن یحـصل لمـا االسـتجابة مـن المـدیرین وتمكـین، اإلداري توىالمـس حـسب المعلومـات

  .المعلومات وسریة أمن على المحافظة

  صنع القرارات  

 بـدیل مـن اختیـار عملیـة عـن عبـارة هـي " بأنهـاالقـرارات  صنع عملیة) 1996، عالقي(عرف عالقي 

 موضـوع المـشكلة جوانـب لكـل وسعة تحلیلیةم دراسة بعد إال االختیار هذا یتم وال البدائل من مجموعة

   .القرارات

اإلجـراءات  جمیـع یـشمل قـرارال صـنع مفهـوم أن هـو الباحـث یعتمـد علیـه الـذي اإلجرائـي التعریـف أمـا

 أو مباشـرة بصورة تؤثر والتي  في الوزارة اإلداریة القیادات تتخذها التي والطارئة منها الروتینیة والسیاسات

 ثـم ومـن، حـل أو بـدیل مـن أكثـر هنـاك یكـون أن علـى، وبیئـة عملهـا وموظفیهـا نظمـةالم على مباشرة غیر
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 للوصـول ذلـك، ممكـن وجـه أحـسن علـى المرجـوة األهـداف تحقیـق بهـدف الحلـول أو البـدائل أنـسب اختیـار

  .المنشودة األهداف تحقیق في تسهم فعالة قرارات إلى

 لمادیةألمكونات أ 

 المكونـــات الفعلیـــة لجهـــاز الحاســـوب التـــي " بأنهـــا لمادیـــةاالمكونـــات ) 2006، مرســـي(عـــرف مرســـي 

لوحـة , مثـل الـشاشة,  و كـل شـيء متـصل بهـانظمیشتمل ذلك على وحدة الو  ،لمسها یمكن مشاهدتها و

 وغیرها… الفأرة  ,المفاتیح

 أجهـزة، اإلدخال أجهزة(مع مكوناتها الحواسب  أنواع جمیع وتشمل المكونات المادیه في هذه الدراسه 

 . )المادیة التخزینیة والوسائط الوحدات، المركزیة المعالجة وحدة، خراجاإل

 لبرمجیةألمكونات أ 

 مـن المعـدة والتعلیمات األوامر من مجموعة "المكونات البرمجیة هي  ) 2005، سلطان(عرف سلطان 

 وفق  معینةبطریقة للعمل أو ما مهمة أداء لغرض، بللحاسو  المادیة المكونات توجه اإلنسان والتي قبل

 والمكونـات األجهـزة تعمـل ال الـذي بدونـه الجانـب وهـي، المطلوبـة النتـائج علـى للحـصول دقیقـة تعلیمـات

  .المادیة

 والبـرامج ، مـستویاتها بكـل والحدیثـة التقلیدیـة البرمجـة لغـاتالمكونـات البرمجیـة فـي هـذه الدراسـة   وتـشمل

 الـذكاء لغـات وصـوًال  إلـى القـرارات دعـم ونظـم نـاتالبیا وقواعـد، المختلفـة التـشغیل ونظـم بهـا التـي تعـد

  .الخبیرة والنظم، المعرفة وقواعد االصطناعي
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  الشبكات 

عملیــة وصــل مجموعــة مــن االجهــزة والحواســیب مــع بعــضها الــبعض عــن طریــق وســط " یقــصد بالــشبكات 

  .بهدف تسهیل عملیة االتصال وتبادل المعلومات فیما بینها، )السلكي، سلكي(ناقل 

  .الشبكات السلكیة والالسلكیة، یشمل مفهوم الشبكات في هذه الدراسةو 

  قواعد البیانات 

 یـتم بحیـث ، یبعـضها البیانات المرتبطـة من مجموعة :بأنها البیانات قاعدة) 1997، بركات(بركات یعرف

 أكثر بواسطة استخدامها وسهولة سرعة على وتساعد، المنظمة احتیاجات مع تتفق منظمة بطریقة حفظها

 األهداف والمزایا من العدید تحقیق على البیانات قاعدة أسلوب ویساعد، تطبیقات متعددة في مستخدم من

   .البیانات والملفات وحفظ لتنظیم التقلیدي األسلوب باستخدام تحقیقها یصعب التي

م جمیــع الــدوائر والتــي تقــو ، جمیــع البیانــات المرتبطــة مــع بعــضها، یقــصد بقواعــد البیانــات فــي هــذه الدراســةو 

  .في وزارة التربیة بحفظها بطریقة منظمة ومرتبة تتفق واهداف وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة
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 :نموذج الدراسة 1-10

البنیـة (  وهـي عبـارة عـنالمـستقلةحیـث یظهـر مـن خاللـه المتغیـرات ، نموذج الدراسة) 1-1(یوضح الشكل 

جــــودة معلومــــات نظــــم المعلومــــات ، اإلداریــــة المعلومــــات نظــــمفاعلیــــة ، ةاإلداریــــالتحتیـــة لــــنظم المعلومــــات 

  .ندة على نظم المعلومات االداریة المتغیر التابع هو واقع صناعة القرارات المستأما، )اإلداریة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نموذج الدراسة )1- 1(الشكل 

   الباحث إعداد :المصدر    

 المتغیر التابع المتغیرات المستقلة 

 اإلداریة المعلومات نظمواقع 

 المعلومات االداریة نظمالبنیة التحتیة ل  
 .لمكونات المادیةأ -
 .لمكونات البرمجیةأ -
 .لشبكات وقواعد البیاناتأ -
 .لموارد البشریة المؤهلةأ -

 
  المعلومات االداریةنظمفاعلیة  
 نظم التي ینتجها جودة المعلومات 

  المعلومات االداریة
  

  
واقع صناعة 

القرارات 
المستندة على 

نظم المعلومات 
  اإلداریة
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  الفصل الثاني

  

  طار النظري والدراسات السابقةاإل
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  لمبحث االولأ

 اإلداریة المعلومات نظم

Management Information Systems (MIS) 

   مقدمة2-1-1

   لبیانات ألمعلومات وأ2-1-2

  لنظام  أ2-1-3

    نظم المعلومات اإلداریة2-1-4

    مفهوم نظم المعلومات اإلداریة2-1-4-1 

    ألتطور ألحدیث لنظم المعلومات اإلداریة2-1-4-2  

   اإلداریة خصائص وممیزات نظم المعلومات 2-1-4-3  

   اإلداریةهداف ووظائف نظم المعلومات  أ2-1-4-4  

   اإلداریة اهمیة انشاء  نظم المعلومات 2-1-4-5  

   اإلداریة فوائد نظم المعلومات 2-1-4-6  

  اإلداریةت نواع نظم المعلوما أ2-1-4-7  

   اإلداریةنظم المعلومات للبنیة التحتیة  أ2-1-4-8  

   وقیاسهااإلداریة فاعلیة نظم المعلومات 2-1-4-9  
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 -:مقدمة 2-1-1

ا العولمـة ظـل فـي یـشهد العـالم  ا تطـورً ـا سـریعً  ، االجتمـاعي، الـسیاسي، االقتـصادي المـستوى علـى وعمیقً

 مجتمع عصر العالم دخل تكنولوجیا المعلومات مجال في وسرعته التطور هذا لعمق ونتیجة ، التكنولوجي

  .المعلومات

 هاجـًسا علیهـا الحـصول وأصـبح ، الیـوم لمنظمـات المهمـة المـوارد أحـد المعلومـة أضـحت لـذلك ونتیجـة

 تفـرغهم عـدم بـسبب ، علیهـا الحصول باستطاعتهم لیس أنه وحیث ، القرار ومتخذي والمخططین للقیادات

 وبنـاء بتـصمیم القـائمین تفكیـر تجـهأ فقـد ، اإلداریـة العملیـات وتعقـد الیومیـة عـامالتالت لزیـادة نتیجـة لـذلك

 وتقنیـات ، اإللكترونیـة كالحاسـبات الحدیثـة التقنیـات یـستخدم إداري معلومـات نظـام إیجـاد فـي الـنظم

 ةالتنظیمیـ المـستویات احتیاجـات یـشبع بمـار و  ، المختلفـة القـرارات اتخـاذ عملیـات تـدعیم فـي االتـصال

 .المعلومات من المختلفة

 ، الالزمـة البیانـات تـوفیر هـي األساسـیة مهمتهـا تكـون اإلداریـة للمعلومات نظم وجود أهمیة برزت هنا من

 یناسـب وبمـا ، المناسـبتین والكمیـة وبالدقـة المناسـب الوقـت في لإلدارة المفیدة المعلومات إلنتاج ومعالجتها

 .القرارات متخذي احتیاجات

 وذلـك ، بـنظم المعلومـات المرتبطـة المفـاهیم علـى الـضوء إلقـاء یحـاول المبحـث هـذا فـإن طلـقالمن هـذا مـن

 وأهمیـة ، ومكوناتـه مثـل النظـام المجـال هـذا فـي األساسـیة المفـاهیم مـن مجموعـة إلـى التطـرق خـالل مـن

ظهـار العـصریة المنظمـات فـي المعلومـات  إلـى أیـًضا یتطـرق وكمـا ، المعلومـات والبیانـات بـین الفـرق وإ

 نظـام بتعریـف الباحـث یقـوم  وسـوف.المعلومـات ومـصادر ، یـدةالج المعلومـات خـصائص أهـم عـرض

  .التبادلیة بینها والعالقة النظم هذه أنواع وأهم  اإلداریة المعلومات
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    المعلومات والبیانات  2-1-2

  : والبیانات مفهوم المعلومات2-1-2-1

 القـرارات اعلیهـ تبنـى الـذي األسـاس تعتبـر حیـث ، الحدیثـة ةلـإلدار  الملحـة الحاجـات مـن المعلومـات تعـد 

 عامـة عـن فكـرة تكـوین أو نمـاذج بنـاء أو كـالحوافز أخـرى مجـاالت فـي الفعـال دورهـا إلـى إضـافة ، اإلداریة

  .موضوعأي 

 مـن یعرفـه لـم جدیـد شـيء إلضـافة أو سـابقة معلومـات لتأكیـد أو لتـصحیح المعلومـات اسـتخدام یمكـن و

 مـن و ، المعلومـات تلـك ماهیـة حیـث مـن المعلومـات مـع أساسـا المعلومات نظم تتعامل . قبلاستقبلها من

  . وخصائصها،  وقیمتها،  المعلومات الواجب االحتفاظ بهاكمیة حیث

  :منها البعض إلى سأشیر و ، المعلومة مفهوم إلى تطرقت التي التعاریف تعددت و اختلفت لقد و 

 لتـصبح وتـشغیلها تحویلهـا تـم بیانـات عـن عبـارة"   بـان المعلومـات هـي )2002، الحـسنیة (الحـسنیةیـشیر 

  ".األهداف تحقیق في وتفید معنى لها معرفة تمثل المعلومة فإن وبالتالي ، قیمة لها

 الطـرق مـن بـأي معالجتهـا تمـت بیانـات " هـي المعلومـات أن إلـى ) 2002 ، مـصطفى (مـصطفى ویـشیر

 إلنتـاج تالیـة مراحـل فـي اسـتخدامها ویمكـن ومـؤثرة فعالـة قـرارات اتخـاذ فـي لتـستخدم المنطقیـة أو الحـسابیة

  ". جدیدة معلومات

 وتنظیمهــاعبــارة عــن بیانــات تــم تــصنیفها " فعــرف المعلومــة علــى أنهــا  )  2000، ســلطان(أمــا ســلطان 

 مـن سلوكو  أفعال ردود في وتؤثر معنى لها فالمعلومة وبالتالي ، منها واالستفادة باستخدامها یسمح بشكل

  ".یستقبلها
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 والتـي لمـستقبلها نفعـا أكثـر شكل في لتصبح إعدادها یتم التي البیانات بأنها  المعلومات أن الباحث ویرى 

 المخرجات هي أو ، اتخاذها یتم التي القرارات في أو المتوقع أو الحالي االستخدام في مدركة قیمة أما لها

 فـي المعلومـات لمـستخدمي محـددة خـصائص عـن بـرتع والتـي المعلومـات نظـام تـشغیل عـن الناتجـة

 .المنظمة

  مفهـوم فـإن لـذا ، المعلومـات تعریـف ضـمن وردت البیانـات كلمـة أن نالحـظ ذكـره سـبق مـا خـالل مـن

  .البیانات یختلف عن مفهوم المعلومة

ذا ، المعلومـات إلنتـاج الالزمـة الخـام المادة فهي البیانات أما  فـإن العالقـة تلـك علـى الـنظم مفهـوم طبقنـا وإ

المعلومـات التـي  عـن عبـارة هـي التـي المخرجـات علـى للحـصول معالجتهـا یـتم التمـدخ تمثـل البیانـات

 .ینتجها النظام

   یوضح كیفیة تحویل البیانات الى معلومات  )1-2(والشكل 

  
  یوضح كیفیة تحویل البیانات الى معلومات) 1-2(الشكل 
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 تصنیف المعلومات 2-1-2-2

 علـى یتوقـفنحتاجهـا   التـي المعلومـات هـي مـا تحدیـد أن وكما ، المعلومة من المؤسسة اتاحتیاج تتفاوت

وتـشیر البكـري ، رآلخـ مـستخدم مـن المعلومـات تـصنیف یختلـف ثـم ومـن، المستخدم النهـائي لتلـك المعلومـة

  : بصفة عامة یمكن تصنیف المعلومات  وفقًا للمعاییر التالیةانه ) 2001، البكري(

 :  وفقا لدرجة الرسمیة فهناك:ةدرجة الرسمی .1

  .المؤسسة داخل المعلومات نظم وتقدمها تخرجها التي المعلومات وهي : معلومات رسمیة-

 الخاصـة المعلومـات نظـم خـارج مـن تـأتي التـي المعلومـات وهـي  : معلومـات غیـر رسـمیة-

 .بالمؤسسة

 : وفقا لهذا المعیار نجد:مصدر المعلومات .2

 . ومات الناتجة عن عملیات المؤسسةعل وهي الم:معلومات داخلیة -

 .مات عن البیئة المحیطة بالمؤسسة فهي معلو :معلومات خارجیة -

 .  وهي المعلومات التي یتم جمعها ألول مرة: معلومات أولیة -

 بجمعهـا آخـر طـرف أي أو المؤسـسة قامـت التـي المعلومـات تلـك وهـي:معلومـات ثانویـة -

 . مسبقاً وتخزینها

  :درجة التغییر .3

 .بالمؤسسة العاملین الموظفین أسماء وهي المعلومات التي تكون ثابتة مثل :ات ثابتةمعلوم -

 الوظیفیـة المراكـز مثـل ، الـزمن خـالل تتغیـر قـد التـي المعلومـات وهـي:معلومـات متغیـرة -

 . داخل المؤسسةللموظفین
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 : وفقًا لهذا المعیار نجد:المستوى الهرمي للمؤسسة .4

 یـستفاد حیث ، للمؤسسة العام المستوى على المعلومات همأ من تعتبر :معلومات إستراتیجیة -

 .تنافسیة میزة لتحقیق للمؤسسة المستقبلیة األهداف  في صیاغة منها

 االتـصال ضـمان علـى تعمـل حیـث ، الوظیفیـة باألنـشطة عـادة تتعلـق  :معلومـات تكتیكیـة -

 علـى التـأثیر إلـى األولـى بالدرجـة تهـدف  معلومـات وهـي ، األقـسام مختلـف بـین والتنـسیق

 . یتوافقون مع هدف المؤسسةلجعلهم المؤسسة أفراد سلوك

 ألمعلومـات مثـل والروتینیـة االعتیادیة بالوظائف مرتبطة معلومات وهي :المعلومات التشغیلیة -

 .ةیمحاسبال

 -:الجیدة المعلومات خصائص 2-1-2-3

 ودرجـة علیهـا الحـصول رعةبـس تتعلـق نوعیتهـا أن حیـث ، محـددة لحقـائق تمثیـل إال هـي مـا المعلومـات

 بعـض المعلومـة فـي تتـوافر أن بـد ال، المرجـوة ألهـدافوحتـى یمكـن للمؤسـسة تحقیـق ا، إنتاجیتهـا وفعالیتهـا

  .الخصائص التي تجعلها جیدة

  :خصائص المعلومات الجیدة فیمایليالى بعض ) 2002 ، حسین  ( حسینأشارفقد 

 علـى الحكـم ویمكـن ، أجلـه مـن أعـدت الـذي الغـرض مـع المعلومـات تـتالءم أن بمعنـى :المالئمـة .1

 .فیة تأثیرها على سلوك مستخدمیها مالئمة المعلومة بكیمدى

 وقـت متـوفرة تكـون بحیـث ، المناسـب الوقـت فـي القـرار لمتخـذ المعلومـات قـدیم بمعنـى ت:التوقیت  .2

 . إلیها حتى تكون مفیدة ومؤثرةالحاجة
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 ومفهومــة واضـحة تكـون أن األفـضل مـن، قیمـة للمعلومـة تكـون حتـى :الـسهولة والوضـوح .3

 تعبیـرات أو مـصطلحات أو رمـوز أو ألفـاظ أي المعلومـة تتـضمن أن یجـب فـال ، لمـستخدمیها

 .یفهمها أن المعلومة هذه مستخدم یستطیع وال، معروفة غیر ومعادالت ریاضیة

 :مایلي یدةالج المعلومات خصائص إلى ) م 2004 ، السامرائي والزعبي  (والزعبي السامرائي ویضیف

 عنـه تعبـر الـذي الـشيء عـن حقیقـة معلومات تكون أن الصحیحة بالمعلومة یقصد :الصحة والدقة .4

 .ودقیقة

 اهتمامـات جوانـب كافـة تعطـي كاملـة معلومـات المقدمـة المعلومـات تكـون أن بمعنـى :الـشمول .5

 .مستخدمیها

 المعلومـات هـذه مـستخدم یقدمها التي بالوسیلة أو الصورة في المعلومات تكون أن بمعنى :القبول .6

 . حیث الشكل والمضمونمن

 التـي المنفعـة مـع نهـا نقار  أن علینـا یجـب تكلفـة لهـا المعلومـات ومعالجـة إدخـال عملیة إن :التكلفة .7

 . علیها من استخدام هذه المعلومةسنحصل

 :التالیة الخصائص ) 1996 ، سویلم (سویلم ویضیف

 منطقیـة عالقـة وذات الموضـوع حـول تـدور یانـاتالب أن بمعنـى :بالموضـوع المنطقـي االرتبـاط - 1

  .وثیقة

 مـاك، المعلومـات نظـام كفـاءة علـى خطـورة یـشكل المالئـم الحـد عـن البیانـات كثـرة :المناسـبالقدر  - 2

 وضـوح لعـدم اإلربـاك مـن اً كبیر  اً قدر  تسبب البیانات شح أن كما، القرار متخذ أمام صعوبة تشكل

 .المشكلة أبعاد

 .البیانات بین وتضارب تعارض وجود دمع به ویقصد : التناسق - 3
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 النظام 2-1-3

  النظام مفهوم 2-1-3-1

ونـذكر هنـا ، لكـن هنـاك اتفـاق حـول المعنـى، تتعدد التعاریف الخاصة بالنظام من حیـث األلفـاظ المـستخدمة

 :بعض التعاریف

 تعمـل التـي المترابطـة األجـزاء أو العناصـر مـن مجموعـة"  بأنـه النظـام 2007 ) ، النجـار(النجـار عـرف 

 وهـدف مـشتركة غایـات لتحقیق ، دمحد نطاق في معینة عمل وآلیة عالقات تحكمها ، وتفاعل تام بتنسیق

 ."م عا

 بعـضها مـع وتتكامـل تتفاعـل األجزاء التي من مجموعة " بأنه   2000  )  ، سلطان (سلطان كما عرفه 

 ."معینة أهداف أو هدف لتحقیق بیئتها ومع ، البعض

 أو أجـزاء عـدة مـن یتكـون النظـام أن حـول تـدور جمیعها السابقة التعریفات أن یتضح سبق ام ل خال ومن

ا محـددة قواعـد وفـق الـبعض بعـضها مـع ومتفاعلـة مرتبطـة وأنهـا ، عناصـر  .معینـة أهـداف لتحقیـق مـسبقً

 هـيو  األساسـیة الخمـسة فیـه العناصـر وفرتتـ وأن بـد ال نظـام أي أن یتـضح الـسابقة التعریفـات مـن وكـذلك

  .األهداف ، الحدود ، العمل آلیة ، العالقات ، األجزاء

  

  -: للنظاماألساسیةالعناصر  2-1-3-2

هــذه ) 2010، لــدویكا (لــدویكا وقــد صــنف ، منهــا النظــام  یتكــوناألساســیةهنــاك مجموعــة مــن العناصــر 

  -: سبعة عناصر وهي كمایليإلىالعناصر 
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 أمثلتهــا ومــن ، لــة للنظــام مــن اجــل معالجتهــا وتتعلــق بجمیــع العناصــر المدخ:)Input(المــدخالت  .1

 التفرقة بین نوعین من المدخالت هنا  ویجب .الخ... ،  البیانات، المواد الخام

 ،  وهــي مــدخالت تتكامــل وتتفاعــل مــع بعــضها الــبعض لینــتج عنهــا نظــام:المــدخالت التتابعیــة  - أ

م المــشتریات بنظــام كعالقــة نظــا،  جزئیــة أخــرىأنظمــةهــذا النظــام یتكامــل ویتفاعــل بــدوره مــع 

 . اللذان لوال تتابعهما لما كان هناك نظام كلياإلنتاج

 من فقط واحد النظام یختار حیث منتظم غیر المدخالت من النوع  هذا: المدخالت العشوائیة  -   ب

 عـن المـدخالت مـن النـوع هـذا ویختلـف . لـه مـن البیئـة الخارجیـةالمتاحـة البـدائل مـن عدیـد

 الكفـاءة أو الكیفیـة فـي یـؤثر مـا بقـدر النظام عملیات على یؤثر ال أنه في التتابعیة المدخالت

 .بھا النظام  ینجز التي

 ،  مخرجــاتإلــى المــدجالت وهــي العملیــة التــي یــتم مــن خاللهــا تحویــل :)Processing(المعالجــة  .2

 .الخ... ،  عملیات التصنیع،  العملیات الحسابیةأمثلتهاومن 

 التحویـل إلـى الجهـات عملیـات خـالل ُأنتجـت التـي لعناصـرا بنقـل  وتتعلـق:)Output(المخرجـات  .3

 : من المخرجاتأنواع ویمكن التمییز بین عدة .تحتاجها التي

  . كمدخالتأخرى أنظمةمخرجات تستخدمها  -

 .مخرجات یستخدمها النظام ذاته -

 .مخرجات یتخلص منها النظام -

جمـع معلومــات عـن المراحــل  وهـي العملیــة التـي یــتم مـن خاللهــا :)Feedback(الراجعــة  التغذیـة .4

 أداة تعتبـر المعلومـات وتلـك منهـا ي أ فـي مرغوبـة تعـدیالت إجـراء الـثالث الـسابقة  بحیـث یمكـن

 .النظام یستخدمها
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  الفرعیـة الـنظم تـرتبط خاللهـا مـن التـي الوسـیلة  تمثـل العالقـات:)Relationships(العالقـات  .5

 .البعض یبعضها

میـــع المـــؤثرات الخارجیـــة التـــي یمكـــن ان تـــؤثر علـــى  هـــي ج: )Environments(النظـــام  بیئـــة .6
 البیئـة  فتواجـده فـي، األخـرى حیـث ان النظـام  ال یمكـن ان یكـون فـي معـزل عـن الـنظم ، النظـام
 اسـتمرار احتمـاالت وتـزداد ، إلیهـا ا بمخرجاتـه یلقـي أنـه كمـا منهـا باسـتقطاب مدخالتـه لـه یـسمح
 .یرات البیئیةعلى قدرته على التكیف مع المتغ النظام وبقاء

 بالنظـام ویفـصله یحـیط الـذي الغـشاء بمثابـة النظـام حدود  تعتبر:) Boundaries(النظام   حدود .7
 واخـتالف أهـداف النظـام على تتوقف فهي ثابتة غیر النظام حدود أن بالذكر والجدیر ، بیئته عن

 . التفاعل بینها یبین المكونات االساسیة للنظام وعملیات ) 2-2(والشكل  .النظام تعقید درجة

                 
  المكونات االساسیة للنظام وعملیات التفاعل بینها) 2- 2(شكل 

 

 اإلداریة المعلومات نظم 2-1-4

  اإلداریة المعلومات نظم مفهوم  2-1-4-1

 لهـذا مـن اسـتخدامهم الـرغم فعلـى ، اإلداریة المعلومات نظم مفهوم تحدید في والباحثون الكتاب اختلف لقد

 اهتمامـات تعكـس التعریفـات وغالبـا كانـت  ، بتعریفـه خاص اتفاق یوجد ال أنه إال الستینات منذ لمصطلحا



 26

 أغلب األحیـان وفي، اإلداریةینظرون منها الى نظام المعلومات  التي والزاویة األكادیمیة وخلفیاتهم الكتاب

  .الحاسب  اآللي بواسطة بیاناتال معالجة أسلوب مع لتتطابق اإلداریة  المعلومات نظم تعریفات تأتي

 اإلداریـة نظـم المعلومـات مفهـوم لتحدیـد أساسـیین اتجـاهین هنـاك أن  ) 2005، الطـائي( الطـائي ویـذكر

 :وهما

 الخـصائص أو كأحـد المقومـات أساسـي بـشكل)المـادي(التـصمیمي الجانـب علـى یركـز :األول االتجـاه

 نظـم عرفـا اللـذان ):روز ، مـردوك( الكاتبـان اه تعریـفاالتجـ هـذا ویمثـل اإلداریـة المعلومـات لنظـام الممیـزة

 تجمـع التـي واالتـصاالت والوثـائق واإلجـراءات والتجهیـزات البـشر  نظـام مـن "بأنهـا اإلداریـة المعلومـات

 والـسیطرة  والعملیـات والحـسابات والموازنـة التخطـیط فـي السـتخدامها البیانـات وتخـزن وتلخـص وتعـالج

 ."األخرى اإلداریة

 والمتمثـل تحقیقـه یـسعى إلـى الـذي النظـام وهـدف للنظـام األساسـیة الوظـائف علـى یركـز :الثـاني هاالتجـا

 األمثلـة ومـن .النظـام واسـتخدام المعلومـات مـن هـذه االسـتفادة علیهـا یجـب والتـي لإلدارة المعلومات بتوفیر

مـنظم  أسـلوب هـو"  اریـةاإلد المعلومـات نظـام أن إلـى أشار  الذي:)نیفان(االتجاه تعریف هذه تعریفات على

 بعملیـات بالمـستقبل والخاصـة التنبـؤ فـي تـساعد ومعلومـات والحاضـر الماضـي عـن المعلومـات لجمـع

 القـرارات اتخاذ في اإلدارة مساعدة ألجل والبیئة الخارجیة العالقة ذات األخرى والعملیات الداخلیة المنظمة

  ."والرقابة بالتخطیط الخاصة

  :اإلداریة المعلومات لنظم األخرى المفاهیم أو تعریفاتال بعض إدراج یمكن وهنا

  الحاسـبات علـى المبنیـة نظـم المعلومـات تطبیقـات  إحـدى"بأنهـا  )  2000 ، طـه(طـه  تعریـف 

 معروضـة أو مطبوعـة تقـاریر صورة في منتظمة بصفة دوریة لإلدارة المعلومات توفر والتي اآللیة
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 وعـالج وتتبـع القـرار اتخاذ في یسهم مما اآللي بالحاس شاشة على استجابات تظهر شكل في أو

  ."األعمال لمنظمات اإلداریةالمشاكل 

  المجـاالت جمیـع خدمـة علـى تعمـل متكاملـة نظـم" بأنهـا  ) 2006  ، صـالح( صـالح تعریـف 

 والرقابـة التخطـیط لعملیـات الالزمـة المعلومـات تـوفیر علـى حیـث تعمـل ، المنظمـة فـي اإلداریـة

أو  داخلیـة ، مـستقبلیة أو حالیـة أو تاریخیـة المعلومـات هـذه كانـت سـواء اإلداریـة القـرارات واتخـاذ

  ."خارجیة

 إجـراءات ( المكونـات مـن مجموعـة " بأنهـا) 1998، غـراب وحجـازي (تعریـف غـراب وحجـازي 

 اإلداریـة للمعلومـات نظامـا النظـام هـذا یعـد  وال.محـددة معلومـات إنتـاج إلى  تهدف )وأجهزة وأفراد

 اتخـاذ عملیة وخاصة ، اإلداریة جوانب العملیة من األقل على واحد جانب خدمة استهدف اإذ إال

  .اإلداریة القرارات

  الفرعیـة واإلجـراءات واألجهـزة األفـراد مـن مجموعـة  "بأنهـا) 2005، یاسـین(تعریـف یاسـین 

 األنـشطة عـن كافیـة دقیقـة معلومـات مـن تحتاجـه مـا بكـل تزوید اإلدارة بغرض وذلك ، للمعلومات

 قرارات واتخاذ ورقابة وقیادة وتنظیم تخطیط من اإلداریةالوظائف  إنجاز أجل من للمنظمة الدقیقة

 "كفؤة وفعالة  بصورة هیكلیة وغیر هیكلیة شبه

  تـستخدم التـي والمادیـة البـشریة العناصـر مـن مجموعـة "بانهـا ) 2005 ، الطـائي(تعریـف الطـائي 

جـراءات لقواعـدطبقـا  البیانـات ومعالجـة تجمیع في  تـساعد معلومـات إلـى تحویلهـا بغـرض معینـة وإ

 ." والتوجیه والرقابة والتنظیم التخطیط معالجة القرارات في اتخاذ في المختلفة اإلدارات

" هـو  اإلداري  نظـام المعلومـات بـأن القـول یمكننـا اإلداریـة المعلومـات لـنظم ومـن خـالل التعـاریف المختلفـة

ومـن ثـم تـتم  داخلیـة وخارجیـة مـصادر مـن البیانـات جمـع علـى تعمـل التـي ظمالـن مـن مجموعـة عـن عبـارة
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 فـي لتخـدم المـدیرین المـستقبل أو الحاضـر أو بالماضـي تتعلـق مفیـدة معلومـات إلـى لتحویلهـا معالجتهـا 

  ."لقراراتهم صنعهم عملیة

  اإلداریة المعلومات لنظم الحدیث  التطور 2-1-4-2

ا ترتبط حدیثةال اإلداریة المعلومات نظم إن ا ارتباًط  نقول عندما إنه حتى ، الحاسوب استخدام بانتشار وثیقً

 .المعلومات لنظام األساسي المكون هو الحاسوب أن أو ، حاسوب نظام یعني " معلومات نظام "

 :هي )1990، مكلیود (مكلیود یرى كما مراحل بعدة اإلداریة المعلومات نظم تطور مر لقد

 مهمـة اقتـصرت حیـث الـستینات مـن وجـزء الخمـسینات مرحلة وهي  :لبیاناتا على التركیز مرحلة 

 .المعلومات دون بیانات إنتاج على المعلومات نظم

 علـى قـادر الحاسـوب أن علـى تركـز التـي التالیـة المرحلـة وهـي  :المعلومـات علـى التركیـز مرحلـة 

 ، البیانـات ومعالجـة بـل ، اتالبیان واسترجاع  تخزین:مثل ، البیانات تشغیل من بكثیر أكثر أشیاء

 .منها) معلومات( واستخالص نتائج

 ا حـدیث اتجـاه وهذا  :واالتصاالت القرارات اتخاذ على التركیز مرحلة  مختلـف أسـلوب  وهـو، نـسبیً

 بـنظم یعـرف فیمـا ، قـراراتهم واتخـاذ إنجـاز أعمـالهم علـى المـدیرین یـساعد حیـث المعلومـات لـنظم

  .القرارات دعم

 المعرفـة قواعـد ومستقبًال  على اآلن-التركیز مرحلة :ماسبق إلى )  1998  ، الحسنیة(نیةالحس  وأضاف

 بوسـاطة وذلـك ، اإلداریـة المعلومـات فـي نظـم االصـطناعي الـذكاء إدخـال تحـاول حدیثـة حركـة وهـذه -

الخبیـرة  الـنظم مثـل ، اإلنـسان یؤدیهـا التـي نفـسها بالطریقـة المنطقیـة بعـض األعمـال ألداء الحاسوب برمجة

   .الفنیة أو اإلداریة المجاالت أحد في للمدیر إداریة استشارة توفر التي
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 اإلداریة المعلومات نظم وممیزات خصائص 2-1-4-3

 حتى تحقق الهـدف الـذي أنـشئت مـن اإلداریةهناك مجموعة من الممیزات یجب توفرها في نظم المعلومات 

 : ومنها، من هذه الخصائص مجموعة) 2004  ، السامرائي (السامرائي وقد ذكر ، اجله

 النظام على تعدیل أي استیعاب  إمكانیةیكون هناك   بحیث:المرونة. 

 مع بعضها البعض بشكل جید النظام وعناصر مكونات ترابط. 

  المعلومات مجال في التقنیات أحدث باستخدام النظام تجهیز. 

 النظام مخرجات في الدقة.  

 المناسب والوقت المناسب بالشكل یدینللمستف المعلومات وتوصیل نقل. 

 منه االستفادة مدى مع  تتالءم أنالنظام یجب  تكلفة.  

  یمثل جزء من النظام الكلي للمنظمةألنهنظام ثانوي وذلك . 

  التخطــیط واتخــاذ القــرارات ألغــراض تــستخدم اإلداریــةانــه نظــام مفتــوح الن معظــم نظــم المعلومــات 

 .الخارجیةوهذا یتطلب التفاعل مع البیئة 

  المعلومـــات المختلفـــة أنظمـــة بـــین االتـــصاالتهــو اداة لتحقیـــق العالقـــة المتبادلـــة مـــن اجـــل تــسهیل 

 . نفسها والمحیط الخارجيوالمنشاة

 اإلداریة المعلومات نظم ووظائف أهداف  2-1-4-4

 لوظیفــةا بینمــا ،  حیــث ان الهــدف هــو مــا یــصبو النظــام الــى تحقیقــه، والوظیفــةهنــاك اخــتالف بــین الهــدف 

  . المنهج المتبع لتحقیق هذا الهدفأو األسلوبهي 
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  اإلداریة المعلومات نظم   أهداف2-1-4-4-1

 :التالیة الى تحقیق األهداف) 2003  ، الشایع(الشایع  یشیر  كما اإلداریة المعلومات نظام یسعى

ا العدیدة الفرعیة النظم ربط -١  المعلومات وتوفیر البیاناتتدفقات  تنسیق على یعمل متكامل كیان في معً

 .یطلبها لمن والمالئمة الصحیحة

 المنتقـاة المعلومـات طریـق تـوفیر عـن ومـستویاتها نوعیاتهـا كافـة علـى القـرارات اتخـاذ عملیـات تـسهیل -٢

 .الفعلي األداء مسار تقریر في الصحیح للمساعدة والتوقیت السلیم الشكل في والمالئمة

 .األداء وقیاس والرقابة المتابعة ألغراض المالئمة المعلومات توفیر -٣

نتاج إعداد وأسالیب سبل تبسیط -٤  .وأشكالها أنواعها كافة على التقاریر وإ

   .المنظمة في المختلفة البیانات أوعیة تداول على الرقابة -٥

  :األهداف التالیة) 2005، ابو العال( العال  أبو وتضیف 

 .ارالقر  اتخاذ ألغراض معلومات یقدم -١

 .الیومیة العملیات إجراء في تساعد التي المعلومات تقدیم -٢

    .لمسئولیاتها اإلدارة تحقیق مدى عن الالزمة المعلومات تقدیم -٣

  اإلداریة المعلومات نظم   وظائف2-1-4-4-2

 :اآلتي في) 2005 ، ابو العال (العال  ها ابو تتنحصر وظائف نظم المعلومات كما حدد

ـا  مـصادرها مـن البیانـات علـى الحـصول یـتم حیـث :اتالبیانـ جمع -١  ، الـصحة( المختلفـة مراعیً

 المـستقبلیة باالتجاهـات الخاصـة المنظمـة  بالبیانـات تزویـد كذلك  ویتم.)المرونة ، الشمول ، الدقة

 .)والتحلیل التنبؤ( المراقبة باستخدام وسائل بالبیئة الخاصة واالحتماالت

 .معنى وقیمة ذات معلومات إلى األولیة هیئتها من ویلهاتح  أي:البیانات معالجة -٢
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 جـًدا المهـم فإنـه مـن ، اسـتخراجها بمجـرد تنتهـي ال للمعلومـات الحاجـة إن :المعلومـات خـزن -٣

 .الحاجة ظهور لحین المعلومات تلك خزن

 عنـد تخزینهـا تـم التـي المعلومـات باسـترجاع الخاصـة العملیـة وهـي :المعلومـات اسـترجاع -٤

    .إلیها المستفید حاجة ظهور

  اإلداریة المعلومات نظم إنشاء أهمیة 2-1-4-5

شــاهین          فقــد ذكــر ، األســباب العدیــد مــن إلــى  فــي المنظمــات اإلداریــة نظــم المعلومــات إنــشاء أهمیــةتنبــع 

 العكـسیة التغذیـة بـنظم االهتمـام زیـادة الرئیـسي وراء ذلـك هـو  الـسبب ان ) م 1994 ، شـاهین( 

 المـستخدم فعـل رد توصـیل بهـدف المعلومـات باسـترجاع نظـام یقـوم تـوافر إمكانیـة مـدى أي ، علومـاتبالم

   .الالزم التلقائي التصحیح إجراء إلى مما یؤدي اإلدارة إلى

   منها من األسباب للعدید اإلداریة المعلومات نظم أهمیة زادت أنه) 2006 ، صالح( صالح  أضافكما 

 .البیئیة والمتغیرات العوامل وتشابك أعمالها وتعقد حجمها في المنظمات نمو .1

 .عامة بصفة المجتمع في التكنولوجي التعقید  درجة تزاید  .2

 .القرارات اتخاذ تستخدم والتي للمدیرین المتاحة والمعارف المعلومات ازدیاد حجم  .3

 .منها االستفادة یضمن معلومات نظام یتطلب اإلدارة وأسالیب طرق تطور .4

 .اإلداریة العملیة لخدمة تشغیلها سبل وتوافر اآللیة الحسابات داماستخ انتشار .5

 .المنافسة حدة وتضاعف المنظمات أعمال في التخصص درجة زیادة .6

 في اآللي الحاسب نحو استخدام اإلیجابیة االتجاهات وتنمیة البشریة الموارد وقدرات مهارات تزاید .7

       .اإلداریة األعمال
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  اإلداریة علوماتالم نظم فوائد 2-1-4-6

 یؤكــد حاجــة المنظمــة لوجــود هــذا النظــام ، اإلداریــة الحــدیث عــن الفوائــد التــي یقــدمها نظــام المعلومــات أن

 التــي ترغــب فــي تحقیقهــا فــي مــستویاتها األهــداف إلــىحتــى تــتمكن مــن القیــام بأنــشطتها ومهامهــا للوصــول 

 لكونهـا تحتـاج بـشكل دائـم ، ظـیم واتخـاذ القـرارات وتحقیق وظائفها في التخطیط والرقابـة والتن،  كافهاإلداریة

  .للمعلومات بغرض تنفیذ هذه الوظائف

  :اآلتي في اإلداریةفوائد نظم المعلومات ) 2002، الكردي(فقد ذكر الكردي 

 . في المنظمة لتسهیل عملیة االسترجاعاإلداریةتحدید قنوات االتصال بین الوحدات  .1

 عنــــد الحاجــــة لغــــرض ممارســــة وظائفهــــا فــــي اإلداریــــةیات تقــــدیم المعلومــــات الــــى مختلــــف المــــستو  .2

 .اإلداریةالعملیات واألنشطة 

 . في عمل المنظمةاألساسحفظ البیانات والمعلومات التاریخیة الضروریة التي تعتبر  .3

 :التالیة الفوائد اإلداریة المعلومات لنظم أن إلى) 1979 ، القاضي(ویضیف القاضي 

 قراراتهـا بتعـدیل المختلفـة مـستویاتها فـي تـسمح لـإلدارة العكـسیة ذیـةللتغ جیـدة اتـصال قنـوات تـوفیر .4

 وتحـسین المنظمـة فـي العالقـات أنـواع تحـسین علـى ذلـك كـل ویـنعكس أثـر المتغیرة الظروف وفق

 .األفراد بها كافة دوافع

 قـراراتال ونتائج یبین تأثیرات بشكل العمل النجاز ، البدیلة الطرق من لسلسلة تمثیًال  لإلدارة تقدم .5

ا تطبق أن قبل المختلفة  .عملیً

 من كبیر قدر وعلى القرارات میسرة اتخاذ عملیة بذلك فتصبح التأكد من كبیر بقدر القرارات تخرج .6

  .والمعرفة الخبرة من أصحاب قالئل أفراد على تعتمد كانت أن بعد ، الكفاءة
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  اإلداریة المعلومات نظم أنواع 2-1-4-7

التـصنیفات  وتعـددت  حیـث تنوعـت، اإلداریة نظم المعلومات بأنواعن فیما یتعلق ظهر اختالف بین الباحثی

 لألنظمـة الفنـي التقـدم والتعقیـد درجـة علـى اعتمـادا للتـصنیف بـسیطة مرجعیـات اسـتخدم فمـنهم مـن، بیـنهم

 بطـرق اإلداریـة المعلومـات نظـم تـصنیف إلـى انـه یمكـن) 2002، الحـسنیة( ویـشیر الحـسنیة ، المـستخدمة

  :مثل ددةمتع

 یدویة وأنظمة أنظمة إلى تصنف وقد : المنظمات في السائدة التكنولوجیا مستوى حسب التصنیف 

 اإلداریـة المعلومات نظم تحتوي أن الضروري من لیس  حیث انه، الحاسوب على معتمدة أو آلیة

 .مراحل عدة سبقته كمرحلة جاء النظم تلك إلى الجهاز فدخول هذا ، آلي حاسب جهاز على

 معلومـات   نظـم، إداریـة معلومـات نظـم ، البیانـات تـشغیل نظـم :التـاریخي التطـور التـصنیف حـسب

 .اصطناعي ذكاء أو خبیرة نظم ، مكاتب

 والتـسویق ، والتـصنیع اإلنتـاج معلومـات نظـم: التنظیمیـة أو اإلداریـة الوظـائف التـصنیف حـسب ،

 .التمویل معلومات ونظم البشریة الموارد معلومات ونظم

 ونظـم  والتنفیـذ والتنظـیم التخطـیط معلومـات نظـم :للمـدیر اإلداریـة النـشاطات حـسب تـصنیفال

 .الرقابة معلومات

 دعـم  ونظـم ، الفردیـة القـرارات دعـم نظـم: النظـام مـن المـستفیدین األفـراد عـدد حـسب التـصنیف

 .الجماعیة القرارات

 أنـواع خاللهـا مـن تتـدرج التـي یـسیةالرئ التـصنیفات  فقـد ذكـر ان ، )2005، لعبد العا(اما عبد العال

 :النحو التالي هي على المعلومات المختلفة نظم
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 مـع انـسجاما اإلداري نظـام المعلومـات بنـاء یمكـن   حیـث:المختلفـة التنظـیم لمـستویات بـالرجوع  - 1

 أو ، معینـة دائـرة بـشئون تخـتص معلومـات نـشاهد نظـم فقـد ولـذلك ، للمؤسـسة التنظیمـي الهیكـل

 .للمؤسسة بالبیئة الخارجیة أو  ،ككل بالمؤسسة

 یقـوم التـي للوظائف نسبة نظم المعلومات الباحثین بعض صنف  فقد:التنظیمیة للوظائف بالرجوع - 2

 .األفراد إدارة معلومات ونظم ، مالیة معلومات  ونظم، محاسبیة معلومات نظم إلى التنظیم بها

 ومن ، التصنیفات وأحدث أوسع ف منالتصنی هذا ویعتبر :النظم هذه من الموفر للدعم بالرجوع  - 3

 األربعـة اإلداري التنظـیم مـستویات لتخـدم سـتة أشـكال تحـت اإلداریـة المعلومـات نظـم تـأتي خاللـه

  .القرارات وأنواع األعمال طبیعة على بناء النظم وتصمیم هذه تحدید تم  وقد  ، الرئیسیة

 األخـرى اإلداریـة بقیـة الـنظم تحتهـا جتنـدر  مظلـة هـي اإلداریـة المعلومـات نظـم أن فیـرى الباحـث أمـا

  :إلى تنقسم فإنها ولذلك

 منظمة عن  مجموعة انه عبارة) 2006  ، مرسي( مرسي یرى: (TPS)  الحركات معالجة نظام -1

 التعامالت لتسجیل المستخدمة  واألجهزة، البیانات وقواعد ، والبرامج ، واإلجراءات ، العاملین من

 المستوى خدمة على النظم هذه وتعمل ، دوره بأداء األعمال لقیام نشاط مةوالالز  الیومیة الروتینیة

   .المنظمة في التشغیل

 للمـوظفین الـدعم انها تهتم بتوفیر)  2005، ألعالعبد (عبد العال یرى :OAS)( المكاتب أتمتة نظم -2

   ). اسبینوالمح السكرتاریین( البیانات مع والمتعاملین باستمرار الورقیة األعمال حقل في

  اإلدارة تخـدم إلـى أنهـا ) Loudon ،2002(  Loudonویـشیر  :  )DSS(القـرارات  دعـم نظـم - 4

 مـن علـى مجموعـة الـنظم هـذا وتـستند المهیكلـة غیـر القـرارات مـع  وتتعامـل ، التنظـیم مـن الوسـطى

 الحـل القـرار لمتخـذي الـنظم تـوفر هـذه حیـث ، عملهـا فـي المتكاملـة الحاسـوبیة والمقـدرات األدوات
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 وأبعادهـا المـشكلة تحلیـل فـي معقـدة إحـصائیة كمیـة وأسـالیب أدوات علـى اعتمادهـا عبـر المناسـب

 .المناسب القرار صورة رسم في والبیانات قواعد المعرفة من واالستفادة

 بـدعم) م 2005، عبـد العـال (عبـد العـال یـرى كمـا الـنظم هـذه وتقـوم :) ESS(التنفیـذي الـدعم نظـم -4

 داخلیـة اتـصاالتیة حاسـوبیة لمقـدرات بتوفیرها وغیر المهیكلة المدى بعیدة اإلستراتیجیة العلیا ةاإلدار  قرارات

  .ومستجداتها للبیئة مراقبتها عبر السابقة وخارجیة األنظمة بمختلف

  الـذكاء االصـطناعي بأنـه )1998 ، الـصباح ( عـرف الـصباح : ) AI (االصـطناعي انظمـة الـذكاء -5

  أو هـو .البـشري العنـصر یبذلـه الـذي الـذكاء قبیـل مـن یعتبـر والـذي اآللـة تؤدیـه نیمكـن أ الـذي الـسلوك

 مـن یعتبـر سـلوك ممارسة بالقدرة على – اآللیة الحاسبات مثل – اآلالت تزوید یكن بمقتضاه الذي النشاط

  .العنصر البشري مارسه ما إذا الذكاء قبیل

 بتزوید  تختص أنها)  2000 ، ابو رمضان(رمضان أبو رىوی: ) EIS (العلیا اإلدارة منفذي معلومات نظم  -6

 المعلومـات مـن العلیـا اإلدارة لتلبیـة حاجـات موجهـة فهـي بهـا الخاصـة بالمعلومـات العلیـا اإلدارة

   .اإلستراتیجیة

 )2007النجار،  .(ادلیة بین نظم المعلومات المختلفة یبین العالقة التب) 3-2(والشكل

  
  التبادلیة بین نظم المعلوماتالعالقات )  3-2(الشكل 
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  اإلداریة المعلومات البنیة التحتیة لنظم 2-1-4-8

لـدائرة  التحتیـة بالبنیـة یـشار إلیهـا العناصـر مـن مجموعـات الحـالي العـصر فـي المعلومـات تقنیـات تتـضمن

 :مایلي أهمها  اإلداریةنظم المعلومات 

 ) Hardware(المكونات المادیة  .1

 البحـوث فـي المـستخدم ب العمـالقو الحاسـ إلـى الشخـصي بو الحاسـ مـن بـدًءا  الحواسب أنواع كل وتشمل

  .المتقدمة العلمیة

 معـالج" بأنـه الحاسـوب قـد عرفـت  للمقـاییس العالمیـة بـان المنظمـة) 2002 ، الحـسنیة(ویـشیر الحـسنیة 

 نـساناإل تـدخل دون كثیـرة منطقیـة حـسابیة عملیـات هانبـضم ضـخمة حوسـبة أداء مقـادیر بإمكانـه بیانـات

  .التنفیذ عملیة خالل تشغیله على القائم

 مـن مجموعـة مـن مكـون  أنـه علـى اإلجرائیـةالحاسـوب مـن الناحیـة ) 1990، العقیلـي(كما عـرف العقیلـي 

  وتعمـل، المعـدات اسـم علیهـا ویطلـق محـددة وظیفـة منهـا كـل وتـؤدي ، معـا والمترابطـة القطـع   المـستقلة

 معا والبرمجیات األجهزة البرمجیات  وتكون هذه خالل من ومنظم ناسقمت بأسلوب بینها فیما األجهزة هذه

  .الحاسوب بنظام یسمى ما

 :من إجماًال  الحاسوب أجهزة وتتكون

 وغیرها المفاتیح لوحة  الحاسوب مثل إلىالبیانات  إلدخال وتستخدم :اإلدخال أجهزة.  

 وغیرها كالطابعة البیانات إلخراج   وتستخدم  :اإلخراج أجهزة.  

 ومعالجـة اختـزان فیهـا یـتم حیـث الحاسـوب فـي الـرئیس الجـزء وتعـد :المركزیـة المعالجـة وحـدة 

 .مكملة األخرى األجزاء تعد حین في والمعلومات البیانات
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 البیانـات واختـزان لحفـظ ووسـائط كـأدوات وتـستخدم :المادیـة التخزینیـة والوسـائط الوحـدات 

 یمكن ثانویة أو خارجیة تخزین أو كوحدات الحاسوب لداخ الرئیسیة الذاكرة في سواء والمعلومات

 .اللیزریة واألقراص الممغنطة األشرطة أو األجهزة كاألقراص خارج وخزنها معها التعامل

 )Software(البرمجیات  .2

 ، المختلفـة التـشغیل ونظـم بهـا التـي تعـد والبـرامج مـستویاتها بكـل والحدیثـة التقلیدیـة البرمجـة لغـات وتـشمل

 والـنظم ، المعرفـة وقواعـد االصـطناعي الـذكاء لغـات وصـوًال  إلـى القـرارات دعـم ونظـم لبیانـاتا وقواعـد

 .الخبیرة

 المادیـة المكونـات توجـه اإلنـسان والتـي قبـل مـن المعـدة والتعلیمـات األوامـر مـن مجموعـة هـي والبرمجیـات

 النتـائج علـى حـصوللل دقیقـة تعلیمـات وفـق بطریقـة معینـة للعمـل أو مـا مهمـة أداء لغـرض ، للحاسـوب

 .المادیة والمكونات األجهزة تعمل ال الذي بدونه الجانب وهي .المطلوبة

ا البرمجیات وتقسم  -:رئیسیین قسمین إلى عمومً

 المكونـات مـن لألجـزاء المختلفـة األوامـر إعطـاء لغـرض تـستخدم برمجیـات وهـي :التـشغیل بـرامج  - أ

 المعلومـات تـدفق علـى وللـسیطرة یة والمنطقیـةالحـساب والعملیـات اإلجـراءات وتنفیـذ للعمـل المادیـة

 أشـهرها ومن،محـددة أوامـر تنفیـذ أو معالجـة أداء تلقـي عنـد الذاكرة الرئیسیة في وحركتها واختزانها

ا   Windows حالیً

 عـن عبـارة  وهـي، التـشغیل برمجیـات بیئـة فـي تعمـل التـي البرمجیـات وهـي :التطبیقـات برمجیـات  -   ب

 ، الهندسـیة والعلـوم ، اإلدارة یخـص مـا :موضـوع مثـل أو تخـصص فـي معینـة مهام لتنفیذ وتعلیمات أوامر

 .وغیرها والطب
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 ) Communications( التصاالت ا .3

 نقـل عملیـة إلـى) 2005، سـلطان( یقـول سـلطان كمـا المعلومـات نظـم مجـال فـي االتـصاالت مفهـوم یـشیر

 ، الكهرومغناطیـسیة الموجـات یـة أوالكهربائ باسـتخدام اإلشـارات أخـر إلـى مكـان مـن والمعلومـات البیانـات

ا    .للغایة قصیر وقت في المعلومات من كبیرة كمیة على  نقل الفائقة لقدرتها نظرً

 كافـة نقـل بأنها عملیة أیضا بعد عن االتصاالت ) 2004 ، والزعبي السامرائي(والزعبي السامرائي وعرف

 صـوت مخططـات صـور نـصوص(  مرئیـةوالمـسموعة وال والمكتوبـة المقـروءة المعلومـات مـصادر أنـواع

 االتـصال وقنـوات وسـائل بواسـطة مكانـا عنهـا منفـصلة حواسـیب أخـرى إلـى حواسـیب مـن ) الـخ..حركـة

 .والشبكات كاألقمار الصناعیة الالسلكیة

ـا بـین البیانـات نقـل إلـى أیـضا لإلشـارة اتـصاالت مـصطلح اسـتخدم كـذلك  مـع المتـصلة الحواسـیب الكترونیً

ا أو محلیة شبكات سطةبوا البعض بعضها    .اتصاًال السلكیً

 )Networks ( الشبكات .4

 :هي )2004 ، والزعبي السامرائي(والزعبي السامرائي لذلك یشیر كما عدیدة أنواع ولها

 :الجغرافیة التغطیة حیث من الشبكات- أ

 صغرةمـ حواسـیب  تكـون مـا غالبـا الحواسیب من مجموعة   وهي: )LAN(المحلیة  المناطق شبكات - ١

 قـراءة الـشبكات هـذه خـالل مـن یمكـن حیـث ، والبیانـات المتـوافرة والبـرامج التجهیـزات تقاسـم خاللهـا من یتم

 :المختلفـة مثـل البـرامج تقاسـم یمكـن كمـا ، الـشبكة فـي المـشاركة األخـرى فـي الحواسـیب الموجـودة البیانات

 عالیـة والطابعـات ، وقواعـد البیانـات یـةالتطبیق والبـرامج ، الكلمـات معالجـة وبـرامج ، اإلحـصائیة البـرامج

 والـصحیة والـصناعیة والتجاریـة األكادیمیـة أنواع المؤسسات مختلف في تركیبها یتم شبكات وهي ، الجودة
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 یمكـن حیـث ، المؤسـسة تلـك مبـاني داخـل واالتـصاالت المعلومـات تـدفق تـوفیر إمكانـات بغـرض ، وغیرهـا

 .محدودة منطقة في زعةمو  أجهزة بین عالیة بسرعة نقل البیانات

 الوطنیـة الـشبكات  مستوى على المتباعدة للمناطق شبكات  وهي:)WAN(الواسعة  المناطق شبكات - ٢

 الدخول فرص وتتیح .الصناعیة واألقمار موجات المیكروویف فیها االتصال ألغراض وتستخدم ، والدولیة

یـستطیع  حیـث ، وطرفیـات أجهـزة علـى تحتـوي مـا وغالبـا األخـرى لوغرافیـةبالبیانـات البی قواعـد إلـى

 .علیها التغییرات إجراء إمكانیة دون الشبكة ضمن الملفات قراءة المستخدمون

 مـستوى علـى ولكنهـا ، المحلیـة الـشبكات علـى النـوع هـذا  وینطبـق:)MAN(المدنیة  المناطق شبكات - ٣

 الـربط أسـاس ویكـون ، فیهـا ربطالـ نقـاط بـین أبعـد كمـسافة متـر كیلـو )  40 (بحـدود مـساحتها تكون مدینة

 فـي بایـت بملیـون تقـدر نقـل بسرعة مزودة المختلفة المواقع بین األلیاف الضوئیة تكنولوجیا طریق عن هذا

  .الثانیة

 المعلوماتیـة التقنیـات فـي أحـدث الـذروة تاالنترنـ تعـد :)نترنتاال(ةسبالمحو  للمعلومات العالمیة الشبكة -٤

 علـى التعـرف الـضروري مـن لـذا ،كافـة حیـاة البـشر فـي كبیـر أثـر لهـا بحأصـ إذ ة، األخیـر  الـسنوات فـي

 عـن ناتجـة ، المعلومـات تقنیـة فـي سـتحدث هائلـة وتطـورات قادمـة لـشبكات جدیـدة بدایة تمثل التي تقنیاتها

 .الرقمیة واألجهزة ، الذكیة كاألنظمة والبرمجیة المادیة المعلومات تقنیات تطور أجهزة

 فـي الحاسـبات اآللیـة بـین تـربط الـشبكات مـن شـبكة) 2006 ، مرسـي( مرسـي لـذلك یـشیر كمـا واالنترنـت

  .العالم عبر الدول كل في والحكومي واألكادیمي التجاري المجال

  )  Data Base (البیانات قواعد .5

 حفظهـا یـتم یبعـضها البیانـات المرتبطـة من مجموعة :بأنها البیانات قاعدة) 1997 ، بركات(بركات یعرف

 مـن أكثـر بواسـطة اسـتخدامها وسـهولة سـرعة علـى  وتـساعد، المنظمـة احتیاجـات مـع تتفـق منظمة بطریقة
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 األهـداف والمزایـا مـن العدیـد تحقیـق علـى البیانـات قاعـدة أسـلوب ویـساعد ، تطبیقـات متعـددة فـي مـستخدم

  .البیانات والملفات وحفظ لتنظیم التقلیدي األسلوب باستخدام تحقیقها یصعب التي

 البیانات قواعد ومزایا خصائص

 :یما یليف) 1997، بركات( وقد اجملها بركات، تمیزها التي الخصائص من عدید البیانات لقواعد یتوفر

 ال التـي التطبیـق عـن بـرامج مـستقلة بـصفة البیانـات قاعـدة نطـاق فـي البیانـات تحفـظ :البیانات استقاللیة-أ

 البـرامج علـى راجـع تـأثیر أي یـستتبعه ال ذلـك كمـا أن امادیـ البیانـات تنظـیم فـي تغییـرات أي بواسـطة تتـأثر

 .البرامج صیانة من یقلل مما

 ، عدیـدة أشـكال مـن للبیانـات بـدال مقنن واحد شكل في البیانات قاعدة نموذج یحفظ :البیانات مركزیة -ب

 .مركزي موحد إطار في الخاصة ملفاته تطبیق لكل فیكون

 عـدم تجنـب أمكـن هـذه الـصفة وباسـتخدام ،واإلسـهاب الحـشو تقلیـلو  التكـرار من للحد:  الحشو تقلیل - ج

 البیانـات فـي والمـشاركة المكـرر بحـذف التخـزین وتوفیر مساحة الحاجة عن الزائدة البیانات وحذف التوافق

 .مستخدم من أكثر بین

   .بیاناتها لوحدات التكاملیة بخاصیة البیانات قواعد تتمیز :البیانات تكامل -د

 اسـتخدامها فـي الحـق الذي لـه هو المعتمد الوصول أن من التأكد یمكن إذ :البیانات وأمن خصوصیة -ه

 وبـذلك ، البیانـات قواعـد نظـام یـضمنها التـي الروتینیـة الهامـة البـرامج من تعتبر البیانات وأمن فخصوصیة

 المـرخص غیـر وأ المعتمـد غیـر اإلطـالع أو للـسرقة عرضـة البیانات قاعدة المختزنة في البیانات تكون ال

 .به
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 تـوفیر خـالل مـن مـن بیانـات یحویـه مـا جـودة البیانـات قواعـد إدارة نظـام أسـلوب یؤكـد :البیانـات جـودة -و

 ، البـساطة ، والتعـدیل الخطـأ تـصحیح ، الـضبط المتـزامن ، االسـتدعاء ، البیانـات تـرابط (منهـا قدرات عدة

  .)البیانات توفیر

 :التالیة ئصالخصا ) 1989 ، الهادي(الهادي ویضیف

 البیانـات بتـوفیر العالیـة المتـصلة القـدرات مـن مجموعـه البیانـات قواعـد إدارة نظـم تقـدم :البیانـات تـوفیر -

مكانیة  :یلي ما فیها البحث وإ

 .متعددین مستخدمین برامج طریق عن البیانات لقاعدة المتزامن الوصول  -

 .طریقه من بأكثر توفیر بیانات إلى تؤدي طبیقت برامج توفر التي للبیانات المتعدد الوصول مسارات - 

 .بذلك تطبیق خاص برنامج لكتابة الحاجة بدون التساؤل إمكانیة تسهل البیانات قاعدة تصفح -

خـراج التـساؤالت علـى اإلجابـة إنتـاج فـي تـساعد )SQL(التـساؤل لغـة -  الحاجـة بـدون المطلوبـة التقـاریر وإ

  .كذل األداء متخصصة ممیزة خبرات لتوفیر

 البیانات قاعدة لتصمیم العامة القواعد

 دراسـة عنـد البیانـات قاعـدة عملیـة تـصمیم فـي تعتمـد أن یجـب التـي الـضروریة العامـة القواعـد بعض توجد

 -:باالتي نلخصها حیث النظام

 .بالمنظمة المتعلقة والمعلومات البیانات مجمل على البیانات قاعدة شمول -أ

 .البیانات قاعدة في الحاجة عن ةزیاد هناك تكون ال أن یجب -ب

 بذلك خاص برنامج أي باستخدام والقیود الملفات جمیع إلى الوصول سهولة -ج

  .النظام وتصمیم دراسة مراحل خالل من البیانات قاعدة تصمیم یبدأ أن یجب -د
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 Procedureاإلجراءات  .6

 الحاسـوبیة العملیـات جـازإلن والتعلیمـات المحـددة الخطـوات مجموعـة وترتیـب وصـف تتـضمن عملیات هي

  .محدد نظام وضع دون عملها تؤدي أن یمكن ال البیانات وقواعد والبرمجیات فاألجهزة كافة

 :Personnel) األفراد( المستلزمات البشریة  .7

 إدارة فـي البـشري أهمیـة العنـصر أن علـى المعلومـات نظـام مجـال فـي المتخصـصین بـین ال خـالف 

 كـون مـن الـرغم فعلـى .كبیـر نحـو علـى المـستلزمات المادیـة همیـةأ تفـوق المعلومـات نظـام وتـشغیل

 وتـشغیل إدارة في المهمة المستلزمات من تعد االتصال وتقنیات كالحاسبات اإللكترونیة المادیة التسهیالت

 تحدیـد مـن للمـستلزمات البـشریة معـه یمكـن الـذي الحـد علـى هامـة تكـون أنهـا إال اإلداریـة نظام المعلومات

 .الفرص هذه استثمار أو منها فادةاالست فرص

 الرئیـسي فالهـدف ، نظـم المعلومـات فـي البـشري العنـصر دور أهمیـة على) 1997 ، بركات(بركات ویؤكد

 یقـوم الـذي هـو البشري العنصر أن كما .احتیاجاتهم التي تلبي بالمعلومات األفراد إمداد هو النظم تلك من

  .وصیانتها وتشغیلها بإدارتها یقوم  هو من اكم ، المعلومات نظم وتحلیل وتصمیم بدراسة

 وقیاسها اإلداریة المعلومات نظام فاعلیة 2-1-4-9

 ومتفـق ودقیـق محـدد تعریـف إیجـاد فـإن لـذلك ، األعمـال ألداء واألشـمل األوسع المفهوم الفاعلیة میدان یمثل

 في تشاؤمهما عن )  (Kanter and Brikerhoff,1981ویعبر  .اإلدارة أدبیات في یعد امرا صعبًا  علیه

 فـي دراسـة أسـرفوا قـد اإلدارة كتـاب بعـض  إن" بقولهمـا  الفاعلیـة لمفهـوم ومعبـرة نهائیـة صـیغة إلـى الوصـول

 ."ومحددة منطقیة نتیجة إلى التوصل غیر من الفاعلیة موضوع

 قد متاحةال الموارد استخدام أن من التأكد" تعني الفاعلیة أن) Robbins and Cenzo,1995(وقد اوضح 

 ."منها المرجوة واألهداف الغایات تحقیق إلى أدى
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نظـام  مـساهمة مـدى" إلـى تـشیر بأنهـا  ) Tong and Yap,1996(فیعرفهـا  المعلومـات امـا فاعلیـة نظـم

  ."التنظیمیة األهداف تحقیق في المعلومات

 قـد اإلداریـة تالمعلومـا نظـام ضـمن الفاعلیـة مفهـوم حـول الجـدل أن ) 2004، الطـائي(الطـائي   ویوضـح

 :وهي ، النظام فاعلیة تحدید في بها االسترشاد یمكن أساسیة مداخل خمسة عنه تمخض

 المدى بأنها الفاعلیة ویحدد ، االستخدام في شیوعاً  األكثر المدخل وهو): المخرجات( الهدف مدخل . 1

  .أهدافه تحقیق من النظام یتمكن خالله من الذي

 .الخارجیـة البیئـة مـن النظـام موقـع إطـار فـي الفاعلیـة المدخل اهذ یحدد): المدخالت( الموارد مدخل . 2

 تحـل إذ النـادرة ؛ المـوارد علـى الحـصول علـى القـدرة إلـى تشیر النظام فاعلیة فإن المدخل هذا ووفق

  .األهمیة في المخرجات محل هنا المدخالت

 ومـصلحة نفعـةبم المـدخل هـذا ظـل فـي الفاعلیـة تـرتبط ): المـشتركین رضـا( اإلیكولـوجي المـدخل . 3

 .المشتركین وتوقعات حاجات النظام بها یلبي التي الدرجة خالل من الفاعلیة تتحدد إذ ، المشتركین

 وسـالمة ، للنظـام الداخلیـة للـصحة مكافئـة أنهـا علـى للفاعلیـة المـدخل هـذا ینظـر  :العملیـات مدخل . 4

جراءاته الداخلیة  .عملیاته وإ

 إلـى المشتركین تصنیف یتم أن بعد الندم قاعدة إلى المدخل هذا یستند  :االجتماعیة العدالة مدخل  . 5

 .محددة فئات

 كقدرتـه ، المعلومـات نظـام بهـا یتـصف أن یجـب التـي الممیـزات مـن عددا)  1992 ، الدهان(وتحدد الدهان 

 وبتوقیـت دقیـق ومالئـم بـشكل لهـم وتوفیرهـا  ، فعالـة بطریقـة للمعلومـات  المـستخدمین احتیاجـات تلبیـة علـى

 .التكالیف ناحیة من النظام فاعلیة إلى إضافة ، سبمنا
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الـسالم وملكـاوي   ویبـین  ، اإلداریـة المعلومات نظام فاعلیة لقیاس المؤشرات  من العدید الباحثون استخدم وقد

   .ونوعیة كمیة المؤشرات  هذه أن)  2004 ، وملكاوي السالم(

 وسـیطة عوامـل لوجـود الكمـي یحبـذ األسـلوب ال البـاحثین مـن العدیـد أن) 2004، السالم وملكـاوي (ویضیف

 إلـى الباحثون یلجأ لذلك  ، فاعلیة النظام لقیاس المستخدمة المؤشرات  على التأثیر في تسهم دخیلة وعوامل

  :وهـي اإلداریة المعلومات نظم فاعلیة لقیاس أبعاد سبعة من مكونا نموذجا استخدمنا  وقد .النوعیة األسالیب

 للمـستویات النظـام ومالءمة ، المنظمة ألهداف النظام وتحقیق ، االستخدام وحجم ، نهائيال المستخدم رضا

    .للنظام االقتصادیة والتكلفة ، المعلومات وأمن ، المستجدة للتغیرات  واالستجابة ، اإلداریة

 وآثـار ، لعلیـاا اإلدارة دعـم :هي اإلداریة المعلومات نظم فاعلیة عناصر أن فیرى)  2000 ، جواد(جواد  أما

 آخـر نظـام ووجـود ، والتوثیـق والتـدریب ، النظـام صـالحیة مـن والتأكـد ، التتـابعي والتنفیـذ ، والوقـت التكلفـة

  مساند

 نظـم فاعلیـة قیـاس طریقهـا عـن یمكـن التـي الخـصائص مـن مجموعـة)  2004 ، الطـائي(الطـائي  ویـذكر .

 :وهي اإلداریة المعلومات

       .المستفید ورضا ، النظام استخدام ومدى ألمنظمة وأداء للمستفید ديالفر  واألداء ألمعلومات قیمة

عـدّ  المعلومـات نظـام عـن المـستفید رضـا أن إلـى ویـشیر ُ  فـي یـنعكس ألنـه ، اسـتخداما المقـاییس أكثـر مـن ی

 یوفرهـا التـي المعلومـات قیمـة من یرفع مما ، الفردي واألداء المنظمة كأداء األخرى الخصائص على النتیجة

 .النظام
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   :مقدمة 2-2-1

 علـى مختلـف اإلدارة لوظـائف الرئیـسي المحـور و تـشكل دینامیكیـة  عملیـة القـرارات صـنع عملیـةتعتبـر 

نمـا تكـون شـاملة لجمیـع  بعینه مستوى على مقصورة تكون ال القرارات صنع فعملیة ، التنظیمیة مستویاتها وإ

  .)2002، یاغي(المستویات في المنظمة 

 وهـي ، اإلدارة هـي القـرارات واتخـاذ القـرارات اتخـاذ هـي اإلدارة  أنإلـى) 1998، الجوهري(ویشیر الجوهري 

، الحـدس والتخمـین علـى تعتمد سهلة عملیة لیست القرارات صنع   وان عملیة،  للمدیراألساسیةمن المهام 

ا مرتبطـة عملیـة بـل هـي  وفـق القـرارات یـتم صـنع  أن ینبغـي أي ،  الخطـواتمـن بعـدد واسـتتباًعا مـسبقً

  .فعالة قرارات إلى للوصول مدروسة علمیة أسالیب

  القرارات صنع عملیة مفهوم 2-2-2

 متخـذ لدى التجارب والخبرات وعلى ، والتنبؤ التخمین على تعتمد الماضي في القرارات صنع عملیة كانت

  .الخاصة وضوابطها عها وقوانینهاموضو  القرارات صنع لعملیة أصبح الحالي العصر في بینما ،  القرار

لـإلدارة  الرئیـسیة الـثالث الوظـائف مـن القـرارات تعتبـر صـنع  عملیةأن إلى) 2005، الخلف(ویشیر الخلف 

 ال اإلدارة وظـائف فـأن ذلـك إلـى إضـافة، واالتـصال للقیادة المعاصر  باإلضافة اإلداري العالمي الفكر في

 اإلداریـة المـستویات فـي جمیـع تنتـشر التـي القـرارات  صـنع ملیةلع وجودها یرجع بل وحدها توجد یمكن أن

 عن مستقلة لیست وهي والخاصة العامة اإلدارة في األمور من حتمیات القرارات صنع عملیة تعد وبالتالي

نما نطاق اإلدارة  صـنع عملیـة فـإن وعلیـه  ، اإلدارة وظـائف جمیـع لممارسة أساسیة أداة أو وسیلة تعتبر وإ

الطـرق  هـذه علـى ویطلـق ، معینـة مـشكلة لمواجهـة موقـف كـل فـي طریقـة أكثـر مـن وجـود تتطلـب القـرارات

  .القرارات صنع أو التخاذ أساسي شرط وهي " البدائل" اسم
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 األمر معین موقف لمواجهة القرارات لوجود جوهریة الزمة عناصر هناك أن ) 1994 ، مفتي(مفتي وترى

 تـستدعي إداریـة هنـاك مـشكلة تكـون أن أي ، لدیـه المتـوفرة دائلالبـ اختیـار أحـد مـن الـشخص یتطلب الذي

 یـتم حتـى وتـصمیمها دراسـتها ویـتم ، للنقـاش متعـددة تطـرح حلـول هنـاك تكـون وأن لهـا حـل عـن البحـث

   .عائد وأكبر تكلفة بأقل تنفیذه یمكن والذي مالئمة الحل األكثر إلى التوصل

 البـدیل اختیـار عملیـة " القـرارات هـي عبـارة عـن  صـنع الـى ان عملیـة) 1997، الـراوي(ویـشیر الـراوي 

 اختیارهـا یـتم التـصرفات مـن مجموعـة أو تـصرف عـن عبـارة هـي البدائل أو من مجموعة بین من األفضل

 ."الممكنة البدائل من عدد بین من

 اختیـار عملیـة عـن عبـارة هـي القـرارات بانهـا  اتخـاذ أو صـنع عملیـة) 1996، عالقـي(كمـا عـرف عالقـي 

 المـشكلة جوانـب لكـل موسـعة تحلیلیـة دراسـة بعـد إال االختیـار هـذا یـتم وال البـدائل مـن مجموعـة دیل مـنبـ

   .القرارات موضوع

 منظمـة الـوزارة  بطریقـة فـي تالقـرارا صـنع  عملیـة تـتم أن هـو الدراسـة هـذه فـي القـرارات بـصناعة  ویقـصد

 أنـسب اختیـار ثـم  ومـن، حـل أو بدیل من أكثر هناك یكون أن على ، معین موقف أو ما مشكلة لمواجهة

 قـرارات إلـى للوصـول   ذلـك، ممكـن وجـه أحـسن علـى المرجـوة األهـداف تحقیـق بهـدف الحلـول أو البـدائل

  .المنشودة األهداف تحقیق في تسهم فعالة

   یبین عناصر عملیة صنع القرار ) 4-2(والشكل 

  

  

  



 48

  
  عناصر عملیة صنع القرار) 4-2(الشكل 

  :القرارات أنواع 2-2-3

 ویـشیر الرویلـي ، وأنواعهـا تـصنیف القـرارات بموجبهـا یـتم التـي األسـس حـول النظـر وجهـات تباینـت

 : مایليوأنواعهاان من اهم التصنیفات ) 2000 ، الرویلي(

 :شمولها وعموم أهمیتها درجة بحسب القرارات تقسیم – ١

 المنظمـة وجـود مبـرر تمـس التـي سـتراتیجیةالقـرارات اإل األول الحـد یمثـل حـدین وجـود التقـسیم بهذا ویقصد

 تتعلـق بـاإلجراءات والتـي األجـل محـددة اإلداریـة القـرارات الثـاني الحـد  ویمثـل، الرئیـسیة وأهـدافها وكیانهـا

  .التكتیكیة المسائل من وغیرها

 :طبیعتها معیار وفق القرارات تقسیم – ٢

 فإنـه رسـمي كمـسئول دوره فـي إطـار المـدیر یتـصرف فعنـدما شخـصیة وقـرارات نظامیـة قـرارات هنـاك

 أن یمكن القرارات من النوع هذا وفي .للمجتمع والمعروف الرسمي المعلن النظام قواعد إطار في یتصرف

 وتتـضمن ر،قـر الم أحكـام النظـام حـدود فـي قراراتهـا تأخـذ والتـي التالیـة لـإلدارة القـرارات صـنع تتـرك عملیـة

خـالل  مـن تطبیقهـا یـتم والتـي الملزمة العامة القواعد)  Organizational( التنظیمیة  أو النظامیة القرارات
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 فـي وترتیبهـا العمـل وتحدیـد أجهـزة الـصالحیات وتفـویض اللـوائح :ذلـك ومثـال ، األفـراد مـن محـدد عـدد

   .للمؤسسة التنظیمي الهیكل

 باعتبـاره لـیسو  الشخـصیة بـصفته یـصدرها المـدیر التـي القـرارات تلـك بهـا فیقـصد الشخـصیة القـرارات أمـا

  .الشخصیة بتصرفاته المتصلة القرارات أي تلك ، ألتنظیم عن مسؤوًال  شخًصا

 :االقسام التالیة) 1997، مشرقي(ویضیف مشرقي 

 :جدولتها إمكان درجة بحسب القرارات تقسیم – ٣

 هنـاك لككـذ .نوعهـا فـي فریـدة أو أو ممیـزة معینـة حـاالت لیـست فإنهـا ثـم ومـن روتینیـة تعتبر قرارات هناك

ـا لـروتین جـدولتها یمكـن ال قـرارات متماسـكة  أو متـشابهة لیـست موضـوعاتها بـأن تتمیـز لكونهـا معـین وفقً

 وفـق القـرارات تتخـذ حیـث .ظروفهـا وموضـوعها وفـق حـدة علـى حالـة كـل فـي النظـر القـرارات تلك وتستلزم

 .المعین الموقف

 :التأكد درجة من محتواها بحسب القرارات تقسیم – ٤

 منهـا المتوقعـة والنتـائج ، وكاملـة متاحـة ودقیقـة علیهـا المؤسـسة البیانـات تكـون القـرارات لـبعض سبةبالنـ

 لیـست مؤكـدة نتائجهـا فـإن ثـم ومـن عامـة بیانـات عنهـا یتـوافر األخـرى وبعض القرارات ، ومؤكدة مضمونة

 .علیها لحصولا عدم أو النتائج المرجوة على الحصول بإمكان المخاطرة إطار في قراراتها وتؤخذ

 بمـدلول یقـسم الحقیقـة فـي التقـسیم وأن هـذا ، االحتمـاالت أنـسب إطـار في القرارات هذه مثل جدولة ویمكن

مـا  تحـت اآلن یـدرس أصـبح والـذي بصدده القرارات اتخاذ یتطلب الموقف الذي عن المتاحة البیانات نوعیة

  .)التأكد عدم ظروف تحت اضي لالختیارالری المنطق حول أساًسا تدور والتي (لقرارات ا بنظریة یعرف

  :مایلي) 1996، عاشور(كما ویضیف عاشور 
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 :القرارات محل الموضوع بحسب القرارات تقسیم – ٥

 األولویـات ووضـع المـشاكل تحـدد التـي أي القـرارات أجنـدة قـرارات عـن عبـارة القرارات من النوع هذا ویكون

، المقـررة حلـول للمـشاكل إلـى للوصـول المناسبة واألسالیب تلإلجراءا تفضي تكون قرارات قد أیًضا .لبحثها

 وقـد .وكیـف وأیـن ومتى بماذا یقوم من بتحدید تنفیذیة متعلقة تكون قد كما ، تخصصیة قرارات تكون وقد 

 .إنجازها باألهداف المتوقع ومقارنتها تحقیقها تم التي اإلنجازات بقیاس متعلقة قرارات تقویمیة تكون

  :المطلوبة التغییر درجة بحسب راراتالق تقسیم – ٦

ا القرارات من النوع هذا اتخاذ یتم  هـذا تفهـم ویمكـن.علیه المترتبة واآلثار محل القرارات الموقف لطبیعة وفقً

  :هما متقاطعین لبعدین في إطار التقسیم من النوع

 امتـداده علـى یقـع نـهفإ ثـم ومـن یحـدثها القـرارات التـي التـأثیر درجـة البعد هذا ویتبني :األفقي البعد .1

 .جدیدة درجة تغییر إلى من تحدثه ما یتدنى قرارات

 علـى المترتبـة والنتـائج القرارات الموقف موضوع طبیعة تفهم درجة البعد هذا ویتبني :الراسي البعد .2

  .لمتابعتها فهمنا یتعاظم قرارات على امتداده یقع فإنه ثم ومن ، اتخاذه

  القرار صفات 2-2-4

  :یلي ما في إجمالها یمكن صفات بعدة الى ان القرار یتمیز) 1998 ، كنعان(یشیر كنعان 

 ، الخیـرة فـي مجالـه ة بزیاد كفاءته وزیادة وتنمیته القرار لتصویب مجال وجود أي :للترشید القابلیة .1

نما ، بالمائة مائة صائب قرار هناك لیس أنه بمعنى  .الصواب أقرب إلى قرارات هناك وإ

 بعوامـل سـیكولوجیة تتـأثر القـرارات اتخـاذ عملیـة إن :واإلنـسانیة االجتماعیـة وامـلبالع تـأثر القـرار .2

 فـي الـذین یـساهمون األشـخاص جمیـعكـذلك مـن و  ، والمرؤوسـین القـرار متخـذ شخـصیة من نابعة
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 المجتمـع بیئـة هـي أو خارجیـة داخلیـة كانـت سواء القرار بیئة أن كما ، به یتأثرون أو القرار اتخاذ

 .إطاره في نشاطها المنظمةتمارس  الذي

 مـن الماضـي مـستقاة معلومـات علـى بنـاء القـرار اتخـاذ  یـتم :بالمـستقبل بالحاضـر الماضـي امتـداد .3

 .المستقبل في یحدث أن متوقع هو ومما

 فـي اإلعـداد مـشترك جهـد إلـى القـرار اتخـاذ عملیـة تحتـاج :المـشترك االجتمـاعي بـالمجهود  التـأثر .4

 .القرار وتنفیذ وتقییمها وتحلیلها المعلومات وجمع ، والتحضیر

جراءاتها وخطواتها القرارات اتخاذ عملیة تتشابه  حیث :العمومیة .5 ن وإ  وظروف اختلفت مناهجها وإ

 .اتخاذها

 كـان أي سـواء التنظیمـي المـستوى عن النظر بغض القرار اتخاذ على القدرة توفر  تعني :الشمول .6

 .دنیا أو وسطى أو علیا إدارة مدیر

 ، اتخـاذ القـرار عملیـة في إتباعها یتم التي واإلجراءات الخطوات بین فصل هناك  لیس:اراالستمر  .1

 .ومتداخلة ومترابطة مستمرة عملیة فهي

 :القرارات لصنع العملیة الخطوات 2-2-5

ا هنـاك أن )2010 ،Al-Jediah (Al-Jediah وكذلك  ) 2005 ، الخلف (  الخلف یرى ً ا تـشابه بـین  كبیـرً

 تتطـابق وقـد ، المـشكالت حل وبین خطوات اتخاذها القرارات صانع على یجب التي لمراحلا أو الخطوات

 المـشكالت وحـل القـرارات صـنع عملیتـي بـین تكاملیـة عالقـة تكـون هنـاك وبالتـالي األحیـان بعـض فـي

 :كما یلي وهي فرعیتان خطوتان مرحلة ولكل ، أساسیة مراحل ثالثة ویتضمن ذلك

 :وتتضمن تالمعلوما جمع مرحلة – ١

 .والهدف المشكلة تحدید    - 
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 .الممكنة البدائل اقتراح   - 

 :وتتضمن واالختیار المقارنة – ٢

 .وتقویمها البدائل مقارنة   - 

 .المناسب البدیل اختیار   - 

 :وتتضمن والمتابعة والتقویم التنفیذ – ٣

 .اختیاره تم الذي األمر تنفیذ   - 

 .والمتابعة والتقویم التنفیذ رقابة   - 

 التـشخیص ألن ، المراحـل لبقیـة المـشكلة مفتاًحـا تـشخیص مرحلـة) 2001 ، الزهرانـي ( ویعتبـر الزهرانـي

 التـي المـشكلة ماهیـة حـول النظـر وجهـات اتفـاق مـن البـد كـذلك قرار خـاطئ إلى سیؤدي للمشكلة الخاطئ

 المنطقـي التحلیـل علـى لـسالبةبظاللـه ا سیلقي داخلي اختالف أو خارجي نزاع أي وجود ألن . یجب حلها

ذا .التالیة الخطوات في  قد یكونوا بذلك فإنهم بالمشكلة خاص تعریف إلى التوصل المشاركون من تمكن وإ

مـرورًا  علیهـا یمـر هنـاك مـن أن إال المرحلـة هـذه أهمیـة رغـم ولكـن .الحـل بلـوغ نحـو كبیـرة اجتـازوا مـسافة

 أو المـشكلة جوانـب أحـد إغفـال إلـى ذلـك وقـد یـؤدي .حـل إلـى التوصـل بغیـة االسـتعجال بـسبب سـریعاً 

 .المشكلة أعراض معالجة

 محـل المـشكلة تحلیـل" بأن  )  1988، السلطان(  السلطان فیرى ، المشكلة تحلیل بمرحلة یتعلق فیما أما

األخطـاء  وتقلیـل ، الثـروات اسـتهالك ترشـید فـي أساسـي عامـل یعتبـر علـى طبیعتهـا والتعـرف القـرارات

 مـن لنـا فالبد المرحلة لهذه الدقة والسالمة نتحرى ولكي ، " القرارات صنع عملیة عن تنجم التي رواألخطا

 :التالیة الخطوات إتباع

 :وتبویبها المشكلة تصنیف – ١
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 .لمواجهتها الحل األمثل ونوعیة ، تعقدها ومدى ، وحجمها ، وطبیعتها ، نوعها تحدید أي

 :ومصادرها تحلیلها ادالمر  والبیانات المعلومات تحدید – ٢

 الحـصول یـتم وأن ، وشـاملة محایـدة وحیویـة أو ومختـصرة ودقیقـة كافیـة المعلومـات هـذه تكـون أن بـد وال

 .بها موثوق مصادر تكون من وأن المناسب الوقت في علیها

 :البدائل عن البحث مرحلة – ٣

 مـن المرحلـة هـذه وتعـد ، متعـددة نقـد تكـو  والتـي للمـشكلة الممكنـة الحلـول إیجـاد  فـي المرحلـة هذه وتتمثل

مـشكلة  لحـل فعـال قـرار أي اتخـاذ ألن البـدائل تـوفر مـن البـد الحلـول وقبـل إیجـاد والدقیقـة الـصعبة المراحـل

 .أمامه حل اختیار أول إلى لقرار ا صانع یلجأ ال حتى المتاحة البدائل إیجاد یتطلب معینة

 :البدائل تقییم مرحلة – ٤

 ومتخـذه لقـرار ا صـانع یمتلكهـا التـي الـدقیق للمهـارات المحك تمثل ألنها كبیرة همیةأ المرحلة هذه وتكتسب

 .وشخصیة موضوعیة احتماالت من القرار متخذ یملكه ما صعبة وتظهر فكریة مرحلة وهي

 :القرار تنفیذ متابعة مرحلة – ٥

لمام معرفة على تنفیذ القرار إلیهم الموكل األفراد یكون أن لقرار ا تنفیذ عملیة تتطلب  الالزمـة بالخطوات وإ

األهـداف  تحقیـق نحـو ویـسیر المطلوبـة بالـصورة یـسیر التنفیـذ بـأن التأكـد حتـى یـتم ومتابعتـه  لقـرار ا لتنفیـذ

 .المرجوة

مـن  مجموعـة هنـاك اإلمكـان بقـدر بنجـاح القـرار تنفیـذ یـتم الـى انـه كـي) 1988، الـسلطان(ویـشیر الـسلطان

  :وهي إتباعها من البد الخطوات

 .إلیه الموكلة المهمة علیه معرفة یجب فرد كل أن من التأكد .1

 .التنفیذ طوال عملیة المحددة بالخطوات الجمیع یلتزم أن  .2
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 .الالزمة البیانات كافة جمع سوف یتم أنه من التأكد ، والرقابة للمتابعة نظام وضع یتم أن  .3

ا  .4  تحـدث أن یمكـن التـي لمـشكالتا كافـة لمواجهـة ) خطـط الطـوارئ ( البدیلـة الخطط تحدید وأخیرً

  .المشاكل هذه لتفادي عمله وما یمكن المستقبل في

 إیجـاد علـى األول المقـام فـي القـرارات تعتمـد صـنع عملیـة أن إلـى الـسابقة التعـاریف مـن الباحـث ویخلـص

   .لقرار ا موضوع المشكلة أفضلها لمواجهة اختیار یتم البدائل من مجموعة

اإلجـراءات  جمیـع یـشمل لقـرار ا  صـنع مفهـوم أن هـو الباحـث یعتمـد علیـه الـذي اإلجرائـي التعریـف أمـا

 غیـر أو مباشـرة بـصورة تـؤثر والتـي اإلداریـة القیـادات تتخـذها التـي والطارئـة منهـا الروتینیـة والـسیاسات

  .وبیئة عملها وموظفیها المنظمة على مباشرة

 :القرارات صنع عملیة في المؤثرة العوامل 2-2-6

 صـنع عملیـة بهـا تتـأثر التـي المتـشابكة مـن العوامـل مجموعـة هنـاك أن ) 2005 ، الخلـف(الخلـف  یـرى

 :إلى یمكن تقسیمها والتي القرارات

 یـصنع الـذي للـشخص النفـسي واالجتمـاعي بـالتكوین المتعلقـة والعوامـل الشخـصیة العوامـل  - 1

 .القرارات

 .إطارها في القرارات ذیتم اتخا التي االجتماعیة البیئة تصف التي االجتماعیة العوامل - 2

 األفـراد تحكـم لتـي ا والتقالیـد األسـالیب والعـادات تـصف التـي الثقافیـة أو الحـضاریة العوامـل - 3

 .مجتمع معین في تصرفاتهم في والجماعات

القـرارات  صـنع عملیـة فـي تـؤثر العوامـل مـن مجموعـة هنـاك  انـه إلـى) 2000، الرویلـي(ویـشیر الرویلـي 

  :اآلتي في العوامل هذه وتتمثل  ، القرارات صانعي سلوك في وتتدخل واتخاذها
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 :السیاسي العامل -١

 أو ، لقـرار ا صـانعي حریـة علـى النظـام الـسیاسي یفرضـها التـي القیـود بمـدى القـرارات صـنع عملیـة تتـأثر

 توجیه

ا أو یأتي حتى القرار ـ والـسیاسة اإلدارة بـین االرتبـاط یعـد كمـا .النظـام فلـسفة مـع یكـون متـسقً  ا لإلنجـازدافعً

 یكـون الـسیاسیة  القیـادة ومـساندة یتمتـع بثقـة الـذي المـدیر فـإن وبالتـالي االبتكـار مـع لقـرار ا اتخـاذ وحـسن

نجـاًزا انطالقـا أكثـر  هـو اهتمامـه جـل ویكـون مـسئولیته وتحمـل الـصعب لقـرار ا اسـتعداًدا التخـاذ وأكثـر وإ

 .فیه التشكیك أو منه النیل یخشى وال المنشود تحقیق الهدف

 :االقتصادي العامل -٢

 االقتـصادیة المـستویات إلـى الـسائد إضـافة االقتـصادي االتجـاه مـع منـسجمة القـرارات تكـون أن البـد وهنـا

وتقویمهـا  البـدائل تنمیـة أن حیـث الالزمـة اإلعتمادات توفیر على صنع القرارات عملیة تعتمد كذلك السائدة 

 .حددةم مالیة اعتمادات إلى أساًسا تحتاج وتنفیذها

 :االجتماعیة العوامل -٣

 وأفـراد لقـرار ا صـانع بـین التـأثیر المتبـادل أو ، القـرارات صـنع فیهـا یـتم التـي االجتماعیـة البیئـة بهـا یقـصد

 :االجتماعیة العوامل هذه ومن الرسمیة وغیر منها الرسمیة ، االجتماعیة األخرى والتنظیمات المنظمة

 فعالـة تكـون لـن اتخاذهـا یـتم القـرارات التـي أن القـرارات واصـانع یـدرك أن البد :المرؤوسین عامل   ) أ 

نمـا، القـرارات لـصانع فقـط تـابعین لیسوا المرؤوسین فهؤالء لدى المرؤوسین مقبولة كانت إذا إال   وإ

 .القرارات صانع بها یتمتع التي السلطة نطاق أیًضا یحددون
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االقـرا صـنع عملیـة یتـولى أو یقـوم الـذي الـشخص یعتبـر :الـزمالء  )ب   تمثـل مجموعـة فـي رات عـضوً

ـا والمعتقـدات القـیم إلـى مـستنًدا لقـرار ا یكـن إذا لـم وبالتـالي ، المنظمـة فـي اإلداریـة الهیئـة  ومراعیً

 .بمشكالت سیواجه فإنه لمصالح الزمالء

 فـي الیقـین ودرجـة تواجهه وبالمنافسة التي ، المتاح بالوقت القرارات صانع یتأثر :الخارجیة البیئة   )ج 

 .النتائج أفضل   تحقیق

 دراسـة عملیـة یتولـون الـذین  فهـم، الفنیـة والمهـارات بـالخبرة هـؤالء یتمیـز :والمستـشارون الخبـراء  ) د 

جـراء المـشكالت  منهـا فـي یـستفاد أن یمكـن التـي والمعلومـات البیانـات وجمـع البحـوث والتجـارب وإ

 التـي اآلراء وطـرح المـشورة بتقـدیم الـذین یقومـون هـم والمستـشارون الخبراء فهؤالء ، القرارات اتخاذ

 .رفضها أو بها األخذ في وله الحق القرار متخذ تفید

 الخاصـة اإلدارة نطـاق إدخـالهم فـي للمـدیر الـذین المرؤوسـین عـدد بـه یقـصد :اإلشـراف نطـاق) هــ

العمـل  أداء فـي العالقـة هـذه توظیـف یمكـن وكیـف المـدیر ومرؤوسـیه بـین المباشـرة العالقـة ومـدى ، بـه

 المـدیر بـین التفـاهم سـرعة یزیـد مـن أو یـساعد اإلشـراف نطـاق ضـیق فـإن وبالتـالي .لـةفاع بـصورة

 .القرار صناعة إلى سرعة یؤدي الذي األمر ومرؤوسیه

 :الشخصیة واألحكام القیم عامل -٤

 والتي ، واالستمراریة الثبات من بدرجة عالیة تتمتع التي االجتماعیة العالقات من االجتماعي البناء یتألف

القواعـد  عـن عبـارة بأنـه االجتمـاعي النظـام  یعـرف كـذلك .الـنظم االجتماعیـة هـي وحـدات فـي تبلـورت

 .التطبیـق حیـز إلـى النظـام قواعـد ومعـاییر إخـراج تتـضمن التـي االجتماعیـة والقـیم والمعتقـدات والمعـاییر

االجتماعیـة  القـیم نـسق نإ بل االجتماعي للنظام األساسیة من المكونات والقیم المعتقدات تعتبر علیه وبناء

  .ونسیجه االجتماعي البناء جوهر یعتبر والمعتقدات
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 :القرارات  جودة2-2-7

 المعلومـات المتاحـة تـوافر مـدى علـى تتوقـف اإلداریـة المـستویات قبـل مـن تتخـذ التـي القـرارات جـودة إن

 تقیـیم القـرارات األول لالمـدخ ، مـدخلین علـى بنـاءا القـرارات جـودة علـى الحكـم یـتم وعـادة ، القـرار لمتخذي

 النتائج فإذا كانت ، العملیة الناحیة من وقبوال وضوحا المداخل أكثر وهو ، علیه المترتبة النتائج ضوء في

 خاللهـا یـتم التـي الزمنیـة الفترة االعتبار بعین األخذ مع ، صحیحاً  القرار اعتبر مقبولة القرار على المترتبة

 نتـائج إلـى تـؤدي  ولكـن، قـصیرة زمنیـة فتـرة فـي مرغوبـة نتـائج الـى قراراتال بعض تؤدي وقد ، القرار تقییم

  .الطویل المدى على مرغوبة غیر

 عنـد تـوافرت التـي الظـروف ضـوء فـي اتخـذ قـرار أفـضل القـرارات تحدیـد لتقیـیم فیتـضمن الثاني المدخل أما

 ظـل فـي تقییمهـا یـتم التـي رارالقـ متخـذي مهـارات االعتبار في بأن یأخذ المدخل هذا ویتمیز ، القرار صنع

  .وموارد من معلومات توفر وما ، القرار موضوع الحال

 الحـصول یـتم حتـى االعتبـار بعـین أخـذها یجـب التـي  الى بعض النقـاط)1997، الراوي  (ویشیر الراوي .

 :هي أمثل قرار على

 .القرار موضوع المشكلة تالئم التي المتعددة لألهداف دقیق واضح تفهم 1-

 .القرار ولموضوع المختلفة وجوانبها ، للمشكلة ودقیق وشامل محدد عریفت 2-

كـل  اختیـار علـى یترتـب مـا تقـدیر فـي علیهـا االعتمـاد یمكـن وبطریقـة ، الممكنـة بالبـدائل كاملـة معرفـة 3-

 .بدیل

 .تحقیقها في المرغوب واألهداف ، بدیل كل نتائج بین العالقة تحدید 4-

  ).للمشكلة األمثل الحل تحقق التي البدائل بین ارلالختی الكاملة الحریة 5-
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 :القرارات صنع عملیة تعترض التي  الصعوبات2-2-8

 المقـدرة المنظمـة تقیـیم مـن دائمـا مطلـوب فإنه وعلیه ، القرار متخذي مهام في كبیرا دورا تلعب القرارات إن

 كافـة تـوفیر  وضـرورة، المجـال هـذا فـي مهـاراتهم تنمیـة فـي االسـتمرار إلـى باإلضـافة القـرار متخـذي لـدى

 هـدف إلـى الـى الوصـول تهـدف التـي الـسلیمة القـرارات اتخـاذ علـى تـساعد التـي والعوامـل الـضروریات

 .القرارات متخذي تواجه التي الصعوبات كل تذلیل یتم وبذلك ، المنظمة

   :یلي ما تالقرارا صنع بعملیة المتعلقة الصعوبات أهم  أن إلى  )1997، الراوي( الراوي ویشیر

 یكـون هنـاك قـد عدیـدة مواقـف فـي ولكـن ، المعروضـة للمـشكلة صحیح أو ، سلیم واحد حل وجود ندرة 1-

   .الموضوع تفصیل لمقیاس وموفقا ، مقبوال یكون أن یمكن حل من أكثر

 .مناسبة وبطریقة ، المناسب الوقت في تنفیذها عند للمسئولین القرارات توصیل عدم 2-

 .التنفیذیة المستویات في العاملین على فرضها حالة في راتالقرا مناهضة 3-

 .القرار صنع عملیة خالل من تتحقق أن یمكن التي األهداف تحدید على القدرة عدم 4-

 .المنظمة بها تعمل التي ، البیئة في المتوقعة البدائل وعیوب مزایا على التعرف صعوبة 5-

ویـضاف  ، التنفیذیـة العوامـل بعـض تـأثیر تحـت وقوعـه أو ، القـرار متخـذ بشخـصیة تتعلـق صـعوبات 6-

 .والجسدیة والعقلیة العلمیة وقدراته وخبراته ذكاءه درجة ذلك إلى

 .القرارات صنع من والخوف المعلومات نقص 7-

المـشاكل  حـل علـى قراراتـه تنـصب أن إلـى یـؤدي ممـا ، بدقـة وتحدیـدها للمـشكلة المـدیر إدراك عـدم 8-

  .الحقیقة المشكلة إلى التعرض وعدم ، كلةالمش هذه من الفرعیة
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  المبحث الثالث

  القرارات صنع عملیة في اإلداریةدور نظم المعلومات 

 

   مقدمة2-3-1

   وصنع القراراإلداریة نظم المعلومات 2-3-2

  اإلداریة انواع التقاریر التي تنتجها نظم المعلومات 2-3-3
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   مقدمة2-3-1

 ونقطـة االنطـالق بالنـسبة لجمیـع األنـشطة واألعمـال التـي اإلداریـةوهر عملیـة القیـادة یمثل صنع القرارات ج

 وتــزداد أهمیــة القــرار اإلداري كلمــا ،  وتلــك التــي تتعلــق بتفاعالتــه مــع البیئــة المحیطــة، تــتم داخــل المؤســسة

 ،  الطویـــلجـــلاأل إلـــىارتـــبط بناحیـــة مـــن النـــواحي الحیویـــة التـــي تـــؤثر علـــى أداء المؤســـسة او امتـــد تـــأثیره 

 تغییـرات جوهریـة علـى إجـراء تنـاول أو ، ویصعب اتخاذ هذا القرار كلما تناول جزءًا كبیرًا من موارد التنظـیم

 أو تعقــــــدت وتــــــشعبت أنــــــشطة هــــــذا التنظــــــیم وتكثفــــــت ، أي سیاســــــات اإلدارة التــــــشغیلیة او اإلســــــتراتیجیة

  ) 2005 ، السعودي( .یةاالتصاالت وازدادت درجة التغییر في بیئته الداخلیة والخارج

 وخاصـة اإلداریـة فقـد حرصـت نظـم المعلومـات اإلداریـة القـرار یمثـل العمـود الفقـري للوظیفـة صنعولما كان 

ــــ ــــى اســــتخدام الحاســــوبيالت ــــى مــــساندة المــــدیر فــــي اتخــــاذ القــــرارات المختلفــــة فیمــــا یتعلــــق ،  تقــــوم عل  عل

 تحلیلهـا وقتـًا طـویًال او مجهـودًا كبیـرًا او تكلفـة بالمشكالت التي یستعصي اإللمام بكامـل جوانبهـا او یتطلـب

  .مرتفعة

 في السابق تعتمد على المعرفة الشخصیة المكتسبة من قبل المدراء نتیجة لخبرتهم اإلدارةلقد كانت 

 ونظرًا للتقلبات ،  دون استخدام منهج علمي في حل المشاكل التي تواجههم،  القراراتصنعوقدرتهم على 

 من الصعب على أصبح ، ) االقتصادي ، ....، أالجتماعي ، السیاسي( العام للمؤسسة السریعة للمحیط

 وذلك لعدم دقتها ، اإلداریة والقرارات األحكام إصدار االعتماد على الخبرة الشخصیة فقط في اإلدارة

 معالجتها  علمیة للقیام بجمع البیانات ومن ثموأسالیب البحث عن طریق إلى أدى وهذا بدوره ، ومالئمتها

.          القرار السلیمبإیجاد والعمل على حلها األهدافبغرض الحصول على المعلومات الدقیقة الالزمة لتحقیق 

  ) 2002لمغربي ا(
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   وصنع القراراإلداریة  نظم المعلومات 2-3-2

   فیها اإلداریة مراحل صنع القرارات ودور نظم المعلومات :اوالً 

الهـدف االساسـي مـن نظـام المعلومـات ان ) 2000، سـلطان(كذلك سـلطان و ) 1997 ، أیوب (تشیر ایوب

 لـذلك فـان التعـرف علـى مراحـل صـنع القـرار سـوف تظهـر لنـا ، هو خدمـة عملیـة صـنع القـرار فـي المنظمـة

   :الدور الذي یمكن ان تلعبه نظم المعلومات في كل مرحلة

   :)مرحلة االستخبار(المرحلة االولى  -

  :لمعلومات في هذه المرحلة في النقاط التالیةیمكن أجمال دور نظم ا

 توفر قاعدة البیانات معلومات تساعد على التعرف على المشكالت واكتشاف فرص  الحل. 

 تساعد نظم دعم القرار في الحل من خالل قدرتها على بناء النماذج وتحلیلها. 

 ظهـــارها تـــساعد الـــنظم الخبیـــرة فـــي عملیـــة تـــصنیف المـــشكلة مـــن خـــالل تحدیـــدها وتـــصنیف  مـــدى وإ

 .خطورتها

  :)مرحلة تصمیم النموذج (المرحلة الثانیة  -

 معیـار علـى و ، المـشكلة لحـل الممكنـة علـى البـدائل التعـرف ضـرورة فـي المعلومـات نظـم دور یـتلخص

العدیـد مـن النمـاذج الریاضـیة والكمیـة التـي تـساعد  لهـا تـوفر أن یمكـن القـرار دعـم نظـم فـإن بینهـا المفاضلة

 للمـشكالت بالنـسبة الحـل بـدائل إظهـار لهـا یمكـن الخبیـرة النظم أن كما ، الحلول مختلف على في التعرف

  .بنتائج تطبیق هذه البدائل التنبؤ عملیات إجراء في أیضا تساهم و المعقدة

  :)مرحلة البحث واالختیار (المرحلة الثالثة  -

 الكمیة و الریاضیة النماذج توفر ولكن ، القرار بصنع تقوم ال المرحلة هذه في المعلومات نظم إن

 دعـم نظـم تـساهم و ، مـسبقا لمعـاییر محـددة وفقا تقییمها و الممكنة الحلول تحدید في تساهم التي
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 اختبـار یمكـن الـنظم هـذه فعـن طریـق ، للبـدائل الكمـي التقیـیم عملیـات إجـراءات طریـق عـن القـرار

  .المشكلة لحل الممكنة السیناریوهات

  :)رحلة التطبیق م(المرحلة الرابعة  -

 و ، بتنفیـذه سـتقوم التـي األطـراف المـشاركة وخاصـة األطـراف إقنـاع عملیـة یستلزم القرار تنفیذ إن

  .المعلومات كلما سهل االقتناع بها نظم مخرجات على بالقرار اإلقناع عملیة تحتاج

 . العالقة بین مراحل صنع القرار ونظم المعلومات:ثانیاً 

 و المعلومات نظم باستخدام القرار صنع مراحل تدعیم و تحسین یمكنانه ) 1997 ، الراوي(یشیر الراوي 

 :خالل من ذلك

 و كمـا تحلیلهـا إمكانیـة و المعلومـات تـوفیر خـالل مـن المـشاركین بـین االتـصال عملیـة تـسهیل 

 .نوعا

 .القرار صنع سرعة على تساعد بالتالي و الوقت تقلیل  و الجهد ریتوف -

  

  

  

  

  

  اإلداریة  العالقة بین مراحل صنع القرار ونظم المعلومات  )5-2(الشكل 

  

  

 مرحلة االستخبار

  تصمیم النموذج

 البحث واالختیار

 التطبیق

TPS   MIS 

DSS 

DSS 

DSS 
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  .اإلداریة التقاریر التي تنتجها نظم المعلومات أنواع  2-3-3

  اإلداریـة العملیـة دعـم و تـسهیل فـي والتـي تـساهم  اإلداریـة المعلومـات مـن النـشاطات الرئیـسیة لـنظم 

 إلــى اإلداریــةیمكــن تقــسیم التقــاریر انــه ) 1990، مكلیــود(یــشیر مكلیــود و  ، اإلداریــةهــي انــشاء التقــاریر 

   :أربعة أنواع كالتالي

  :التقاریر المجدولة  )  أ

 تـصمیم خـالل توقعهـا المعلومـات والتـي تـم مـن المنظمـة احتیاجـات لتـوفیر دوریـة بصورة التقاریر تلك تنتج

 التنظیمـي الهیكـل يفـ إلـى األعلـى صـعدنا كلمـا التقـاریر تلـك قیمـة تتـضاءل و ، اإلداریـة المعلومـات نظـم

  .األنشطةلبعض  محددة بأغراض للوفاء میكانیكیة بطریقة إعدادها و روتینیتها بسبب

  :التقاریر غیر المجدولة  )  ب

 مـن المتوقعـة غیـر بالحاجـات تعـد للوفـاء أنهـا حیـث المـستخدم بواسـطة طلبهـا عنـد التقـاریر تلـك إنتـاج یـتم

 و المعلومـات مـن احتیاجاتـه علـى تحدیـد المـستفید ةقـدر  علـى التقـاریر تلـك نجـاح یتوقـف و ، المعلومـات

 المعلومـات من باالحتیاجات في الوفاء التقاریر تلك فشل ثم فإن من و ، علیها لحصوله المناسب التوقیت

  .األولى بالدرجة التقاریر تلك مستخدم مسؤولیة هو

   :التقاریر االستثنائیة) ج

 أي أن یالحـظ  و.حـاالت غیـر متوقعـة أو ظـروف تطلبهـا اتتهدف التقاریر االستثنائیة الـى تقـدیم  معلومـ

برنـامج للحـصول علـى تلـك التقـاریر وهـو مـا  إعـداد یـتم لـذلك، التقـاریر تلك إلنتاج معد غیر معلومات نظام

 فـي أنـه حیـث الظـروف تلـك لمواجهـة نظـام المعلومـات یـصمم أن یجـب لـذلك ، طویلـة زمنیـة یستغرق فتـرة

تلـك التقـاریر فـي الوقـت المناسـب الـى حـدوث خـسائر  علـى المـدیر ولحـص عـدم یـؤدي األحیـان بعـض

  .ضخمة للمؤسسة
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  :التقاریر التفصیلیة) د

 المعلومـات كـل تلـك التقـاریر تقـدم حیـث ، التـشغیلیة المـستویات فـي تـستخدم التـي التقـاریر تلـك هـي و

إال انـه مـن النـادر ان یحتـاج  مـادائ التقـاریر تلـك تنـتج اإلداریـة المعلومـات نظـم أن مـن بـالرغم و ، المتاحـة

  .الیها المدیرون في المستویات العلیا الیها

   :وظائف التقاریر

 .نشر المعلومات - 1

 .المساعدة على االتصال بین النظم الفرعیة للمنظمة - 2

 .رقابة األداء والتنفیذ الیومي للمخطط - 3

 كمـا تـشیر ایـوب التـالي والنحـ علـى الفرعیـة الـنظم بین الربط و الرقابة و التنسیق عملیة في تساهم - 4

  :)1997، ایوب(

 طبیعـة المهمـة لتوصـل وسـیلة دائمـا هـي التقـاریر و ، االتـصال وظیفـة التنـسیق  یتـضمن:التنـسیق 

 و البـضائع فیهـا تـوزع التـي الجهـات و تـستخدم أن یجـب التـي الخامـات و تـؤدي أن التـي یجـب

 .غیرها

مـن  التخطـیط تطبیـق تعلیمـات لتحـول األسفل إلى األعلى من التنظیم في التنسیق تقاریر تنساب و

  .المستویات العلیا إلى المستویات األقل في اإلدارة

 الرقابة:  

 مقارنـة االداء الفعلـي  تـتم حیـث أعلـى إلـى التقـاریر تـدفق خـالل مـن الرقابـة تـساعد التقـاریر فـي وظیفـة

  .المعاییر السابق وضعها أثناء التخطیط
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 التنبـؤ تتطلـب التـي فـالخطط ، التخطیط لوظیفة معاونا مازال كان إن و ودمحد استخدام  للتقریر:التخطیط

  . سابقةتقاریر في المسجلة التاریخیة البیانات من أساس على مبنیة تكون ما دائما بالمستقبل
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  لمبحث الرابعا

  والتعلیم التربیة وزارة في المستخدمة المعلومات نظم

 العالي الفلسطینیة

 

   نبذة عن الوزارة 2-4-1

 الوزارة بها تقوم التي والمهام  الوظائف2-4-2

  والتنظیمیة في الوزارة اإلداریة المستویات 2-4-3

 والتعلیم التربیة وزارة في المستخدمة المعلومات  نظم2-4-4
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  -:نبذة عن الوزارة 2-4-1

 تـــشكلت وزارة التربیـــة ، 1994طین عـــام  مهـــام التعلـــیم فـــي فلـــس، بعـــد تـــسلم الـــسلطة الوطنیـــة الفلـــسطینیة

 أنیطـت صـالحیات التعلـیم العـالي بـوزارة جدیـدة حملـت اسـم وزارة التعلـیم 1996 وفـي عـام ، والتعلیم العالي

 وفـي تعــدیل وزاري علــى  . فیمــا ظلــت الـوزارة األم تحمــل اسـم وزارة التربیــة والتعلــیم، العـالي والبحــث العلمـي

 تـم إعـادة دمـج الـوزارتین فـي وزارة واحـدة حملـت اسـم وزارة التربیـة والتعلــیم 2002الحكومـة الفلـسطینیة عـام 

   .العالي

 علـى النهـوض ، 1994 منذ تولیها قیادة دفة التعلیم عـام ، ألفلسطینیةحرصت وزارة التربیة والتعلیم العالي 

 فقـد تحملـت عبئـًا  ، وسـط ظـروف سیاسـیة صـعبة،  وبذلت جهـودًا كبیـرة فـي هـذا المجـال، ألتربویةبالعملیة 

فهـا االحـتالل اإلسـرائیلي،  وبنیة تربویة شـبه مـدمرة،  وورثت تركة ثقیلة، كبیراً   وأخـذت علـى عاتقهـا أن ، خّل

  )2011-12-1 تاریخ االطالع ، www.mohe.gov.ps(.  ووضعت ذلك نصب عینیها هدفًا للتحقیق، تنجح

 ، لنهـــوض بـــالتعلیم الفلـــسطیني وتـــوفیره للجمیـــعكمـــا قامـــت الـــوزارة  بتطبیـــق خطـــة خمـــسیة تطویریـــة شـــاملة ل

 األمر الذي یجعلنـا فـي سـباق متـسارع لبنـاء المزیـد والعدیـد ، وتحمل عبء التزاید الحاصل في عدد الموالید

  . من المدارس لحل المشاكل الناتجة عن االكتظاظ في الصفوف الدراسیة

 فـي قطـاعي التعلـیم ، تطـویره فـي مختلـف مراحلـهتتولى الـوزارة مـسؤولیة اإلشـراف علـى التعلـیم الفلـسطیني و 

 وكــذلك تحــسین ،  وتــسعى لتــوفیر فــرص االلتحــاق لجمیــع مــن هــم فــي ســن التعلــیم .العــام والتعلــیم العــالي

 وكــذلك تنمیــة القــوى البــشریة  .نوعیــة وجــودة التعلــیم والــتعلم لالرتقــاء بــه بمــا یــتالءم مــع مــستجدات العــصر
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 والقــادر علــى القیــام بواجباتــه ،  مــن أجــل إعــداد المــواطن الفلــسطیني المؤهــل، العاملـة فــي القطــاع التعلیمــي

  )2008، االدارة العامة للتخطیط، وزارة التربیة والتعلیم(. بكفاءة واقتدار

 ومــدى أهمیــة تحقیــق معــاییر الجــودة ، وألن الـوزارة تــدرك مــدى أهمیــة تطــویر التعلــیم العــام وتحــسین نوعیتــه

 لخلــق قاعــدة تربویــة قــادرة ،  فقــد عملــت جاهــدة لتــدریب المعلمــین وتــأهیلهم، لجــامعيفیمــا یتعلــق بــالتعلیم ا

 عـصر المعلومـات المتـسارعة والتكنولوجیـا ، على األخذ بید أطفـال فلـسطین نحـو مجریـات العـصر الحـدیث

 وتــم ربــط بعــض هــذه المــدارس بــشبكة المعلومــات ،  فعملــت علــى إدخــال الحاســوب الــى المــدارس، الحدیثــة

  ".االنترنت"المیة الع

 :الوزارة بها تقوم التي والمهام الوظائف 2-4-2

 دارتها ، للوزارة التابعة الحكومیة التعلیمیة المؤسسات إنشاء  ومستویاتها أنواعها اختالف على وإ

 .لها الالزمة التعلیمیة والمواد ، المؤهلة البشریة الكوادر وتوفیر

 ا وتوزیعها ، ةالحكومی ةالتعلیمی للمؤسسة الصالحة األبنیة توفیر  السیاسة مع ینسجم توزیعً

 .الخاصة التعلیمیة

 جمیع في النشاط هذا شئون وتنظیم ، التعلیمیة المؤسسات في للطلبة النشاط أوجه تشجیع 

 .واالجتماعیة ، والثقافیة، والفنیة ، والكشفیة ، الریاضیة میادینه

 توافرها حسن على واإلشراف ، الحكومیة یمیةالتعل المؤسسات في الوقائیة الصحیة الرعایة توفیر 

 .الخاصة التعلیمیة المؤسسات في

 صدار ، والعلمي ، الثقافي النشاط تشجیع في اإلسهام  وسائل واستخدام ، التربویة المطبوعات وإ

 .التربویة األهداف تحقیق في تسهم التي المختلفة االتصال
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 وتحسینها بویةالتر  العملیة تطویر لغایات العلمي البحث تشجیع. 

 والدولیة العربیة البالد وسائر فلسطین دولة بین التربویة الروابط تعزیز. 

 لجمیع  االستقرار لتأمین الالزمة والوسائل ،  االمكاناتوتوفیر ، الكبار تعلیم مراكز إنشاء

یجاد ، الوزارة في العاملین  .األهداف تحقیق على تساعد التي والحوافز والعوامل ، الظروف وإ

  المحلي والمجتمع ، الوزارة بین قة العال تعزیز. 

  )2008 ، غزة ، العامة للعالقات العامة اإلدارة ، والتعلیم التربیة وزارة منشورات(

 -: والتنظیمیة في الوزارةاإلداریةالمستویات  2-4-3

 :والتعلیم التربیة لوزارة اإلداریة  المستویات2-4-3-1

 األقـسام إلـى تنقـسم العـالي والتعلـیم التربیـة لـوزارة اإلداریـة المـستویات ان الـى) 2004، الـسید (دیـشیر الـسی

 :التالیة

  محافظـات فـي التعلـیم شـئون إدارة تتـولى والتـي العـالي والتعلـیم التربیـة وزارة ویمثـل  :األول المـستوى 1-

  .الوطن في الضفة الغربیة وقطاع غزة

 األقـالیم مـستوى علـى التعلـیم إدارة تتـولى التـي التعلـیمو  التربیـة مـدیریات ویمثـل  :الثـاني المـستوى 2-

 .والمحافظات حیث یعهد به لمدیریات التربیة والتعلیم في الضفة الغربیة وقطاع غزة

والقـرى  المـدن فـي تنتـشر التـي و)الحكومیـة المـدارس(المدرسـیة  الوحـدات ویمثـل  :الثالـث المـستوى 3-

  .ات تحت إشراف المدیری والمخیمات والبلدات

  -: المستویات التنظیمیة2-4-3-2

یمكـــن تقـــسیم التنظـــیم اإلداري فـــي وزارة التربیـــة والتعلـــیم حـــسب الـــى انـــه ) 2001، عابـــدین(یـــشیر عابـــدین 

  : أقسام رئیسیة على النحو التاليةالتصنیف الهیكلي إلى ثالث
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 :اإلدارة العلیا .1

والـــوكالء ،  ووكیــل الــوزارة،  والتعلــیموتتمثــل فــي وزیــر التربیــة، تعتبــر قمــة الهــرم التنظیمــي بــالوزارة

  .المساعدون

،  ویمثـل المـستوى التنفیـذي األعلـى فـي الـسلطة الفلـسطینیة فیمـا یخـتص بـشؤون التعلـیم:الوزیر  - أ

 ویـــرتبط بمكتـــب الـــوزیر كـــال مـــن ، وهـــو أعلـــى ســـلطة تنفیذیـــة فـــي هیكـــل وزارة التربیـــة والتعلـــیم

 ، مستـــشارین والمـــساعدین ولجنـــة المنـــاهجمجلـــس التعلـــیم ومجلـــس البحـــث العلمـــي باإلضـــافة لل

 . وصندوق اإلقراض، وهیئة االعتماد والجودة

فـي اإلدارة العلیـا وینـوب عـن الـوزیر فـي غیابـه وتـرتبط بـه الثاني ویمثل المستوى  :وكیل الوزارة  -   ب

 ویلحـق بـه أیـضا مكتــب الوكیـل ولجنـة التربیـة ولجنــة ، اإلدارة العامـة للعالقـات الدولیـة والعامــة

كمــا یــشرف وكیــل الـــوزارة ، باإلضــافة إلــى لجــان أخــرى مؤقتــة، متحانــات وهــي لجــان دائمــةاال

مباشرة على مركز الحاسوب ومركز القیـاس والتقـویم ومركـز المنـاهج ومركـز الـصحة المدرسـیة 

 .كما یتبعه تنظیما الدیوان والدائرة القانونیة

 لـشؤون التعلـیم العـام فـي الـضفة  اثنان وكـیالن مـساعدان،  وعددهم ثالثة:الوكالء المساعدون  -   ت

 والثالـث ، الغربیة وقطاع غـزة ویـشرفان علـى مـدیریات التربیـة والتعلـیم حـسب التوزیـع الجغرافـي

 .وكیــل مــساعد لــشؤون التعلــیم یــشرف علــى مؤســسات التعلــیم فــي الــضفة الغربیــة وقطــاع غــزة

 العامـــة بالتنـــاوب بـــین ویراعـــي التكامـــل والتنـــسیق فـــي توزیـــع المـــوظفین القیـــادیین فـــي اإلدارات

 .الضفة وغزة
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  :اإلدارة الوسطى. 2

تتمثــــل اإلدارة الوســــطى فـــــي وزارة التربیــــة والتعلـــــیم بــــاإلدارات العامـــــة والتــــي تتـــــولى مهــــام ترجمـــــة   

السیاسات العامة الـصادرة عـن اإلدارة العلیـا إلـى خطـط تنفیذیـة تحدیـد اإلجـراءات والجـداول الزمنیـة الالزمـة 

 وذلـــك بالتعــاون المتواصـــل مــع أقــسام مـــدیریات التربیــة والتعلـــیم ، ط وتحدیــد اإلمكانیــاتالنجــاز هــذه الخطـــ

  )1999، ابو هنطش(.حیث تمثل كل إدارة عامة بقسم یتولى تنفیذ التعلیمات وتطبیق الخطط

  :اإلدارة التنفیذیة.3

ربیـــة والتعلـــیم تـــشمل مـــدیریات التان االدارة التنفیذیـــة فـــي الـــوزارة ) 2001، عابـــدین(یـــشیر عابـــدین   

 وتزویــد اإلدارات العامـــة بتغذیـــة مرتــدة حـــول ظـــروف ، والتــي بـــدورها تتـــولى تطبیــق التعلیمـــات واإلجـــراءات

 ویوجــد بكــل مدیریــة قــسما یمثــل اإلدارة ،  وســنویة،  مــن خــالل تقــاریر شــهریة وربــع ونــصف ســنویة، العمــل

لتعلیمــات واللــوائح مــن اإلدارة العامــة وتــشرف  ویعــد بمثابــة وحــدة تنفیذیــة تتلقــى ا، ةالعامــة المختــصة بــالوزار 

  .على سالمة تنفیذها في المدیریات والمدارس التابعة لها

 ومتابعــة المــدارس ، وتعتبــر المهمــة الرئیــسیة لمــدیریات التعلــیم متابعــة عمــل الجهــاز التعلیمــي فــي المیــدان

رشـاد  والمالیـة وكـذلك إدارة شـئون ریـةاإلدا باإلضـافة لألنـشطة واألمـور ، بشكل یومي مـن إشـراف وتوجیـه وإ

 ،  وبالتـــالي فهـــي مـــسئولة أیــــضا عـــن إعـــداد التـــشكیالت لكــــل مدرســـة مـــن المعلمـــین والطــــالب، المـــوظفین

عــداد اإلحــصاءات التربویــة  وتتــولى أیــضا مهــام التخطــیط التربــوي للمنطقــة التربویــة الواقعــة تحــت إشــرافها وإ

  .الالزمة

   )6-2( الوزیرة والوكالء واالدارات كما هو موضح بالشكل ویتكون الهیكل التنظیمي بالوزارة من
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   الفلسطینیة  لوزارة التربیة والتعلیم العالييالهیكل التنظیم)  6-2(الشكل 
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   العالي الفلسطینیة والتعلیم التربیة وزارة في اإلداریةنظم المعلومات  2-4-4

  االمكانات المتوفرة في الوزارة  2-4-4-1

 إجراء وكذلك، م العالي الفلسطینیةوالتعلی التربیة لوزارة الباحث بها قام التي دانیة المی راتالزیا خالل من

 كل أن حیث ، وملحقاته حاسوب أجهزة من جیدة إمكانات لدیها الوزارة أن تبین الوزارة موظفي مع مقابالت

ا موظف  على الوزارة فتعتمد ، مستخدمةال واألنظمة ، البرامج ناحیة من أما.، وبحاس جهاز لدیه یوجد تقریبً

 خصیًصا ُأعدت برامج و ، المحاسبة في جاهزة برامج و )سوأكس اكسل ( الجاهزة البرامج حزم استخدام

 وهذه ، او عن طریق  شركات برمجة خاصة الحاسوب دائرة في العاملین قبل منلبعض الدوائر سواء 

 ساعدلت  حیث صممت هذه البرمجیات ، )لوراكأ( بواسطة واسعة بیانات قواعد على تعتمد البرمجیات 

  .العمل طبیعة مع تتناسب التي القرارات واتخاذ ، أعمالها انجاز في المختلفة اإلدارات

  :والتعلیم التربیة وزارة في المستخدمة المعلومات نظم  2-4-4-2

 مهـام أداء فـي تعتمـد الـوزارة أن تبـین ، بهـا قـام التـي والمقـابالت المیدانیـة والزیـارات الباحـث متابعة خالل من

  :كالتالي وهي  اإلداریة المعلومات نظم أنواع من نوع من أكثر على المختلفة إداراتها

  نظم اتمتة المكاتبOAS:تستخدم  یتم حیث ، والتقاریر اإلحصائیة ، والسكرتاریة ، الطباعة في  وُ

 :كالتالي االلكتروني د والبری، االلكترونیة والجداول ، النصوص معالجة برامج استخدام

 Word &Excelبرنامج  -

 الوزارة لدیوان تابع الوزارة في والخارجیة ، الداخلیة المراسالت إلدارة برنامج -
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 وتحلیل إعداد یتم حیث ، ومخزون وشراء ومالیة ، محاسبیة نظم یوجد  :نظم المعلومات الوظیفیة 

 حركتها وتسجیل ، )والمصادر اللوازم (مخزونال ومراقبة شراء ، المالیة القرارات اتخاذ ، الموازنات

 العلیا لإلدارة لتقدیمها التقاریرج واستخرا الدوائر بین

 عـداد ، والتعیـین ، العـاملین سـجالت لحفـظ نظـم یوجـد :البـشریة المـوارد معلومـات نظـم  كـشوف وإ

 التخطـیط ، التدریبیـة تحدیـد االحتیاجـات ، األداء وتقـویم تحلیـل ، والتطـویر البحـث ، رواتـبال

 .العاملة القوى الحتیاجات

  :والتعلیم العالي الفلسطینیة التربیة وزارة في المستخدمة   البرمجیات 2-4-4-3

 خصیـًصا ُأعـدت بـرامج و، )اكـسل واكـسس(البـرامج الجـاهزة  حـزم العدیـد مـن  تعتمـد الـوزارة علـى اسـتخدام

تـساعد هـذه   حیـث  ، )أوراكـل( بواسـطة ةواسـع بیانـات قواعـد علـى لخدمـة دوائـر معینـة فـي الـوزارة تعتمـد

 والبـرامج ، العمـل طبیعـة مـع تتناسـب التـي القـرارات واتخـاذ ، أعمالهـا انجـاز فـي المختلفـة البـرامج اإلدارات

 :هي المستخدمة

 المالیة بالشئون المعنیة واإلدارات ، للحسابات العامة اإلدارة تستخدمه محاسبي برنامج -

 .والمطبوعات للكتب العامة لإلدارة خاص برنامج -

 .اإلداریة للشئون العامة باإلدارة خاص برنامج -

 .للوازم العامة باإلدارة خاص برنامج -

 بشكل ولكن )أكسس( برنامج وكذلك )اكسل( برنامج على أساسي بشكل تعتمد فهي الوزارة إدارات باقي أما

 .اقل

 الوزارة أن إلى التوصل یمكن والتعلیم یةالترب وزارة في المستخدمة المعلومات لنظم السابق العرض خالل من

 هناك أن القول  یمكن كما، اإلداریةاكثر من نظام للمعلومات  استخدام على قراراتها صناعة  في تعتمد
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نظم لتطبیق  الالزمة البنیة التحتیة  توفر حیث من أما  ، اإلداریةالمعلومات  نظم لتطبیق مناسبة بیئة

 ونظم  برامج، البیانات وقواعد ، البشریة والكوادر ، ب الحاسو أجهزة وجود حیث من  (اإلداریةالمعلومات 

 ما وهذا ، االهتمام والتطویر من المزید إلى الحاجة وجود مع ، ) القرارات لصناعة  الالزمة التقاریر إلنتاج

  .الحالیة الدراسة إجراء خالل من منه التأكد سیتم
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  المبحث الخامس

  بقة دراسات سا

  

  عربیة دراسات  2-5-1

  جنبیة أدراسات  2-5-2

  قیب على الدراسات السابقة   التع2-5-3
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   دراسات عربیة  2-5-1

 ) 2009(دراسة الهزایمة  - 1

  ) دور نظام المعلومات في اتخاذ القرارات في المؤسسات الحكومیة (دراسة میدانیة بعنوان 

 إلـى وقـد هـدفت هـذه الدراسـة ،  لمحافظة اربـدالعامةیة في المؤسسات  دراسة میدانبإجراءحیث قام الباحث 

 وقــد وضــعت اثنتــان مــن ،  المعلومــات فــي اتخــاذ القــرارات وال ســیما فــي المؤســسات الحكومیــةتــأثیراختبــار 

  : وهي، األساسیةالفرضیات 

  اإلداریةافتراض وجود عالقة بین طرق جمع المعلومات وسرعة اتخاذ القرارات. 

 اإلداریة وجود عالقة بین مالئمة المعلومات وفاعلیة اتخاذ القرارات افتراض 

 وقـد جـرى قیـاس كـل منهـا علـى ، وقد صممت استبانه خاصة لذلك مكونـة مـن تـسعة وعـشرین سـؤاًال مغلقـاً 

 وتــم تفریــغ ومعالجــة البیانـــات علــى جهــاز الحاســوب باســتخدام برنــامج التحلیـــل ، مقیــاس لیكــرت الخماســي

 وقـد خـرج ،  فـي جمـع البیانـاتأیـضا كما تم استخدام طریقـة المقـابالت الشخـصیة  ، )SPSS (اإلحصائي

  :أهمهاالتوصیات و الباحث بمجموعة من االستنتاجات 

ا المـستخدمة وتقنیاتهـا المعلومـات لـنظم بـأن  العـاملین لـدى قناعـة  توجـد-1 ا حـدیًث عملیـة  فـي فـاعال دورً

 .اربد لمحافظة لحكومیةا والدوائر المؤسسات في القرارات اتخاذ

لـنظم  المحوسـبة الحدیثـة التقنیـات باسـتخدام أنـه الدراسـة قیـد الـدوائر فـي العـاملین معظـم  یقـر 2-

ثـم  ومـن ، قیمـة معلومـات علـى الحـصول سـرعة إلـى یـؤدي إلیهـا البیانـات إدخـال وسـرعة ، المعلومـات

 .القرارات اتخاذ في السرعة

 المؤسـسات الحكومیـة في اإلداریة القرارات اتخاذ فاعلیةلو  المعلومات نظم تتیحها التي إن للمعلومات 3- 

ا  وتـسریع التخلـف وآثـاره مـن والـتخلص المنـشودة التنمیـة تحقیـق و العـام بالقطـاع النهـوض فـي بـارًزا أثـرً
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 الحـصول ثـم ومـن ، الطرائـق التقلیدیـة مـن بكثیـر أكبـر بـسرعة المـدخالت معالجـة فیهـا یـتم التـي للعملیـات

 .نتائج االستبانة من علیه التعرف تم وهذا ، أقل وبوقت ناضجة خرجاتم على

 وفي الوقـت الصحیحة بالمعلومات القرار متخذ تزوید في المعلومات نظم استخدام بأن الدراسة كشفت 4-

 كلمـا ثم   ومن ، والعملیات القرارات اتخاذ عملیة في ومفیدة للمنظمة قیمة ذات المعلومات تكون المناسب

 مطالـب المحلـي وتلبیـة النـاتج زیـادة فـي بـارز أثـر لـه وهـذا ، قیمتهـا مـن زادت المعلومـات فائـدة تزاد

  .العامة المنفعة وتحقیق المواطنین واحتیاجات

 ، كل مؤسـسة في ضروري المعلومات نظام أن على استفتاؤهم تم الذین األشخاص عند إجماع  هناك-5

ا المصالح مع یتعارض كونه اومةومق صعوبة یواجه النظام هذا استخدام لكن   .الخاصة أحیانً

  

  )2007(دراسة الزعانین  -2

  الفلسطینیة المالیة وزارة في  دراسة تطبیقیة "المحاسبیة المعلومات نظم في التحول أثر" بعنوان 

 خـالل المـدخالت مـن المحاسـبیة المعلومـات لـنظم اآللیـة المعالجـة أثـر تتبـع إلـى الدراسـة هـدفت هـذه

 خـالل مـن ألنظمـة المعلومـات اآللیـة للمعالجـة العملیـة الممارسـة علـى والتعـرف ، والمخرجـات والمعالجـة

 المعالجة بین عالقة وجود على الدراسة للتعرف تطرقت ثم ، المالیة وزارة داخل واألنشطة الوظائف دراسة

 .المستقبلیة للممارسات ترشد التي والنتائج اآللیة

ا المنـاهج أكثـر ألنـه ، التحلیلـي وصـفيال المـنهج الباحثـة اسـتخدمت ولقـد  اإلنـسانیة فـي الظـواهر اسـتخدامً

  :بوضع الفرضیات التالیة الباحثة قامت ولقد ، واالجتماعیة

 وبـین، اآللیـة المعالجة بیئة في المحاسبیة المعلومات أنظمة خصائص بین ارتباطیه عالقة توجد  

  .یةالمال وزارة في المالیة واألنظمة التعلیمات متطلبات
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 وبـین، اآللیـة المعالجـة فـي المـستخدمة المحاسـبیة المعلومـات أنظمـة مخرجـات بـین عالقـة توجـد  

 .المالیة وزارة في القرارات متخذي واحتیاجات األنظمة مستخدمي متطلبات

 تنفیـذ وبـین ، اآللیـة المعالجـة وأنظمـة المحاسـبیة المعلومـات أنظمـة بـین ارتباطیـه عالقـة توجـد 

 .المالیة وزارة في دورها وتفعیل بیةالمحاس العملیات

 علیهـا تـم الحـصول التـي الثانویـة البیانـات طریـق عـن األول :بأسـلوبین البیانـات بجمـع الباحثـة قامـت ولقـد

 مـن نـوعین تـصمیم تـم حیـث األولیـة البیانات طریق عن الثاني واألسلوب ، السابقة والدراسات المراجع من

 تـم وقـد ، القـرارات لمتخـذي للبیانـات والثـاني اآللیـة المعالجـة تخدميبمـس یخـتص األول النـوع ، االسـتبانة

 وقـد توصـلت ، التحلیـل فـيSPSS) ( البرنـامج اإلحـصائي الباحثـة اسـتخدمت ولقـد ، اسـتبانه 120 توزیـع

   :أهمها مجموعة من النتائج إلى الباحثة

 اآللیـة لمتطلبـات المعالجـة بیئـة فـي المحاسـبیة المعلومـات نظـم مـدخالت بتحقیـق یتعلـق فیمـا .1

 ومعنویـة موجـودة بدرجـة كبیـرة المتطلبـات تبـین أن ، المالیـة وزارة فـي المالیـة واألنظمـة التعلیمـات

ا  نظـام إلـى عملیـة إدخـال كـل تـاریخ تحدیـد وهـي ، الحـسابي الوسـط نتیجـة حـسب ومرتبـة إحـصائیً

 لنظـام وثـائق اإلدخـال إلـى األصـلیة البیانات ونقل ، خاصة ملفات في العملیات وحفظ ، المعالجة

 ، إلكترونـي تـسجیل یـدوي ویوجـد ، اإلدخـال فـي تكـرر ال المعلومـات أن علـى والتأكیـد ، المعالجـة

 .سیاسة واضحة على المعالجة وتعتمد كاٍف  غیر بشكل ولكن ، مؤهل البشري والعنصر

 تـوفر معلومـاتأنظمـة ال أن نـستنتج ، الـوزارة فـي المالیـة المعلومـات أنظمـة بمخرجـات یتعلق فیما  .2

 ملـف وتـوفیر ، بطریقـة صـحیحة البیانـات وتخـزین موحـدة مالیـة قـوائم إصـدار :التالیـة المخرجـات

 المالئمـة المحاسـبیة الرقمـي والتقـاریر التسلـسل فـي تـساعد مخرجـات واستخراج ، والفحص للتوثیق

 .القرار التخاذ
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 اآللیـة اسـتخدام المعالجـة هـمعمل یتطلـب الـذین المـوظفین وتأهیـل تـدریب لـضرورة الدراسة توصلت .3

 مواكبـة التطـورات لیـستطیع المحوسـب البرنـامج خـدمات تحـدیث علـى العمـل وأیـضا ، للبیانـات

 فـي النظـام المـالي اسـتخدام طریقـة لفهـم وسـهل واضـح دلیـل تـوفیر مـع ، العالم في الحادثة الهائلة

 .المبذول الجهد وتوفیر زمنیة فترة بأقل الوزارة

 سیاسـات یوجـد  وال، النظـام مـع تـتالءم وأنظمـة ، تـشریعات یوجـد  انـه الإلـىسة كما توصلت الدرا .4

جـراءات  هنـاك عـدد مـن المـوظفین أن كمـا تبـین ، المحاسـبیة المعلومـات نظـم السـتخدام واضـحة وإ

دلیـل  وهـذا ، فیـه الثقـة وعـدم ، بالمحـو سـ المعلومات نظم أهمیة معرفة على القدرة ال یوجد لدیهم

 . لدیهم الوعي عدم على

  )2005(دراسة المخادمة  -3

دراسـة تطبیقیـة علـى " أثر نظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة في اتخاذ القـرارات االسـتثماریة " بعنوان

  "الشركات األردنیة

ــــصناعیة األردنیــــة حــــول أثــــر نظــــم        هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى استقــــصاء أراء عینــــة مــــن الــــشركات ال

 وذلــك مــن ، اذ القــرارات االســتثماریة فــي ظــل األنظمــة المحاســبیة المحوســبةالمعلومــات المحاســبیة فــي اتخــ

 والـربط بینهمـا فـي ،  وبیان أنواع القـرارات االسـتثماریة، خالل اإلطالع ومراجعة نظم المعلومات المحاسبیة

  .ظل أنظمة المحاسبة المحوسبة

ـــة فـــي ـــ:       تـــم اختبـــار خـــصائص المعلومـــات المحاســـبیة والمتمثل  ،  القـــدرة علـــى التنبـــؤ، ت المالئـــمالتوقی

 البرمجیـات المـستخدمة فـي ،  المقارنـة،  التثبـت مـن المعلومـة،  الحیادیـة،  صدق التعبیر، التغذیة العكسیة

  . الشركات
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فــردا لمعرفــة تـأثیر العوامــل الــسابقة فــي ) 143(      جمعـت البیانــات مــن خـالل عینــة مالئمــة تكونــت مـن 

  .ستثماریة في الشركات الصناعیة األردنیةعملیة اتخاذ القرارات اال

      وقــــد أشــــارت النتــــائج إلــــى أّن جمیــــع العوامــــل الــــسابقة تــــؤثر فــــي عملیــــة اتخــــاذ القــــرارات االســــتثماریة 

 إذ وجـد أن جمیـع الخـصائص النوعیـة للمعلومـات المحاسـبیة ، باستثناء خاصـیة الحیادیـة وخاصـیة المقارنـة

 وأن البرمجیــات المــستخدمة فــي األنظمــة ، نظــام المحاســبي المحوســبتتــوافر بــشكل كبیــر فــي معلومــات ال

إن الـــسرعة التـــي وفرتهـــا برمجیـــات الحاســـوب . المحاســـبیة المحوســـبة تـــؤثر فـــي اتخـــاذ القـــرارات االســـتثماریة

أســهمت فــي جعــل البیانــات المحاســبیة بیانــات ذات طبیعــة مالئمــة لمتخــذي القــرارات بــشكل عــام ولمتخــذي 

 وقــد خلــصت الدراســة إلــى عــدة توصــیات مــن شــأنها تعزیــز اســتخدام ، ماریة بــشكل خــاصالقــرارات االســتث

  .األنظمة المحاسبیة المحوسبة بشكل یؤدي إلى زیادة كفاءة اتخاذ القرارات االستثماریة ونوعیتها

  ) 2005( دراسة ابو سبت  -4

 الفلـسطینیة فـي لجامعـاتا فـي اإلداریـة القـرارات صـنع فـي اإلداریـة المعلومـات نظم دور تقییم" بعنوان 

  غزة قطاع

 فـي مؤسـسة أي علیهـا المبنیـة الركـائز  یعتبـر أهـماإلداریـة المعلومـات  نظـامأن إلـىحیث خلـصت الدراسـة 

 لهـذا ومـستوى اسـتخدامها اإلداري ألمعلومـاتي نظامهـا   تطـور بمـدى المؤسـسة تقـیم ، الحاضـر عالمنـا

 وخاصة المؤسسة في اإلداري المعلومات نظام الذي یلعبه روالدو  البالغة األهمیة إلى ذلك ویرجع ، النظام

 أساسـي بـشكل تعتمـد الحالیـة اإلداریـة نظم المعلومات األیام أصبحت هذه  وفي .القرارات صنع عملیة في

 المتزایـدة وقـدرتها أهمیتهـا زیـادة وبالتـالي كفاءتهـا زیـادة فـي ممـا سـاعد وملحقاتهـا الحاسـوب أجهـزة علـى

 .قیاسي زمن في المعلومات واسترجاع حفظ ومعالجة في رارباستم والمتطورة
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 فـي القـرارات متخـذي لـدى القـرارات صـنع عملیـة فـي الـنظم هـذه دور تقیـیم إلـى الدراسـة هـذه وهـدفت

 مكونـات نظـم بـین فـروق وجـود مـدى استكـشاف علـى الدراسـة وترتكـز .غـزة بقطـاع الفلـسطینیة الجامعـات

 المـستوى التنظیمـي-البیانـات وقواعـد االتـصاالت-البرمجیـات-المعـدات( الجامعات في اإلداریة المعلومات

 جـودة قیـاس دور علـى الدراسـة ركـزت  كمـا، )النظـام فـي العـاملین األفـراد كفـاءة-المعلومـات نظـم لـدائرة

 .القرارات صنع عملیة في اإلداریة المعلومات نظم واستخدام المعلومات

 195 عینـة الدراسـة مـن وتألفـت البیانـات لجمـع اسـتبانه تهوفرضـیا البحـث خطة وضع في الباحث استخدم

 أفـراد عـدد فـي اختیـار الطبقیـة العینـة اعتمـاد وتـم غزة بقطاع الفلسطینیة الجامعات على موزعة قرار متخذ

 .صحة الفرضیات من للتثبت سبیرمان ارتباط ومعامل تربیع كاي استخدام وتم ، العینة

 اإلداریـةنظـم المعلومـات  مكونـات في فروق هناك أن إلى وتفسیرها ائجالنت تحلیل بعد الدراسة خلصت وقد

 نظـم المعلومـات لـدائرة التنظیمـي المـستوى بـین جـداً  قویـة عالقـة هنـاك وأن ، اإلسـالمیة الجامعـة لـصالح

 نظم مكونات عام في بشكل حدیثة تقنیات ووجود   .القرارات صنع عملیة في المعلومات واستخدام وجودة

 صـنع فـي اعتمـادا كبیـرا علیهـا یعتمـدون الـنظم هـذه مـستخدمي جعلـت الجامعـات هـذه فـي تالمعلومـا

 التوقیـت- المالئمـة-الدقـة ( المعلومـات جـودة بین قویة طردیة عالقة هناك أن الدراسة أثبتت و ، القرارات

 نظـم أن إلـى  وأظهـرت الدراسـة .القـرارات صـنع عملیـة فـي المعلومـات نظـم واسـتخدام  )الكمیـة-المناسـب

 لمعلومـات توفیرهـا وعـدم .للمـشكالت حلـوال تعطـي ال حیـث الخبیـرة الـنظم إلـى ترتقـي ال الحالیة المعلومات

 .أو خارجه الوطن داخل إحصاء مراكز مع المباشر اتصالها وعدم خارجیة إحصائیة

عملیـة  فـي اإلداریـة المعلومـات نظـم دور تطـویر شـأنها مـن التـي التوصـیات مـن مجموعـة الدراسـة وقـدمت

 االقتراحـات المـستقبلیة مـن مجموعـة إلـى باإلضـافة .غـزة بقطـاع الفلـسطینیة الجامعـات فـي القـرارات صـنع

  .المجال هذا في والمؤسسات المجتمع تطویر في تسهم أنها الباحث یرى التي
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  (2004 ) غنیم دراسة -5

 بلـدیات فـي نع القـراراتصـ عملیـة فـي المحوسـبة اإلداریـة المعلومـات نظـم دور " بعنـوان میدانیـة دراسـة

  ."بفلسطین غزة قطاع

 بلدیات في القرارات صنع عملیة في المحوسبة اإلداریة المعلومات نظم دور تقییم إلى الدراسة هذه  هدفت

 اإلداریـة المعلومـات لـنظم التحتیـة البنیـة تـوفر مـدى استكـشاف علـى الدراسـة هـدف تركـز حیـث غـزة قطـاع

 على تؤثر التي العوامل أهم على التعرف إلى إضافة .البلدیات هذه في یةاإلدار  القرارات وصنع المحوسبة

 ولهـذا قـام الباحـث بـصیاغة مجموعـة مـن  .القـرارات صـنع فـي المحوسـبة اإلداریـة المعلومـات نظم استخدام

  :أهمهاالفرضیات 

 إلداریـةا المعلومـات نظـم لـدائرة إحصائیة بین المـستوى التنظیمـي داللة ذات ارتباطیه عالقة توجد 

نتاج المعلومات غزة قطاع بلدیات في المحوسبة  .القرار لصناعة الالزمة وإ

 المحوسـب اإلداریـة نظــام المعلومـات فعالیـة إحـصائیة بـین داللـة ذات ارتباطیـه عالقـة توجـد 

نتاج غزة قطاع بلدیات في المستخدم  .القرار الالزمة لصناعة المعلومات وإ

 اإلداریـة المعلومـات لـنظم التحتیـة إحـصائیة بـین وجـود البنیـة داللـة ذات ارتباطیـه عالقـة توجـد 

 .القرار لصناعة الالزمة المعلومات إنتاج واستخدام وبین غزة قطاع بلدیات في المحوسبة

 المـستخدم المحوسـب اإلداریـة نظام المعلومات أن إحصائیة تبین داللة ذات ارتباطیه عالقة توجد 

 .معینا قرارا لیتخذ القرار یحفز متخذ یسیارئ سببا یعتبر غزة قطاع بلدیات في

 المـستخدمة المحوسبة اإلداریة المعلومات  نظمأنإحصائیة تبین  داللة ذات ارتباطیه عالقة توجد 

 بلـدیات فـي القـرار صـناع لـدى اإلداریـة المهـارات لقیـاس مـستوى رئیـسیا مؤشـرا تعتبـر البلدیـة فـي

  . غزة قطاع
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 ،فعـاالً  نظامـاً  باعتبـاره الحـالي النظـام علـى قراراتهـا اتخـاذ فـي تعتمـد ارةاإلد أن إلـى الدراسـة توصـلت  وقـد

 الحـالي النظـام یوفرهـا التـي المعلومـات وأن القـرارات عملیـة اتخـاذ فـي تـؤثر للنظـام التحتیـة البنیـة أن كمـا

 لـنظم ةالتحتیـ البنیـة تـوفر بـین طردیـة عالقـة وجـود الدراسة وقد أظهرت .القرار متخذ متطلبات مع تتطابق

 الدراسة أثبتت وكذلك .القرار لصنع الالزمة المعلومات واستخدام إنتاج وبین  المحوسبةاإلداریة المعلومات

الالزمـة  المعلومـات إنتـاج وبـین المحوسـبة اإلداریـة المعلومـات نظـم وجـود بـین طردیـة معنویـة وجـود عالقـة

  .القرار لصنع

  ) 2004 (مناصریهدراسة  -6

 حالـة دراسـة" اإلداریـةالقرارات  اتخاذ عملیة فعالیة الرفع من في اإلداریة علوماتالم نظام دور" بعنوان 

  .(ALGAL)لأللمنیوم  الجزائریة الشركة

 فعالیـة مـن الرفـع فـي اإلداریـة  ونظـم المعلومـات تكنولوجیـا  قیـاس مـدى ومـساهمة إلـىهدفت هذه الدراسة 

 ولهـذا قـام الباحـث بوضـع مجموعـة مـن ، جزائریـةاالقتـصادیة ال المؤسـسة فـي المتخـذة اإلداریـة القـرارات

  :أهمهااالفتراضات 

 لأللمنیوم الجزائریة الشركة في القرارات وفعالیة المعلومات بین إیجابیة عالقة هناك. 

 فـي  القـرارات وفعالیـة اآللـي الحاسـب علـى المبنیة اإلداریة المعلومات نظم بین إیجابیة عالقة هناك

 .وملأللمنی الجزائریة الشركة

 فـي القـرارات وفعالیـة اإلداریـة المعلومـات نظـم علـى والرقابـة األمـن بـین إیجابیـة عالقـة  هنـاك 

 .لأللمنیوم الشركة الجزائریة

 للشركة التنافسیة بالمیزة علیها والمحافظة المعلومة كتمان یرتبط. 
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 لـنظم أن حیـث تـم إثبـات لأللمنیـوم الجزائریـة الشركة حالة أخذ خالل من هذه الدراسة إلیه توصلت ما وهذا

 بقـدر بمـساهمتها وذلـك مـستوى الـشركة علـى المتخـذة القـرارات فعالیـة علـى كبیـر أثـر  اإلداریـة المعلومـات

 ، سـریع وقـت في القرارات التخاذ الضروریة المعلومات وتوفیر ، الشركة في دقة المعلومات زیادة في كبیر

 للقیـاس قابلیـة أكثـر وتجعلهـا ، منها واالستفادة معها یسهل التعامل مما للمعلومات شكال أحسن تعطي كما

 العمـل تنظـیم علـى إیجـابي بـشكل تـؤثر بالـشركة اإلداریـة المعلومـات نظـم أن الدراسـة كمـا أثبتـت .الكمـي

نهـا   رؤیـة بلـورة فـي كبیـر بـشكل تـساهم أنهـا كمـا ، المعلومـات علـى عالیـة ورقابـة أمـن بـإجراءات  تتمتـعوإ

وكـذلك  ، أقـل ووقـت بجهـد وفعالیـة ومرونـة دقة أكثر قرارات إنتاج وبالتالي ، حلولها وبدائل أوضح للمشاكل

 .بمحیطها الشركة عالقة على والمحافظة والسیاسات اإلجراءات تحسین

 القـضایا خدمـة عـن عجـزه أبرزهـا ألمعلومـاتي النظـام فـي الـضعف نقاط من العدید على الدراسة كشفت كما

 المناسـب والتكـوین الـوعي وغیـاب ، القـرارات التخـاذ الكمیـة لألسـالیب ارهوافتقـ للـشركة اإلسـتراتیجیة

   .النظام لمستخدمي

 )٢٠٠٠(الشنتف  دراسة -7

 علـى میدانیـة دراسـة ) صـنع القـرارات عملیـة فـي المحوسـبة اإلداریـة المعلومـات نظـم دور(بعنـوان 
 غزة بقطاع العاملة التجاریة البنوك

 البنـوك فـي القرارات صنع عملیة في  المحوسبةاإلداریة المعلومات ظمن دور قیاس إلى الدراسة هذه دفته

براز .غزة بقطاع العاملة التجاریة  قـدرتها تحـسین مـن البنـوك تمكـن هائلـة فـرص مـن النظم تقدمه هذه ما وإ

 ، للبنـوك المحوسـبة اإلداریـة المعلومات نظم كفاءة رفع ضرورة إلى الدراسة الحاجة أظهرت وقد .التنافسیة

 ، الـنظم لهـذه التنظیمیة الهیاكل تطویر بضرورة أوصت كما .التكنولوجیة تبعا للمستحدثات بتطویرها ذلكو 

نـشاء دوائـر إلـى  الدراسـة خلـصت وقـد .التكنولوجیـا السـتخدام األسـاس حجـر باعتبارهـا ، بـذاتها مـستقلة وإ
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 و البرمجیـات المعـدات( بمكوناتهـا المحوسـبة اإلداریـة المعلومـات نظـم بـین ضـعیف طـردي ارتبـاط وجـود

 بین قوي طردي ووجود ارتباط ، القرارات صنع وعملیة )البیانات قواعد و واالتصاالت واإلجراءات واألفراد

 مـن كـل بـین قـوي ارتبـاط طـردي لوجـود باإلضـافة .المعلومـات وجـودة البیانـات قواعـد و االتـصاالت

  .المعلومات وجودة البرمجیات

 1999 ) ( سكر  دراسة  -8

 هـدفت  حیـث، "األعمـال قطـاع فـي القـرارات صـنع عملیـة فـي اإلداریـة المعلومـات نظـم استخدام" انبعنو 

 قطـاع فـي صـنع القـرارات عملیـة فـي اإلداریـة المعلومـات نظـم اسـتخدام علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـذه

 وحقـل والـصناعة حقـول البتـرول مـن حقـل كـل فـي منظمتـین علـى دراسـته الباحـث طبـق وقـد ، األعمـال

 یـؤثر اإلداریـة المعلومـات نظـم أن تطبیـق إلـى الدراسـة وخلـصت ، العربیـة مـصر جمهوریـة في المعلوماتیة

 أفـضل معالجة امتالك خالل من األرباح الكثیر من جني في ویساعد المنظمات إنتاجیة في مباشر بشكل

 فـي الـدنیا مـستویاتال فـي المعلومـات ألهمیـة ووجـود فهـم ، اإلداري المـستوى علـى وللمعرفـة للمعلومـات

 ولكـن منظمـاتهم فـي اإلداریـة المعلومـات نظـم وأهمیـة تطبیـق أثـر یعـرف الخـاص القطـاع وأن .المنظمـة

 ال والتـي الثابتـة األصـول مـن أقـل یعتبرونهـا األحیـان وفـي بعـض اإلداریـة المـصاریف مـن نوعـا یعتبرونهـا

 لهـم تقـدمها أن یمكـن التـي المزایا عرفوا لو ألنهم خاطئة النظرة أن هذه الدراسة واعتبرت .استردادها یمكن

 تـولي أن المنظمـات الدراسـة وحثـت .آخـر بـشكل لهـا وخططـوا أكبر عنایة  ألولوهااإلداریة المعلومات نظم

 المنظمـات هـذه تقـوم وأن والفنـي اإلداري الـصعیدین علـى اإلداریـة المعلومـات نظـم خاصـة لتطبیـق عنایـة

 تضیفها التي القیمة من تحتسب اإلداریة المعلومات نظم قیمة ألن المنظمة خطة حسب بعملیة التطبیق

 إلـى تأسـیس الدراسـة دعـت كمـا .اجلـه مـن صـممت الـذي للقـسم تعطیهـا التـي القیمـة مـن ولیـست للمنظمـة

 ، المعنیة والتدریب للمنظمات الكافیة المعرفة بنشر تهتم الحكومة إشراف تحت إداریة معلومات نظم وحدة
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 تقلیل في یساعد مما والسلطات المعنیة الوزارات داخل اإلداریة المعلومات لنظم وحدات سیسلتأ باإلضافة

  .الدولة میزانیة كاهل تثقل التي اإلداریة المصاریف

  دراسات اجنبیة  2-5-2

  )Karim ) Karim,2011دراسة  -1

 The Significance  Of  Management Information Systems Forبعنوان 

Enhancing  Strategic And Tactical  Planning  
  ) التخطیط االستراتیجي والتكتیكي تعزیز في اإلداریة نظم المعلومات أهمیة(

 فـي صـناعة قـرارات فعالـه اإلداریـة اكتشاف مـدى اسـتخدام نظـم المعلومـات إلىوقد هدفت هذه الدراسة 

  .األجلللتخطیط طویل وقصیر 

 احـــدهما حكومیــــة ، فــــي مملكـــة البحــــرین)  بنـــوك(تین وقـــد طبقـــت هــــذه الدراســـة علــــى مؤســـستین مــــالی

 فـي صـناعة اإلداریـة وذلك لدراسة مدى استخدام هاتین المؤسستین لنظم المعلومـات ، واألخرى خاصة

  . للتخطیط طویل وقصیر األجلاإلداریةالقرارات 

  :وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالیة

 فــي صــناعة القــرارات للتخطــیط طویــل اإلداریــة المعلومــات إلــى أي مــدى تــستخدم المؤســستین نظــم .1

 .األجل

 فــي صــناعة القــرارات للتخطــیط قــصیر اإلداریــةإلــى أي مــدى تــستخدم المؤســستین نظــم المعلومــات  .2

 .األجل

  : قام الباحث بصیاغة مجموعة من الفرضیات أهمها، ولإلجابة عن التساؤالت السابقة
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 المبنــي علــى نظــم المعلومــات -) قــصیر األجــل(تكتیكــيهنــاك عالقــة ایجابیــة بــین التخطــیط ال 

 . وبین عملیة صنع القرارات-اإلداریة

  المبنـي علـى نظـم المعلومـات -) طویل األجـل(هناك عالقة ایجابیة بین التخطیط االستراتیجي

 . وبین عملیة صنع القرارات- اإلداریة

 اسـتبانه بالتـساوي علـى 190یـع  وتـم توز ، وقـد اسـتخدم الباحـث االسـتبانة كـأداة لجمـع البیانـات

ــــة مختلفــــة فــــي ، المؤســــستین ــــى العــــاملین فــــي مــــستویات إداری ــــع االســــتبانة عل ــــم توزی  حیــــث ت

  .المؤسستین

  : وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن

  یـــستخدم وبـــشكل رئیـــسي فـــي صـــناعة القـــرارات للتخطـــیط طویـــل األجـــلاإلداریـــةنظـــم المعلومـــات  ، 

 .یط قصیر األجلولكنها تستخدم وبشكل اقل للتخط

  یؤدي إلى زیادة فعالیة عملیة صناعة القراراتاإلداریةاستخدام نظم المعلومات . 

  ) Al-Zahrani  )Al-Zahrani,2010دراسة  -2

Management Information Systems Role in Decision-Making During Crises   
  )األزمات أثناء في صناعة القرارات اإلداریةدور نظم المعلومات (

 أثنـاء فـي صـناعة القـرارات اإلداریـة فحص وتمیز الدور الهـام لنظـام المعلومـات إلىهدفت هذه الدراسة 

 وكـــذلك فحـــص ،  وذلـــك فـــي المدیریـــة العامـــة لحـــرس الحـــدود فـــي المملكـــة العربیـــة الـــسعودیةاألزمـــات

  .ألزماتا أثناء في صناعة القرارات اإلداریةالمعیقات التي تحد من استخدام نظام المعلومات 
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 كـذلك تـم ،  لجمع البیانـاتكأداة والمقابالت ةاالستبانوتم اعتماد ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي

 إداریــــة فــــرد ممــــن یــــشغلون مناصــــب 350 إلــــى العــــشوائیة الطبقیــــة للوصــــول العینــــة أســــلوباســــتخدام 

  .) مدیر، موظف(

 نظــام المعلومــات أن إلــىت الدراســة  وقــد توصــل، وقــد  تــم جمــع البیانــات ومــن ثــم معالجتهــا احــصائیاً 

 لمــا یقدمــه هــذا النظــام مــن األزمــات أثنــاء اإلداریــة یــستخدم بــشكل كبیــر فــي صــناعة القــرارات اإلداریــة

 نظــام أن إلــى الدراســة وكــذلك توصــلت ، معلومــات دقیقــه وحدیثــه وفــي الوقــت المناســب لــصانع القــرار

ن أداء لتحسین كأداة یستخدم اإلداریةالمعلومات    . الموظفینتاجیهوإ

 هنــاك مجوعــة مــن  المعیقــات التــي تحــد مــن اســتخدام نظــام المعلومــات أن إلــىكمــا توصــلت الدراســة 

  -:أهمها في صناعه القرارات ومن اإلداریة

  . والتنسیق والتحكم باألنشطة المتعلقة باستخدام هذه التقنیة،  ضعف التخطیط - 1

 .دل المعلومات لتنفیذ تبااإلداراتعدم وجود سیاسة مشتركة بین  - 2

 .اإلداراتعدم وجود معاییر موحدة لكل  - 3

  بالحاسوب والشبكاتالمتعلقةالمشاكل التقنیة  - 4

 .واإلجراءات بعدم وضوح الهیكل التنظیمي المتعلقةالمشاكل  - 5

 )Reddy et al) Reddy  et al, 2009 دراسة  -3

     Management  Information  System  To  Help  Managers  For Providing 
 Decision  Making  In  An  Organization  

  ) في صناعة القرارات في المؤسسة یرین لمساعدة المداإلداریةنظم المعلومات (

   : مایليإلىوقد توصلت هذه الدراسة 
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 والمناســب والــضروریة لتــسهیل عملیــة اتخــاذ المعلومــات الدقیقــة تقــدم اإلداریــة نظــم المعلومــات إن  - 1

 .القرارات

 تمكـــن المنظمـــة مـــن القیـــام بعملیـــات التخطـــیط والـــتحكم بنــــشاطاتها اإلداریـــةالمعلومـــات  نظـــم إن  - 2

 .التشغیلیة بكفاءة

 معلومــات ومــن ثــم إلــى تهــتم بــشكل رئیــسي بتحویــل البیانــات الخــام اإلداریــة نظــم المعلومــات إن   - 3

 . القرار المناسبالتخاذتسهل االتصال بین األقسام المختلفة 

 والـذي یخـتص المؤسـسة هو جـزء مـن عملیـة التخطـیط والـتحكم الكلیـة فـي یةاإلدار نظم المعلومات  - 4

 . في المؤسسةواإلجراءات،  التقنیات، باألفراد

 التــي تـــضمن بــان المعلومـــات المتــوفرة للمـــدراء تكــون بالـــشكل اآللیـــة هــو اإلداریـــةنظــم المعلومــات  - 5

 .الذي یریدونه وكذلك في الوقت الذي یریدونه

  )Ajayi ، Omirin  )Omirin,Ajayi, 2007  دراسة -4

The Use of Management Information Systems (MIS) in Decision making 

in the South-West Nigerian Universities 
  ).غرب نیجیریا - في صناعة القرارات في جامعات جنوباإلداریةاستخدام نظم المعلومات (بعنوان 

 فـــي صـــناعة القـــرارات اإلداریـــةخدام نظـــام المعلومـــات  التحقـــق مـــن اســـتإلـــىوقـــد هـــدفت هـــذه الدراســـة 

وذلــك فــي جامعـــات )  وضــع المیزانیــة ، األجــل التخطــیط قــصیر ، األجــلبــالتخطیط طویــل (الخاصــة 

  ).  State(وكذلك الرسمیة ) Federal (نیجیریا االتحادیةغرب -جنوب

 موظـف 400( فـرد 600ونـه وقاما بجمع البیانات من عینـة مك، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي

یــل النتــائج  وبعــد ذلــك تــم تحل، مــستخدمین تقنیــة العینــة العــشوائیة الطبقیــة)   مــدیر دائــرة200 ، إداري
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)  وغیرهـــا ،  االنحـــراف المعیـــاري،  الوســـیط، النـــسب المئویـــة (المناســـبة صائیةاإلحـــباســتخدام الوســـائل 

  :التالیة النتائج إلىوقد توصلت الدراسة 

بــالتخطیط (ارات الخاصـة  غیـر مــستعملة بـشكل كبیـر فـي فــي صـناعة القـر اإلداریـةات نظـم المعلومـ - 1

 ). وضع المیزانیة ، األجل التخطیط قصیر ، األجلطویل 

ـــة  - 2 والجامعـــات الرســـمیة ) Federal( بـــین الجامعـــات االتحادیـــة إحـــصائیةال توجـــد فـــروق ذات دالل

)State ( رارات الخاصــة بـــالتخطیط  القــصـــناعةفــي  اإلداریــة نظـــم المعلومــات ناحیــة اســتخداممــن

 .األجل التخطیط قصیر ، األجلطویل 

والجامعــــات الرســــمیة ) Federal( بــــین الجامعــــات االتحادیــــة إحــــصائیة توجــــد فــــروق ذات داللــــة  - 3

)State ( القــــرارات الخاصــــة بوضــــع فــــي صــــناعة اإلداریــــة نظــــم المعلومــــات ناحیــــة اســــتخداممــــن 

 ).Federal(حادیة المیزانیة وذلك لصالح الجامعات االت

 تمــول بــشكل كــافي لــضمان انــسیاب أن یجــب اإلداریــة الدراســة بــان دائــرة نظــم المعلومــات أوصــتوقــد 

ـــنظم المعلومـــات أوصـــت كمـــا ، للمعلومـــاتمـــریح  صـــناعة  فـــي اإلداریـــة بـــضرورة االســـتخدام الكـــافي ل

بوضـــــع  وكـــــذلك الخـــــاص ، لاألجـــــ التخطـــــیط قـــــصیر ، األجـــــل بـــــالتخطیط طویـــــل الخاصـــــة القـــــرارات

 .المیزانیات

  Winterman ،( Smith& Abell, Winterman,1998) Smith & Abell  دراسة -5

Impact of Information On Decision Making In Government Departements 
 )المتحدة في المملكة الحكومیة الدوائر في القرارات صناعة على المعلومات أثر(بعنوان 

 فـي المملكـة الحكومیـة الـدوائر فـي القرارات صناعة على المعلومات أثر شافاستك إلى الدراسة هذه هدفت

 اإلیجابي الدور وثمنوا أكدوا المستجیبین معظم أن إلى الدراسة خلصت وقد ، المتحدة
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 المعلومات الداخلیـة نظم من المستقاة المعلومات تلك وبخاصة القرارات صناعة في المعلومات تلعبه الذي

 .والمـال الوقـت ودقیقـة وتـوفر مـستمرة كونهـا المعلومات قیمة على الدراسة أكدت كما ومیةالحك الدوائر في

 مـن معقـد ) مـزیج( خلـیط ومبنیـة علـى مكثـف بـشكل تعتمـد الحكومیـة الـدوائر تتخـذها التـي القـرارات وأن

  .التعقید هذا یعكس المعلومات مصادر في التنوع وأن المتطلبات

 :منها الموضوع هذا حول الدراسات من زیدالم بإجراء الدراسة أوصت وقد

 .القرارات لمتخذي المزودة مجدیة الغیر المعلومات خطر لتقلیل حدیثة أسالیب تطویر 1-

 .المنظمة داخل خاصة ثقافة خلق أجل من القرارات واتخاذ المعلومات جمع في المتبع للسلوك دراسة 2-

 تـدفق تـسهیل فـي للمـساعدة الحكومیـة وائرالـد فـي المعلومـات  فـي المتخصـصةالـدوائر  تطـویر 3-

 .القرارات التخاذ المعلومات  الالزمة

  .االعتبار في المعلومات نظم إلدارة المالیة التكلفة المستقبلیة الدراسات تأخذ أن أوصت كما

  

 )   Ashcroft  )Ashcroft,1998  دراسة  -6

The Impact Of Information Use On Decision Making By Physiotherapists 

  )الطبیعي العالج في العاملین لدى القرارات صناعة في المعلومات استخدام أثر قیاس(

 العـالج فـي العـاملین لـدى القـرارات صـناعة فـي المعلومـات اسـتخدام أثـر قیـاس إلـى الدراسـة هـذه هـدفت

 الدراسة لصتخ وقد المجال هذا في العاملین من )1460(على الدراسة حیث طبقت بریطانیا في الطبیعي

 العـالج اختیـار حیـث مـن المرضـى برعایـة یتعلـق فیمـا القـرارات اتخـاذ على للمعلومات وجود أثر تأكید إلى

مكنـت  المعلومـات أن الدراسـة أفـادت كمـا .للمرضـى تقـدم التـي والنـصیحة بـه الخاصـة كمیتـه والمعـاییر و
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عطـاء المرضـى نمـ كبیـرة أعـداد مـع التعامـل تجنـب مـن الطبیعـي العـالج فـي العـاملین  مواعیـد دوریـة وإ

   .منظمة الغیر المراجعة عملیات تجنب إلى باإلضافة كبیرة بكمیات

  Bouchet et al ( Bouchet et al ,1998)دراسة  -7

 The Impact Of Information Use On Decision Making In The 

Pharmaceutical Industry  " 

  )المتحدة المملكة في الدوائیة الصناعات شركات في اتالقرار  صناعة في اثر استخدام المعلومات(

 الدوائیة الصناعات شركات في القرارات صناعة في المعلوماتقیاس اثر استخدام  ىإل الدراسة هذه هدفت

 الدراسـة خلـصت وقـد المجـال هـذا في تعمل شركة ( 24 ) على الدراسة طبقت حیث .المتحدة المملكة في

ة الدراسـ أكـدت كمـا ، باالسـتمراریة تتـصف كانـت إذا القـرارات اتخـاذ علـى محـدد رأثـ لهـا المعلومـات أن إلى

 وعوضـتهم ذاكـرتهم بتحـدیث قامـت أنهـا كمـا المـدیرین لـدى الموجـودة المعرفـة إلـى أضـافت تالمعلومـا أن

 فـي دعـم ت سـاعدأنهـا كمـا عالقـة كانـت التـي القـرارات مـن العدیـد اتخـاذ مـن ومكنـتهم الحقـائق بعـض عـن

 بعـض فـي الفهـم وعـدم الغمـوض وأزالـت المـشاریع لتطـویر الـالزم الوقـت وقـصرت ، محـددة یجیاتاسـترات

 باإلضـافة حـولهم لمـا یـدور  وعیـا أكثـر المـدراء جعلـت أنهـا علـى عـالوة الطبیـة بـاألمور المتعلقة النظریات

 أن أیـضا اسـةالدر لیهـا  ا إلیـه خلـصت التـي النتـائج ومـن .جدیـدة تكنولوجیـا ابتكـار علـى سـاعدت لكونهـا

 حـسب األعظـم األثـر وأن ، الـشركة صـورة وحـسنت الزبـائن مـع العالقـة تحـسین فـي أسـهمت المعلومـات

 وقـت إضـاعة وجنبـتهم الـضعیفة اآلثـار الـسلبیة والقـرارات تجنـب مـن مكنـتهم المعلومـات أن هـو الدراسـة

  .العمل
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 السابقة الدراسات على التعلیق 2-5-3

 :علیها التالیة المالحظات تلخیص یمكننا قةالساب الدراسات مراجعة بعد

 بالنـسبة  إیجابیـة وتوجهـات متزایـد اهتمـام هنـاك أن عرضـها تـم التـي الـسابقة الدراسـات من یتضح 

 یـشمل بـل ات سالمؤسـ مـن محـدد نـوع علـى یقتـصر ال وهـذا االهتمـام ، اإلداریـة المعلومـات لـنظم

 والـصناعیة الخدماتیـة والمؤسـسات ربحیـةال روغیـ والربحیـة حكومیةالوغیر  ، الحكومیة المؤسسات

 .والصحیة

 صنع القرار عملیة على إیجابي تأثیر لها المعلومات نظم أن أظهرت السابقة الدراسات. 

 واالتـصاالت المعلومـات المعلومـات وتقنیـات نظـم بـین الـربط عملیـة علـى ركـزت السابقة الدراسات 

 أخرى  جهة من القرار صناعة  وعملیة جهة من المحوسبة

 االسـتبانه ألشخـصیة المقـابالت :منهـا البیانـات لجمـع أدوات عـدة اسـتخدمت الـسابقة  الدراسـات  ، 

 .البیانات األولیة لجمع كأداة الشخصیة والمقابالت االستبانه على الباحث وأعتمد

 2009 ، الهزایمـة(دراسـة الهزایمـة  مـع الحالیـة الدراسـة اشـتركت( ،ودراسـة   Al-Zahrani) Al-

Zahrani , 2009( في استخدام االستبانة والمقابالت الشخصیة في جمع المعلومات. 

  ولكنهــا اختلفــت ، المــنهج الوصــفياشــتركت الدراســة الحالیــة مــع الدراســات الــسابقه فــي اســتخدامها 

فـــي جمـــع المعلومـــات بـــدًال مـــن العینـــة المنتظمـــة معهـــم فـــي اســـتخدامها العینـــة العـــشوائیة الطبقیـــة 

     ودراســة، )2005 ، ابــو ســبت( اال انهــا تــشابهت مــع دراســة ابــو ســبت  ، سیطةالعــشوائیة البــ

Al-Zahrani) Al-Zahrani,2010 ( فــــي طریقــــة جمــــع المعلومــــات واختلفــــت معهــــم فــــي مجــــال

علــى الجامعــات الفلــسطینیة ) 2005 ، ابــو ســبت( حیــث طبقــت دراســة ابــو ســبت ، تطبیــق الدراســة
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 ،  طبقــت علــى االجهــزة االمنیــة )Al-Zahrani) Al-Zahrani,2010  ودراســة، فــي قطــاع غــزة

 .بینما طبقت الدراسة الحالیة على موظفي وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة

 2004 ، غنــیم( دراســة غنــیم ، )2005 ، ابــو ســبت(التقــت الدراســة الحالیــة مــع دراســة ابــو ســبت (

ــــات نظــــام المعلومــــات  ــــةفــــي تناولهــــا لمكون جــــودة المعلومــــات التــــي ینتجهــــا نظــــام  وكــــذلك لاإلداری

 ولكــن اختلفـــت هــذه الدراســة عـــن الدراســة الــسابقه فـــي تناولهــا قیــاس فاعلیـــة ، اإلداریــةالمعلومــات 

 فــي اإلداریــة وكــذلك المعوقــات التــي تحــد مــن اســتخدام نظــام المعلومــات اإلداریــةنظــام المعلومــات 

 .صناعة القرار

 فـي ان جمیـع الدراســات الـسابقة تحـدثت عـن دور نظــام تمیـزت هـذه الدراسـة عـن الدراســات الـسابقة 

مـن  - اإلداریـةواقع نظـام الملومـات  بینما قامت هذه الدراسة بتحلیل ، الملومات في صناعة القرار

قبــل دراسـة دور هـذا النظــام فـي صــناعة  - ألنظـام حیـث تبیـان مواضــع الـضعف والقـوة فــي هـذا 

 . مصداقیةوأكثرة  وبالتالي ستكون النتائج اكثر دق، القرار
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   مقدمة  1- 3

ا الفصل هذا یتضمن   ،  لعینـة الدراسـة وطریقـة اختیارهـااً ووصـف ، الدراسـة ومجتمـع الدراسـة لمـنهج وصـفً

 ، والمـستقلة التابعـة الدراسـة  ومتغیـرات، هـاوصـدق أداة الدراسـة وثبات ، بنائهـا وكیفیـة الدراسـة وأداة

 ، النتـائج تحلیـل فـي سـتخدمت أ التـي اإلحـصائیة والمعالجـات الدراسـة تطبیـق إجـراءات كـذلك ویتـضمن

  .لذلك توضیح یلي وفیما

   الدراسة منهج  2- 3

رة التربیـة  وزا في القرار صناعةها في دور تحلیل واقع نظم المعلومات اإلداریة و  إلى الدراسة هذه تهدف

 والـذي الوصـفي المـنهج الباحـث اتبـع فقـد الدراسة مشكلة تحدید ضوء وفي  ، والتعلیم العالي الفلسطینیة

 لدراسة الكمي استخدام األسلوب   تم كما ، بدقة ووصفها الواقع في توجد كما  الظاهرة دراسة على یعتمد

 أدوات مـن كـأداة اإلحصائیة واالختبارات ةالمئوی والنسب المعدالت استخدام تم حیث ، البیانات وتحلیل

 .للوصول إلى استنتاجات تبنى علیها مقترحات الدراسة التحلیل

 حدود الدراسة  3- 3

قتصرت هذه الدراسة على تحلیل واقع نظم المعلومات االداریة ودورها  أ:لحدود الموضوعیةأ -

  .في صناعة القرار في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة

قتصر المجال البشري للدراسة على موظفي وزارة التربیة والتعلیم العالي  أ:البشریةلحدود أ -

 ، رئیس شعبة ، رئیس قسم ،  مدیر، مدیرعام (الوظیفیةالفلسطینیة ممن یحملون المسمیات 

 .)موظف اداري

 . م2011/2012طبقت الدراسة میدانیا خالل العام الدراسي  :الزمنیةلحدود أ -

  . الواقعة في مدینة رام اهللاةوزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینی :المكانیةلحدود أ -
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   الدراسة  مجتمع 4- 3

ممـن یحملــون  جمیــع المـوظفین والموظفــات علـىالدراسـة شـمل مجتمــع  الدراسـة فقــد أهــدافبنـاًء علـى  

ــة  ــام( المـــسمیات الوظیفیـ ــعبة،  رئـــیس قـــسم،  مـــدیر، مـــدیر عـ ـــیس شـ وزارة فـــي )  موظـــف إداري ،  رئ

وذلـك  ، الدراسـةفتـرة إجـراء وموظفـة موظفـًا )  340( والبالغ عـددهم ، التربیة والتعلیم العلي الفلسطینیة

كـانون خـالل   الفلـسطینیةالعـاليوزارة التربیـة والتعلـیم حسب السجالت الرسمیة المعتمدة والموجودة فـي 

  . م2012  من العام الثاني 

  الدراسة  عینة  5- 3

 ،  لمجتمــع الدراســة وكلمــا كبــر حجمهــا كلمــا كانــت أكثــر تمثــیالً ،  جــزء مــن مجتمــع الدراســةالعینــة هــي

أن الحــد األدنــى لحجــم   ) Fraenkel & Wallen   )Fraenkel & Wallen ، 2003وذكـر 

 ، عــودة (  عــودة وملكــاوي فــي حــین أشــار ، فــرد ) 100( العینــة المقبــول یــه للدراســات الوصــفیة هــو 

مــن أفــراد مجتمــع صــغیر % 20إلــى أن حجــم العینــة فــي الدراســات الوصــفیة هــو )  1992 ، وملكــاوي

ــ ( نــــسبیاً  ــر% 5 و ، )بــــضعة آالف ( لمجتمــــع كبیــــر % 10 و ، )ضع مئــــات بــ  (  جــــداً لمجتمــــع كبیــ

 والبــالغ تتــوفر قائمــة بجمیــع مفــردات مجتمــع الدراســةفــي هــذه الدراســة حیــث أنــه  و ، )عــشرات اآلالف 

مــن مجتمــع % 50 بنــسبة  منتظمــة  فــإن الباحــث اختــار عینــة طبقیــة عــشوائیة، فــرداً  ) 340( عــددهم 

بتقــسیم مجتمــع الدراســة إلــى طبقــات الباحــث  حیــث قــام ،  لمجتمــع الدراســة لتكــون أكثــر تمثــیالً الدراســة

 وذلــك حتــى یكــون تمثیـــل تلــك الطبقــات فــي عینـــة ، المـــسمى الــوظیفيمتجانــسة غیــر متداخلــة حــسب 

 وبلــغ المجمــوع الكلــي ألفــراد عینــة الدراســة ، لتــي توجــد فیهــا فــي مجتمــع الدراســةالدراسـة بــنفس النــسبة ا

وبعــد ذلــك تــم اختیــار عــشوائي لمفــردات العینــة مــن تلــك  ، فــرداً  ) 170( الممثلــة فــي جمیــع الطبقــات 

 أفــراد العینــة الممثلــة للبحــثجمیــع  علــى اإلســتبانةم وزع الباحــث  ثــ، الطبقــات حــسب حجــم كــل طبقــة

) 11(منهــا واســتبعدت  ، اســتبانة) 155(مــنهم  اســترجعو  ، موظــف وموظفــة) 170(مــوعهم والبــالغ مج
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وبالتــالي كانــت عــدد االســتبانات التــي خــضعت للتحلیــل اإلحــصائي  ،  لعــدم صــالحیتها للتحلیــلاســتبانة

   )1-3(وذلك حسب الجدول  ، استبانات التي تم توزیعهالمن مجموع ا % 85وبنسبة استبانة ) 144(

 وعینة وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة  فيالمئویة  ونسبتهم المجتمع أفراد): 1-3( جدول

   والمستبعدة والصالحة والمرجعة الموزعة االستبانات وعدد الدراسة

 عدد االستبانات

المسمى 

 الوظیفي

عدد أفراد 

مجتمع 

 الدراسة

النسبة المئویة 

حسب لألفراد 

المسمى 

 الوظیفي

عدد أفراد 

العینة الممثلة 

ب نسبتهم حس

مسمى في كل 

 وظیفي

 الصالحة  المستبعدة  المرجعة الموزعة

 8 1 9 9 9 %5.59 19 مدیر عام 

 35 --- 35 38 38 %22.65 77  مدیر

 57 10 67 78 78 %45.88 156 رئیس قسم 

 5 --- 5 5 5 %2.94 10 رئیس شعبة 

  39  ---  39  39  39  %22.94  78  موظف إداري

 144 11 155 170 170 %100 340  جموع الم

   الدراسة  وصف عینة  6- 3
 موظـف ،  رئـیس شـعبة،  رئـیس قـسم،  مـدیر،  مـدیر عـام(مـن وكما ذكر سابقًا  الدراسةتكونت عینة 

ألنهـم  ، ه الفئة مـن المـوظفین وتم التعامل مع هذ،  الفلسطینیةالعاليوزارة التربیة والتعلیم في ) إداري 

بحكــم طبیعــة عملهــم   ودورهــا فــي صــناعة القــرار اإلداریــة صــف واقــع نظــم المعلومــاتاألقــدر علــى و 

  .المرتبطة بشكل وثیق مع التعامل مع نظم المعلومات االداریة

 ، ســـتخراج عـــدد التكـــرارات والنـــسب المئویـــةا تـــم ،  ولوصــف البیانـــات الشخـــصیة والوظیفیـــة للمبحـــوثین

 :)2-3(ولوثین بالجدخصت نتائج البیانات بخصوص هؤالء المبحولُ 
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   )عدد سنوات الخبرة والمسمى الوظیفي، المؤھل العلمي، العمر ، الجنس(توزیع المبحوثین حسب ) 2- 3( جدول

 المتغیرات العدد النسبة المئویة

 ذكر 90 %62.5

 أنثى 54 %37.5
 الجنس

 المجموع 144 100.0%

11.8%   سنة30- 20 17 

37.5%   سنة40- 31 54 

36.8%   سنة50- 41 53 

13.9%   سنة50أكثر من  20 

 

 العمر

 المجموع 144 100.0%

4.9%  دكتوراه 7 

27.8%  ماجستیر 40 

59.0%  بكالوریوس 85 

8.3%  دبلوم متوسط 12 

 

 المؤھل العلمي

 المجموع 144 100.0%

11.1% 5أقل من  16   

21.5% 10 أقل من - 5 31   

31.3% 15 أقل من- 10 45   

36.1%   فأكثر15 52 

 

 عدد سنوات الخبرة

 المجموع 144 100.0%

 مدیر عام 8 %5.6

 مدیر 35 %24.3

 رئیس قسم 57 %39.6

 رئیس الشعبة 5 %3.5

 موظف إداري 39 %27.1

 

 المسمى الوظیفي

 المجموع 144 100.0%
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 مه حیـــث بلـــغ عـــددالـــذكورثین كانـــت مـــن أن النـــسبة األكبـــر مـــن المبحـــو )  2-3(یتـــضح مـــن الجـــدول 

% 37.5وبنـسبة ) 54(اإلناث  بینما بلغ عدد ،  من مجموع المبحوثین %62.5 أي ما نسبته ، )90(

  .من مجموع المبحوثین

 للعمــل اقــل میــوالً قــد تكــون  اإلنــاث أن إلــىویفــسر الباحــث االرتفــاع فــي نــسبة الــذكور بالنــسبة لإلنــاث 

  .مقارنة بالمدرسات السنویة اإلجازات أیام الرتفاع عدد ساعات الدوام الیومي وانخفاض عدد اإلداري

 أن أكبر عدد من األفراد المبحوثین هم من الفئة العمریة )2-3(وفیما یتعلق بالعمر یتبین من الجدول 

 ثم تلیهم الفئة العمریة ،  من مجموع المبحوثین %37.5أي بنسبة ) 54(سنة وبلغ عددهم ) 31-40(

 ثـم الفئـة العمریــة ،  مـن مجمـوع المبحـوثین %36.8 هأي مـا نـسبت) 53(سـنة وعـددهم ) 50-41(مـن 

 ثـم أخیـرًا ،  مـن مجمـوع المبحـوثین %13.89أي مـا نـسبته ) 20(سـنة وعـددهم )  50 أكثر من (من 

  .  من مجموع المبحوثین %11.81وشكلوا ما نسبته ) 17(سنة وعددهم ) 30-20(الفئة العمریة 

التوظیف على األشخاص الذین  یمتلكـون الخبـرة الكافیـة ویفسر الباحث ذلك إلى أن الوزارة تعتمد في  

فــي العمــل ســواء كــان هــذا العمــل فــي المــدارس ومــدیریات التربیــة  وهــذا مــا الحظــه الباحــث مــن خــالل 

  .والتعلیمعمله في مدیریة التربیة 

ممن من المبحوثین كانت نسبة األعلى الأن )  2-3(الجدولوفیما یتعلق بالمؤهل العلمي یتضح من 

ــل یحملــــون  ـــددهم ، البكـــــالوریوسمؤهـــ ــسبته )  85( حیـــــث بلـــــغ عـ ـــا نـــ ــوع  %59.03أي مــ ـــن مجمـــ مــ

 %27.78وبنــسبة ) 40(حیــث بلــغ عــددهم الماجــستیر  ویلــیهم فــي المرتبــة الثانیــة حملــة ، المبحـوثین

مـؤهلهم العلمـي دبلـوم متوسـط  ن الـذیثین المبحـو وا أما في المرتبة الثالثـة فكـان، من مجموع المبحوثین

الذین یحملون  وفي المرتبة األخیرة ، من مجموع المبحوثین %8.33ة نسبوب) 12(بلغ عددهم  حیث

  .من المجموع الكلي للمبحوثین% 4.86وبنسبة ) 7(بلغ عددهم مؤهل دكتوراه حیث 

 الــى النــسبة العظمــى مـــن أرتفــاع نــسبة المــوظفین الــذین یحملــون مؤهــل بكــالوریوس ویعلــل الباحــث 

وهـؤالء فـي الغالـب یحملـون )  موظف اداري ، رئیس قسم(  المسمیات الوظیفیة المبحوثین كانت من



 102

الن في حال حصولهم على شهادة علمیة أعلى من البكـالوریوس سـوف یـصبح ، شهادة البكالوریوس

  ).مدیر او مدیر عام ( طموحهم للحصول على مسمى إداري أعلى 
 

 من المبحوثین كانـت كبرىالخبرة أن النسبة الدد سنوات فیما یتعلق بع) 2-3(وتشیر معطیات الجدول 

 ، %36.11مبحوثــًا وبنـــسبة ) 52(وكــان عــددهم )  ســنة فــأكثر15(ممــن یتــراوح عــدد ســنوات خبــرتهم 

ــین المبحـــوثینیلـــیهم  ـــذین تتـــراوح خبـــرتهم بـ ــنوات وبلـــغ عـــددهم ) 15أقـــل مـــن -10( ال ــاً ) 45(سـ  مبحوثـ

أقـل مــن -5( خبـرتهم بـین تتـراوح الـذین المبحـوثین وفـي المرتبـة الثالثـة جـاء ، %31.25ة مئویـة سبوبنـ

 الـذین المبحـوثین فـي حـین كـان ، %21.53 وشـكلوا مـا نـسبته ، مبحوثـاً ) 31(سنة وبلغ عـددهم ) 10

ــرتهم  ــت خبــ ـــغ عــــددهم) 5 مــــن أقــــل ( كانــ ــة األخیــــرة حیــــث بلـ ــــسبته ) 16(فــــي المرتبــ ــًا أي مــــا ن ــ مبحوث

11.11 .%  

بان النسبة العظمـى مـن عینـة الدراسـة كانـت مـن ، ة للمبحوثینویعلل الباحث سبب ارتفاع سنوات الخبر 

وهؤالء المبحوثین لـم یـصلو لهـذه المناصـب االداریـة اال بعـد ، المدراء العامین والمدراء ورؤساء األقسام

  .حصولهم على الخبرة الكافیة في مجال العمل

  

 الـذین یتولـون منـصب مـن النسبة االكبر مـن المبحـوثین كانـت أن )  2-3(الجدول یتضح من وكذلك 

موظــف  الــذین یتولــون منــصب یلیهــا  ، %39.6موظفــًا وبنــسبة ) 57( حیــث بلــغ عــددهم رئــیس قــسم 

ــًا ) 39(حیـــث بلـــغ عـــددهم إداري  ــا نـــسبته موظفـ ــذین یتولـــون ، %27.1أي مـ ــراد الـ  كمـــا أن عـــدد األفـ

ـــسبة مئویـــة  ) 35( مـــدیر منـــصب  ــدد ، %24.3وبن ـــغ عـ ــامین  وبل ــ) 8(المـــدراء العـ  ، %5.6سبتهم ونـ

  %.3.5أي بنسبة ) 5(رئیس شعبة كان عدد من یتولون منصب أخیرا و 

 عمــل جــزء هـام مــن هــو ان ، ویعلـل الباحــث ارتفــاع نـسبة المبحــوثین ممــن یعملـون بوظیفــة رئــیس قـسم

فـي  علـى مـدیریات التربیـة وهـذا بـدورة یـؤدي الـى ارتفـاع نـسبة المـشرفین االداریـین اإلشـرافهـو الـوزارة 

  .ممن یحملون مسمى رئیس قسمة الوزار 
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  والبیانات معلومات مصادر جمع ال7- 3

  : وهماالبیانات  رئیسین لجمع على مصدرین الباحث اعتمد

 :الثانویة المصادر  -١

 :خالل من الثانویة البیانات مصادر إلى الباحث لجأ للدراسة النظري اإلطار لمعالجة

 واألجنبیة العربیة والمراجع الكتب.  

 وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة عن الصادرة والتقاریر والمقاالت الدوریات. 

 وعالقتهــا  اإلداریــة المعلومــات نظــم موضـوع تناولـت التــي الــسابقة والدراســات األبحـاث

 .بصناعة القرار

 :األولیة المصادر -٢

 للدراســة حلیلیــةالت الجوانــب لمعالجــة الالزمــة األولیــة البیانــات جمــع إلــى الباحــث لجــأ

  :التالیة األدوات خالل من

 ـــام ــتبانة بتـــصمیم الباحـــث ق ــة رئیـــسیة كـــأداة اسـ  عینـــة علـــى ووزعـــت ، للدراسـ
 . الدراسة المستهدفة

 في الوزارة األقسامالمدراء العامین والمدراء ورؤساء  مع الشخصیة المقابالت بإجراء الباحث قام .  
 

  الدراسة أداة  8- 3 

 اسة  بناء أداة الدر 3-8-1

ـــــد  ــــ ــــات ابعــ ــــ ـــى أدبیـــ ـــــ ـــــث علـــ ــــ ـــالع الباحــ ــــ ــــةطــــ ــــ ـــ الدراســـ ــــ ـــــصلة ة الحالیــــ ــــ ــــسابقة ذات الــ ــــ ـــات الـــ ــــ  والدراســــ

ـــوع  ــــ ـــــةبموضــــ ــــ ـــــم ، الدراســ ــــ ــــصمیم    تــ ـــــ ــــتبانةتــ ــــ ــــة اســـ ــــ ــى ا موجهـــ ــــ ــــ ــــوظفین إلـ ــــ ــستهدفین لمـــ ــــ ـــــي المـــــ ــــ فــ

ــــسطینیة ــــ ــــ ـــــالي الفلـ ـــــ ــــــیم العـــ ــــ ــة والتعلـــ ــــ ــــ ـــرف، وزارة التربیـــ ــــ ــــ ـــــى  للتعــ ــــ ــــو آ إلــــ ـــــ ـــــم نحــــ ــــ ــــم رائهــــ ــــ ــــ ــع نظـ ــــ ــــ واقـــ

ــــناعة  ــــ ـــي صــ ــــ ــا فـــ ــــ ــة ودورهــــ ـــــ ــات اإلداریـــ ــــ ــــــرارالمعلومــــ ــــث ، القــــ ــــ ــد الباحــ ــــ ــــث أعــــ ــــ ـــــتبانة  حیــ ـــــي االســـــ ــــ فـ
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ــــهر  ــــ ـــشرین شـــ ــــ ــــ ــــاني ت ــــ ــام  ثـــ ــــ ــــ ــــن عـ ــــ ـــــتعان ، 2011مــــ ــــ ــــث  واســ ــــ ـــــي الباحــــ ــــ ـــة التـــ ـــــ ـــصادر األولیـــ ــــ بالمــــ

ــات ـــــ ـــــه بمعلومــ ـــرات اأفادتــــ ــــ ــاء فقــ ــــ ـــ ــد بن ــــ ـــــة عنـــ ـــات قیمــــ ــــ ــتبانةال وبیانــ ــــ ـــب، ســـ ـــــ ــــاس مناسـ ــــ ــد مقیـ ــــ   وتحدیـــ

  . الخماسي حیث تم استخدام مقیاس لیكرت ، لها

   وصف االستبانة  2- 8- 3

ـــــر  ــــ ــاس متغیـ ــــ ــــ ـــةات  لقی ـــــ ـــــصمیم ، الدراســ ــــ ــم تـ ــــ ــماتــــ ــــ ــــ ـــق رق ــــ ـــتبانة ملحـــ ــــ ــــاق  )1 (ســـ ــــ ــم ارفــ ــــ ــــ ـــــالة وت  رســـــ

ــــع ا ــــ ـــصاحبة مــــ ــــ ــــ ـــــصورة مالمـ ــــ ــشرحها بـــ ــــ ــــ ــــتبانة لــ ــــ ـــوثینســــ ــــ ــــــصرة للمبحـــــ ــــ ـــث، ختــ ــــ ــــ ـــــف الباحـ ــــ   ولتعریـــ

ــسه ــــ ــــة ، بنفــــ ــــ ــ ـــــن أهمی ــــ ــــة  وعـ ــــ ــــة االدراســ ــــ ـــــتبانةال وتعبئــ ــــ ــــات ، سـ ــــ ــــتخدام المعلومــ ــــ ـــان أن اســ ــــ ــــع بیـــ ــــ  مــ

ــــط ــــ ــي فقـــ ــــ ــث العلمــــ ــــ ــراض البحــــ ــــ ـــیكون ألغــــ ـــــ ـــــت ا، ســ ــــ ـــــن ال وتكونـ ــــ ـــتبانة مـ ــــ ــرة)  66(ســـ ــــ ــــ ـــث ، فق ــــ حیــــ

  : على النحو اآلتيقسمین تم تقسیمها إلى 

 ــسم األول ـــ ــ ـــ ــن :القــ ــــ ــــ ـــــون مــ ــــ ــــة ) 5( وتكــ ــــ ــصیة والوظیفیــــ ــــ ـــــات الشخــــــ ـــــ ــــــصوص البیانــ ــــرات بخـــــ ـــــ فقـــ

ــوثین ــــ ــى ، للمبحــــ ــــ ــــــسم علــــ ـــذا القــــ ــــ ــتمل هـــ ـــــ ــــسة  واشـــ ــــ ــــيخمــ ــــ ــالمبحوثین هــ ــــ ـــــق بــــ ــــ ـــــر تتعلـ ــــ :  عناصـ

  . والمسمى الوظیفي،  وسنوات الخبرة،  والمؤهل العلمي،  والعمر، الجنس

 ــانيالقـــسم ــم األساســـیةویـــشمل المتغیـــرات ، فقـــرة) 51( وتكـــون مـــن  : الثـ  الالزمـــة لتحلیـــل واقـــع نظـ

ویتكـون ،  ودورهـا فـي صـناعة القـرار فـي وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي الفلـسطینیةاإلداریـةالمعلومـات 

 :  على النحو اآلتيهذا القسم من محورین وهما 

فقـــرة موزعـــة علـــى ) 48 ( علـــى ویـــشمل:ریـــة فـــي الـــوزارةواقـــع نظـــام المعلومـــات اإلدا: المحـــور األول

  :اآلتیةالمجاالت 

ــة  ) أ ــــ ــات اإلداریـــ ــــ ــم المعلومـــ ــــ ــــــق نظـــ ــة لتطبیـــ ــــ ــــة الالزمـــ ــــ ـــة التحتیـ ــــ ــ ــوفر البنی ــــ ــــدى تـــ ــــ ـــــشتمل  :مـ وتــــ

ــــى  ـــرة ) 32(علــــ ــــ ـــــدتفقـ ــة أعـــ ــــ ـــــة الالزمــ ـــ ـــــة التحتی ــــــوفر البنیـــ ــ ـــــدى ت ـــــاس مـــ ـــ ــــم  لقی ـــــق نظــــ لتطبیـــ

 :، حیث وزعت هذه الفقرات كما یليالمعلومات اإلداریة
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 ـــةالمك ـــ ــ ـــات المادی ـــ ــ ـــــتمل : ون ـــــث اشـــ ـــ ـــر حی ــــ ــــذا المتغیـ ــــى هــــ ــــ ــاس ) 6(عل ــــ ــــرات لقیــ فقــــ

 .توفر المكونات المادیة

 فقـرات لقیـاس تـوفر المكونـات ) 8(هذا المتغیـر علـى حیث اشتمل  :المكونات البرمجیة

 .البرمجیة

 فقــرات لقیــاس تــوفر ) 8( هــذا المتغیــر علــى أشــتملحیــث  :الــشبكات وقواعــد البیانــات

 .ناتالشبكات وقواعد البیا

 فقــرات لقیــاس تــوفر ) 10( هــذا المتغیــر علــى أشــتملحیــث  :المــوارد البــشریة المؤهلــة

 .الموارد البشریة المؤهلة

 )9(حیـث اشـتمل هـذا المتغیـر علـى  : الحـالي فـي الـوزارةاإلداریـة مـدى فاعلیـة نظـام المعلومـات  ) ب

 حالیـًا  فــي ةوجــود الماإلداریـة المبحـوثین نحــو فاعلیـة نظـم المعلومــات آراء لقیــاس أعـدتفقـرات 

 .الوزارة

 هــذا المتغیــر علــى أشــتملحیـث  :التــي ینتجهـا نظــام المعلومــات اإلداریــةمـدى جــودة المعلومــات   ) ت

ــاس ) 7( ــرات أعـــــدت لقیــ ـــوثآراءفقــ ـــي ت المبحــ ـــودة المعلومـــــات التـ ــدى جـ ــو مـــ ــم ین نحــ ــا نظـــ نتجهـــ

 . حالیًا  في الوزارةةالمعلومات اإلداریة الموجود

 

ـــاني ـــ ـــ ــ ــــور الث ـــ ـــ ـــناع: المحـ ـــ ـــ ـــع صــ ـــ ــ ـــرارات واقـــ ـــ ـــ ــ ــستندة ة الق ــ ـــ ـــ ــــىالمـ ـــ ـــ ــــات إلـ ــ ـــ ـــام المعلومــ ـــ ـــ  نظــ

ــة ـــ ـــ ــــور :اإلداریــ ــــ ــــذا المحــ ــــ ـــــتمل هــ ـــى  عواشـــــ ـــــ ــــرة ) 18(لــ ــــ ـــدتفقــ ــــ ـــــاس أعـــ ـــو آراء لقیـــــ ــــ ـــوثین نحـــ ــــ  المبحـــ

ــــستندة  ــــ ــرارات المــــ ـــــ ــــ ــناعة القـ ــــ ــــ ــــع صــ ـــــ ــــىواقـــ ــــ ــــــات إلــــ ــــ ـــم المعلومــ ــــ ــــ ــــة نظـ ـــــ ــــات ، اإلداریـــ ــــ ــــذلك معوقــــ ـــــ وكـــ

ــرارات ــــ ـــــناعة القـــ ــــي صــــ ــــ ـــــة فـ ــــ ـــــات اإلداری ـــــم المعلومــــ ـــــتخدام نظــــ ـــــرات ، اســــ ــــ ــــــذه الفق ــــت هـــ ــــ ــث وزعـ ــــ حیـــ

 :لي یكما
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ــناعة القــــرارات  ) أ ــرة ) 11(حیــــث اشـــتمل هــــذا المتغیـــر علــــى :واقـــع صــ  آراء لقیــــاس أعــــدتفقـ

  . في صناعة القراراتاإلداریةالمبحوثین نحو دور نظم المعلومات 

 آراء لقیــاس أعــدت  فقــرات)7(حیــث اشــتمل هــذا المتغیــر علــى :معوقــات صــناعة القــرارات  ) ب

 . في صناعة القراراتاإلداریة نظم المعلومات معوقات استخدام المبحوثین نحو 

  

 الـــذي یحـــدد  )Closed Questionnaire( االســتبانة الـــشكل المغلـــق إعـــدادوقــد تبنـــى الباحــث فـــي 

وقــد تــم اســتخدام مقیــاس لیكــرت المتــدرج ذي النقــاط الخمــسة لقیــاس ، االســتجابات المحتملــة لكــل ســؤال

  :اآلتيبحیث أخذ المقیاس الشكل ، السابقة) 66(الفقرات الـ 

  أوافق بشدة)= 5( ، أوافق)= 4( ، محاید )=  3 (، ال أوافق )=  2(، ال أوافق بشدة )= 1(

 

   الدراسة أداةصدق  3- 8- 3

شمول االسـتبانة لكـل العناصـر التـي " ن صدق االستبانة یقصد به بأ) 2001، عبیدات(یشیر عبیدات 

بحیـــث تكـــون ، ناحیـــة ثانیـــةووضـــوح فقراتهـــا ومفرداتهـــا مـــن ،  ناحیـــةیجـــب ان تـــدخل فـــي التحلیـــل مـــن 

ــالي ، "مفهومـــة لكـــل مـــن یـــستخدمها  ــا صـــممت وبالتـ حتـــى تكـــون االســـتبانة صـــادقة یجـــب ان تقـــیس مـ

  . لقیاسه

 ھاعرضعـن طریـق  منهـا المرجـوة لألهـداف تحقیقهـا ومـدى اإلسـتبانة صـدق من بالتأكد الباحث وقد قام

كفـاءة العلمیـة والمؤهـل األكـادیمي ممـن تتـوفر لـدیهم ال ختـصاصالمن ذوي ا المحكمین من )7(  على 

وذلـك ،  وغیرها من التخصصات األخـرىاإلداریةوالخبرة من حملة الدكتوراه في مجال نظم المعلومات 

ـــاتهم حولهــــاو حلإلبــــداء م ـــة الفقــــرات ألغــــراض البحــــث، ظـ ـــن ناحیــــة مالئمـ ــــصیاغة ،  مـ ــث ال  ومــــن حیــ

ة واللغـة  مثـل الـصیاغ، المطلوبـةعـدیالت إجـراء الت  وتـم، عتبـارال والتي تـم أخـذها بعـین ا، المضمونو 
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یظهـــر ) 2( والملحـــق رقـــم ، نهائیــة حتــى أصـــبحت فـــي صـــورتها ال، ســـتبانةالوالتعــدیل لـــبعض فقـــرات ا

  . قائمة بأسماء المحكمین) 3( الملحق رقمیظهر  بینما ، ستبانة البحث المعتمدة بصورتها النهائیةا

   الدراسة أداة ثبات  4- 8- 3

ــــتب ــــ ـــات االســ ـــــ ـــصد بثبــ ــــ ـــــساف ، انةیقـــ ــــ ــشیر العـ ــــ ــــــا یــــ ـــــساف(وكمــــ ــــ ـــــه) 1995، العـ ــــ ـــــد " بأنـ ــــــن التأكـــــ  مــــ

   . ذاتهماألشخاص تكرر تطبیقها على إذا ستكون واحدة تقریبًا اإلجابة أن

وقـد ، Cronbach Alpha ألفـاكرونبـاخ استخدم الباحث معادلـة الثبـات ، ولقیاس مدى ثبات االستبانة

  :) 3-3(جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم 

   بأبعادها المختلفةالدراسة  معامالت الثبات لتقدیر ثبات أداة نتائج)  3-3(جدول 

  

 معامل الثبات عدد الفقرات المجاالت األبعاد محاور الدراسة

 0.91 6 المكونات المادیة

 0.69 8 المكونات البرمجیة

 0.70 8 لبیاناتالشبكات وقواعد ا
 توفر البنیة التحتیة

 0.88 10 الموارد البشریة المؤهلة

 0.89  32  الدرجة الكلیة لفقرات توفر البنیة التحتیة 

 0.69 9 فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة

  واقع نظم 

 المعلومات اإلداریة

 0.93 7 جودة نظم المعلومات اإلداریة

 0.93  48  الدرجة الكلیة لفقرات توفر واقع نظم المعلومات اإلداریة 

 0.89 11 قراراتواقع صناعة ال

 0.81 7 معوقات صناعة القرارات

 0.93 66 الدرجة الكلیة
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 تراوحت الدراسة اس متغیرات إلى أن معامالت الثبات لمقی)  3- 3(تشیر البیانات الواردة في الجدول 

 وهي بشكل عام ، )0.93(بینما بلغت الدرجة الكلیة لمعامالت الثبات ، )0.93-0.69 (ما بین

ستبانة بصورتها النهائیة وتوزیعها على العتماد اا مما شجع على ، ت مقبولة إحصائیاً معامالت ثبا

  .الدراسةعینة 

   الدراسة  متغیرات  9- 3

      :  التابعة والمستقلةبحثوفیما یأتي توضیح لمتغیرات ال

  : المتغیر التابع -

لى نظم المعلومات ارات المستندة اصناعة القرار واقع  وهو ، تكون البحث من متغیر تابع واحد 

   . في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیةاالداریة 

  المتغیرات المستقلة   -

  :  على المتغیر التابع وهماثالث متغیرات مستقلة تمت دراسة أثر 

 مدى توفر البنیة التحتیة الالزمة لتطبیق نظم المعلومات اإلداریة: المتغیر المستقل األول. 

 فاعلیة  نظام المعلومات اإلداریة الحالي في الوزارة: الثاني المتغیر المستقل.  

  جودة المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلداریة: الثالثالمتغیر المستقل. 

  للبیانات ة  المعالجة اإلحصائی 10- 3

صائیة م برنــامج الــرزمّ اإلحــخدســتُ ا فقــدلتــي تــم جمعهــا وتحلیلهــا إحــصائیا مــن أجــل معالجــة البیانــات ا 

 ا لجمیـع جوانـب هـذStatistical Package For Social Sciences (SPSS)للعلـوم االجتماعیـة 

 : وذلك حسب التفصیل اآلتي، البحث

 : األسالیب التي استخدمت في تقدیر الثبات والصدق هي: أوالً 
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  فــي حــساب االرتبــاط بــین درجــة كــل عبــارة )  ر (  معامــل ارتبــاط بیرســون تــم اســتخدام

 .  وذلك لتقدیر صدق أداة الدراسة، ة الكلیة للمحور أو المجال الذي تنتمي إلیهوالدرج

  كرونبــاخ ألفــا(تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط ( Cronbach  Alpha لقیــاس ثبــات أداة 

 .الدراسة

 : التي استخدمت في اإلجابة على تساؤالت الدراسة هياألدوات اإلحصائیة : ثانیاً 

 ابیة تم استخراج المتوسطات الحسMean ، أو الدراسـة  أفـراد عینـة آراء  وذلك لمعرفة ارتفـاع 

 ،  عـن كـل فقـرة مـن فقـرات متغیـرات البحـث األساسـیة إلـى جانـب المجـاالت الرئیـسیةانخفاضـها

ــات المبحـــوثین لفقـــرات اولتر  ــة وحـــسبالتیـــب إجابـ ــتبانة حـــسب درجـــة الموافقـ  أعلـــى متوســـط سـ

 .حسابي

  ُالمعیــاري االنحــرافم خد اســت Standard Deviationلتحدیــد مــدى ، بــات المبحــوثین إلجا 

 :عتماد المعیار اآلتيا مع ، البحث حول متوسطات موافقتهمستجابات أفراد عینة اتجانس 

 . المتوسط الحسابي للفقرة أو الدرجة الكلیة ≤ 4.21عندما یكون  : جداً  درجة مرتفعة -

 4.21< ة أو الدرجة الكلیة  المتوسط الحسابي للفقر ≤ 3.41عندما یكون  :مرتفعةدرجة  -

 3.41<  المتوسط الحسابي للفقرة أو الدرجة الكلیة ≤ 2.61عندما یكون  :محاید درجة  -

 .2.61<  المتوسط الحسابي للفقرة أو الدرجة الكلیة ≤ 1.81عندما یكون  :منخفضةدرجة  -

 1.80 ≤عندما یكون المتوسط الحسابي للفقرة أو الدرجة الكلیة :  جداً درجة منخفضة -

 استخدام معامل ارتباط بیرسون) Pearson Correlation( تبـاط بـین المتغیـرات  لمعرفة درجة االر

 . المتغیر التابعو  المستقلة 

 لمعرفــة درجــة اســتجابة افــراد العینــة علــى كــل فقــرة مــن فقــرات  النــسب المئویــة  التكــرارات واســتخدام

 .متغیرات الدراسة
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  الرابعالفصل 

  لدراسةتحلیل نتائج  ا

   مقدمة4-1

   الدراسةتحلیل أسئلة 4-2

  الدراسةاختبار فرضیات 4-3
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  : مقدمة4-1

تفــسیرها وتحلیلهــا و ، الدراســة إلیهــا تنتــائج التــي توصــلل كــامًال ومفــصًال لیتــضمن هــذا الفــصل عرضــاً 

سـتجاباتهم علـى جمیـع فقـرات اي كشفت عنها الت- المبحوثین آراءستعراض اوذلك من خالل ، إحصائیاً 

  .وذلك باستخدام التقنیات اإلحصائیة المالئمة، -الدراسةأداة 

  : طبیعة هذا الفصل تقسیمه إلى مبحثین همااقتضتلذا  

  .الدراسةتحلیل أسئلة : المبحث األول

  .الدراسة فرضیات  اختبار:المبحث الثاني

  :الدراسةتحلیل أسئلة  4-2

راســـة الثالثـــة األولـــى تبحــث فـــي واقـــع نظـــم المعلومــات اإلداریـــة فـــي وزارة التربیـــة والتعلـــیم إن أســئلة الد

   :العالي الفلسطینیة من حیث

  الشبكات وقواعد البیانات، والمكونات البرمجیة، المكونات المادیة [ توفر البنیة التحتیة مدى ،

 ].الموارد البشریة المؤهلة 

  م المعلومات اإلداریة نظجودة المعلومات التي تنتجها. 

  في الوزارة ةفاعلیة نظم المعلومات اإلداریة الحالی .  

 وبالتــالي اســتخرجت المتوســطات الحــسابیة واالنحرافـــات المعیاریــة الســتجابات المبحــوثین نحــو درجـــة 

كمـا هـو موضـح فـي الجـدول ، أبعاد واقع نظم المعلومات اإلداریـةلمحاور و الموافقة على الدرجة الكلیة 

)4-1(:  
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الدرجة الكلیة  نحوالمبحوثین  الستجابات المعیاریة نحرافاتال وا الحسابیة المتوسطات:  )1-4 (جدول

، توفر البنیة التحتیة( من حیث   الفلسطینیةواقع نظم المعلومات اإلداریة في وزارة التربیة والتعلیم العاليل

  لألهمیة تبعاً  مرتبة) والفاعلیة ، الجودة

 

نظــم المعلومــات اإلداریــة فــي وزارة التربیــة واقــع الدرجــة الكلیــة لأن  ) 1-4( یتــضح مــن الجــدول رقــم 
أكثــر أبعــاد وكانــت ، )3.53( وبمتوســط حــسابي بــشكل عــام مرتفعــة تكانــوالتعلــیم العــالي الفلــسطینیة 

، )3.66( بدرجــة مرتفعــة وبمتوســط حــسابي تــوفر البنیــة التحتیــة هــي  المعلومــات اإلداریــة تطبیقــاً نظــم 
ــودة ــات التــــي تنتجهــــا تالهــــا جــ ــم المعلومــــات اإلداریــــة بدرجــــة  المعلومــ وبمتوســــط حــــسابي مرتفعــــة  نظــ

ط حـسابي وبمتوسـمرتفعـة بدرجـة  في الـوزارة  ةالحالی المعلومات اإلداریة نظم  فاعلیة وأخیراً ، )3.64(
)3.64 .(  

 هـي المكونـات المادیـة تـوافراً و  أن أكثـر مجـاالت البنیـة التحتیـة تطبیقـاً  ) 1-4( كما یتبین من الجدول 
تالهـــا تــــوافر الـــشبكات وقواعـــد البیانــــات بدرجـــة مرتفعــــة ، )3.87(بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســــط حـــسابي 

، ) 3.63(وبمتوسط حسابي تفعة مر تالها توافر المكونات البرمجیة بدرجة ، )3.67(وبمتوسط حسابي 
  ).3.47(وبمتوسط حسابي مرتفعة توافر الموارد البشریة المؤهلة بدرجة  وأخیراً 

    :وفیما یأتي تحلیل لجمیع أسئلة الدراسة بشكل تفصیلي وذلك على النحو اآلتي

 المجاالت األبعاد محاور الدراسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

 مرتفعة 0.82 3.87 المكونات المادیة

 مرتفعة 0.64 3.67 الشبكات وقواعد البیانات

 فعةمرت 0.68 3.63  المكونات البرمجیة 
 توفر البنیة التحتیة

 لنظم المعلومات اإلداریة

 مرتفعة 0.67 3.47 الموارد البشریة المؤهلة
لنظم المعلومات الدرجة الكلیة لتوفر البنیة التحتیة 

  االداریة 
3.66 0.57 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.77 3.64 نظم المعلومات اإلداریة  التي تنتجها معلوماتالجودة 

ــــم ـــ ـــ ــــ ـــــع نظـــ ـــ ـــ ــــ  واقـ
 المعلومـات اإلداریـة

 في الوزارة

 مرتفعة 0.77 3.64  الحالیةفاعلیة  نظم المعلومات اإلداریة
 مرتفعة  0.50 3.53   في الوزارة الدرجة الكلیة لواقع نظم المعلومات اإلداریة 
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، یـةالمكونـات البرمج، المكونات المادیة(ما مدى توافر البنیة التحتیة : السؤال األول  4-1-1
الالزمـة لتطبیـق نظـم المعلومـات اإلداریـة )  الموارد البـشریة المؤهلـة، الشبكات وقواعد البیانات

 .بوزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة

ــتجابات ، ولإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال اســـتخرجت المتوســـطات الحـــسابیة    واالنحرافـــات المعیاریـــة السـ

 تـــوفر البنیـــة  واقـــععلـــى عبـــارات التـــي تـــم مـــن خاللهـــا التعـــرف المبحـــوثین نحـــو درجـــة الموافقـــة علـــى ال

ــ المكونــات ( المعلومــات اإلداریــة فــي وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي الفلــسطینیة مــن حیــث نظم التحتیــة ل

كمـا هـو موضـح فـي ، )الموارد البشریة المؤهلة، الشبكات وقواعد البیانات، المكونات البرمجیة، المادیة

  :ةول اآلتیاالجد
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المبحوثین نحو واقع نظم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات : ) 2-4(جدول 
المادیة مرتبة المكونات المعلومات اإلداریة في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة من حیث توفر 

ً لألھمیة   تبعا

 االستجابات

اوافق 
ال اوافق  ال اوافق محاید اوافق بشدة

 بشدة

  

  

 ترتیب

 المكونات المادیة

 % ت % ت % ت % ت %  ت

الوسط 
 حسابيال

  

اإلنحراف 
 المعیاري

  

 الدرجة

1  
زة  وفر أجھ تت
ة  وب المالئم الحاس

  لطبیعة العمل 

62 43.1 65 45.1 2 1.4 9 6.3 6 4.2 
 مرتفعة 1.02418 4.1667

5 

ال  دات إدخ وفر وح ت
ب  ات تتناس البیان

ات العمل في واحتیاج
 الدائرة 

40 27.8 77 53.5 11 7.6 10 6.9 6 4.2 
3.9375 1.00501 

 مرتفعة

3 

ة  درة التخزینی الق
ستخدمة  زة الم لألجھ
ؤدي  بة وت مناس
ظ  راض الحف أغ

  بكفاءة 

34 23.6 83 57.6 7 4.9 14 9.7 6 4.2 

3.8681 1.01903 

 مرتفعة

6 

تتوفر وحدات إخراج 
ب  ات تتناس المعلوم

لعمل في واحتیاجات ا
  الدائرة 

20 13.9 101 70.1 7 4.9 13 9.0 3 2.1 
3.8472 .84720 

 مرتفعة

4 
دات  ز المع تتمی
ا  ستخدمة بقابلیتھ الم

  للتطویر والتحدیث 

26 18.1 85 59.0 18 12.5 11 7.6 4 2.8 
 مرتفعة 91340. 3.8194

2 

زة  ر أجھ تعتب
الحاسوب المستخدمة 
ر  ة وتعتب ا حدیث حالی
دث  ضل وأح ن أف م

ولوجیا متوفرة في تكن
 السوق

28 19.4 75 52.1 12 8.3 18 12.5 11 7.6 

3.6319 1.15720 

 مرتفعة 

 مرتفعة 0.82 3.87  لنظم المعلومات االداریةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لتوفر المكونات المادیة

  درجات) 5= ( لالستجابةالوزن النسبي                                    اقصى درجة%=التكرار  = ت

ــدول ــــ ــــ ـــن الجـ ــــ ـــضح مــــ ــــ ـــت  ) 2-4 (یتــــ ــــ ـــة كانــــ ــــ ـــــات االداریــــ ــــ ـــنظم المعلومــ ـــــ ـــ ـــــة ل ــــ ــ ــات المادی ــــ ــــ ان المكونـ

ــ ــــ ـــــة مرتفعـــ ــــوفرة بدرجـــــ ــــ ــــث ، ةمتـ ــــ ـــد أحیــ ـــــ ــــــوثین ) % 88.2(كـ ـــن المبحـــ ــــ ـــــوفر مـــ ــوزارة یتـــــ ــــ ــــى ان الـــ ــــ علــ

ــــ ــــ ــــدیها اجهــــ ــــ ـــللــــ ــــ ــــــة للعمـــــ ــــ ـــوب المالئمــ ــــ ــــنهم ) % 84.0( ورأى ، زة الحاســـــ ــــ ــــدات مــــ ــــ ــراج ان وحــــ ـــــ إخـــــ
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ــات  ـــــ ـــــوزارةالمعلومـــ ــــ ــي الـ ــــ ــــي  فـــــ ــــ ـــل فــ ــــ ـــات العمــــ ـــــ ـــب واحتیاجــ ـــــ ـــــدوائرتتناســـ ــــ ــــــن ) %81.5(وان ، الــ  مـــــ

ـــــان  ــــ ـــ ــــابوا ب ـــــ ـــوثین أجـــ ــــ ــــ ـــــات المبحـ ــــ ـــال البیانـــ ــــ ـــدات إدخـــــ ــــ ـــوزارة  وحـــــ ــــ ــــ ـــــي الـ ـــــ ــــات فــ ــــ ــب واحتیاجــــ ــــ ـــــ تتناسـ

ـــــي  ــــ ـــ ــل ف ــــ ـــــ ــــوزارةالعمـ ــــ ــــ ــــر ال ــــ ـــا ، دوائــــ ــــ ــــ ـــد  كمـ ــــ ــــ ـــى ان )%71.5(أكـ ــــ ــــ ــــــوثین علـ ــــ ــــن المبحــ ـــــ ـــــزة  مـــ ــــ أجهـــ

ــــاً  ـــــستخدمة حالیـــــ ــوب المــــ ــــ ــــوفالحاســـ ــــ ـــا متـ ــــ ــــدث تكنولوجیــ ــــ ـــــضل وأحـ ـــن أفــــ ــــ ــر مــ ــــ ـــة وتعتبـــ ـــــ ـــــي  حدیثـ رة فــــ

  .السوق

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المبحوثین نحو واقع نظم المعلومات : ) 3- 4(جدول 
  اإلداریة في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة من حیث توفر المكونات البرمجیة مرتبة تبعاً لألھمیة

 االستجابات

ال اوافق  ال اوافق محاید اوافق اوافق بشدة
 بشدة

  

  

 ترتیب

 برمجیةالمكونات ال

 % ت % ت % ت % ت % ت

 الوسط
 الحسابي

  

اإلنحراف 
 المعیاري

  

 الدرجة

1  
وفرة  ات المت یح البرمجی تت
ن  ر م ین  أكث شاركة ب الم

  مستفید بالبیانات المتوفرة 

34 23.6 92 63.9 9 6.3 8 5.6 1 0.7 
4.0417 .76529 

 مرتفعة

ر 6 ز ب ات تتمی امج وتطبیق
  الحاسوب بسھولة االستخدام 

 مرتفعة 98945. 3.8333 2.1 3 11.8 17 10.4 15 52.1 75 23.6 34

2 

ستخدمة  رامج الم ن الب تمك
رن  ادل الم ن التب م
ستخدمي  ین م ات ب للمعلوم

  النظام

22 15.3 81 56.3 21 14.6 15 10.4 5 3.5 
 مرتفعة 97002. 3.6944

ستخدمة 8 ة الم وفِر األنظم  ُت
  خدمة النسخ االحتیاطي

 مرتفعة 92607. 3.6528 2.1 3 11.8 17 18.1 26 54.9 79 13.2 19

ع  7 ة لمن رامج حمای د ب توج
  االختراق والتسلل

 مرتفعة 1.10229 3.6250 4.2 6 13.2 19 21.5 31 38.2 55 22.9 33

3 

ستخدم  رامج ت د  ب توج
یص  ب وتلخ ل وتبوی لتحلی
تخراج  ات واس البیان

  المعلومات

16 11.1 75 52.1 20 13.9 29 20.1 4 2.8 
3.4861 1.02409 

 مرتفعة

صة  5 رامج متخص وفر ب ت
  لعمل كل إدارة 

 منخفضة  1.08165 2.590 31.3 45 20.1 29 16.7 24 22.2 32 9.7 14

4 
رامج  ة(الب ) األنظم

المستخدمة  تعتبر من احدث 
  البرامج المتوفرة

16 11.2 28 19.4 20 13.9 33 22.9 47 32.6 
2.535 1.03541 

 منخفضة

 مرتفعة  0.68 3.43  لنظم المعلومات االداریة برمجیةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لتوفر المكونات ال

  درجات) 5= (الوزن النسبي                                    اقصى درجة لالستجابة%=التكرار  = ت
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، رمجیة لنظم المعلومات االداریة كانت متوفرة بدرجة مرتفعهبان المكونات ال ) 3- 4 (دولیتضح من الج
من المبحوثین بأن البرمجیات المتوفرة في الوزارة تتیح المشاركة بین  أكثر من مستفید % 87.5حیث أكد 

ز بسهولة من المبحوثین بأن برامج وتطبیقات الحاسوب تمتا% 75.7كما ویرى ، بالبیانات المتوفرة
  . االستخدام

وكذلك یؤكد ، نه ال تتوفر برامج متخصصة لكل  ادارة في الوزارة من المبحوثین بأ%51.4ولكن یرى 
المستخدمة  في الوزارة ال تعتبر من احدث البرامج المتوفرة ) األنظمة(من المبحوثین بان البرامج % 55.5

  .في السوق
واقع نظم المعلومات  نحوالمبحوثین  الستجابات المعیاریة افاتنحرالوا الحسابیة المتوسطات):  4- 4 (جدول

ً  مرتبةمن حیث توفر الشبكات وقواعد البیانات  اإلداریة في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة   لألھمیة تبعا

 االستجابات

اوافق 
 بشدة

  

 اوافق

ال اوافق  ال اوافق محاید
 بشدة

  

  

 ترتیب

  

الشبكات وقواعد 
 البیانات

 % ت % ت % ت % ت % ت

  

الوسط 
 الحسابي

  

اإلنحراف 
 المعیاري

  

 الدرجة

1  
تتوفر شبكة اتصال محلیھ 

 مرتفعة 78518. 4.2986 1.4 2 2.8 4 3.5 5 49.3 71 43.1 62  مرتبطة بجمیع اإلدارات
 ً  جدا

2 

یوجد نظام حمایة محكم 
لقاعدة البیانات بحیث یمنع 
 غیر المخولین من الدخول

  إلى النظام

40 27.8 69 47.9 27 18.8 7 4.9 1 0.7 
3.9722 .85235 

 مرتفعة

3 

تتمیز إدارة وتشغیل قواعد 
البیانات بالقدرة الفائقة على 

التخزین واالسترجاع 
واإلضافة والتعدیل والحذف 

  والعرض والطباعة

25 17.4 75 52.1 31 21.5 10 6.9 3 2.1 

3.7569 .89479 

 مرتفعة

6 
یانات المستخدمة قواعد الب

 1.00810 3.7153 2.8 4 9.7 14 22.9 33 42.2 61 22.2 32  تساعد في اتخاذ القرار 
 مرتفعة

7 

قواعد البیانات المستخدمة 
تساعد في إیجاد الحلول 
للمشاكل التي تواجھھا 

  الدوائر 

23 16.0 69 47.9 35 24.3 12 8.3 5 3.5 
3.6458 .96417 

 مرتفعة

8 
طاعات نادرا ما تحدث انق

 1.10570 3.4097 4.2 6 23.6 34 11.8 17 47.9 69 12.5 18  في الشبكة المستخدمة 
 محاید

4 

یتم االستناد إلى قاعدة 
بیانات مركزیة في الحصول 

  على المعلومات
14 9.7 32 22.2 24 16.7 29 20.1 45 31.3 

2.590 1.20403 
 منخفضة

5 
قواعد البیانات ال یوجد فیھا  

   المخزنةتكرار للبیانات
16 11.2 28 19.4 20 13.9 33 22.9 47 32.6 2.535 1.03437 

 نخفضةم

 مرتفعة 0.64  3.49 الشبكات وقواعد البیاناتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لتوفر 
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 –الداریة كأحد مكونات نظم المعلومات ا-أن الشبكات وقواعد البیانات  ) 4-4 (یتضح من الجدول

ة تتوفر شبكة اتصال محلی ه من المبحوثین بأن% 92.4حیث أكد ، بدرجة مرتفعهتوفرت في الوزارة و 

نه یوجد نظام حمایة محكم لقاعدة البیانات بأ% 75.7كما ویرى ، مرتبطة بجمیع اإلدارات في الوزارة

ن قواعد أحوثین ب من المب%64.4كما ویرى ، بحیث یمنع غیر المخولین من الدخول إلى النظام

كدوا بان قواعد البیانات أ من المبحوثین %63.9وان ، البیانات المستخدمة تساعد في اتخاذ القرار

  .المستخدمة تساعد في إیجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها الدوائر في الوزارة

الحصول على ستناد إلى قاعدة بیانات مركزیة في یتم اإلمن المبحوثین بانه ال %  51.1ولكن یرى 

من المبحوثین بان قواعد البیانات المستخدمة في الوزارة  % 55.5وكذلك أكد ، المعلومات في الوزارة

  .یوجد فیها  تكرار للبیانات المخزنة
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المبحوثین نحو واقع نظم المعلومات : )5- 4(جدول 

   لألهمیة تبعاً   مرتبةي وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة من حیث توفر الموارد البشریة المؤھلةاإلداریة ف

 االستجابات

اوافق 
ال اوافق  ال اوافق محاید اوافق بشدة

 بشدة

  

  

ترتی
 ب

الموارد البشریة 
 المؤھلة

 % ت % ت % ت % ت % ت

الوسط 
 الحسابي

  

اإلنحرا
ف 

 المعیاري

  

 الدرجة

5 
 مرتفعة 95672. 3.777 2.8 4 6.3 9 23.6 34 45.1 65 22.2 32  یوجد مدققي بیانات

4 
یوجد  مبرمجین ومحللین 

 مرتفعة 1.0702 3.763  5.6  8  6.3  9  19.4  28  43.8  63  25.0  36  متخصصین

3 

یعالج  العاملون بالقسم 
المختص بالنظام المشاكل 
التي تواجھني في استخدام 

  النظام 

14  9.7  94  65.3  21  14.6  12  8.3  3  2.1  
 مرتفعة 83158. 3.722

7 

یوجد عاملین على النظام 
لدیھم خبرات إداریة تتناسب 
  وطبیعة المھام المناطھ بھم 

20 13.9 82 56.9 28 19.4 10 6.9 4 2.8 
 مرتفعة 88850. 3.722

2 

یتفھم العاملون بالقسم 
المختص بالنظام احتیاجاتي 

المختلفة من نظام 
  المعلومات 

8 5.6 96 66.7 25 17.4 12 8.3 3 2.1 
 مرتفعة 79614. 3.652

1  

القسم الفني لنظام المعلومات 
یجیب على استفساراتي 

  بسرعة
11 7.6 95 66.0 19 13.2 13 9.0 6 4.2 

 مرتفعة 90539. 3.638

6 
یوجد  مدراء لقواعد 

  البیانات
 مرتفعة 93858. 3.513 4.2 6 9.7 14 25.7 37 51.4 74 9.0 13

10  
یتوفر وصف وظیفي لكل 

 محاید  1.1726 3.097 11.1 16 22.9 33 18.8 27 39.6 57 7.6 11  الوظائف في النظام

8 

یتوفر تدریب للعاملین في 
النظام بشكل دوري لتطویر 

  مھاراتھم وقدراتھم 
5 3.5 44 30.6 48 33.3 33 22.9 14 9.7 

 محاید  1.0332 2.951

9  
مي إلدارة یتوفر ھیكل تنظی

 محاید  1.1425 2.951 13.9 20 22.2 32 22.2 32 38.2 55 3.5  5  نظم المعلومات اإلداریة 

 الموارد البشریة المؤھلةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لتوفر 
 مرتفعة  0.67  3.47

  درجات) 5= (        أقصى درجة لالستجابةالوزن النسبي                            %=التكرار  = ت

 –كأحد مكونات نظم المعلومات االداریة -  الموارد البشریة المؤهلة أن  ) 5-4 (یتضح من الجدول

 یعالج  العاملون بالقسم المختص بالنظام "حصلت الفقرة حیث ، بدرجة مرتفعهتوفرت في الوزارة و 
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  "  وحصلت الفقرة،  المبحوثینآراءمن % 75لى نسبة ع"المشاكل التي تواجهني في استخدام النظام 

 آراءمن % 73.6على نسبة  " القسم الفني لنظام المعلومات یجیب على استفساراتي بسرعة

  .في الوزارة یوجد  مبرمجین ومحللین متخصصینمن المبحوثین بأنه %  68.8أكد كما , المبحوثین 

ــــرى  ــــ ــــن یـ ــــ ــه %  47.2ولكـ ــــ ــــوثین بانـــ ــــ ــن المبحـ ــــ ــــــمـــ ـــوفر وصـــ ــــ ــ ـــــي یت ــــ ــائف ف ــــ ـــل الوظـــ ــــ ــــــي لكــ ف وظیفـــ

ــــــام ــــ ـــد ، النظـ ــــ ـــذلك أكــــ ـــــ ـــ%  46.1وكـــ ــــ ـــوثین بانــــ ــــ ـــن المبحــــ ــــ ـــــي إلدارة ه ال  مــــ ــــ ــــل تنظیمــ ــــ ــــــوفر هیكـــ ــــ یتـ

 .االداریةنظم المعلومات 

 المعلومــــــــات اإلداریــــــــة نظــــــــم مــــــــدى فاعلیــــــــة مــــــــا : الثــــــــاني الــــــــسؤال  4-1-2

  ؟ العالي الفلسطینیة في وزارة التربیة والتعلیم

ـــــسؤال ا ــــ ــــ ــذا الـ ــــ ــــ ــن هــــ ــــ ـــــ ــــة عـــ ــــ ـــــ ــــات        ولإلجابـ ــــ ــــ ــ ـــسابیة واالنحراف ـــــ ــــ ــــطات الحــ ــــ ــــ ــتخرجت المتوســ ـــــ ــــ ســـ

ــــــن  ـــــم مـــــ ــــ ــــي تـ ــــ ـــــارات التــ ــــ ــــى العبــ ــــ ــة علــ ــــ ــــــة الموافقــــ ـــــو درجــــ ــــ ــــوثین نحــ ـــــ ــتجابات المبحـ ــــ ــــة الســــ ــــ المعیاریــ

ــــة  ــــ ـــــدى فاعلیـ ـــى مــــ ــــ ــ ـــــرف إل ــا التعــــ ــــ ـــــم خاللهـــ ـــــة نظــــ ـــــات اإلداریــــ ــــــ المعلومــــ ــــة  ةالحالیـــ ــــ ـــي وزارة التربیـ ــــ فــ

  :)6-4(كما هو موضح في الجدول ، والتعلیم العالي الفلسطینیة
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واقع نظم المعلومات اإلداریة في وزارة  نحوالمبحوثین  الستجابات المعیاریة نحرافاتال وا الحسابیة المتوسطات: ) 6-4( جدول

  لألهمیة تبعاً  مرتبة المعلومات اإلداریة نظم من حیث مدى فاعلیة  التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة

 االستجابات

اوافق 
 بشدة

ال اوافق  ال اوافق محاید اوافق
 بشدة

  

  

 ترتیب

 نظم فاعلیة 
 المعلومات اإلداریة

 % ت % ت % ت % ت % ت

الوسط 
 الحسابي

  

اإلنحراف 
 المعیاري

  

 الدرجة

9  

النظام الحالي قادر على 
إجراء الحفظ االحتیاطي 

  للبیانات حسب جدول زمني 
18 12.5 78 54.2 30 20.8 16 11.1 2 1.4 

 مرتفعة  88752. 3.6528

1  

لنظام الحالي  یقدم تقاریر ا
متنوعة  دوریة أو خاصة 
  تغطي كافة جوانب العمل 

11  7.6  83  57.6  26  18.1  18  12.5  6  4.2  
 مرتفعة 95323. 3.5208

8 

النظام الحالي یعمل على 
تقلیص اإلجراءات الروتینیة 

  المستخدمة في الوزارة 
28  19.4  52  36.1  34  23.6  21  14.6  9  6.3  

 مرتفعة 1.14641 3.4792

3 

النظام الحالي سهل وال 
یحتاج لفترة طویلة من 

  التدریب 
23 16.0 55 38.2 35 24.3 28 19.4 3 2.1 

 مرتفعة 1.04388 3.4653

2 

النظام الحالي یعمل على 
عرض البیانات حسب حاجة 

المستفید من رسوم بیانیة 
  ومخططات

19 13.2 62 43.1 28 19.4 30 20.8 5 3.5 
رتفعةم 1.06764 3.4167  

6 

النظام الحالي قابل للتعدیل 
والتطویر حسب حاجة 

  مستخدمي النظام
8 5.6 70 48.6 30 20.8 19 13.2 17 11.8 

 محاید  1.12641 3.2292

5 

النظام الحالي ال یغطي كافة 
المجاالت والتطبیقات لجمیع 

  دوائر الوزارة
15 10.4 41 28.5 48 33.3 34 23.6 6 4.2 

دمحای 1.03997 3.1736  

7 

النظام الحالي غیر قادر على 
اكتشاف األخطاء وإصدار 

  رسائل بھذه األخطاء
7 4.9 42 29.2 42 29.2 50 34.7 3 2.1 

 محاید 96077. 3.0000

4 

النظام الحالي غیر قادر على 
استرجاع البیانات 

  والمعلومات في حال فقدانھا
8 5.6 24 16.7 52 36.1 55 38.2 5 3.5 

د محای 94113. 2.8264  

 م المعلومات اإلداریةنظلفاعلیة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 
3.64  0.77 

 مرتفعة

  درجات) 5= ( درجة لالستجابةأقصىالوزن النسبي                                    %=التكرار  = ت
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حیث ،  الوزارة أمتازت بالفاعلیة المرتفعةنظم المعلومات االداریة فيأن  ) 5-4 (یتضح من الجدول

على "النظام الحالي قادر على إجراء الحفظ االحتیاطي للبیانات حسب جدول زمني  "حصلت الفقرة 

النظام الحالي  یقدم تقاریر متنوعة  دوریة أو  "وحصلت الفقرة   ،  المبحوثینآراءمن % 66.7نسبة 

من %  56.3أكد كما ،  المبحوثینآراءمن %  65.2على نسبة  "خاصة تغطي كافة جوانب العمل

النظام الحالي یعمل على عرض البیانات حسب حاجة المستفید من رسوم بیانیة بأن المبحوثین 

  .ومخططات

ـــــرى  ـــــن یـــــ ــــ ـــــط% 41.7ولكـ ــــانفقـــــ ــــ ــــوثین بــ ــــ ـــــن المبحــ ــــ ـــترجاع   مـ ــــ ـــى اســـ ــــ ـــ ــــادر عل ــــ ــــالي قــ ــــ ـــــام الحــ ــــ النظـ

ـــــدانها ــــ ــــــال فقـــــ ــــ ـــــي حــــ ــــ ـــات فـــــ ــــ ــــ ــات والمعلومـــ ــــ ــــ ـــــذلك ، البیانـــ ــــ ــــط % 36.8وكـــــ ــــ ـــفقــــــ ــــ ــــ ــــــوثین  مـــ ــــ ن المبحــــ

ـــابوا أ ــــ ـــانجــــ ـــــ ــــذه  بـــ ــــ ــائل بهـــ ــــ ـــــدار رســـــ ــــ صــ ــاء وإ ــــ ــــ ـــشاف األخطـ ــــ ــــ ــــى اكت ــــ ــ ــــادر علـ ــــ ــالي قـــ ـــــ ــام الحــــ ــــ النظـــــ

 .األخطاء

 المعلومـــات نظــم نتجهـــا مـــا مــدى جـــودة المعلومــات التــي ت: الثالــثالــسؤال  4-1-3
  ؟ العالي الفلسطینیة في وزارة التربیة والتعلیماإلداریة 

ــــتخرجت المتو         ـــــ ــــسؤال اســــ ــــ ــــ ـــــذا الــ ــــ ــن هــــ ـــــ ــــ ـــــة عــ ــــ ــــ ـــات ولإلجاب ـــــ ــــ ــــسابیة واالنحرافــ ــــ ــــ ـــــطات الحـ ــــ ســــ

ــــــن  ـــــم مـــــ ــــ ــــي تـ ــــ ـــــارات التــ ــــ ــــى العبــ ــــ ــة علــ ــــ ــــــة الموافقــــ ـــــو درجــــ ــــ ــــوثین نحــ ـــــ ــتجابات المبحـ ــــ ــــة الســــ ــــ المعیاریــ

ـــ ــــ ـــا التعـــ ــــ ـــــي تخاللهـــ ــــ ـــــات التـ ـــودة المعلومـــــ ــــ ـــــدى جـــ ــــ ــى مـ ــــ ــــة رف إلــــ ــــ ـــات اإلداریــ ــــ ــم المعلومـــ ــــ ــا نظــــ ــــ نتجهــــ

  :)7-4(كما هو موضح في الجدول ، في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة
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واقع نظم  نحوالمبحوثین  الستجابات المعیاریة نحرافاتال وا الحسابیة المتوسطات: )7-4 (جدول

من حیث مدى جودة المعلومات التي   الفلسطینیةالمعلومات اإلداریة في وزارة التربیة والتعلیم العالي

  لألهمیة تبعاً  مرتبة المعلومات اإلداریة تنتجها  نظم

 االستجابات

اوافق 
ال اوافق  ال اوافق محاید اوافق بشدة

 بشدة

  

  

 ترتیب

 التي جودة المعلومات
 نظم تنتجها

 المعلومات االداریة
 % ت % ت % ت % ت % ت

الوسط 
 الحسابي

  

اإلنحراف 
 المعیاري

  

 الدرجة

3 

سرعة استخراج المعلومات 
من النظام ال یؤثر على دقة 

  وصحة المعلومة
26 18.1 79 54.9 23 16.0 13 9.0 3 2.1 

 مرتفعة 91944. 3.7778

1  
المعلومات التي یوفرھا 

 مرتفعة 86274. 3.7292  2.8  4  8.3  12  12.5  18  66.0  95  10.4  15  النظام یتم تحدیثھا باستمرار

4 

یساعد النظام على تقدیم 
تقاریر متنوعة ومتطابقة في 

  النتائج 
18  12.5  84  58.3  29  20.1  9  6.3  4  2.8  

 مرتفعة 86633. 3.7153

5 

معلومات التي یوفرھا ال
النظام تعتبر كافیة وتغطي 

  جمیع جوانب العمل
22 15.3 75 52.1 26 18.1 18 12.5 3 2.1 

 مرتفعة 95466. 3.6597

7 

النظام الحالي یعمل على 
توفیر معلومات متطابقة مع 

  متطلبات متخذ القرار
16 11.1 76 52.8 33 22.9 13 9.0 6 4.2 

 مرتفعة 95038. 3.5764

2 

علومات التي یوفرھا الم
النظام صحیحة وخالیة من 

  األخطاء 
14 9.7 77 53.5 30 20.8 19 13.2 4 2.8 

 مرتفعة 93775. 3.5417

6 

یوفر نظام المعلومات 
اإلداریة معلومات تاریخیة 

  عن كل ما تحتاجھ
18 12.5 64 44.4 40 27.8 18 12.5 4 2.8 

 مرتفعة 96067. 3.5139

  التي تنتجها نظم المعلومات االداریةلجودة المعلوماتاف المعیاري المتوسط الحسابي واالنحر 
3.64 0.77 

 مرتفعة 

  

  درجات) 5= (الوزن النسبي                                    اقصى درجة لالستجابة%=التكرار  = ت

ــدول ـــــ ــــ ــن الجــ ــــ ــــ ـــــضح مـــ ــــ ــــم ) 7-4 (یتــــ ــــ ـــــا نظـــــ ــــ ــي تنتجهــــ ــــ ــــ ــــات التـــ ــــ ـــودة المعلومـــــ ــــ ــــ ــــات ان جــ ــــ ــــ  المعلومـ

ـــــت  ــــ ــ ـــــة كان ــــ ــ ـــات االداری ــــ ــــــنظم المعلومــــ ــــ ــة لـ ـــــ ــــات المادیــــ ــــ ـــة المكونـــ ــــ ــــةاالداریــــ ــــ ـــــة مرتفعـــ ــــ ـــث ، بدرجــ ــــ حیــــ

ـــد  ــــ ــــ ـــــى ان % 76.4أكــ ــــ ـــوثین علــــ ــــ ــــ ـــــن المبحــ ــــ ــــات مــــ ــــ ــــ ــــم المعلومـ ــــ ــــ ــــا نظـ ـــــ ـــــي توفرهــــ ـــــ ـــات التـــ ــــ ــــ المعلومــ
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ـــتمرار ــــ ــــ ــــ ـــــدیثها باسـ ـــــ ــــ ـــتم تحــ ـــــ ــــ ـــة  یــــ ــــ ـــــ ــرى ، االداریــــ ــــ ــــ ــــ ـــنهم ان % 73.0  ویــ ــــ ــــ ــــتخراج مـــــ ــــ ــــ ــرعة اســــ ــــ ــــ ــــ ســ

ــة ــــ ــــ ـــــات االداریــــ ـــــ ـــــم المعلومــــ ــــ ـــــالل نظـــــ ــــ ـــــن خـــــ ــــ ـــــات مـــــ ــــ ــــحة المعلومــــ ــــ ـــــة وصــــــ ــــ ـــى دقـــــ ــــ ــــ ــــؤثر علـــ ــــ ــــ   ال یــ

ــة ــــ ـــــرى ، المعلومــــ ـــــى % 63.9ویـــــ ــــ ــــــل علـ ـــــة تعمــــ ــــ ـــات  الحالیـ ــــ ــم المعلومـــ ـــــ ـــان نظـــ ــــ ـــوثین بـــ ــــ ــــن المبحـــ ــــ مــ

ــرار ــــ ــــ ـــــذ القــ ــــ ـــات متخـــ ـــــ ــع متطلبــــ ــــ ـــــ ــــة مـ ــــ ــــات متطابقــــ ـــــوفیر معلومــــــــ ــــ ـــــد ، تـــ ــــ ــا ویؤكـــ ـــــ ــــ ــــــن % 63.2كمـ ــــ مــ

ــــة  ــــ ـــــحیحة وخالیــ ــــ ـــــة  صـ ـــــ ــــات االداری ــــ ـــم المعلومــ ــــ ــا نظـــ ــــ ـــــي توفرهــــ ــات التـــــ ــــ ــأن المعلومــــ ــــ ــــ ــــــوثین ب المبحــــ

 .من األخطاء

 

ما واقع صناعة القرارات المستندة إلى نظام المعلومات اإلداریـة : الرابع  السؤال4-1-4

  ؟ العالي الفلسطینیة في وزارة التربیة والتعلیم

ـــات         ـــــ ــــ ــــسابیة واالنحرافــ ــــ ــــ ـــــطات الحـ ــــ ــــتخرجت المتوســــ ــــ ـــسؤال اســـــ ـــــ ــــ ـــــذا الــ ــــ ــن هــــ ــــ ـــــ ـــــة عــ ــــ ــــ ولإلجاب

ــــــن  ـــــم مـــــ ــــ ــــي تـ ــــ ـــــارات التــ ــــ ــــى العبــ ــــ ــة علــ ــــ ــــــة الموافقــــ ـــــو درجــــ ــــ ــــوثین نحــ ـــــ ــتجابات المبحـ ــــ ــــة الســــ ــــ المعیاریــ

ـــــى  ــــ ــرف إل ــــ ـــا التعـــ ــــ ـــة خاللهــ ـــــ ـــات اإلداریــ ــــ ـــام المعلومــ ــــ ـــى نظــ ــــ ـــــستندة إلــ ــرارات المــــ ــــ ــــناعة القـــ ــــ ـــــع صـ ــــ واق

  :)8-4(كما هو موضح في الجدول ، في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة
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 وزارة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المبحوثین نحو واقع صناعة القرارات في):  8-4(جدول 
  ةالتربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة في ظل استخدام نظام المعلومات اإلداریة مرتبة تبعاً لألھمی

 االستجابات

اوافق 
 اوافق ال ال اوافق محاید اوافق بشدة

 بشدة

  

  

ترت
 یب

  

  

 واقع صناعة القرارات
المستندة إلى نظام المعلومات 

 % ت % ت % ت % ت % ت اإلداریة

الوسط 
 الحسابي

  

 االنحراف
 المعیاري

  

 الدرجة

11  

ال یمكن االستغناء عن نظام 
المعلومات اإلداریة عند صناعة 

  القرار
 مرتفعة 79026. 4.0694 0.7 1 2.8 4 15.3 22 51.4 74 29.9 43

10  

نظام المعلومات اإلداریة ھو 
أفضل وسیلة إلنجاح صناعة 

  القرار
 مرتفعة 95323. 3.8542  1.4  2  8.3  12  20.1  29  43.8  63  26.4  38

7 

یساعد نظام المعلومات اإلداریة 
في سرعة اتخاذ القرارات 

  الطارئة
 مرتفعة 1.03209 3.6597  2.8  4  13.2  19  19.4  28  44.4  64  20.1  29

8 

نظام المعلومات اإلداریة یساعد 
في زیادة الرضا عن القرارات 

  المتخذة
 مرتفعة 1.01367 3.6458 2.8 4 11.0 16 25.0 36 41.0 59 20.1 29

6 

نظام المعلومات اإلداریة یعمل 
على تحلیل المشكالت المعقدة 

  وتبسیطھا وتسھیل فھمھا
 مرتفعة 1.02494 3.6111 4.2 6 10.4 15 22.9 33 45.1 65 17.4 25

5 

نظام المعلومات اإلداریة یساھم 
في عملیة اختیار البدیل األفضل 

  في مراحل صنع القرار
 مرتفعة 1.09237 3.5972  4.9  7  11.1  16  25.0  36  37.5  54  21.5  31

4 

نظام المعلومات اإلداریة یعمل 
على توفیر المعلومات الكافیة 
المتعلقة بجمیع البدائل الممكنة 

  لصانعي القرار

 مرتفعة 1.05757 3.5208  3.5  5  14.6  21  26.4  38  37.5  54  18.1  26

9  

الوزارة تعتمد وبشكل أساسي 
لمعلومات اإلداریة على نظام ا

  في صناعة القرار
 مرتفعة 1.08208 3.4375  5.6  8  13.9  20  27.1  39  38.2  55  15.3  22

1  

الغایة من استخدام نظام 
المعلومات اإلداریة في الوزارة 

  واضح
 محایدة 1.06208 3.3194  6.3  9  19.4  28  17.4  25  50.0  72  6.9  10

2 

یتم إشراك اكبر عدد ممكن من 
 مراحل صنع الموظفین  في

  القرار
8 5.6 31 21.5 41 28.5 47 32.6 17 11.8 2.7639 1.09024 

 محایدة

3 

یتم التدریب وبشكل دوري على 
استخدام نظم المعلومات 
  اإلداریة في صناعة القرار

7 4.9 31 21.5 43 29.9 47 32.6 16 11.1 2.7639 1.06427 
 محایدة

  المستندة إلى نظام المعلومات اإلداریة صناعة القراراتلواقعالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 
3.47 0.71 

 مرتفعة
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ــدول ــــ ــــن الجــــ ـــــ ــــــضح مـ ـــة ) 8-4(یتــــ ـــــ ـــــستخدم وبدرجــ ـــــوزارة تـــــ ــي الـــــ ــــ ــــة فــــ ــــ ـــات االداریــ ــــ ــم المعلومـــ ـــــ أن نظـــ

ــــرارات ــــ ــــناعة القــــ ــــ ــــي صــــ ــــ ــــة فــــ ــــ ــــد ، مرتفعــــ ــــ ــث أكــــ ــــ ـــــ ــه % 81.3حیـ ــــ ــــ ـــــوثین انــ ــــ ــــن المبحـــ ــــ ـــــن مــــ ــــ ال یمكـــ

ـــــام المعل ــــ ــــن نظـ ــــ ــتغناء عــ ــــ ـــــراراالســــ ــــ ــناعة القـ ـــــ ــــد صـــ ــــ ــ ــة عن ــــ ـــــات اإلداریــــ ــــ ــــــرى ، ومـ ــــ ــــا وی ــــ % 70.2كمــ

ــوثین أن   ــــ ــن المبحـــــ ــــ ــــ ــــــناعة مـ ــــ ـــاح صـ ــــ ــیلة إلنجــــ ـــــ ــــضل وســــ ــــ ـــ ـــــو أف ــــ ــة هــ ــــ ــــ ــــات اإلداریـ ــــ ـــام المعلومـــ ــــ نظــــ

ـــــرار ــــ ـــد ، القـ ــــ ـــذلك یؤكـــ ـــــ ــأن% 64.5وكــ ــــ ـــــوثین بــــ ــــ ــن المبحـ ــــ ـــــم نمــــ ــــة ظـــــ ــــ ــ ــات اإلداری ــــ ــساعد  المعلومــــ ــــ تــــ

  .في سرعة اتخاذ القرارات الطارئة

ــرى  ــــ ـــــن یــــ ــــ ــــه % 27.1ولكـ ــــ ـــــوثین بأنــ ــــ ــــــن المبحـ ــط مــــ ــــ ــفقــــ ــــ ــن یــــ ــــ ـــن مــــ ــــ ـــدد ممكـــ ــــ ـــر عـــ ــــ ـــراك اكبـــ ــــ تم إشـــ

ــــرار ـــــنع القـــــ ـــــل صـــ ــــــي مراحــــ ـــــوظفین  فـــ ـــــذلك ، المـــ ــــد وكــــ ــوثین% 26.4یؤكـــــ ــــ ــــن المبحـــ ــط مـــــ ــــ ـــه  فقــ بأنــــــ

ــــــناعة  ــــ ــي صــ ــــ ــــ ــــــة فــ ــــ ـــات اإلداریــ ــــ ــــ ــــم المعلومـ ــــ ــتخدام نظــــ ــــ ــــ ـــــى اســ ــــ ــــشكل دوري علـــ ــــ ـــــدریب وبــــ ــــ ــــتم التـــ ـــــ یـــ

  .القرار

صـــناعة القـــرارات المـــستندة إلـــى نظـــام هـــي معوقـــات مـــا : الخـــامسالـــسؤال  4-1-5
  ؟ العالي الفلسطینیة في وزارة التربیة والتعلیم المعلومات اإلداریة

ـــات         ـــــ ــــ ــــسابیة واالنحرافــ ــــ ــــ ـــــطات الحـ ــــ ــــتخرجت المتوســــ ــــ ـــسؤال اســـــ ـــــ ــــ ـــــذا الــ ــــ ــن هــــ ــــ ـــــ ـــــة عــ ــــ ــــ ولإلجاب

ــــــن  ـــــم مـــــ ــــ ــــي تـ ــــ ـــــارات التــ ــــ ــــى العبــ ــــ ــة علــ ــــ ــــــة الموافقــــ ـــــو درجــــ ــــ ــــوثین نحــ ـــــ ــتجابات المبحـ ــــ ــــة الســــ ــــ المعیاریــ

ــــات  ــــ ـــــام المعلومـــــ ــــ ــى نظـــ ــــ ــــ ـــــستندة إلــ ــــ ـــرارات المـــ ــــ ــــ ــناعة القـ ـــــ ــــ ـــــات صـ ــــ ـــــى معوقـــ ــــ ــــرف إلـــ ــــ ــا التعــــ ــــ ــــ خاللهــ

ـــــسطینیة ـــــالي الفلـــــ ــــیم العــــ ــــ ــــة والتعلـ ـــــ ـــي وزارة التربی ـــــ ـــــة فـ ــــدول ، اإلداریــــ ــــ ـــــي الجــ ــــ ـــــح ف ـــو موضــــ ــــ ــــا هــ ــــ كمـ

)4-9(:  
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معوقات صناعة  نحوالمبحوثین  الستجابات المعیاریة نحرافاتال وا الحسابیة المتوسطات :) 9-4 (جدول

  للصعوبة  تبعاً  مرتبة  الفلسطینیةفي وزارة التربیة والتعلیم العاليالقرارات 

 االستجابات

اوافق 
ال اوافق  ال اوافق محاید اوافق بشدة

 بشدة

  

  

 بترتی

معوقات صناعة 
 القرارات

 % ت % ت % ت % ت % ت

الوسط 
 الحسابي

  

 االنحراف
 المعیاري

  

 الدرجة

2 

عدم وجود سیاسة مشتركة 
بین اإلدارات لتنفیذ تبادل 

  المعلومات
 مرتفعة 91029. 3.7569   11.8 17 20.8 30 47.2 68 20.1 29

1  

ضعف التخطیط والتنسیق 
والرقابة على األنشطة 
  المتعلقة باستخدام التقنیة

 مرتفعة 88104. 3.5833      12.5  18  30.6  44  43.1  62  13.9  20

3 

ضعف مساھمة العاملین في 
اإلدارات بشكل فعال في 
استخدام نظم المعلومات 

  اإلداریة

 مرتفعة 94484. 3.4514      18.8  27  30.6  44  37.5  54  13.2  19

5 

, مشاكل تتعلق باألجھزة
كاألعطال وسرعة اإلصالح 

وإجراء عملیات الصیانة 
  الوقائیة

 محایدة 97432. 3.0417 1.4 2 33.3 48 32.6 47 25.0 36 7.6 11

4 
ضعف الجوانب االمنیھ 
 89609. 3.0347 1.4 2 29.9 43 36.8 53 27.8 40 4.2 6  وسھولة اختراق الشبكات

 محایدة

6 
مشاكل تتعلق بصعوبة 

 90453. 2.9167  0.7  1  39.6  57  30.6  44  52.7  37  3.5  5  استخدام البرمجیات
 محایدة

7 

ضعف قدرات الطاقم الفني 
القائم على متابعة األنظمة 

  وإدارتھا
 ضعیفة  92153. 2.5708  5.6  8  37.5  54  33.3  48  21.5  31  2.1  3

 محایدة 0.63  3.22 قات صناعة القراراتلمعو المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

  

  درجات) 5= (الوزن النسبي                                    اقصى درجة لالستجابة%=التكرار  = ت

ـــــدول  ـــــن الجـــ ــــضح مـــ ــــ) 9-4(یتــــ ــــن الأنــــ ــد مــــ ــــ ــ ـــاك العدی ــــ ـــــات ه هنـ ـــ ــــم معوق ــــن دور نظــــ ــد مــــ ــــ ـــي تحــ التـــــ

ــــ ــــ ــناعة القــ ــــ ــــي صــــ ــة فــــــ ــــ ــــــات االداریــــ ـــث ، راراتالمعلومـــ ــــ ـــــرى حیــ ــان % 67.3 یـــــ ــــ ــوثین بــــ ــــ ــــن المبحــــ ــــ مــ

ـــي  ــــ ـــــ ـــات هـ ــــ ـــــ ــر المعوقـ ــــ ــــ ــــــادل   اكثـــ ــــ ــــــذ تبـــ ــــ ـــین اإلدارات لتنفیـــ ــــ ــــ ـــــشتركة بــ ــــ ــــــة مــــ ــــ ــــــود سیاســـ ــــ ــــدم وجـــ ــــ ــــ عـ

ــات ــــ ــد ، المعلومــــ ــــ ــــو % 57.0ویؤكـــــ ــــ ـــذلك هـــ ـــــ ــات كـــ ــــ ـــن المعوقــــ ــــ ـــــان مــــ ــــ ــــوثین بــ ــــ ــــن المبحــ ـــــ ــــعف مــ ـــــ ضــ
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ــــتخدام  ــــ ــــ ـــة باســ ــــ ــــ ــشطة المتعلقـــ ــــ ــــ ـــى األنــــ ــــ ــــ ــة علـــ ــــ ـــــ ـــــسیق والرقابـــ ــــ ــــیط والتنـــــ ــــ ــــ ــــات التخطــ ــــ ــــ ـــم المعلومــ ـــــ ــــ نظــ

ــــة ــــ ــــ، االداریــــ ــــ ــــا ویــــ ـــــ ــــان % 50.7رى كمـــ ــــ ـــــوثین بــــ ــــ ــــن المبحـــ ــــ ــــد مــــ ـــــ ــو احـــ ـــــ ــــ ـــات هـ ــــ ــــ ــــعف  المعوقـ ــــ ضــــ

ـــة ــــ ـــ ــات اإلداری ــــ ـــــم المعلومــــ ـــــتخدام نظـــــ ــــ ـــــي اسـ ــــ ـــــال فـ ــــ ــشكل فعـ ــــ ــي اإلدارات بــــ ــــ ــاملین فــــ ــــ ـــــساهمة العــــ ــــ  .مـ

ـــــ ــــ ــرى ولكـ ــــ ـــــأن أ%  23.6ن یــــ ــــ ـــــوثین بـ ــــ ــــــن المبحـ ــط مــــ ــــ ــو فقــــ ــــ ـــــات هــــ ــــ ــــد المعوقـ ــــ ــــدرات حــ ــــ ــ ــــــعف ق ضــــ

دارة نظم المعلومات االداریةالطاقم الفني القائم على متابعة    .وإ

ـــــ ـــت نتـــــ ـــــ ــــد دعمـ ــــ ــع وقـ ــــ ــت مـــ ــــ ــي اجریــــ ــــ ـــابالت التـــ ــــ ـــوزراء(ائج المقــ ــــ ــــس الــ ـــــ ـــام مجل ـــــ ــــدیر عــ ــــ ـــــدیرة ، مـ مـــــ

ـــــیة ــــ ـــة، االدارات المدرســـ ـــــ ــة المالیــــ ــــ ــــ ـــدیر الرقابــ ــــ ــــ ــــب، مـ ــــ ـــسم الرواتــــ ــــ ــــ ـــــیس قـ ــــ ــــم ) رئـــ ــــ ـــــي تــــ ــــ ـــائج التـــ ــــ ــــ النتـ

ــدول  ــــ ـــي الجـــــ ــــ ــا فـــ ــــ ــل الیهــــ ــــ ــــات ، )9-4(التوصــــ ــــ ــــــض معوقـــ ــراز بعــــ ــــ ــــ ــالل اب ــــ ـــــن خـــــ ــــ ـــــك مـ ـــــ ـــــان ذل ــــ وكـ

ـــــرار ـــناعة القـــــ ــــ ــــــي صـــ ـــة فــــ ــــ ــات االداریـــ ــــ ــام المعلومــــ ــــ ــــــتخدام  نظــــ ـــــر، اســــ ــــ ــك یظهـ ــــ ـــات وذلــــ ـــــ ـــــي اجابــ ــــ  فـ

  االسئلة المذكورة ادناه

مــا هــي نقــاط الــضعف الموجــودة فــي نظــام المعلومــات اإلداریــة الموجــود فــي  :)01( الــسؤال رقــم 
  .من وجهة نظر حضرتكم، وزارتكم

 المبحـــوثین بــان هنـــاك بعـــض نقـــاط الــضعف فـــي نظـــام المعلومـــات آراء اتفقـــت ):01 (الجــواب رقـــم   

  : ویمكن اجمال نقاط الضعف كمایلياالداریة الموجود  في الوزارة

بعــض البرمجیــات الموجــودة فــي  مــشكلة موجــودة فــي نظــام المعلومــات االداریــة هــو ان هنــاك  -

 برمجیــات خاصــة ولــیس مــن عمــل مبرمجــي هــي مــن تــصمیم وبرمجــة شــركاتبعــض الــدوائر 

دى الـى وهذا ادى الى صعوبة التعامل مع رسائل الخطأ التي یظهرهـا النظـام وكـذلك ا، الوزارة

إلضـافة أي تعـدیل او تـصحیح وبـشكل دوري  ) المبرمجـة(ضرورة  التواصل مع هـذه الـشركة 

 .ؤدي الى هدر المزید من الوقت والجهدی یظهر في النظام  وهذا ألي خطأ
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 فــي مرحلــة  متــاخرة ولهــذا فیهــا  تــم  تطبیــق نظــام المعلومــات االداریــة هنــاك بعــض االدارات  -

،  لــم یــصل الــى مرحلــة االعتمــاد علیــه وبــشكل كبیــرظــام مبتــديء عتبــر النظــام الحــالي هــو نی

  .ولكن العمل جاري على تطویر هذا النظام وربطه بجمیع مدیریات التربیة

،  ما هي ابرز مشكالت نظام المعلومات اإلداریة التي یعاني منها حضرتكم:)02(   السؤال رقم 

  .وسرعة الحصول علیها، حداثتها ،دقتها، كفایتها، خصوصًا ما یتعلق بتوفر المعلومات

 المبحوثین على انه وقبل وجود نظام المعلومات االداریة كان آراء لقد اتفقت :02)(   الجواب رقم 

ولكن بعد ) السرعة ، الحداثة، الكفایة، الدقة(هناك مشكلة بتوفر المعلومات الجیدة من حیث 

حیث ، لم تعد هذه المشكلة قائمة، زارة الو تطبیق نظام المعلومات االداریة في قسم كبیر من دوائر

وكذلك وجود الشبكة ، دقیق وتحدیث البیانات الخاصة بهالة عن متابعة وتكل دائرة مسؤو ان 

كل هذا ساعد في سرعة الحصول على المعلومات من ، الداخلیة الجیدة والبرمجیات الجیدة 

  .الدوائر المختلفة
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  الدراسة ت ختبار فرضیاا  4-3

 :األولى الفرضیة الرئیسیة 

البنیة التحتیة بین وجود ) α ≤ 0.05( عند مستوى دالله احصائیة ذات  داللةةتوجد عالقة ارتباطیال 

 في وزارة وبین واقع صناعة القرارات المستندة على نظم المعلومات االداریة لنظم المعلومات االداریه 

 .یةالتربیة والتعلیم العالي الفلسطین

:الثانیة  الفرضیة الرئیسیة 

م لیة نظعابین ف) α ≤ 0.05(داللة  عند مستوى احصائیةداللة   ذات ال توجد عالقة ارتباطیة

 في وزارة صناعة القرارات المستندة على نظم المعلومات االداریة وبین واقع  المعلومات االداریة

  .التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة

:یة الثالثة  الرئیس الفرضیة

بین جودة المعلومات ) α ≤ 0.05(داللة إحصائیة عند مستوى داللة   ذات ارتباطیةتوجد عالقة  ال 

 صناعة القرارات المستندة على نظم المعلوماتوبین واقع التي تقدمها نظم المعلومات اإلداریة 

  . في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیةالداریة أ

ــن  ــیوللتحقـــــق مـــ ــحة الفرضـــ ــسابقة ات صـــ ـــاطســـــتخدام معامـــــل اتـــــم , الرئیـــــسیة الـــ ــونارتبــ وذلـــــك ،  بیرســـ

  :)10-4( كما هو موضح في الجدول
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تـوفر البنیـة التحتیـة ( واقع نظم المعلومات اإلداریـة مـن حیـث  معامل ارتباط بیرسون بین ):10-4 (جدول

لمؤهلـة الموارد البشریة ا، وقواعد البیاناتالشبكات ، والمكونات البرمجیة، المكونات المادیة[ والتي تتضمن 

،  )ةوفاعلیـة نظــم المعلومـات اإلداریــة الحالیــ، نتجهــا نظـام المعلومــات اإلداریــةوجـودة المعلومــات التـي ت، ]

  وزارة الفي  المستندة على نظم المعلومات االداریة وبین واقع صناعة القرارات

  ) 0.01(یة یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة المعنو ** 

الدرجــة الكلیــة لواقــع نظــم المعلومــات اإلداریــة  بــین اإلرتبــاط أن معامــل  )10-4(  جــدولالیتــضح مــن 

وهــو دال إحــصائیًا عنــد  ) 0.699( وبــین واقــع صــناعة القــرارات فــي وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي بلــغ 

 وهــو أقــل مــن 0.000= حیــث تبــین أن مــستوى الداللــة المحــسوب ،  )α≥  0.05  (مــستوى الداللــة 

ــة المحـــدد مـــسبقًا  ــردي وذو وهـــذا ،  )α ≥  0.05 (مـــستوى الداللـ ـــاط طـ ـــشیر إلـــى وجـــود ارتب  داللـــة یُ

واقــع صــناعة القــرارات فــي وزارة التربیـــة ومتغیــر نظــم المعلومــات اإلداریــة إحــصائیة بــین متغیــر واقــع 

  . والتعلیم العالي الفلسطینیة

، مــدیرة االدارات المدرســیة، مــدیر عــام مجلــس الــوزراء(ریــت مــع وقــد دعمــت نتــائج المقــابالت التــي اج

وكـان ، )10-4(النتـائج التـي تـم التوصـل الیهـا فـي الجـدول ) رئیس قـسم الرواتـب، مدیر الرقابة المالیة

 المستندة على راتواقع صناعة القرا
  نظم المعلومات االداریة

معامل ارتباط   واقع نظم المعلومات اإلداریة
  نبیرسو

مستوى الداللة 
  المحسوب

 0.000 **0.299 المكونات المادیة

 0.000 **0.490 المكونات البرمجیة

 0.000 **0.657  الشبكات وقواعد البیانات
 توفر البنیة التحتیة

 0.000 **0.659 الموارد البشریة المؤهلة

 0.000 **0.626  ة الكلیة لتوفر البنیة التحتیةالدرج

 0.000 **0.648 فاعلیة  نظم المعلومات اإلداریة

 0.000 **0.787  جودة معلومات نظم المعلومات اإلداریة

 0.000 **0.699  الدرجة الكلیة لواقع نظم المعلومات اإلداریة
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، وذلــك یظهــر فــي اجابــات همیــة نظــام المعلومــات االداریــة فــي صــناعة القــرارذلــك مــن خــالل إبــراز أ

  :دناهاألسئلة المذكورة أ

هل تعتمد على المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات ، عند اتخاذك للقرار :)01(السؤال رقم

 وما السبب في ذلك ؟ ,وأیهما تعتمد علیه أكثر ، أم تعتمد على خبرتك الشخصیة، اإلداریة

ــم  ــ ـــ ـــواب رقــ ـــ ـــــت : 01)(الجـــ ــد اتفقــــ ــــ ـــــي ألقـــ ــوثین فــــ ــــ ــــــن آراء المبحـــ ـــكل مـــ ــــ ـــأي شــ ــــ ــــن وال بــ ــــه ال یمكـــــ ــــ نـ

ــــاد ــــ ـــكال االعتمـــ ــــ ــــراراألشــــ ــــ ـــــناعة القـــ ــــ ــي صــ ــــ ــــ ـــــدها فـ ــــ ـــصیة لوحــ ــــ ــــرة الشخــــ ــــ ـــــى الخبـــ ــــ ــ ـــــك الن ،  عل ــــ ــ وذل

ـــرار  ــــ ــناعته للقـــ ــــ ـــــي صــــ ــــ ــات فـ ــــ ـــات والمعطیــــ ــــ ـــن البیانـــ ــــ ـــــر مـــ ـــم كبیـــــ ــــ ــــى كـــ ــــ ــــد علــ ــــ ـــرار یعتمــ ــــ ـــانع القـــ ــــ صـــ

ـــدم  ــــ ـــد  یقــ ــــ ــات جیــ ـــــ ــام معلومــ ــــ ــــود نظـــ ــــالل وجـــــ ـــــن خـــــ ـــــا اال مــــ ــــام بهــــ ـــــن االلمـــــ ـــــات ال یمكــــ ـــــذه البیانــــ وهــــ

ـــب ــــ ـــــت المناســــ ــــ ـــي الوقــ ــــ ــــ ــة وف ــــ ــــ ـــــة والمالئمـ ــــ ـــة والدقیقــ ــــ ــــ ـــــة الكافی ــــ ـــاف، الكمیــ ــــ ـــــام باالضــــ ــــ ــــى ان نظــ ــــ ه الـــ

ــــه  ــــ ـــات محدثــ ـــــ ـــــى معلومــ ــــ ــوال الـ ــــ ــــسلة وصــــ ــــ ـــــة ومتسلــ ــــ ــــات تاریخیـ ــــ ــــدم معلومــ ــــ ــ ــة یق ــــ ــــ ـــــات االداری ــــ الملومـ

  . بأولاوالً 

ـــین  ــــ ـــــذلك تبـ ــــدول وكـــ ـــن الجــــ ــــة ) 10-4(مـــــ ــــ ــــوفر البنی ــین تــــ ــــ ـــــة بــ ـــ ــــة ایجابی ــة طردیــــ ــــ ــ ــد عالق ــــ ــــــه توجــ أنــ

ــة  ــــ ــــ ـــراراتالتحتیـــ ـــــ ــــ ــناعة القـ ــــ ـــــ ـــع صــ ــــ ـــــ ــة وواقـ ــــ ــــ ــات اإلداریـــ ــــ ــــ ــنظم المعلومـــ ــــ ـــــ ــ ــل ،ل ــــ ــــ ـــغ معامـــ ــــ ــــ ــ ــث بل ــــ ـــــ ــ  حی

ـــــاط ـــا و ، 0.626 اإلرتبـــــ ــــ ــــة كمـــ ــــ ــوفر البنیــ ـــــ ــــــاد تـــ ــع أبعــــ ــــ ـــــین جمیــــ ـــة بـــــ ـــــ ـــــة ایجابیــ ــــ ـــــة طردیـ ـــد عالقـــــ ـــــ توجــ

ــي  ــــ ــــ ـــة وهـ ـــــ ــــة( التحتیـــ ـــــ ــات المادیــ ــــ ــــة، المكونـــــ ــــ ــات البرمجیـــ ــــ ــــات ، والمكونـــــ ــــ ـــــد البیانـــ ـــــ ــشبكات وقواعـ ــــ والـــــ

ـــــة, ــــ ـــــشریة المؤهلــ ــــ ــــوارد البـــ ــــ ــــل ) والمـــ ـــــ ـــغ معامـــ ــــ ــــ ــــث بل ــــ ـــرارات حیــــ ــــ ــــناعة القــــ ــــ ــع صــــ ــــ ــــ ـــــاطوواقــ ــــ  ( اإلرتبـــ

ـــــب  ) 0.659، 0.657، 0.490، 0.299 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــى الترتیـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــستوى دعل ــــ ــــ ـــــ ــصائیة وبمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــة إحــــ ــــ ــــ ـــــ اللــــ

ــى أ0.000 ــــ ــدل علـــــ ــــ ــــ ــــذا یـ ــــ ــدة ، وهـــ ـــــ ـــبة والجیــــ ــــ ــة المناســــ ــــ ــــ ـــة التحتیـ ــــ ــــــوفرت البنیــــ ــــ ــــا تـ ـــــ ـــه كلمــ ــــ ـــــنظم نــــ ــــ ــ ل

  . كلما زاد من جودة القراراتاإلداریةالمعلومات 
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، مــدیرة االدارات المدرســیة، مــدیر عــام مجلــس الــوزراء(جریــت مــع وقــد دعمــت نتــائج المقــابالت التــي أ

، وكـان )10-4(النتـائج التـي تـم التوصـل الیهـا فـي الجـدول ) برئیس قـسم الرواتـ، مدیر الرقابة المالیة

، نظــم المعلومــات االداریــة فــي صــناعة القــرارلبرمجیــات المــستخدمة فــي أبــراز اهمیــة ذلــك مــن خــالل إ

  : المذكور ادناهالسؤال وذلك یظهر في اجابات 

داریـة ســهلت مــن هـل البرمجیــات المــستخدمة فـي  نظــام المعلومــات اإل، برأیــك):  02( الـسؤال رقــم 
وهـل هـذا یـؤدي إلـى التقلیـل مـن سـریة المعلومـات , عملیة تبادل المعلومات بین اإلدارات المختلفـة 

  الخاصة بكل إدارة ؟

 المبحـــوثین علـــى ان البرمجیـــات ســـاعدت وبـــشكل كبیـــر مـــن آراءلقـــد اتفقـــت   :)02(    الجـــواب رقـــم 

یعود الى وجود البرمجیات الجیدة والمناسبة والتـي وهذا ، عملیة تبادل المعلومات بین االدارات المختلفة

كمــا ان هـذه البرمجیــات سـاعدت الن تكــون هــذه ، تتـیح عملیــة تبـادل المعلومــات بطریقـة ســهله وسـریعة

) قبل وجود نظـام المعلومـات االداریـة( المعلومات المتبادلة بآخر تحدیث وهذا ما لم یكن موجود سابقا 

  .ات تحتاج الى المزید من الجهد والوقت والتكلفةحیث كانت عملیة تبادل المعلوم

ــه تــــم  التعامــــل مــــع هــــذه  ــاب المبحــــوثین بأنــ ــسریة المعلومــــات ألمتبادلــــة فقــــد أجــ امــــا فــــي مــــا یتعلــــق بــ

ــولین بالوصــــول  ـــم المخــ ــــة ومــــن هـ ــات المتبادل ــة  المعلومــ ــد كمیــــة ونوعیــ ـــق تحدیــ ـــن طریـ ـــكالیة عـ اإلشـ

  .ألیها

ـــا  ــــن كمــــ ــــضح مـــ ــــدولالیتـــ ـــــد   )10-4(  جـــ ـــــه توجــ ـــــة انــ ــهعالقــ ــــ ــــم طردیـ ــــة نظـــ ــــــین فاعلیـــ ــة بـ ــــ  ایجابیـ

ـــــا ــراراتالمعلومـ ــــ ـــناعة الق ــع صــــ ــــ ـــة وواق ـــــل ، ت اإلداریــــ ـــــغ معامــ ـــث بلـ ـــــاطحیــــ ــستوى 0.648 اإلرتبـ  وبمـــــ

ــــصائیة  ــة إحــ ــــ ــــة ، 0.000دالل ــات اإلداریـــ ـــــم المعلومــــ ــة نظـ ــــ ــا زادت فاعلی ــــه كلمــــ ــــى أنــ ـــشیر إلــ وهــــــذا یـــ

  .تحسنت صناعة القرارات في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة

ــــدول  وكـــــذلك  ــن الجـ ــــات وجـــــود   )10-4( یتـــــضح مـــ ــودة المعلومـ ـــین جـــ ــ ـــة ایجابیـــــة ب ــ ــــة طردی  عالقـ

ــل  ــــــغ معامــــ ـــث بل ـــرارات حیـــ ـــــناعة القـــ ــــع صـ ـــــة وواقــ ـــات اإلداریـ ــم المعلومـــ ـــــدمها نظــــ ــــي تقـ ـــــاطالتــ  اإلرتبـ
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ــودة المعلومـــــات ، 0.000وبمـــــستوى داللـــــة إحـــــصائیة ، 0.787 ــا زادت جـــ ــه كلمـــ ـــى أنـــ ـــشیر إلــ وهـــــذا یــ

ـــدمها  ـــي تقــ ــــا( التــ ــــة  )تنتجهـ ــي وزارة التربیــ ــرارات فـــ ــــناعة القـــ ــسنت صـ ـــــة تحـــ ــــم المعلومـــــات اإلداری  نظـ

  .والتعلیم العالي الفلسطینیة

، مــدیرة االدارات المدرســیة، مــدیر عــام مجلــس الــوزراء(وقــد دعمــت نتــائج المقــابالت التــي اجریــت مــع 

وكـان ، )10-4 (  ولالنتائج التي تم التوصل الیها في الجد) رئیس قسم الرواتب، مدیر الرقابة المالیة

وذلـــك یظهـــر فـــي , رار  القـــتحـــسن جـــودة ذلـــك مـــن خـــالل ابـــراز اهمیـــة نظـــام المعلومـــات االداریـــة فـــي 

  : المذكورة ادناهاجابات السؤال 

 ولماذا ؟، هل لنظام المعلومات اإلداریة  دور في تحسین جودة القرارات، برأیكم :)03( السؤال رقم 

ــ :)03( الجــواب رقـــم   المبحــوثین  بـــان لنظــام المعلومـــات االداریــة دور كبیـــر جــدًا فـــي ءآراد اتفقـــت لق

حیــث ان مــن مراحــل صــنع القــرار  هــي مرحلــة جمــع المعلومــات ، تحــسین جــودة القــرارات المــصنوعة

وهذه البیانات التي یتم جمعها یجب ان تكون مرتبة ومبوبة وملخصة بطریقـة سـهلة ، المتعلقة بالمشكلة

 ولهــذا اتفـــق الجمیــع بــان تطبیـــق نظــام المعلومـــات .عامــل معهـــا وتــداولهاوسلــسة الفهــم حتـــى یــسهل الت

وهذا بدوره ادى الـى زیـادة جـودة قـراراتهم ، االداریة في الوزارة ساعدهم بتوفیر هذه النوعیة من البیانات

  .وكذلك زاد من رضاهم عن نتائج قراراتهم
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   مقدمة 5-1

  .ضوء هذه النتائجومن ثم تقدیم بعض التوصیات على ، نتائج الدراسةیتضمن هذا الفصل عرض

  :الدراسة نتائج  5-2

یة في وزارة التربیة والتعلیم تحلیل واقع نظم المعلومات االدار  النتائج المتعلقة ب5-2-1

  .العالي الفلسطینیة

نظم المعلومات اإلداریة في وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي واقع الدرجة الكلیة لأن   نتائج الدراسة أظهرت

تـوفر البنیـة  هـي أكثر أبعاد نظم المعلومات اإلداریة تطبیقاً وكانت ، بشكل عاممرتفعة تكانالفلسطینیة 

التـي تنتجهـا نظـم المعلومـات تالها جـودة المعلومـات ،بدرجـة مرتفعـة المعلومات اإلداریة و لنظام التحتیة

   .مرتفعة بدرجة الحالي في الوزارة و م المعلومات اإلداریة اوأخیرا فاعلیة نظ،مرتفعةاإلداریة بدرجة 

   ةاإلداریالنتائج المتعلقة بتحلیل مدى توفر البنیة التحتیة لنظام المعلومات  5-2-1-1

 هي المكونات المادیة بدرجـة مرتفعـة، أكثر مجاالت البنیة التحتیة تطبیقا وتوافراً أشارت النتائج إلى أن 

مرتفعــة، تالها تــوافر المكونــات البرمجیــة بدرجــة ،تالهــا تــوافر الــشبكات وقواعــد البیانــات بدرجــة مرتفعــة

 .مرتفعةفر الموارد البشریة المؤهلة بدرجة وأخیرًا تو 

  : كمایلي اإلداریة النتائج المتعلقة بتوفر البنیة التحتیة لنظام المعلومات ویمكن تلخیص

  المكونات المادیة  -1

 . الحواسیب المالئمة لطبیعة العمل النتائج الى توفرأشارت  .أ 

 . المناسبة للعملواإلخراج اإلدخالوحدات توفر الى كذلك  النتائج أشارت  .ب 
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زة المـــستخدمة مناســـبة وتـــؤدي أغـــراض الحفـــظ القـــدرة التخزینیـــة لألجهـــ أن إلـــى النتـــائج أشــارت  . ج 

 .بكفاءة

ن اجهزة الحاسوب المستخدمة تعتبر من افـضل وأحـدث تكنولوجیـا متـوفرة الى أاشارت النتائج   . د 

 .في السوق

ولكن علــى الــوزراة ،وهنــا یخلــص الباحــث فــي القــول بــان المكونــات المادیــة متــوفرة وبدرجــة ممتــازة

ءة وتطـــور هـــذه المكونـــات باحـــدث تكنولوجیـــا متـــوفرة فـــي االســـتمرار فـــي المحافظـــة علـــى رفـــع كفـــا

السوق لما لـذلك مـن اثـر كبیـر علـى تحـسین واقـع صـناعة القـرارات المـستندة الـى نظـام المعلومـات 

 .االداریة في الوزارة

ــــث  ــــ ـــل الباحــ ــــ ـــ ــــى ویعل ــــ ــ ـــــسابقة ال ــــ ـــائج الـ ـــــ ــ ـــــى النت ــــ ــــد علـ ــــ ـــــوزارة تعتمــ ــــــي الـــــ ــــ ـــــل ف ــــ ـــــة العمـ ــــ  أن طبیعـ

ـــــد ـــات وتــــ ــــ ــ ـــن البیان ــــ ـــــرة مــ ــــة كبیــــ ــــ ــــفة كمیـ ــــ ـــــرص  أرشـ ــــــن حــــ ــــا زاد مـــ ــــ ـــة ممـ ــــ ــ ــــسرعة المطلوب ــــ اولها بالـ

ــــة  ــــ ــــ ــــدرة التخزینیـ ــــ ــــ ــــل وذات القـ ــــ ــــ ـــــة العمـ ــــ ــــة لطبیعــــ ـــــ ــیب المالئمــــ ـــــ ــــ ـــوفیر الحواســ ــــ ــــ ـــى تــ ــــ ــــ ــ ــوزارة إل ــــ ــــ الـــ

  . البیاناتخراجوإ ك الحال بالنسبة لوحدات إدخال الكبیرة وكذل

 :المكونات البرمجیة  -2

ر مــن مـــستفید  المتــوفرة تمكـــن مــن المـــشاركة بــین  أكثـــالبرمجیـــات إن إلــى النتـــائج أشــارت  .أ 

 .بالبیانات المتوفرة

 . البرمجیات المستخدمة تمتاز بسهولة االستخدامأن إلى النتائج أشارت   .ب 

 البرمجیــات المــستخدمة تمكـــن مــن التبــادل المـــرن للمعلومــات بـــین أن إلـــى النتــائج أشــارت  . ج 

 .النظاممستخدمي 
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 تعتبــر هــذه وكــذلك ال، دارةإمــل كــل لع النتــائج الــى انــه ال توجــد بــرامج متخصــصة أشــارت  . د 

 .البرمجیات من احدث البرمجیات المتوفرة في السوق

 إلى ان طبیعة العمل في الـوزارة یقتـضي بـان تكـون  جمیـع األقـسام ،النتائج السابقةویعزو الباحث 

ــــات  ــــوزارة إلـــــى تـــــوفیر البرمجیـ ــــا زاد مـــــن حـــــرص الـ ــــًا وبـــــشكل متكامـــــل ممـ ـــوزارة تعمـــــل معـ فـــــي الــ

ــیح ألكثـــر مــــن مـــس،المناســـبة ــات المتوفرةوالتي تتــ وكـــذلك تتــــیح هــــذه ،تفید مــــن المــــشاركة فـــي البیانــ

  .البرمجیات من التبادل المرن للمعلومات بین مستخدمي هذه األنظمة

 :الشبكات وقواعد البیانات -3

 حیث كانت  نتائج الدراسة فیما یتعلق بمدى توفر الشبكات وقواعد البیانات كمایلي 

  . في الوزارة بعضها البعضاتاإلدار توفر شبكة اتصال محلیة تربط جمیع ت  .أ 

 .یوجد نظام حمایة محكم لقاعدة البیانات  .ب 

 .وتساعد قاعدة البیانات هذه  في صناعة القرار،یوجد قاعدة بیانات في الوزارة  . ج 

ال یتم االسـتناد الـى قاعـدة بیانـات مركزیـة فـي الـوزارة فـي الحـصول علـى المعلومـات وهـذا   . د 

 .لمخزنة الى وجود تكرار في البیانات اأدىبدوره 

یعلل الباحث النتائج السابقة إلى ان الوزارة وكغیرها من المؤسسات تسعى دائما لوجود شبكة داخلیه 

 -وكذلك حتى یسهل على الفنیین،نتسواء كان هذا لتبادل المعلومات او لتبادل خدمة االنتر 

 حیث ال یعقل ان ,من متابعة ومراقبة األجهزة وغیرها من المصادر   -المسؤولین عن أدارة النظام 

  .نرى أي مؤسسة في الوقت الحالي وبدون شبكة داخلیة

 منخفضة درجة على  " البیانات ال یوجد فیها  تكرار للبیانات المخزنة" اما بالنسبة لحصول الفقرة 

ال یتم االستناد الى قاعدة بیانات مركزیة في الحصول -  ألوزارةفي -  فیعزو الباحث ذلك الى انه
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 للبیانات ولكل االقسام تتم في قاعدة بیانات مركزیة لما التخزینفلو كانت عملیة ،ماتعلى المعلو 

  .حصل هذا التكرار في البیانات

یوجــد نظــام حمایــة محكــم لقاعــدة البیانــات بحیــث یمنــع غیــر " كمــا یعــزو الباحــث الــى حــصول الفقــرة 

ات التي تتعامل معها الوزارة هي الى ان المعلوم،على درجة مرتفعة" المخولین من الدخول إلى النظام 

معلومات ذات درجة عالیة من األهمیة والسریة  وهذا یفسر سعي الوزارة إلى توفیر نظام حمایة محكم 

 . للمخولین بالوصول الى هذه البیاناتأالال یسمح 

 :الموارد البشریة المؤهلة -4

 :مایليالمؤهلة   توفر الموارد البشریة   نتائج الدراسة فیما یتعلق بمدىأظهرتحیث 

 توفر مدققي للبیانات وكذلك مبرمجین ومحللین مختصین   -أ 

ان العاملین على نظام المعلومات االداریة لدیهم الخبرات الكافیة والتي تتناسب مع المهام   - ب 

 .المناطة بهم

توفر الفنیین والتقنیین المؤهلین لمعالجـة المـشاكل التـي تواجـه مـستخدمي نظـام المعلومـات   -ج 

 .االداریة

هنــاك بعــض نقــاط الــضعف التــي یجــب معالجتهــا مثــل عــدم قیــام الــوزارة بالتــدریب الــدوري   - د 

 .للموظفین لتطویر مهاراتهم وقدراتهم

 وكذلك عدم تـوفر وصـف وظیفـي اإلداریة نظم المعلومات إلدارةعدم توفر هیكل تنظیمي   - ه 

 .لكل الوظائف في النظام
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ــ مع ،ة فــي الــوزارة موجــود وبدرجــة جیــدةوهنــا یمكــن القــول بــان عنــصر المــوارد البــشریة المؤهل

خـصوصا فیمـا یخـص وجـود هیكیـل ،وجود بعض االشكالیات التي هي بحاجة الى اعـادة نظر

  .تنظیمي ووصف ووظیفي لكل الوظائف في النظام

% 34.1حیـث كانـت هنـاك نــسبة ،كـذلك فمـا یخـص بتــدریب العـاملین فـي النظـام بــشكل دوري

  بعــدم مــن المبحــوئین  %32.6بینمــا اجــاب،یب للعاملیننــاك تــدر مــن المبحــوثین اجــابوا بــان ه

وهنا یــستنتج الباحــث بــان عملیــة التــدریب ال تــتم بــشكل مــنظم  وانمــا تــتم ،وجــود هــذا التــدریب

 .بشكل انتقائي

ـــذلك  ـــوزارة یجــــب ان تتــــسم كـ ــا الـ ــل معهــ ــات التــــي تتعامــ ــ ــــى ان البیان ـــسابقة ال ـــائج الـ ـــسر الباحــــث النتـ یفـ

ــذا ــة وهــ ــة كبیــــرة مــــن الدقــ ــن المــــدققي وبدرجــ  بــــدورة ادى الــــى ان تقــــوم الــــوزارة بتــــوفیر العــــدد الكــــافي مــ

  .للبیانات

ـــسیر  ـــن تفـــ ـــــرة ویمكـــ ـــین " حــــــصول الفقـ ـــــرمجین ومحللـــ ـــــد  مبـ ــــة  ومتخصــــــصینیوجـ ــة مرتفعــ ــــى درجــــ ــ عل

ـــي العمـــــل  ممـــــا زاد مـــــن  ــج التقنیـــــة فــ ــة دمـــ ــل علـــــى تحـــــسین عملیـــ ــي الـــــوزارة تعمـــ الـــــى ان القیـــــادات فـــ

  .ن المبرمجین والمحللین المختصینحرصها على توفیر العدد الكافي م

ــوفیر  ــى تــ ــل وتحــــسین جودتــــه ودقتــــه ممـــا زاد مــــن حرصــــها علــ ــسهیل العمــ كمـــا وتعمــــل الــــوزارة علــــى تـ

  . لهمالموكلة تتناسب مع المهام إداریةعاملین على النظام لدیهم خبرات 

ـــانین ــــسابقة مــــع دراســــة الزعـ ــــت النتــــائج ال ـــد اتفق ــانین، (وقـ ــضرورة) 2007الزعــ ــارت لــ ــل التــــي اشــ  تاهیــ

  .ةتدریب الموظفین الذین یتطلب عملهم استخدام المعالجة االلیة للبیانات

ــــة  ـــــ ـــــع دراســ ــــ ـــت مــ ــــ ـــذلك اتفقــــ ــــ ـــــــضرورة )Winterman) 1998،Wintermanوكــــ ـــارت لــــ ــــ ــى اشــــ ــــ ــــ  الـ

 تـدفق تـسهیل فـي للمـساعدة الحكومیـة الـدوائر فـي المعلومـات  فـي المتخصـصةالـدوائر  تطـویر

  .القرارات التخاذ المعلومات  الالزمة
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  النتائج المتعلقة بتحلیل مدى فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة5-2-1-2

ــ اإلداریــة نتــائج الدراســة فیمــا یتعلــق بفاعلیــة نظــم المعلومــات أظهــرت  أن فــي الــوزارة ة والموجــودةالحالی

  : مایلي، وقد كانت النتائج  ككانت بدرجة مرتفعةدرجة رضى المبحوثین عنه  

بدرجــة و  إجــراء الحفــظ االحتیــاطي للبیانــات حــسب جــدول زمنــيالنظــام الحــالي قــادر علــى  ان  .أ 

 .مرتفعة

ان النظـام الحــالي  یقــدم تقــاریر متنوعــة  دوریــة أو خاصــة تغطــي كافــة جوانــب العمــل وبدرجــة   .ب 

 .مرتفعة

وكــذلك یعمــل علــى عــرض البیانــات حــسب حاجــة ، تدریبإلــىالنظــام الحــالي ســهل وال یحتــاج   . ج 

 .المستفید من رسوم بیانیة ومخططات

 .الوزارةالنظام الحالي ال یغطي كافة المجاالت والتطبیقات لجمیع دوائر   . د 

 .فقدانهاالنظام الحالي غیر قادر على استرجاع البیانات والمعلومات في حال   . ه 

صدار رسائل بهذه   . و    .األخطاءالنظام الحالي غیر قادر على اكتشاف األخطاء وإ

نتجها نظم المعلومات اإلداریة في ومات التي تبتحلیل مدى جودة المعلالنتائج المتعلقة  5-2-1-3

  .وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة

  : مایلي اإلداریة نتائج الدراسة فیما یتعلق بجودة المعلومات التي ینتجها  نظام المعلومات أظهرت

 بوفي التوقیت المناس تمتاز بالدقة والصحة والسرعة التي ینتجها النظام ان المعلومات   - أ

 .ان المعلومات التي یوفرها النظام یتم تحدیثها باستمرار  -   ب

 .تمتاز بالتنوع  ومتطابقة في النتائجالتي ینتجها النظام  ان المعلومات    -   ت

 . المعلومات التي یوفرها النظام تعتبر كافیة وتغطي جمیع جوانب العمل  -   ث

 .رار متطابقة مع متطلبات متخذ القالنظام الحالي یعمل على توفیر معلومات  - ج
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ــساعد  ــــ ــ ـــي ت ــــ ــوزارة والتـ ــــ ــ ـــــي ال ــــدة فـــ ــات الجیــــ ـــــ ـــــوفر البرمجیـ ــى تـــ ــــ ــ ـــــسابقة ال ـــ ـــــائج ال ـــ ـــث النت ــــ ــــزو الباحـ ویعــــ

ـــــات  ــیص البیانــــ ــــ ـــــب وتلخـــ ـــــى تبویــــ ـــــى , علــــ ــــدوره ادى الــــ ــــ ــــذا بـ ــــ ــــات وهـ ــــ ـــدققي للبیانـ ــــ ــــــوفر مــ ـــــذلك تـــ وكــــ

  . زیادة السرعة في الحصول على المعلومات الدقیقة والصحیحة

ـــع  ـــائج مـ ـــد اتفقــــت هــــذه النتـ ــــشنت(الــــشنتف  دراســــةوقـ ــــة )2000ف ،ال ــود عالق ــلت لوجــ  التــــي توصــ

  . قویة بین البرمجیات المستخدمة وجودة المعلوماتطردیه

ــة مناصـــــریه  ـــسابقة مـــــع دراســـ ـــائج الــ ـــریه(وكـــــذلك  اتفقـــــت النتــ ــى ان ) 2004،مناصــ ـــلت الـــ التـــــي توصــ

 المعلومــات وتــوفیر ،دقــة المعلومــات زیــادة فــينظــم المعلومــات االداریــة تــساهم قــدر كبیــر 

یـسهل  ممـا للمعلومـات شـكال أحـسن تعطـي كمـا سـریع، وقـت فـي القـرارات ذالتخـا الـضروریة

   .الكمي للقیاس قابلیة أكثر وتجعلها منها، واالستفادة معها التعامل

ــة المخادمـــــة  ـــسابقة مـــــع دراســـ ـــائج الــ ـــةمال(وكـــــذلك  اتفقـــــت النتــ ــى ان ) 2005،خادمــ ـــلت الـــ  التـــــي توصــ

ن و . بة تــؤثر فــي اتخــاذ القــرارات االســـتثماریةالبرمجیــات المــستخدمة فــي األنظمــة المحاســبیة المحوســ إ

الـــسرعة التـــي وفرتهـــا برمجیـــات الحاســـوب أســـهمت فـــي جعـــل البیانـــات المحاســـبیة بیانـــات ذات طبیعـــة 

  مالئمة لمتخذي القرارات بشكل عام ولمتخذي القرارات االستثماریة بشكل خاص

اقع صناعة القرارات المستندة إلى نظم المعلومات اإلداریـة  النتائج المتعلقة بو 5-2-2

  في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة؟ 

نظـــام المعلومـــات ان ان المبحـــوثین اجــابو وبدرجـــة كبیـــرة علـــى ، النتـــائج المتعلقـــة بهـــذا المجـــالأظهــرت

ء عــن نظــام المعلومــات ال یمكــن االســتغناوكــذلك ،اإلداریــة هــو أفــضل وســیلة إلنجــاح صــناعة القــرار 

  . اإلداریة عند صناعة القرار
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 ،وكــذلك  ساعد فــي ســرعة اتخــاذ القــرارات الطارئــةتــنظــم المعلومــات اإلداریــة كمــا اظهــرت النتــائج بــأن 

 .ساعد في زیادة الرضا عن القرارات المتخذةت

  :نذكرها ، على بعض النتائجمحایدة بدرجة إجابات المبحوثین كما كانت 

 . من استخدام نظام المعلومات اإلداریة في الوزارة الغایةوضوح  -أ 

 . في الوزارة إشراك اكبر عدد ممكن من الموظفین  في مراحل صنع القرارعملیة   - ب 

 . في الوزارة على استخدام نظم المعلومات اإلداریة في صناعة القرارالدوریة  التدریب عملیة  -ج 

  Al-Zahraniدراسـة ، )  (Karim  Karim,2011دراسـة  اتفقـت هـذه النتـائج مـع دراسـة وقـد 

)Al-Zahrani,2010( ,  دراسـة Ajayi, Omirin   Ajayi,2007), Omirin ( , دراسـة ابـو

نظـام المعلومــات التـي توصـلت الـى ان  ) 2004غنــیم، (، دراسـة غنـیم )2005ابـو سـبت ،(سـبت 

م مــن معلومــات  لمــا یقدمــه هــذا النظــااإلداریــة یــستخدم بــشكل كبیــر فــي صــناعة القــرارات اإلداریــة

 دقیقه وحدیثه وفي الوقت المناسب لصانع القرار

صــناعة فــي  نظــام المعلومــات اإلداریــة النتــائج المتعلقــة بمعوقــات اســتخدام  5-2-3

  .القرار

 النتــائج المتعلقــة بهــذا المجــال وجــود العدیــد مــن المعوقــات التــي تحــد مــن دور نظــم المعلومــات أظهــرت

 عـدم وجـود سیاسـة مـشتركة بـین اإلدارات لتنفیـذ تبـادل أهمهـاحیث كان  , القرارات في صناعة اإلداریة

  :نذكر منها مرتفعة، بدرجة و  النتائج وجود بعض المعیقات أظهرتكما  , المعلومات

 ضعف التخطیط والتنسیق والرقابة على األنشطة المتعلقة باستخدام التقنیة  .أ 

 م نظم المعلومات اإلداریةضعف مساهمة العاملین في اإلدارات بشكل فعال في استخدا  .ب 
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ــن  ــــ ــــسابقة ومـــ ــــ ـــائج الــ ــــ ـــــث  النتــ ـــــل الباحـــــ ــــد توصــــ ــــي تحــــــ ـــــ ـــــات والت ــــن المعیقـــــ ـــــد مـــــ ـــــاك العدیـــــ ــــ ـــان هن بــــــ

ـــا  ــــ ـــیكون لهــــ ــــ ـــــي ســــ ــــ ـــرارات والتـ ــــ ــــناعة القــــ ــــ ــي صـــ ــــ ــة فـــــ ـــــ ـــــات االداریـــ ــــ ـــم المعلومــ ـــــ ــــــن دور نظـــ ــــأثیرمــــ ــــ  تـــ

ـــــوزارة  ــــــل الــ ــــن قبـ ــار مـــ ــــ ــــین االعتبـ ــذها بعـــ ــــ ــــم اخـ ـــا تـــ ـــــر اذا مــــ ــر , كبیــ ــــ ــن االثـ ــــ ـــــات مـ ــــــذه المعیقــ ـــا لهـ لمــــ

ــــى  ــــ ــ ــــــر عل ــــرار الكبیــــ ـــــ ــناعة القـ ـــــ ــــي صـــ ـــــ ــة فـ ــــ ـــــات االداریــــ ــــ ـــــام المعلومـ ــــ ــــتخدام نظـ ــــ ـــار , اســ ــــ ــذه االثـــ ــــ وهــــ

   :كمایليیمكن ذكر بعضها 

  ــــــاتان ــادل المعلومـــــ ــــ ــــ ــــذ تب ـــــ ــــین اإلدارات لتنفیــ ــــ ــــشتركة بـــ ــــ ـــة مــ ــــ ــود سیاســــ ــــ ــدم وجـــــ ــــ ـــــوف عــــ ــــ   ســ

ــــــن  ــــــد مــــ ــا یحــــ ــــ ــــرار ممــــ ــصناعة القــــــ ــــ ـــــة لــــ ـــات المطلوبـــــ ـــــ ــــوفیر المعلومــ ـــرعة تــــــ ــــ ـــن ســـ ــــ ـــــل مـــ یقلـــــ

  .ر في صناعة القرااإلداریةدور نظم المعلومات 

  ــــة ــــ ـــتخدام التقنیــ ــــ ــة باســـ ــــ ــــ ــــشطة المتعلق ــــ ــــى األنــ ـــــ ـــة علـ ــــ ـــــسیق والرقابـــ ــــ ـــیط والتنـ ــــ ــــعف التخطـــ ــــ ضــ

ــؤدي  ــــ ــوف یـــ ــــ ـــىســـ ــــ ــ ــدمها إل ــــ ــي یقـــ ــــ ـــات التـــ ــــ ــــن المعلومــ ـــل مـــــ ــــ ــــشكل كامــ ــــ ــــتفادة وبـ ــــ ـــدم االسـ ــــ  عــ

   اإلداریةنظام المعلومات 

  ــــم ـــــ ـــــتخدام نظــــ ــــ ـــــي اســــ ــــ ــال فــــ ــــ ــــ ــــشكل فعـــ ــــ ــــ ـــــي اإلدارات بـ ــــ ــــ ـــــاملین ف ـــــ ـــــساهمة العـــ ـــــ ــعف مـــ ـــــ ــــ ضــ

ــذا ـــــ ـــق هــ ــــ ــــن تطبیــ ــــ ـــل مـ ــــ ـــوف یقلــ ـــــ ــة سـ ــــ ــــــات اإلداریـــ ــــــن المعلومـــ ــــل مـــ ــــ ـــــذلك یقلـ ــــام   وكــــ  النظـــــ

  . فاعلیته 

 ـــاألجهزة ــــ ــــ ــق بـــ ــــ ــــ ــــ ـــــشاكل تتعل ـــــ ـــات , مــــ ـــــ ــــ ــراء عملیــ ـــــ ــــ جـــ ــالح وإ ــــ ــــ ـــــرعة اإلصــــ ــــ ــــال وســـــ ــــ ــــ ــ كاألعط

ــــرعة  ــن ســــ ــــ ــل مــ ــــ ـــــت  وتقلــ ــــن الوقـــ ــد مــــ ــــ ــــدر المزیــ ــــــى هــــ ــؤدي الــ ــــ ـــوف تــ ــــ ـــة سـ ـــصیانة الوقائیـــــ الـــــ

ــــد  ـــا یحـــ ــل  ممــــ ــــ ــي العمـ ـــة فـــــ ــــذه التقنیــــ ــــتخدام هـــ ـــــدوى اســـ ــــن جــ ـــــل مـــ ــذي یقلــ ـــر الـــــ ـــــل األمــــ العمــ

 . في صناعة القرارمن دور نظم المعلومات اإلداریة

ت لوجــود ر االــى اشــ)Al-Zahrani ) Al-Zahrani,2010دراســة وقــد تــشابهت النتــائج الــسابقة مــع 

  .العدید من المعیقات التي تحد من استخدام نظام المعلومات االداریة في صناعة القرارات
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  النتائج المتعلقة بفرضیات الدراسة  5-2-4

ـــه  5-2-4-1 ـــائج الدراســـة بان ـــتو اظهـــرت نت ــة  ةجـــد عالقـــة ارتباطی  عنـــد ة احـــصائیةذات  داللـــطردیـ

واقــع صــناعة وبــین  ةبــین وجــود  البنیــة التحتیــة لــنظم المعلومــات االداریــ) α ≤ 0.05(داللــةمــستوى 

  . في وزارة  التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیةالقرارات المستندة على نظم المعلومات االداریة 

ــــائج ا ـــع النتــ ــة مــــ ـــذه النتیجــــ ــق هــــ ـــــسابقةوتتفــــ ــــات الـ ــا الدراســـ ـــــلت ألیهــــ ـــــي توصــ ـــا،لتــ ــــة  ونذكر منهــــ دراســـ

Winterman) 1998،Winterman(  ــــة ــــات الناتجـــ ــــر للمعلومـــ ــدور الكبیـــ ــــ ـــــى الـ ــارت إلــ ـــــي أشـــــ ــ  الت

 المتحــدة فــي المملكــة الحكومیــة الــدوائر فــيعــن نظــام المعلومــات اإلداریــة فــي صــناعة القــرارات 

ــة تـــي توصـــلت الـــى وجـــود  ال)2004، مناصـــریه (مناصـــریه إســـماعیلوكـــذلك دراســـة ,   عالقـ

 فـي الـشركة القـرارات وفعالیـة اآللـي الحاسـب علـى المبنیـة اإلداریـة المعلومـات نظـم بـین إیجابیـة

  .لأللمنیوم الجزائریة

ـــشنتف  ــــة دراســــــة الـــ ــع نتیجــ ــــت مــــ ــــائج اختلفــ ــــذه النتــ ــــن هــ ــــشنتف،(ولكــ ـــــى ) 2000الــ ـــارت إلـ ـــي أشـــ  التـــ

و  المعـدات( بمكوناتهـا المحوسـبة ةاإلداریـ المعلومـات نظـم بـین ضـعیف طـردي ارتبـاط وجـود

 فــي القــرارات صــنع وعملیــة )البیانــات قواعــد و واالتــصاالت واإلجــراءات واألفــراد البرمجیــات

  .غزة بقطاع العاملة التجاریة البنوك

  

ـــائج الدراســـة أظهـــرت 5-2-4-2 ـــه نت ـــةتوجـــد عالقـــة  بأن ــة  ارتباطی  احـــصائیه عنـــد داللـــةذات  طردیـ

واقـع صـناعة القـرارات المـستندة  وبـیناالداریـه فعالیـة نظـام المعلومـات ن بـی) α ≤ 0.05(داللـةمستوى 

  . في وزارة  التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیةعلى نظم المعلومات االداریة 
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 إحصائیة عنـد مـستوى داللة ذو  طردیة ارتباطیةتوجد عالقة  نتائج الدراسة بانه أظهرت 5-2-4-3

واقــع صــناعة وبــین علومــات التــي تقــدمها نظــم المعلومــات اإلداریــة بــین جــودة الم) α ≤ 0.05(داللــة

  . في وزارة  التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیةالقرارات المستندة على نظم المعلومات االداریة 

 عالقــة هنــاك أن أثبتــتالتــي ) 2005ابــو ســبت ،(تیجــة مــع دراســة أبــو ســبت وقــد اتفقــت هــذه الن

 واسـتخدام  )الكمیـة-المناسـب التوقیـت- المالئمـة-الدقـة ( مـاتالمعلو  جـودة بـین قویـة طردیـة

   .الفلسطینیة في قطاع غزة في الجامعات القرارات صنع عملیة في المعلومات نظم

ـــة  ــــع دراســـ ــــة مــ ــذه النتیجــ ــــت هــــ ــا اتفقــ ــــة كمــــ ـــي توصــــــلت الــــــى ) REDDY) REDDY,2009دراســ التـــ

ــــات إن  ـــم المعلومـــ ــــــة نظـــ ــــدم اإلداری ـــة تقـــ ــات الدقیقــــ ــــة  والمناالمعلومــــ ـــسهیل عملیـــ ــــب والـــــــضروریة لتـــ ســ

  .القراراتاتخاذ 

 والتي هدفت الى Bouchet et al(Bouchet et al,1998)كما واتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

 المملكة في الدوائیة الصناعات شركات في القرارات صناعة في المعلوماتقیاس اثر استخدام 

 من مكنتهم  عن نظام المعلومات االداریة لمعلومات الجیدة الناتجةا أن  قد توصلت الى المتحدة،

 .العمل وقت إضاعة وجنبتهم الضعیفة اآلثار السلبیة والقرارات تجنب

  

  

  

  

  



 146

    توصیات الدراسة 5-3

فان الباحـث یقتـرح مجموعـة مـن التوصـیات التـي یمكـن ،على ضوء النتـائج التـي توصـلت الیهـا الدراسـة

 في الوزارة وبالتالي تحسین جـودة القـرارات الـصادرة اریةاإلدان تسهم في تحسین واقع نظام المعلومات 

   :وهذه التوصیات یمكن إجمالها فیما یلي, عن الوزارة 

 لبرمجیـات، االمعـدات، ( سـواء اإلداریـة المعلومـات نظـم مكونـات كفـاءة رفـع االسـتمرار فـي  - 1

 . التكنولوجیةللمستحدثات تبعا وتطویرها )اإلجراءات األفراد، البیانات، قواعد االتصاالت،

حیـث تقـوم كافـة الـدوائر بتخـزین ،الوزارةضرورة ان یتم االستناد الى قاعـدة بیانـات مركزیـة فـي  -2

ــي قاعــــدة البیانـــــات هذه ــــي  ،المعلومــــات فــ ـــرعة ف ــؤدي الـــــى سـ الحــــصول علـــــى وهــــذه بــــدورة یــ

  . ال یكون هناك أي تكرار للبیانات المخزنةوكذلك ،المعلومات

م المعلومات االداریة بحیث یغطي كافة المجاالت والتطبیقات  ضرورة العمل على تطویر نظا -3

 .لجمیع دوائر الوزارة

بحیث تحتوي , دارة نظم المعلومات االداریة في الوزارة  إمسؤولیتهاضرورة إنشاء دائرة مستقلة  -4

وي علــى  تـوكـذلك تح، نظـم المعلومـات االداریـة إلدارة هیكـل تنظیمـي واضــح هـذه الـدائرة علـى 

ــي ــدائرة نظــــم  وصــــف وظیفــ ــد اقتــــرح الباحــــث هیكــــل لــ ــائف فــــي النظــــام، وقــ واضــــح لكــــل الوظــ

 ).1(المعلومات االداریة ، كما یظهر في الملحق رقم 

االداریـة فـي صـناعة  المعلومـات نظـم اسـتخدام مجـال فـي التدریبیـة الـدورات ضـرورة عقـد -5

بیـة بـشكل انتقـائي أي ان ال تـتم هـذه الـدورات التدری (المـوظفین فـي الـوزارة لجمیـع القـرارات و

 التطـورات بمـا یتماشـى مـع مـستویاتها ورفـع الدورات، هذه إدامة على مع التركیز،)للموظفین 

 .المستمرة التكنولوجیة والتغیرات
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  :وهنا یقترح الباحث بعض من هذه الدورات والفئة المستهدفة كمایلي 

وهـذه ،الخ.. .,Oracle،Accessدورات في برمجیـات نظـم ادارة قواعـد البیانـات مثـل   .أ 

  .للمبرمجین والعاملین في دائرة نظم المعلومات االداریةالدورات تكون 

وهــذه ،) وورد، اكـسل، اكـسس( دورات فـي نظـم ادارة الوثـائق مثـل معالجــة النـصوص   .ب 

 .تكون لجمیع مستخدمي نظم المعلومات االداریة 

ارة قواعـــد دورات فــي بنــاء االســتعالمات ســواء فـــي برنــامج اكــسل او فــي برمجیــات اد  . ج 

 .، وهذه تكون لجمیع مستخدمي نظم المعلومات االداریة البیانات

 المحاسـبة، المـشتریات، و المخـازن الرواتـب، مثـل المعـامالت معالجـة نظـم دورات فـي   . د 

ـــدائرة التـــي تتعامـــل مـــع هـــذه ،الخ.....البـــشریة المـــوارد ــة بمـــوظفي ال وهـــذه الـــدورات تكـــون خاصـ

 . االنظمة

 . ولجمیع الموظفین،كالبرید االلكتروني مثالً ،الت االلكترونیةدورات في انظمة المراس  . ه 

دمـــة فـــي اســـتخدام بعـــض ادوات نظـــم ادارة قواعـــد البیانـــات والتـــي تـــستخدم فـــي دورات متق.   و

ــة والجداول ــوم البیانیــ ــة كالرســ ــرض المعلومــــات بأشــــكال مختلفــ ــدورات تكــــون موجهــــة ،عــ وهــــذه الــ

م بحاجــة الــى معلومــات ســریعة فئــة مــن المــوظفین هــن هــؤالء الأل،للمــدیرین  فــي الدرجــة االولــى

  . وملخصة بشكل جیدودقیقة

 

فـي الــوزارة  اإلداریــةشــراك العـاملین والمــستخدمین فـي عملیــة تـصمیم نظــم المعلومـات ضـرورة إ -6

 . األخطاءكتشاف وتصحیح لما لذلك من أثر كبیر على سهولة االستخدام وإ 

كبـر عـدد ممكـن مـن لقرارات، عن طریق إشـراك أكزیة في صنع امحاولة التقلیل من درجة المر  -7

 .في الوزارةالموظفین المؤهلین في مراحل صنع القرار 
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 المعلومات لكافـة المـستخدمین مـن إتاحة الخاصة بالوزارة والتي تضمن التعلیماتضرورة سن  -8

خــالل النظــام بمــا یتوافــق مــع احتیاجــاتهم الوظیفیــة وبــشكل یكفــل اســتخدامها فــي مجــال العمــل 

 تكون مهمته الربط والتنسیق – ومن كافة الدوائر في الوزارة –، وهذا یتطلب اختیار فریق فقط

 .ات االداریةبین الدوائر المختلفة  مع دائرة نظم المعلوم

ضرورة زیادة وعي العاملین في الـوزارة بالـدور الهـام الـذي یلعبـه نظـام المعلومـات االداریـة فـي  -9

لتوضـیح الغایـة مـن اسـتخدام د من الدورات وورش العمـل ، عن طریق عقد المزیارصناعة القر 

 .نظام المعلومات االداریة في الوزارة
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 : والمصادر المراجع

  :الكتب  .1

 . م 2001 ، مصر ، الدار الجامعیة للنشر ،" أإلداریة المعلومات نظم"  ، سونیا ، البكري - 1

 ، دار المعرفــة "ادارة المؤســسات االجتماعیــة، مــدخل سوســیولوجي" الجوهري،عبــد الهــادي، 

 .م 1998الجامعیة ، االسكندریة ، 

 ، عمـان ، والتوزیـع للنـشر الـوراق ، )"نمـا(اإلداریـة وماتالمعل نظم "، سلیم ابراهیم ، الحسنیة - 2

 .م 1998 ، األولى الطبعة ، األردن

 ، األردن ، والتوزیـع للنـشر الـوراق ، )نمـا(اإلداریـة المعلومـات نظـم ، إبـراهیم سلیم ، الحسنیة - 3

 .م 2002 ، الثانیة الطبعة

 .1992ن،،مطبعة الصفدي،عما1 ،طنظریات منظمات االعمالالدهان ، امیمة، - 4

 الطبعـة ، الحاسـوبیة اإلداریـة المعلومـات نظـم ، الـصباغ وعمـاد الـرحمن عبـد ، الـصباح - 5

 .م 1995 ، األولى

 .م 1998 ،األولى الطبعة ،اإلداریة المعلومات نظم ،الرحمن عبد ،الصباح - 6

 ،عمـان ،للنـشر وائـل دار ،المتقدمـة اإلداریـة المعلومـات نظـم ،حـسین عبـد محمـد ،الطـائي - 7

 .م 2004 ،األولى لطبعةا ،األردن

 ،عمـان ،للنـشر وائـل دار ، اإلداریـة المعلومات نظم إلى المدخل ،حسین عبد محمد ،الطائي - 8

 .م 2005 ،األولى الطبعة ،األردن
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  المعـدات الحاسـوب" محمـود، علـى المـدني، و أمـین خالـد البلـشة، و أرشـید صـالح العقیلـي، - 9

 .1990 ،1 األردن، الكرك،ط،" لبرمجیاتا

 المفـاهیم – اإلداریـة المعلومـات نظـم فـي مقدمـة ،العبـد وجـالل محمـد منـال ،الكـردي -10

 .م 2002 ،اإلسكندریة ،الجدیدة الجامعة دار ،والتطبیقات األساسیة

 ، عمـان ، والتوزیـع للنـشر الحامـد دار ، اإلداریـة المعلومـات نظم ، جمعـة فایز ، النجار -11

 . م 2007 ، األردن

 ،األولـى الطبعـة ،الـشروق دار ،المعاصرة المنظمات في المعلومات نظم ،محمد ،الهادي -12

 .م 1989

 ،"والتطبیقـات األساسیة المفاهیم اإلداریة المعلومات نظم " جـالل والعبد منال ، ألكردي -13

 . م2003، ةالجدیدة، القاهر  دار الجامعة

 ،یةاإلسـكندر  الجدیدة، الجامعة دار ، "اإلداریة المعلومات نظم "، إسماعیل محمد ، بالل -14

 . م 2005

 .2000دار الحامد ،عمان،،) "منظور كلي(ادارة االعمال "،شوقي ناجي جواد، -15

مــصر، , ، الــدار الجامعیــة للنــشر " نظــم المعلومــات ألمحاســبیة" حــسین، احمــد حــسین،  -16

2002 

 .م 2005 ،الجامعیة الدار ،النظم مدخل – اإلداریة المعلومات نظم ،إبراهیم ،سلطان -17

اإلسـكندریة  الجامعیـة ، الـدار ،"إداري مدخل – اإلداریة المعلومات منظ " إبـراهیم سلطان، -18

 . م2003، 
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 ، األولـى ،الطبعـة القـاهرة ، المعلومـات نظـم وتـصمیم تحلیـل ، نبهـان محمـد ، سـویلم -19

 . م 1996

 المفـاهیم(المعلومـات ومراكـز للمكتبـات اإلداریـة المعلومـات نظـم ،كامـل شـریف ،شـاهین -20

 .م 1994 ،الریاض ،خالمری دار ،)والتطبیقات

 اإلدارة لـدعم الحدیثـة التقنیـات – اإلداریـة المعلومـات نظـم ، الفتـوح أبـو سـمیر ، صالح -21

 .م 2006 ، العولمة عصر في

 .م 2000 ,2ط ، اآللیة والحاسبات اإلداریة المعلومات نظم في مقدمة ، طارق ، طه -22

 .م2001،القدس،الشروق للنشر والتوزیع،االدارة المدرسیةعابدین،محمد، -23

 للطباعـة والنـشر، الرنتیـسي ،"العملیـات بحـوث فـي مقدمـة "، حـسین یوسـف عاشـور ، -24

 . م2002، الرابعة   الطبعة،فلسطین

 عـین  مكتبـة،" اإلداریـة المعلومـات نظـم فـي مقدمـة"  وآخـرون،  ، طلعـت،عبـد الحمیـد -25

 .م1992القاهرة ، شمس،

 ، ٧ ط ، " اإلداریة والقرارات وظائفتحلیلیة لل دراسة :اإلدارة "القادر، عبد مدني عالقي، -26

 .م1996جدة،  زهران، مكتبة

 ٧ ط ، " اإلداریة  والقرارات تحلیلیة للوظائف دراسة :اإلدارة"  ،القادر عبد مدني عالقي، -27

 .هـ1416جدة،   زهران، مكتبة ،

تبـــة الكتـــاني ، ،اربـــد، مك" أساســـیات البحـــث العلمـــي" عـــودة، أحمـــد، وملكـــاوي، فتحـــي ،  -28

1992. 
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 الطبعـة ."مـدخل إداري اإلداریـة، المعلومـات نظـم" ،  فادیـة حجـازي ، و كامـل ب ،غـرا -29

 .1999القاهرة، الفنیة ، اإلشعاع ومطبعة  مكتبة.األولى

ــــدیلجي ، عــــامر ، -30  دار المــــسیرة،"نظــــم المعلومــــات االداریــــة "، الجنــــابي عــــالء الــــدین قن

 .2005، 1للطباعة والنشر ،عمان،ط

الریـاض ،   ألتجاریـة ، مطـابع الفـردوق ، ٣ ط ،  "اإلداریـة القیـادة "، نـواف  كنعـان ، -31

 .م1985

 ، اإلداریـة نظـم المعلومـات ، رشـدي ومحمـد فقیـه خالـد ترجمـة ، وجـین كینیـث ، لـودون -32

 .هـ 1424 ، األولى الطبعة ، الریاض ، إشراقات

 الشبكات – االتصاالت-اآللي الحاسب( اإلداریة  المعلومات نظم ، محمد نبیل ، مرسي -33

 ، اإلسـكندریة ، )حیـة صـور – مراقبـة –تقیـیم – تحلیـل ، البیانـات قواعـد ، االنترنـت– 

 .م 2006

 فـي مقدمـة– بالمعلومـات  اإلدارة منظومة - النظم تحلیل  "،إسماعیل سمیر ،مصطفى -34

 . م 2002،  األولى الطبعة ، القاهرة ، "والتصمیم التحلیل منهجیات

 المدرسـي اإلداري القـرار صـنع المـؤثرة فـي لعوامـلا أبـرز" درویـش ،  أسـعد ثنـاء مفتـي، -35

المكرمـة،   مكـة ، التربیـة كلیـة ، " المكرمـة بمكـة المرحلـة اإلبتدائیـة مـدارس مـدیرات لـدى

 .هـ  1415

 لدى المدرسي اإلداري القرار صنع المؤثرة في العوامل أبرز "درویش،  أسعد ثناء مفتي، -36

 .هـ1415 .المكرمة مكة ، التربیة كلیة ،مكرمةال بمكة المرحلة اإلبتدائیة مدارس مدیرات
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 المعلومـات نظـم ، الحمـاحمي وعاصـم سـرور علـي سـرور ترجمـة ، رایمونـد ، مكلیـود -37

 . م 1990 ، العربیة الطبعة ، الریاض ، المریخ دار ، األول الجزء – اإلداریة

 ، دناألر  ، عمـان ، الیـازوري دار ، اإلداریـة المعلومـات نظـم ، غالـب سـعد ، یاسـین -38

 .م 2003

 ،األردن ،عمـان ،المنـاهج دار ،المعلومـات نظـم وتـصمیم تحلیـل ،غالـب سـعد ،یاسـین -39

 .م 2005 ،األولى الطبعة

م 1998، 1ط ، عمـان ، دار الیـازوري العلمیـة ، نظم المعلومات االداریـة، سعد  یاسین، -40

. 

 كتبیـةالم للخـدمات یاسـین ،"التنظیمیـة القـرارات اتخـاذ "،الفتـاح عبـد محمـد یـاغي، -41

 2002 .، األردن عمان، والطالبیة،

  

 :الرسائل العلمیة .2

إطار مقترح لتطویر أداء الرقابة المالیة فـي وزارة التربیـة والتعلـیم والمـدیریات السید،عالء الدین، - 1

 .2004،رسالة ماجستیر،الجامعة االسالمیة،غزة،التابعة لها في قطاع غزة

 – العـالي التعلـیم مؤسـسات فـي المعلومـات منظـ تطـویر " ، سـعید محمـد عطیـة ، العـال العبـد - 2

الیرمـوك،  جامعـة إلـى مقدمـة األعمـال إدارة فـي ماجـستیر رسـالة ، "حالـة ودراسـة وتـصمیم تحلیـل

  .م2005
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 میدانیـة دراسـة( ظـل العولمـة  فـي المعلومـاتي االسـتراتیجي التخطـیط"  ، أنـور رانیـة ، العال أبو - 3

 كلیـة إلـى مقدمـه ماجـستیر رسـالة ، )"افظـة جـدةبمح اإلنتاجیـة المنـشآت فـي تطبیقـه مـدى عـن

 .هـ 1426 ، بجدة العزیز الملك عبد جامعة في واإلدارة االقتصاد

 فـي اإلداریـة القـرارات صـنع فـي اإلداریـة المعلومـات نظـم دور تقیـیم" ، ابـو سـبت ،صـبري فـایق - 4

 فـي الجامعـة رسـالة ماجـستیر مقدمـة الـى كلیـة التجـارة  ، غـزة قطـاع الفلـسطینیة فـي الجامعـات

 .2005االسالمیة بغزة ، 

 اإلداري التطویر نحو التربویین اإلداریین اتجاهات" احمد ، " محمد تیسیر"ابو هنطش ، ایاد  - 5

 ، الوطنیة النجاح جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة  ،"الفلسطینیة والتعلیم وزارة التربیة في

  . م1999 ،فلسطین ، نابلس

 فـي المعرفیـة للتعلـیم اإلسـتراتیجیات مبنـى علـى تدریبي برنامج فاعلیة " إبـراهیم ، سعد الخلف، - 6

تكمیلـي  بحـث ،الریـاض فـي سـلطان األمیـر جامعـة طلبـة لـدى صـنع القـرار تفكیـر مهـارات تنمیة

 . م2005الجامعة األردنیة،  التربوي، النفس علم فلسفة في الدكتوراه درجة لنیل

  ،الـسعودیة العربیـة بالمملكـة البنـین إدارة تعلـیم فـي رارالقـ صـنع " ، اهللا عبـد سـعود الرویلـي ، - 7

  .م2000الریاض ،  ، التربیة كلیة سعود ، الملك جامعة غیر منشورة ، ماجستیر رسالة

 وزارة فـي دراسـة تطبیقیـة المحاسـبیة المعلومـات نظـم فـي التحـول  أثـر"،الزعـانین ،عـال احمـد  - 8

الــى كلیــة االدارة فــي الجامعــة االســالمیة بغــزة ، ، رســالة ماجــستیر مقدمــة  "الفلــسطینیة المالیــة

 . م2007
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وأنمـاط  والمعوقـات األسـالیب :األمنیـة األجهـزة فـي صـنع القـرار " ،عوضـة  جمعـان الزهرانـي ، - 9

 .الریـاض ، والتـدریب األمنیـة العربـي للدراسـات المركـز منـشوره غیـر ماجـستیر رسـالة ، "ألمـشاركة

 م 2000 - هـ 1421

 ،" والتدریبیـة التعلیمیـة الكفـاءة لرفـع المعلومـات نظـم فعالیة " ، مانسـلی علي ، الشایع - 10

  . هـ 1424 ، األمنیة للعلوم نایف أكادیمیة إلى مقدمة ماجستیر رسالة

صـنع  عملیـة فـي المحوسـبة اإلداریـة المعلومات نظم دور "،  سعید احمد یوسف الشتنف، - 11

 منـشورة، غیـر ماجـستیر رسـالة ، غـزة بقطـاع املـةالع التجاریـة البنـوك على میدانیة دراسة ، "القرارات

 .م 2000الیمن ،  ،األكادیمیة للعلوم أروى الملكة جامعة

 فـي اإلداریـة القـرارات صـنع فـي اإلداریـة المعلومـات نظـم دور تقیـیم"   ، رمـضان أبـو - 12

 آل جامعـة فـي اإلداریـة والعلـوم االقتـصاد كلیـة إلـى مقدمـة ماجـستیر رسـالة ، "أألردنیـة  الجامعـة

 .م 2000 ، باألردن البیت

 فـي ودورهـا اآللـي الحاسـب علـى المبنیـة المعلومـات نظـم "، مـصطفى خالـد ، بركـات - 13

 .م 1997 ، القاهرة بجامعة العامة اإلدارة قسم إلى مقدمة رسالة ، "اإلداري التطویر عملیة

 في القرار صنع عملیة في اإلداریة المعلومات نظم استخدام"ابراهیم،  یاسر سكر،  - 14

 المعهد مع بالتعاون ، سكس میدل جامعة منشورة، غیر ماجستیر ، رسالة " األعمال قطاع

 . م1999 مصر، القاهرة، لتكنولوجیا لمعلومات، اإلقلیمي
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 صنع القرارات عملیة في المحوسبة اإلداریة المعلومات نظم  دور" ،غنیم ،ماهر احمد - 15

قدمة الى كلیة التجارة  في الجامعة  رسالة ماجستیر م، "بفلسطین غزة قطاع بلدیات في

 .2004االسالمیة بغزة ، 

 اتخاذ عملیة فعالیة الرفع من في اإلداریة المعلومات نظام  دور"مناصریة ، اسماعیل ، - 16

رسالة ماجستیر ، "  (ALGAL)لأللمنیوم  الجزائریة الشركة حالة دراسة" القرارات اإلداریة

  .م 2004ائر ، مقدمة الى كلیة العلوم التجاریة بالجز 

  

 

 المجالت والدوریات .3

اثر الخصائص الهیكلیة في فاعلیـة نظـم المعلومـات " السالم ، مؤید سعید ونازم ملكـاوي، - 1

، المجلــة االردنیــة للعلــوم  "دراســة میدانیــة فــي الــشركات الــصناعیة المــساهمة االردنیــة:

 . م2004، 1،العدد 7التطبیقیة ،المجلد

 اإلدارة معهـد ، اإلدارة مكتبـة ،  "أإلداریـة  المعلومـات ظمـةأن " ، إبـراهیم فهـد ، العـسكر - 2

 .م1983 -هـ  1403 ، 3 العدد ، 10 المجلد ، الریاض ، العامة

 ، العامـة اإلدارة ، "العربیـة الـدول فـي القرارات واتخاذ المعلومات نظم "، فـؤاد ، القاصي - 3

 . هـ 1400 شعبان ، 26 العدد
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ثــر نظـم المعلومــات المحاســبیة المحوسـبة فــي اتخــاذ  أ"،  أحمـد عبــد الـرحمن ،المخادمـة - 4

 ،13 المجلـد ، المنـارة ، " )دراسة تطبیقیـة علـى الـشركات األردنیـة(القرارات االستثماریة 

  . م2007  ،2 العدد

 المؤسسات القرارات في اتخاذ في المعلومات نظام دور" ،صالح  أحمد الهزایمة ، - 5

 دمشق جامعة  ، مجلة")اربد لمحافظة العامة المؤسسات في میدانیة دراسة( الحكومیة 

  .2009األول،  العدد ، 25 المجلد ،والقانونیة  االقتصادیة للعلوم

 فـي ودوره اإلداریـة إتخـاذ القـرارات فـي العلمـي األسـلوب"  صـالح ، فهـد ، ألـسلطان - 6

  هـ1409 .الریاض ، 18 ،العدد مجلة ألبلدیات ألبلدیات ، رؤساء أداء تحسین

 فـي العلـوم دمـشق جامعـة مجلـة ،"اإلداري القـرار واتخـاذ المعلومـات نظـم "،  یـاناد أیـوب، - 7

 1997 ،األول الجزء،  3 المجلد أإلنسانیة

 كفـاءة علـى القـرارات مساندة نظم استخدام أثر " ، وحجازي، فادیـة السید كامل ، غراب - 8

 1عـدد ، 35،المجلـد  العامـة اإلدارة ، مجلـة " تجریبیـة دراسـة -القـرارات وفاعلیـة

 . م1995-هـ 1416

 : المقابالت.  4

 شؤون مجلس الوزراء ، وزارة التربیة والتعلیم العالي ، ممدیر عاالخطیب ، موفق ،  -1

 . بعد الظهر1:00 – 12:00 م ، من الساعة 2012\1\29مقابلة شخصیة ، بتاریخ 
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، مقابلة  العالي وزارة التربیة والتعلیم ، الرقابة المالیة  ، مدیر دائرة محمد ، اقطیط  - 2

 . بعد الظهر2:20 – 1:30، من الساعة  م 2012\1\29بتاریخ شخصیة ، بتاریخ 

 دائرة الموارد البشریة ، جامعة القدس المفتوحة ، رئیس قسم الرواتب ، عادل ، حنفیة - 3

 . صباحا 11:45 – 10:30 م ، من الساعة 2012/ 1/ 30، بتاریخ شخصیة مقابلة 

دائرة االدارات المدرسیة  ، وزارة التربیة والتعلیم العالي ، مقابلة هواش ، اماني ، مدیرة  - 4

 . بعد الظهر  02:15 – 1:00 م ، من الساعة 2012/ 1/ 30شخصیة ، بتاریخ 

  : المراجع االجنبیة 

1- Ajayi, I. A. and Omirin, Fadekemi F. “The Use of Management  

Information Systems (MIS) In Decision  making In The South-West 

Nigerian Universities” , Educational Research and Review Vol. 2 (5), pp. 

109-116, May 2007. 

2- Al-Jediah, Mohamad Noor, “ The Impact Of  Information 

Technology (IT) on Decision-Making Process In The Public Sector”, 

Interdisciplinary Journals of  Contemporary Research In Business ,Vol 2, No 

5, 2010. 

3- Al-Zhrani , Saleh, “Management Information Systems Role in 

Decision-Making During Crises: Case Study” , Journal of Computer 

Science, 6 (11) , 2010 . 

4- Ashcroft, Maggie، “The Impact Of Information Use On Decision 

Making By Physiotherapists”. MCB University – UK. Vol  19,  No. 3, 
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5- Jack, R. Fraenkel and Norman, E. Wallen ,”  How to Design and 

Evaluate Research in Education”, 5th ed. New York: McGraw Hill, 2003. 
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  قائمة المالحق

  

  

 

   في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة اإلداریة المعلوماتتصور مقترح لدائرة نظم 

 االستبانة في صورتها النهائیة 

  أسماء المحكمین 

 تحلیل  أسئلة المقابلة الشخصیة 

  كتاب االفادة  
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  ) 1(ملحق رقم 

ارة التربیة والتعلیم العالي  في وز  اإلداریة المعلوماتدائرة نظم تصور مقترح ل

 الفلسطینیة 

  االهداف المقترحة  لنظام المعلومات االداریة  : اوال 

  تقدیم المعلومات التي تساعد في اجراء العملیات الیومیة - 1

 واسالیب اعداد وانتاج التقاریر على كافة انواعها واشكالها  تبسیط سبل  - 2

هیل عملیات صنع القرار على كافة نوعیاتها تقدیم معلومات الغراض صناعة القرار ، بهدف تس - 3

ومستویاتها عن طریق توفیر المعلومات الدقیقة والمالئمة والكافیة وبشكل سلیم وفي الوقت 

 .الصحیح 

ربط النظم الفرعیة العدیدة معًا في كیان متكامل یعمل على تنسیق تدفق البیانات وتوفیر  - 4

 .المعلومات الصحیحة والمالئمة لمن یطلبها 

 حیث ستكون هذه الدائرة احدى دوائر :موقع هذه الدائرة على الهیكل التنظیمي للوزارة : انیًا ث

  .االدارة العامة للتقنیات وتكنولوجیا المعلومات 

  مكونات دائرة نظم المعلومات االداریة : ثالثًا 

  :الكادر  الوظیفي ) 1

  لموارد البشریة ، وهما یتكون كادر  دائرة نظم المعلومات االداریة من فئتین من ا

 وتشمل : االداریین ) أ
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 إلى باإلضافةدائرة ال في العمل سیر على باإلشراف ویختص : اإلداریة المعلومات نظمدائرة  مدیر -١

دارةدائرة ال لتطویر التخطیط على اإلشراف  بین والتنسیق المعلومات وحمایة له التابعة البیانات قاعدة وإ

 األقل على أو اإلداریة المعلومات نظم في متخصصا یكون أن ویجب . دائرة ال داخل المختلفة األنشطة

 .المجال هذا في مناسبة خبرة لدیه

 والتنسیق األقسام داخل العمل سیر على اإلشراف ومهمتهم : دائرة ال داخل والوحدات األقسام رؤساء  -٢

 . العمل یخص فیما األخرى األقسام مع

  السكرتاریا  -٣

 : وتشمل) التقنیون ( یونالفن) ب

 مواقع وتصمیم البیانات قواعد وتطویر وبناء وتطویرها، النظم وتصمیم تحلیل في المختصین -١

 .والبرمجي المادي بشقیها المعلومات تكنولوجیا في واألخصائیین ، االنترنت

 . األجهزة وأمن المعلومات أمن في المختصین -٢

 تواجه فنیة مشكالت أي لحل الصیانة وفنیي الحاسوب  يمهندس من ویتكون : الصیانة فریق -٣

  .الوزارة   في الشبكات أو االتصاالت أو البرمجیات أو األجهزة

  .ویوضح الشكل التالي الكادر الوظیفي لدائرة نظم المعلومات االداریة المقترح 
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  :المقترح الهیكل التنظیمي ) 2 

 :قسمین رئیسین هما  من أساسي بشكل لدائرة نظم المعلومات االداریة  المقترح لهیكلا یتكون

 المعلومات قسم 

  التقنیات قسم  

 

 

  

 

 

 

دائرة نظم المعلومات 
  االداریة

  قسم التقنیات    قسم المعلومات 

  دائرة نظم المعلومات االداریة 

  االداریین 

  ات االداریةمدیر دائرة نظم المعلوم

  رؤساء االقسام والشعب 

  السكرتاریا 

  )التقنیین(الفنیین 

  مختصون في تحلیل وتصمیم النظم

  ون في تكنولوجیا المعلوماتمختص

  مختصون في امن المعلومات

  فریق الصیانة
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 : المكونات هذه تفصیل یلي وفیما

 وبقیة اإلداریة المعلومات نظم دائرة  في الرئیسیة بالمهمة المكلف  القسم وهو : المعلومات قسم : اوالً 

 . له مساندة بخدمات تقوم األقسام

 لصانع  تقدیمها ثم ،مفیدة معلومات إلى لتحویلها ومعالجتها البیانات بجمع المعلومات قسم یختص

 : هي شعب ثالث إلى القسم هذا یقسم سوف الغرض ولهذا .القرار

 المیدان من أو  ،الداخلیة الوزارة أقسام من المطلوبة البیانات بجمع وتختص : البیانات إدخال شعبة - أ

 ) ان كان هناك حاجة لذلك(التعلیمیة البیئة خارج من أو ،مدیریات التربیة التابعة للوزارة ك التربوي

  .الخارجیة التغیرات أو الظروف أو المحیطة البیئة عن كالمعلومات

 في موظف هناك یكون وان ، اتصاالت بشبكة المذكورة النقاط جمیع تربط أن المقترح النظام وفق ویجب

 ، سري برقم البیانات لقاعدة ویدخل ، المطلوبة البیانات إدخال مهمته (المدیریات  خصوًصا نقطة كل

 . ) المدخلة البیانات ودقة صحة عن ؤوالً مس ویكون

ا بمعالجاتها معلومات إلى البیانات بتحویل وتختص : البیانات معالجة شعبة - ب  طریق عن الكترونیً

  . مدربة كوادر سطةبوا اآللي الحاسب برامج

 بوسائل سواء یحتاجها لمن وتوصیلها المعلومات  إخراج مهمتها وتكون : اخراج المعلومات  شعبة - ج 

 .الضرورة عند یدویة بوسائل أو االلكتروني البرید أو االنترانت أو االنترنت مثل  الكترونیة توصیل

  : التالي بالشكل المعلومات قسم تمثیل ویمكن
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ا  المعلومات نظمدائرة ل الالزمة والعتاد التقنیة بتأمین الفني القسم ویختص : قسم التقنیات   -ثانیً

 ، الجاهزة البرامج شراء أو البرامج وتصمیم األجهزة شراء من،  وجمیع دوائر واقسام الوزارة   اإلداریة

 التي والمعدات األجهزة صیانة إلى ةباإلضاف، بأنواعها المطلوبة والشبكات االتصاالت وسائل وتأمین

  . صیانة إلى تحتاج

 :التالیة الشعب  من المقترح التصور حسب قسم التقنیات  ویتكون

بشقیها المادي ا وتشغیله اآللي الحاسب وبرمجیات أجهزة بتأمین ویختص : والبرمجة الحاسب شعبة -أ

 .والبرمجي 

 الشبكات تأمین وكذلك ، المناسبة االتصال وسائل بتأمین ویختص : والشبكات االتصاالت شعبة  -ب

 . واالنترانت االنترنت مواقع تصمیم،و ) الواسعة أو المحلیة(المناسبة

 وأخصائیي ومبرمجین، وتطبیقاتها، المعلومات نظم في متخصصین وتتضمن :الفني الدعم شعبة  -ج

 . الصیانة وفریق ، المعلومات أمن

  :ات  وشعبه  قسم التقنیالتالي الشكل ویمثل

  قسم المعلومات 

شعبة  ادخال 
  البیانات

شعبة  معالجة  
  البیانات
  البشریة 

شعبة اخراج 
  المعلومات 
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  :ویمكن الخروج بالهیكل التنظیمي لهذه الدائرة بالشكل  التالي 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

  قسم التقنیات   

  شعبة  الدعم الفني   شعبة الشبكات واالتصاالت    شعبة الحاسوب والبرمجة 

الشبكات المحلیة   الصیانة   امن المعلومات  النظم والتطبیقات   جة البرم  االجهزة
  والواسعة 

االنترنت  
  واالنترانت 

   دائرة نظم المعلومات االداریة

  السكرتاریا   مدیر الدائرة 

  قسم  التقنیات     قسم  المعلومات  

شعبة  
ادخال 
  البیانات

شعبة  
معالجة  
  البیانات

شعبة اخراج 
  المعلومات 

شعبة 
الحاسوب 
  والبرمجة 

شعبة 
الشبكات 

  واالتصاالت  

شعبة  
  الدعم الفني 

  وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة 

  االدارة العامة للتقنیات وتكنولوجیا المعلومات
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  )2(ملحق رقم 

  أداة الدراسة في صورتها النهائیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم            
ــ:الرقم  جامعة الخلیل ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــــ

  كلیة الدراسات العلیا
  األعمال إدارةماجستیر 

    

ـــــ:التاریخ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

  
  ......وبعد.....  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

  
أضع بین أیدیكم هذه اإلستبانة  وهي إحدى المتطلبات الدراسیة للحصول على درجة 

تحلیل واقع نظم المعلومات  :"الماجستیر في إدارة األعمال في جامعة الخلیل وهي بعنوان 
  " . والتعلیم العالي  الفلسطینیة اإلداریة ودورها في صناعة القرار في وزارة التربیة

  
كلي أمل بكم التعاون وتقدیم المعلومات التي تساعد في إتمام هذا البحث الذي أتمنى من 
خالله تحلیل واقع نظم المعلومات اإلداریة ودورها  في صناعة القرار في وزارة التربیة 

 إلى تومیة وخاصة الوزاراوالتعلیم الفلسطینیة مما یساهم باالرتقاء بمستوى مؤسساتنا الحك
نها لن تستخدم  المستوى المتمیز واألداء المطلوب ، علمًا بان إجاباتكم ستعامل بسریة تامة وإ

  .إال ألغراض البحث العلمي 
  شاكرًا لكم حسن تعاونكم

                              الباحث
                     وجدي لطفي عطاونه
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   :في المربع المناسب  ) √( بوضع عالمة اآلتیة    یرجى اإلجابة عن األسئلة 
   

   أنثى       □ ذكر                 □:        الجنس . 1
             

  
  :العمر . 2

  سنة 40  اقل من –سنة 30  □                   سنة 30  اقل من –سنة 20  □        

  سنة فأكثر 50  □              سنة 50 اقل من –ة سن40  □               
  

     
  :   المؤھل العلمي .  4

   ماجستیر □ دكتوراه                                      □                       

   دبلوم  متوسط□ بكالوریوس                                  □                        
  
  :في المسمى الوظی. 5

   مدیر □ مدیر  عام                                          □                    

   رئیس شعبة□ رئیس قسم                                         □                        

   موظف إداري                                   □              
  
  :في الوزارة  عدد سنوات العمل .  6

    سنوات10 اقل من–سنوات 5  □                          سنوات5 اقل من   □        

  سنة فأكثر 15  □         سنة 15 اقل من –سنوات 10  □               
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   في الوزارة اإلداریةواقع نظم المعلومات  : األولالمحور 

)   √  (إشارةیرجى التكرم بوضع ،لإلجابة كل عبارة خمس درجات وأمام، من العبارات مجموعة يفیما یل
  :في الخانة المقابلة لكل عنصر والتي تعبر عن وجهة نظرك 

  
 مدى توفر البنیة التحتیة الالزمة لتطبیق نظم المعلومات اإلداریة   ) أ
 

   ) .Hardware(  المكونات المادیة - 1
أوافق   البیان  م

  بشدة
ال   محاید  أوافق

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة
             المالئمة لطبیعة العملالحاسوب أجهزة تتوفر   1
 من  حدیثة وتعتبر  المستخدمة حالیاتعتبر أجهزة الحاسوب   2

  أفضل وأحدث تكنولوجیا متوفرة في السوق
          

القدرة التخزینیة لألجهزة المستخدمة  مناسبة وتؤدي أغراض   3
  الحفظ  بكفاءة

          

             بقابلیتها للتطویر والتحدیث تتمیز  المعدات المستخدمة   4
تتوفر  وحدات إدخال البیانات تتناسب واحتیاجات العمل في   5

  الدائرة 
          

تتوفر  وحدات إخراج المعلومات  تتناسب واحتیاجات العمل   6
  في الدائرة 

          

   )Software(  المكونات البرمجیة - 2
أوافق   البیان  م

  بشدة
ال   محاید  أوافق

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة
 مستفید  أكثر منتتیح البرمجیات المتوفرة المشاركة بین   1

  بالبیانات المتوفرة 
          

 المستخدمة من التبادل المرن للمعلومات بین برامجتمكن ال  2
  مستخدمي النظام

          

لبیانات ا برامج تستخدم لتحلیل وتبویب وتلخیص توجد   3
  لمعلوماتااج واستخر 
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المستخدمة  تعتبر من احدث البرامج ) األنظمة( البرامج  4
  المتوفرة

          

            خصصة لعمل كل إدارة تتوفر برامج م  5
            تتمیز برامج وتطبیقات الحاسوب بسهولة االستخدام   6
            توجد برامج حمایة لمنع االختراق والتسلل  7
             خدمة النسخ االحتیاطيتُوِفر األنظمة المستخدمة  8

   
  ).Network & Data Base(الشبكات وقواعد البیانات   - 3

أوافق   البیان  م
  بشدة

ال   محاید  أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

            توفر شبكة اتصال محلیه مرتبطة بجمیع اإلداراتت  1
غیر  منعی نظام حمایة محكم لقاعدة البیانات بحیث یوجد  2

  لنظام إلى الدخولامن مخولین ال
          

تتمیز إدارة وتشغیل قواعد البیانات بالقدرة الفائقة على التخزین   3
  واالسترجاع واإلضافة والتعدیل والحذف والعرض والطباعة

          

یتم االستناد إلى قاعدة بیانات مركزیة في الحصول على   4
  المعلومات

          

            نات المخزنةلبیال تكرار  ال یوجد فیها قواعد البیانات  5
            اتخاذ القرار قواعد البیانات المستخدمة تساعد في   6
 للمشاكل قواعد البیانات المستخدمة تساعد في إیجاد الحلول  7

  التي تواجهها الدوائر 
          

            نادرا ما تحدث انقطاعات في الشبكة المستخدمة   8
  (Human resource)المؤهلة  الموارد البشریة - 4

أوافق   البیان  م
  بشدة

ال   محاید  أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

            القسم الفني لنظام المعلومات یجیب على استفساراتي بسرعة  1
یتفهم العاملون بالقسم المختص بالنظام احتیاجاتي المختلفة   2

  من نظام المعلومات 
          

یعالج  العاملون بالقسم المختص بالنظام المشاكل التي   3
  جهني في استخدام النظام توا
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             مبرمجین ومحللین متخصصینیوجد   4
             مدققي بیاناتیوجد  5
             مدراء لقواعد البیاناتیوجد   6
ناسب وطبیعة  عاملین على النظام لدیهم خبرات إداریة تتیوجد  7

  المهام المناطه بهم 
          

 لتطویر مهاراتهم  دوري تدریب للعاملین في النظام بشكلیتوفر  8
  وقدراتهم 

          

            توفر هیكل تنظیمي إلدارة نظم المعلومات اإلداریة ی  9
            صف وظیفي لكل الوظائف في النظامو وفر تی  10

 
  . في الوزارةةم المعلومات اإلداریة الحالیعلیة نظامدى ف  ) ب

أوافق   البیان  م
  بشدة

ال   محاید  أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

 الحالي  یقدم تقاریر متنوعة  دوریة أو خاصة تغطي النظام  1
  كافة جوانب العمل 

          

النظام الحالي یعمل على عرض البیانات حسب حاجة   2
  المستفید من رسوم بیانیة ومخططات

          

            النظام الحالي سهل وال یحتاج لفترة طویلة من التدریب   3
بیانات والمعلومات النظام الحالي غیر قادر على استرجاع ال  4

  في حال فقدانها
          

النظام الحالي ال یغطي كافة المجاالت والتطبیقات لجمیع   5
  دوائر الوزارة

          

النظام الحالي قابل للتعدیل والتطویر حسب حاجة مستخدمي   6
  النظام

          

صدار   7 النظام الحالي غیر قادر على اكتشاف األخطاء وإ
  رسائل بهذه األخطاء

          

النظام الحالي یعمل على تقلیص اإلجراءات الروتینیة   8
  المستخدمة في الوزارة 

          

النظام الحالي قادر على إجراء الحفظ االحتیاطي للبیانات   9
  حسب جدول زمني 
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  .مدى جودة المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلداریة)  ج
أوافق   البیان  م

  بشدة
ال   محاید  أوافق

  قأواف
ال أوافق 

  بشدة
            المعلومات التي یوفرها النظام یتم تحدیثها باستمرار  1
            المعلومات التي یوفرها النظام صحیحة وخالیة من األخطاء   2
سرعة استخراج المعلومات من النظام ال یؤثر على دقة وصحة   3

  المعلومة
          

            في النتائج یساعد النظام على تقدیم تقاریر متنوعة ومتطابقة   4
المعلومات التي یوفرها النظام تعتبر كافیة وتغطي جمیع جوانب   5

  العمل
          

یوفر نظام المعلومات اإلداریة معلومات تاریخیة عن كل ما   6
  تحتاجه

          

النظام الحالي یعمل على توفیر معلومات متطابقة مع متطلبات   7
  متخذ القرار

          

  
  ر نظام المعلومات اإلداریة فیها  صناعة القرارات ودو واقع:  المحور الثاني

 √  (إشارةیرجى التكرم بوضع  , لإلجابة كل عبارة خمس درجات وأمام مجموعة من العبارات ، يفیما یل

  :في الخانة المقابلة لكل عنصر والتي تعبر عن وجهة نظرك )  
  

 .ریة  المستندة على نظم المعلومات االداواقع  صناعة  القرارات   ) أ
أوافق   البیان  م

  بشدة
ال   محاید  أوافق

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة
  الغایة من استخدام نظام المعلومات اإلداریة في الوزارة واضح  1

  
          

            یتم إشراك اكبر عدد ممكن من الموظفین  في مراحل صنع القرار  2
یتم التدریب وبشكل دوري على استخدام نظم المعلومات اإلداریة   3

   صناعة القرارفي
          

نظام المعلومات اإلداریة یعمل على توفیر المعلومات الكافیة   4
  المتعلقة بجمیع البدائل الممكنة لصانعي القرار
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نظام المعلومات اإلداریة یساهم في عملیة اختیار البدیل األفضل   5
  في مراحل صنع القرار

          

یل المشكالت المعقدة نظام المعلومات اإلداریة یعمل على تحل  6
  وتبسیطها وتسهیل فهمها 

          

            یساعد نظام المعلومات اإلداریة في سرعة اتخاذ القرارات الطارئة   7
نظام المعلومات اإلداریة یساعد في زیادة الرضا عن القرارات   8

  المتخذة
          

الوزارة تعتمد وبشكل أساسي على نظام المعلومات اإلداریة في   9
   القرار صناعة

          

  نظام المعلومات اإلداریة هو أفضل وسیلة إلنجاح صناعة القرار  10
  

          

  ال یمكن االستغناء عن نظام المعلومات اإلداریة عند صناعة القرار  11
  

          

 .معوقات صناعة  القرارات  ) ب
  

أوافق   البیان  م
  بشدة

ال   محاید  أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

یق والرقابة على األنشطة المتعلقة ضعف التخطیط والتنس  1
  باستخدام التقنیة

          

            عدم وجود سیاسة مشتركة بین اإلدارات لتنفیذ تبادل المعلومات  2
ضعف مساهمة العاملین في اإلدارات بشكل فعال في استخدام   3

  نظم المعلومات اإلداریة 
          

            ضعف الجوانب االمنیه وسهولة اختراق الشبكات  4
جراء , مشاكل تتعلق باألجهزة  5 كاألعطال وسرعة اإلصالح وإ

  عملیات الصیانة الوقائیة 
          

            مشاكل تتعلق بصعوبة استخدام البرمجیات   6
دارتها   7             ضعف قدرات الطاقم الفني القائم على متابعة األنظمة وإ

  وشكرًا لتعاونكم
  



 174

  )3(ملحق رقم 

 أسماء المحكمین

  مكان العمل  التخصص  االسم  الرقم

  جامعة بولیتكنیك فلسطین  نظم المعلومات اإلداریة  الدكتور غسان شاهین  -1

علم الحاسوب واالحصاء    االستاذ امجد المصري  -2

  الریاضي

رام /وزارة التربیة والتعلیم العالي

  اهللا

جامعة االمام محمد بن سعود   نظم المعلومات    الدكتور صالح الزهراني  -3

  السعودیة/ةاالسالمی

جامعة االسراء الخاصة   ادارة االعمال  الدكتورة سلوى السامرائي  -4

  االردن/

  جامعة بولیتكنیك فلسطین  علم الحاسوب  الدكتور محمود الصاحب  -5

  جامعة بولیتكنیك فلسطین  نظم المعلومات االداریة  الدكتور اسماعیل الرومي  -6

  عة فلسطین االهلیةجام  علم الحاسوب   الدكتور جمیل الطمیزي  -7
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  )4(ملحق رقم 
  

مدیر عام مجلس الوزراء،مدیر دائرة االدارات المدرسیة،مدیر (تحلیل  أسئلة المقابلة الشخصیة  مع 
  في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة) الرقابة المالیة،رئیس قسم الرواتب

  

على المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات عند اتخاذك للقرار ، هل تعتمد ) : 01(السؤال رقم

 وما السبب في ذلك ؟ ,اإلداریة ، أم تعتمد على خبرتك الشخصیة ، وأیهما تعتمد علیه أكثر 

لقــــــــــد اتفقـــــــــــت أراء المبحــــــــــوثین فــــــــــي انـــــــــــه ال یمكــــــــــن وال بـــــــــــأي شــــــــــكل مـــــــــــن : 01)(الجــــــــــواب رقـــــــــــم 

، وذلـــــــــــــك الن األشــــــــــــكال االعتمــــــــــــاد علـــــــــــــى الخبــــــــــــرة الشخـــــــــــــصیة لوحــــــــــــدها فــــــــــــي صـــــــــــــناعة القــــــــــــرار 

صـــــــــانع القـــــــــرار یعتمـــــــــد علـــــــــى كـــــــــم كبیـــــــــر مـــــــــن البیانـــــــــات والمعطیـــــــــات فـــــــــي صـــــــــناعته للقـــــــــرار وهـــــــــذه 

البیانــــــــــات ال یمكــــــــــن االلمــــــــــام بهــــــــــا اال مــــــــــن خــــــــــالل وجــــــــــود نظــــــــــام معلومــــــــــات جیــــــــــد  یقــــــــــدم الكمیــــــــــة 

الكافیـــــــــــة والدقیقـــــــــــة والمالئمــــــــــــة وفـــــــــــي الوقــــــــــــت المناســـــــــــب ، باالضـــــــــــافه الــــــــــــى ان نظـــــــــــام الملومــــــــــــات 

  . بأول مات تاریخیة ومتسلسلة وصوال الى معلومات محدثه اوالً االداریة یقدم معلو 

 برأیكم ، هل لنظام المعلومات اإلداریة  دور في تحسین جودة القرارات ، ولماذا ؟) : 02( السؤال رقم 

د اتفقت أراء المبحوثین  بـان لنظـام المعلومـات االداریـة دور كبیـر جـدًا فـي تحـسین لق  :02)( الجواب رقم 

لقـــرارات المـــصنوعة ، حیـــث ان مـــن مراحـــل صـــنع القـــرار  هـــي مرحلـــة جمـــع المعلومـــات المتعلقـــة جـــودة ا

بالمــشكلة ، وهــذه البیانــات التــي یــتم جمعهــا یجــب ان تكــون مرتبــة ومبوبــة وملخــصة بطریقــة ســهلة وسلــسة 

ریــة فــي ولهــذا اتفــق الجمیــع بــان تطبیــق نظــام المعلومــات االدا. الفهــم حتــى یــسهل التعامــل معهــا وتــداولها 

الوزارة ساعدهم بتوفیر هذه النوعیة من البیانات ،  وهذا بدوره ادى الى زیـادة جـودة قـراراتهم وكـذلك زاد مـن 

  .رضاهم عن نتائج قراراتهم 
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ما هي نقاط الضعف الموجودة في نظام المعلومات اإلداریة الموجود فـي وزارتكـم ، ) : 03( السؤال رقم 
  .من وجهة نظر حضرتكم 

اتفقت اراء المبحوثین بان هناك بعض نقاط الـضعف فـي نظـام المعلومـات االداریـة  : 04)(ب رقم الجوا   

  :الموجود  في الوزارة ویمكن اجمال نقاط الضعف كمایلي 

  

هناك  مشكلة موجودة في نظام المعلومات االداریة هـو ان بعـض البرمجیـات الموجـودة فـي بعـض  -

جیات خاصـة ولـیس مـن عمـل مبرمجـي الـوزارة ، وهـذا الدوائر هي من تصمیم وبرمجة شركات برم

ادى الــــى صــــعوبة التعامــــل مــــع رســــائل الخطــــأ التــــي یظهرهــــا النظــــام وكــــذلك ادى الــــى ضــــرورة  

خطـــأ وبـــشكل دوري  إلضـــافة أي تعـــدیل او تـــصحیح الي ) المبرمجـــة(التواصـــل مـــع هـــذه الـــشركة 

 .یظهر في النظام  وهذا یؤدي الى هدر المزید من الوقت والجهد 

هناك بعض االدارات  تم  تطبیق نظـام المعلومـات االداریـة فیهـا  فـي مرحلـة  متـاخرة ولهـذا یعتبـر  -

النظــام الحــالي هــو نظــام مبتــدء لــم یــصل الــى مرحلــة االعتمــاد علیــه وبــشكل كبیــر ، ولكــن العمــل 

 . جاري على تطویر هذا النظام وربطه بجمیع مدیریات التربیة 

 ابرز مشكالت نظام المعلومات اإلداریة التي یعاني منها حضرتكم ،  ما هي) :04(   السؤال رقم 

  .خصوصًا ما یتعلق بتوفر المعلومات ، كفایتها، دقتها، حداثتها ، وسرعة الحصول علیها 

 اراء المبحوثین على انه وقبل وجود نظام المعلومات االداریة كان هناك لقد اتفقت:  04)(   الجواب رقم 

ولكن بعد تطبیق نظام ) الدقة، الكفایة ، الحداثة ، السرعة (لومات الجیدة من حیث مشكلة بتوفر المع

المعلومات االداریة في قسم كبیر من دوائر الوزارة ، لم تعد هذه المشكلة قائمة ، حیث ان كل دائرة 
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ة مسؤولة عن متابعة وتدقیق وتحدیث البیانات الخاصة بها ،  وكذلك وجود الشبكة الداخلیة الجید

  .والبرمجیات الجیدة كذلك ، كل هذا ساعد في سرعة الحصول على المعلومات من الدوائر المختلفة 

برأیـك ، هـل البرمجیـات المـستخدمة فـي  نظـام المعلومـات اإلداریـة سـهلت مـن ):  05( السؤال رقم 
لمعلومـات وهـل هـذا یـؤدي إلـى التقلیـل مـن سـریة ا, عملیة تبادل المعلومات بین اإلدارات المختلفة 

  الخاصة بكل إدارة ؟
لقــد اتفقــت اراء المبحــوثین علــى ان البرمجیــات ســاعدت وبــشكل كبیــر مــن عملیــة   : 05)( الجــواب رقــم 

تبادل المعلومـات بـین االدارات المختلفـة ، وهـذا یعـود الـى وجـود البرمجیـات الجیـدة والمناسـبة والتـي تتـیح 

كمــــا ان هــــذه البرمجیــــات ســــاعدت الن تكــــون هــــذه عملیــــة تبــــادل المعلومــــات بطریقــــة ســــهله وســــریعة ، 

) قبـل وجـود نظـام المعلومـات االداریـة( المعلومات المتبادلة بـآخر تحـدیث وهـذا مـا لـم یكـن موجـود سـابقا 

  .حیث كانت عملیة تبادل المعلومات تحتاج الى المزید من الجهد والوقت والتكلفة 

   أجــاب المبحــوثین بأنــه تــم  التعامــل مــع هــذه اإلشــكالیة امــا فــي مــا یتعلــق بــسریة المعلومــات ألمتبادلــة فقــد  

  .عن طریق تحدید كمیة ونوعیة  المعلومات المتبادلة ومن هم المخولین بالوصول ألیها 
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  كتـــاب االفـــادة )5(ملحق رقم 

 


