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م   

  ملخص الدراسة
ركيزة من ) Management Information System MIS(يعتبر نظام المعلومات اإلدارية  

عليها أي مؤسسة في عالمنا الحاضر، تقـيم المؤسـسة بمـدى تطـور نظامهـا                أهم الركائز المبنية    
المعلوماتي اإلداري ومستوى استخدامها لهذا النظام، ويرجع ذلك إلى األهمية البالغـة والـدور الـذي     

وفـي هـذه األيـام    . يلعبه نظام المعلومات اإلداري في المؤسسة وخاصة في عملية صنع القـرارات      
ت اإلدارية الحالية تعتمد بشكل أساسي على أجهزة الحاسوب وملحقاتهـا ممـا             أصبحت نظم المعلوما  

ساعد في زيادة كفاءتها وبالتالي زيادة أهميتها وقدرتها المتزايدة والمتطـورة باسـتمرار فـي حفـظ                 
  .ومعالجة واسترجاع المعلومات في زمن قياسي

قرارات لدى متخذي القرارات    وهدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور هذه النظم في عملية صنع ال             
وترتكز الدراسة على استكشاف مدى وجود فروق بين مكونات         . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    

المـستوى  -االتصاالت وقواعد البيانـات   -البرمجيات-المعدات(نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات      
، كما ركزت الدراسة علـى قيـاس        )النظامكفاءة األفراد العاملين في     -التنظيمي لدائرة نظم المعلومات   

  .دور جودة المعلومات واستخدام نظم المعلومات  اإلدارية في عملية صنع القرارات

استخدم الباحث في وضع خطة البحث وفرضياته استبانه لجمع البيانات وتألفت عينة الدراسـة     
تماد العينـة الطبقيـة فـي        متخذ قرار موزعة على الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وتم اع          195من  

اختيار عدد أفراد العينة، وتم استخدام كاي تربيع ومعامل ارتبـاط سـبيرمان للتثبـت مـن صـحة                   
  . الفرضيات

وقد خلصت الدراسة بعد تحليل النتائج وتفسيرها إلى أن هناك فروق في مكونـات نظـم المعلومـات         
جداً بين المستوى التنظيمـي لـدائرة نظـم      اإلدارية لصالح الجامعة اإلسالمية، وأن هناك عالقة قوية         

و وجود تقنيات حديثة بشكل عـام       . المعلومات وجودة واستخدام المعلومات في عملية صنع القرارات       
في مكونات نظم المعلومات في هذه الجامعات جعلت مستخدمي هذه النظم يعتمـدون عليهـا اعتمـادا             

-الدقـة (عالقة طردية قوية بين جودة المعلومات كبيرا في صنع القرارات، و أثبتت الدراسة أن هناك   
وأظهـرت  . واستخدام نظم المعلومات في عملية صنع القـرارات       ) الكمية-التوقيت المناسب -المالئمة

. الدراسة إلى أن نظم المعلومات الحالية ال ترتقي إلى النظم الخبيرة حيث ال تعطي حلوال للمـشكالت                
ة وعدم اتصالها المباشر مع مراكز إحصاء داخل الوطن أو          وعدم توفيرها لمعلومات إحصائية خارجي    

  . خارجه

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير دور نظم المعلومات اإلدارية في عملية               
باإلضـافة إلـى مجموعـة مـن االقتراحـات          . صنع القرارات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة      

  . أنها تسهم في تطوير المجتمع والمؤسسات في هذا المجالالمستقبلية التي يرى الباحث



ن   

Abstract 

 
In our present word, Management Information System MIS is considered 

as one of the important systems in any organization. 
Evaluation of the organization is measured by the development of its 
management information system, and the level of using MIS. That is due to the 
important role that the MIS play in the organization’s  decision making process. 
Now a days, MIS depends on computer and its peripherals, which helped in 
increasing its efficiency, by which increasing its importance and capability to 
save, processing, retrieving information within a very short time. And helped a 
new concept called "Time Competition" to be prominent. 
The aim of this study is to evaluate the role of management information system 
in decision making process in GAZA universities- Palestine. The study 
concentrated in exploring the range of difference between the contents of MIS 
in the universities (hardware- software- communication and data base- Level of 
organization of information systems department – employee proficiency), also 
evaluate the most important factors that affects the efficiency of MIS use in 
decision making. 
The research model and hypothesis has been formulated and a questionnaire 
designed to collect data. The study sample consists of 195 decision makers in 
Gaza universities. The researcher made use of chi-square test and spearman 
correlation tests to prove the hypothesis the analysis and explain of the result 
displayed that there are different in MIS contents between Gaza universities, 
the study showed that the best university is Islamic university. Also it revealed 
the existence of a direct positive relationship between the level of organization 
of MIS department and quality, the information use in decision making process. 
And also showed a direct relation between the existence of developed 
technology in the contents of MIS and the dependant on MIS system in 
decision making process. The study showed that MIS in Gaza universities can't 
be considered as an expert systems due to the absence of giving solutions for 
problems and not giving an external statistical information and is not connected 
to internal or external statistical centers. The study concluded with a group of 
recommendations intended to strengthen and support the role of MIS on 
decision making process in Palestinian universities in Gaza Strip. 
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  ــةمقدم  :أوالً
امل مـع    المنظمات المحرك لجميع شؤون حياتنا، فنحن نتع       في هذا العصر الحديث تعتبر      

المنظمات ونعمل في داخلها ونتعلم منها وفيها، وقد رافق ذلك وجود ازدياد مستمر في أحجام هذه                
، وتشابك عملياتها، وتعقد مشكالتها، وبالتالي تعدد أهدافها، وزيادة عدد          الحديثة وأعدادها المنظمات  

ـ  ناج القديمة باألسالي لم تعد    في هذه األيام  المشتغلين فيها والمتعاملين معها، وعليه        إدارةة فـي    ع
 حاليا فـي    اإلدارةخمين والحدس والتقليد كلها أساليب لم تعد تضمن نجاح          تالحيث أن   المنظمات ،   

  . لهذه المنظمات المرجوة األهدافتحقيق 
نطق العلمي والتفـوق التكنولـوجي الـذي    مكما يتميز عالمنا المعاصر بدرجة عالية من ال   
، ولقـد مـست الثـورة       واإلنتـاج الت الحياة وقطاعات العمـل       على مختلف مجا   آثارهانعكست  

 المنشأة فيما يتعلق بالحاجة المتزايدة إلى نظام معلومـات محكـم يقابـل              إدارةالتكنولوجية عملية   
فان استخدام المعلومـات      الظروف الجديدة والمتغيرة للمنظمات الحديثة، وكما ذكر بعض الكتاب        

 بأقل التكاليف فحـسب،     األهدافالقرارات أكثر كفاءة في تحقيق      في اتخاذ القرارات ال يجعل هذه       
، ويتضح ذلك مـن مفهـوم        بأصح الطرق المتاحة   األهدافبل وأكثر فاعلية في تيسير تحقيق هذه        

عملية اتخاذ القرارات، وهي العملية التي بواسطتها يتم اختيار البديل األمثل من بين عـدة بـدائل                 
و معالجة مشكلة معينه وذلك خالل فتره زمنية معينه فـي ضـوء   مطروحة لتحقيق أهداف محدده أ    

   .العوامل البيئية والموارد المتاحة للمنظمة
 أن التطور التكنولوجي الموجود حاليـا       إال للمعلومات منذ القدم،     اإلنسانفعلى الرغم من استعمال     

ة الحصول عليها في    وسرعومن  ودقتها  ومن  أتاح له فرصة أكبر لجمع المعلومات واالستفادة منها         
الوقت المناسب ومعالجتها وتخزينها السترجاعها بشكل لم يكن متاحا له بهذا الكم والنوع من قبل،               

 إلى أجهزة الحاسوب وملحقاتها والشبكات وأنظمة االتـصاالت، وهـذا      األولىهذا يعود بالدرجة    و
 من نواحي الحياة عموما      كله أدى إلى بروز أهمية المعلومات وقدرتها على تحسين جوانب مختلفة          

  )2-1، ص 1995غراب، ( .دارة المنظمات بشكل خاص إو
تعتبر نظم المعلومات ميدانا يختص بشكل عام بتوفير المعلومات الستخدامها فـي التنظـيم،               

مـورد مـن المـوارد    ك أصـبحت تعامـل   حيـث واتخذت المعلومات ونظمها اليوم بعدا جديـدا     
إن نظم المعلومات اإلدارية عبـارة عـن نظـم       ،   )Brown&Brudney,1994,P639( ةــالتنظيمي

قادرة على جمع البيانات من مصادر مختلفة وتحليلها بقصد توفير المعلومات الضرورية التخـاذ              
 إن القرارات اإلدارية الفعالة هي تلك القرارات المعتمدة         ،)36، ص   1987جيمز ، (القرارات اإلدارية   

  ذات الجودة والدقة وهذه الجودة ال  تتـوافر إال بوجـود نظـم                على القدر الكافي من المعلومات    
معلومات تعتمد عليها اإلدارة عند اتخاذها للقرارات، وموضوع اتخاذ القرارات من الموضـوعات           
ذات األهمية الكبيرة في حياة األفراد والمنظمات والشعوب، وتتـضاعف هـذه األهميـة وتـزداد        
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كبير من الناس من جهة، وكلما كبر حجم المنظمة من جهـة            خطورتها كلما تعلق القرار بجمهور      
أخرى، فالقرارات تمثل العمود الفقري للمنظمات، وتوفر المعلومات وقوة نظمها يؤثر في عمليـة              

وقد تزايدت أهمية نظم المعلومات نظرا لحاجة أنواع المنظمات المختلفة لها، فلـم       صنع القرارات،   
 التي  اإلدارية فقط، بل تعدت ذلك إلى المنظمات        األعمالظمات  قاصرة على من   تعد نظم المعلومات  

 األعمـال ال تهدف إلى الربح مثل الجامعات والمستشفيات، فهذه المنظمات مثلها مثـل منظمـات               
  .سليمة على أسس ا من اتخاذ قراراتهاحتاج إلى نظم معلومات تمكنهت

ل فقط عملية اتخاذ القرارات،      المعلومات ثروة، وتتعدى أهمية المعلومات بحيث ال تشم        إن  
 أخرى كوضع الخطـط، ورسـم الـسياسات         إداريةبل تكمن أهميتها في أنها تستخدم في عمليات         

عد استخدام المعلومـات ونظمهـا فـي اتخـاذ          ي، وغيرها، ولكن    األداءوتعديلها، والرقابة، وتقييم    
 للقـرارات   اإلدارةبح اتخاذ   ، فبدون المعلومات يص   وأهميهالقرارات أكثر هذه االستخدامات جاذبية      

  )48، ص1992عبد الحميد، ( .أمرا اعتباطيا
  

  :مشكلـة الدراسـة : ثانياً
تعتبر الجامعات الفلسطينية من أهم المنظمات الغير ربحية في المجتمع الفلسطيني والتـي             

لهـذا  تعتمد على المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات اإلدارية، و   
فمن المهم جدا أن يتم اختيار هذه المؤسسات الوطنية لتقييم دور نظم المعلومـات فـي اتخـاذ         
القرارات، والن القرارات الصادرة عن الجامعات تمس وتؤثر على شـريحة عريـضة مـن               

  : المجتمع الفلسطيني، فان هذه الدراسة تحاول اإلجابة على التساؤل التالي 
ية دور في صنع القرارات اإلدارية في الجامعـات الفلـسطينية         هل لنظم المعلومات اإلدار   

  بقطاع غزة ؟
  

  :فروض الدراسة : ثالثاً
  : الفرضية األولى  •

بين مكونات نظـم المعلومـات      ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          
تنبثق عن هذه الفرضـية     و. اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجامعة         

  : الفروض الفرعية التالية
  
المعـدات  / بين المكونـات  ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -1

  .لنظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجامعة
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االتصاالت / بين المكونات   ) ≥0.05α(لة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال         -2
وقواعد البيانات المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطـاع غـزة              

  .تعزى لمتغير الجامعة
البرمجيـات  / بين المكونات ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     -3

اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غـزة تعـزى لمتغيـر            المستخدمة في نظم المعلومات     
  .الجامعة

المـستوى  / بين المكونـات  ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -4
التنظيمي لدائرة نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعـزى لمتغيـر                

  .الجامعة
كفـاءة  / بـين المكونـات     ) ≥0.05α(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         ال توجد فرو   -5

األفراد العاملين  في نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير               
  .الجامعة

  
  : الفرضية الثانية  •

المستوى التنظيمي  بين  ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           
لدائرة نظم المعلومات اإلدارية واستخدام المعلومات الالزمة لصنع القرارات اإلدارية في جامعـات         

  .قطاع غزة
  

 :الفرضية الثالثة 

بين المستوى التنظيمي   ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           
اإلدارية لـنظم   ) الكفاية-التوقيت-المالئمة-الدقة(دة المعلومات   لدائرة نظم المعلومات اإلدارية وجو    

  .المعلومات اإلدارية في جامعات قطاع غزة
  

  : الفرضية الرابعة  •
بين جودة المعلومـات    ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           

قرار لهذه النظم في جامعات قطاع غـزة ،  التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي ال  
  :ومن خالل هذه الفرضية يمكن اشتقاق الفروض الفرعية التالية 
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بـين دقـة   ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة     -1
المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه الـنظم فـي              

  .لقرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةصنع ا
بـين مالئمـة    ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة            -2

المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه الـنظم فـي              
  .في قطاع غزةصنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية 

بين التوقيـت   ) ≥0.05α( ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة            -3
المناسب للمعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القـرار لهـذه             

  .النظم في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
بـين الكميـة    ) ≥0.05α(باطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        ال توجد عالقة ارت    -4

الكافية للمعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه النظم            
  .في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

  
  

  :أهداف الدراسة : رابعاً
  -: التالية األهداف تحقق  هذه الدراسة تحاول أنإن
معرفة مدى الفروق بين مكونات نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطـاع               -1

 .غزة

 فـي الجامعـات   اإلداريـة  في صنع القـرارات   اإلداريةمعرفة مدى استخدام نظم المعلومات       -2
 .في قطاع غزةالفلسطينية 

 لـدائرة نظـم المعلومـات اإلداريـة واسـتخدام       التعرف على العالقة بين المستوى التنظيمي   -3
  .المعلومات الالزمة لصنع القرارات اإلدارية في جامعات قطاع غزة

 التعرف على العالقة بين المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات اإلدارية وجودة المعلومات             -4
  . في جامعات قطاع غزةالناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية) الكفاية-التوقيت-المالئمة-الدقة(

  في الجامعـات الفلـسطينية لمعلومـات       اإلدارية التعرف على مدى تقديم نظم المعلومات        -5
 .مناسبة ودقيقة وكافية في الوقت المناسب، وذلك من وجهة نظر صانعي القرار 

تقديم بعض االقتراحات والتوصيات التي قد تساهم في تحـسين اسـتخدام نظـم المعلومـات                 -6
  .ات الفلسطينية في قطاع غزة في الجامعاإلدارية في صنع القرارات يةاإلدار

  
  :أهمية الدراسة : خامساً
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  :تكمن أهمية هذه الدراسة في الجوانب التالية   
 مهمـة   اإلداريـة على الرغم من أن هناك قبول ضمني افتراضي عام باعتبار أن نظم المعلومات               -1

ثبات صحة االفتراض بصورة علمية     إلغير كاف   ذلك  إال أن    القرارات،   التخاذعمال المنظمات   أل
 قطاع غزة، حيث انه يوجد عـدد كبيـر مـن الكتـب              دقيقة، خاصة على مستوى الجامعات في     

 من حيث الربط بينهـا وبـين        اإلدارية المنشورة التي تتناول أنظمة المعلومات       األجنبية والبحوث
ظ بالدرجة  ح أن هذا الموضوع لم ي     إالمات،   في الجامعات أو المنظ    اإلداريةعملية اتخاذ القرارات    

نفسها من اهتمام الدارسين والمهتمين في العالم العربي، وبالتالي فان هذه الدراسة يتوقع أن تشكل               
  .مساهمة في هذا المجال 

تعتبر هذه الدراسات من الدراسات القليلة، التي تتناول بالدراسة الميدانية الربط بين نظم  -2
 في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، اإلداريةاتخاذ القرارات عملية  وةاإلداريالمعلومات 

  .مما يتيح المجال أمام دراسات أخرى لتتناول ذات الموضوع في منظمات ومؤسسات أخرى 
كون هذه الدراسة من الدراسات النادرة في فلسطين فإنها تعتبر كمرجع مهم للمعنيين  -3

 .ساتذة والطالبوالدارسين في مجاالت البحوث من األ

  
  

  :متغيرات الدراسة :  سادساً
  :يوضح المتغيرات المستقلة والمتغير التابع) 1.1( والشكل التالي 

  
   المتغير التابع            المتغيرات المستقلة

 الجامعة

  نظم المعلومات اإلدارية 
االتصاالت وقواعد -البرمجيات- المعدات(مكونات النظم

  )كفاءة األفراد- البيانات

  المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات

  )الكفاية-التوقيت-المالئمة-الدقة(جودة المعلومات 

  
  إعداد الباحث: المصدر

  
  
  

استخدام نظم 
  المعلومات

  عملية صنع القرار
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  : حدود الدراسة:سابعاً
سوف تتناول هذه الدراسة دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات والتي تـشمل                
  :ما يلي
عايير الدقة والمالئمة والتوقيت المناسـب والكفايـة        بحث مدى جودة المعلومات متمثلة بم      -1

التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية من وجهة نظر صانعي القرار، مع تجاهل العوامـل               
األخرى التي تؤثر على عملية صنع القرار مثل العوامل الشخـصية والبيئيـة واإلداريـة       

ة أساسـية علـى نظـم    والتنظيمية ألنها خارج نطاق البحث حيث تركز الدراسـة بـصف       
 .المعلومات المحوسبة في الجامعات

 .تتناول الدراسة مدى استخدام نظم المعلومات في عملية صنع القرارات -2

تشمل هذه الدراسة الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة وهي اإلسالمية، األزهـر،              -3
 .القدس المفتوحة، األقصى

  
  

  :هيكل الدراســة: ثامناً
  : لبحث من ستة فصول يمكن إيجاز بنودها على النحو التالييتكون هذا ا    

  
ويشمل مقدمة لإلطار العام للدراسة، مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، فـروض    : الفصل األول 

  .الدراسة، أهمية الدراسة، متغيرات الدراسة، حدود الدراسة وهيكل الدراسة
  

ن من مبحثين هما الدراسـات العربيـة        ويتحدث عن الدراسات السابقة، يتكو     :  الفصل الثاني 
  .والدراسات األجنبية

  
  :ويتحدث عن : الفصل الثالث   
  . المعلومات وعملية صنع القرارات-
   اتصاالت البيانات والمعلومات -
   منهــــــج النظـــم-
   نظم المعلومات اإلدارية-

قرارات اإلدارية من خالل    ويتناول بشكل عام نظم المعلومات اإلدارية وعالقتها بعملية صنع ال         
تناول وتحليل عدة مفاهيم أساسية في هذا المجال كأهمية المعلومات في المنظمات والفرق بينها              
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وبين البيانات، ومنهج النظم كطريقة التخاذ القرارات ودراسة نظم المعلومات ومفهـوم نظـم              
  .المعلومات اإلدارية وأنواعها ونظم المعلومات اإلدارية المحوسبة

  
  :ويتحدث عن: الفصل الرابع

  مفهوم عملية صنع القرارات-

  مداخل صنع القرارات-

  القرارات والمستويات اإلدارية والمعلومات-

  عملية صنع القرارات اإلدارية ودور المعلومات فيها-

  جودة القرارات-

   الصعوبات التي تعترض عملية صنع القرارات-
  

المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع ويتحدث عن واقع نظم : الفصل الخامس

  : غزة ويتحدث عن 

   واقع الجامعات الفلسطينية-
   واقع نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة-

  
  :ويشمل المنهجية واإلجراءات الخاصة بالدراسة ويتضمن : الفصل السادس

ردة الدراسة، عينة الدراسة، أداة الدراسة الرئيسية، خطوات منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، مف
إجراء الدراسة، توزيع وجمع اإلستبانة، تفريغ اإلستبـانة وتفسير النتائج، األساليب اإلحصائية 

  .المستخدمة في الدراسة
  

  .ويشمل التحليل ومناقشة مجاالت الدراسة واختبار الفروض: الفصل السابع
  

  . نتائج الدراسة الميدانية وتوصياتها والمقترحات يستعرض: الفصل الثامن
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقة
  

 مقدمـــــــة •

 الدراسات العربيـة •

 الدراسات األجنبية •
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  ةمقدم

يهدف هذا الفصل إلى التطرق إلى مجموعة من الدراسات السابقة والتي تتعلق بموضـوع              
 أو  نظم المعلومات اإلدارية وعملية صنع القرارات من الناحية النظرية والميدانية بـشكل مباشـر             

حيث تم إجراء مسح مكتبي للدراسات السابقة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة، وتـم               . غير مباشر 
  :استعراضها مقسمة  إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية ومرتبة زمنيا وذلك على النحو التالي

  الدراسات العربية:  أوال

  )2004( دراسة ماهر غنيم -1

ومات اإلدارية المحوسـبة فـي عمليـة صـنع          دور نظم المعل  " ميدانية بعنوان     دراسة 
، هدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور نظـم المعلومـات            " القرارات في بلديات قطاع غزة بفلسطين     

اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات في بلديات قطاع غزة حيث تركز هدف الدراسة على               
ارية المحوسبة وصنع القـرارات اإلداريـة   استكشاف مدى توفر البنية التحتية لنظم المعلومات اإلد    

إضافة إلى التعرف على أهم العوامل التي تؤثر على استخدام نظـم المعلومـات            . في هذه البلديات  
وقد كشفت الدراسة إلـى أن اإلدارة تعتمـد فـي اتخـاذ             . اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات    

ا أن البنية التحتية للنظام تـؤثر فـي عمليـة    كم. قراراتها على النظام الحالي باعتباره نظاما فعاال   
وقـد  . اتخاذ القرارات وأن المعلومات التي يوفرها النظام الحالي تتطابق مع متطلبات متخذ القرار          

أظهرت الدراسة وجود عالقـة طرديــة بيـن توفر البنية التحتية لنظم المعلومـات اإلداريـة              
وكذلك أثبتت الدراسـة وجـود      . زمة لصنع القرار  المحوسبة وبين إنتاج واستخدام المعلومات الال     

عالقة معنوية طردية بين وجود نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وبين إنتاج المعلومات الالزمـة      
  .لصنع القرار

  )2000( دراسة يوسف الشنتف -2

بعنوان دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات          "دراسة ميدانية   
 ، هدفت هذه الدراسة إلى تقيـيم دور نظـم المعلومـات           "البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة    في  

وابراز مـا   . اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات في البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة           
 وقد أبـرزت الدراسـة  . تقدمه هذه النظم من فرص هائلة تمكن البنوك من تحسين قدرتها التنافسية   

إلى أن هناك حاجة ماسة  لرفع كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة للبنوك وخاصة التطـور                
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التكنولوجي في هذا المجال، كما أوصت بضرورة تطوير الهياكل التنظيمية لهـذه الـنظم، وقـد                
خلصت الدراسة إلى وجود ارتباط طردي ضعيف بـين نظـم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة           

وعملية صنع  ) لمعدات والبرمجيات واألفراد واإلجراءات واالتصاالت وقواعد البيانات      ا(بمكوناتها  
باإلضـافة   . القرارات، و وجود ارتباط طردي  بين االتصاالت وقواعد البيانات وجودة المعلومات       

  .إلى وجود ارتباط طردي بين كل من البرمجيات وجودة المعلومات

  )1999( دراسة ياسر سكــر -3

، " استخدام نظم المعلومات اإلدارية في عملية صنع القرارات في قطاع األعمال           "بعنوان  
حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استخدام نظم المعلومات اإلدارية فـي عمليـة صـنع                 
القرارات في قطاع األعمال، وقد طبق الباحث دراسته على منظمتين في كل حقـل مـن حقـول                  

معلوماتية في جمهورية مصر العربية، وخلـصت الدراسـة إلـى أن            البترول والصناعة وحقل ال   
تطبيق نظم المعلومات اإلدارية يؤثر بشكل مباشر في إنتاجية المنظمات ويساعد في جني الكثيـر               
من األرباح من خالل امتالك معالجة أفضل للمعلومات وللمعرفة على المستوى اإلداري، ووجـود      

وأن القطاع الخاص يعرف أثـر وأهميـة   . ات الدنيا في المنظمةفهم ألهمية المعلومات في المستوي  
تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في منظماتهم ولكن يعتبرونها نوعا من المصاريف اإلدارية وفـي              

واعتبرت الدراسـة أن  . بعض األحيان يعتبرونها أقل من األصول الثابتة والتي ال يمكن استردادها      
رفوا المزايا التي يمكن أن تقدمها لهـم نظـم المعلومـات اإلداريـة     هذه النظرة خاطئة ألنهم لو ع  

وحثت الدراسة المنظمات أن تولي عنايـة خاصـة         . ألولوها عناية أكبر ولخططوا لها بشكل آخر      
لتطبيق نظم المعلومات اإلدارية على الصعيدين اإلداري والفني وأن تقوم هذه المنظمـات بعمليـة               

 قيمة نظم المعلومات اإلدارية تحتسب من القيمة التـي تـضيفها            التطبيق حسب خطة المنظمة ألن    
كمـا دعـت الدراسـة إلـى     . للمنظمة وليست من القيمة التي تعطيها للقسم الذي صممت من اجله      

تأسيس وحدة نظم معلومات إدارية تحت إشراف الحكومة تهتم بنشر المعرفة الكافيـة والتـدريب               
حدات لنظم المعلومات اإلدارية داخل الوزارات والـسلطات      للمنظمات المعنية، باإلضافة لتأسيس و    

  .المعنية مما يساعد في تقليل المصاريف اإلدارية التي تثقل كاهل ميزانية الدولة

  )1996( دراسة الفرحان والطراونة -4

" مدى توفر نظم المعلومات والرقابة في المؤسسات األردنية العامـة والخاصـة          " بعنوان  
ة إلى استكشاف مدى توفر نظم المعلومات والرقابة في المؤسـسات األردنيـة             ولقد هدفت الدراس  

وقد أظهـرت الدراسـة     . العامة والخاصة، ومدى استفادة هذه المؤسسات من النظم المتوفرة لديها         
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وكذلك انخفاض درجة   . انخفاض مستوى توفر نظم المعلومات والرقابة في مؤسسات القطاع العام         
حقيق ما هو متوقع منها وذلك بعكس مؤسسات القطاع الخاص التي تبـين             مساهمة هذه النظم في ت    

كمـا بينـت    . أنها تهتم بنظم المعلومات والرقابة بشكل أدى إلى زيادة مساهمتها في تحقيق أهدافها            
  .الدراسة وجود عالقة معنوية بين درجة توفر النظم وقدرتها على تحقيق أهدافها وبين النظم نفسها

  )1995(باس خضير  دراسة نعمه ع-5

، وهدفت إلى اإلجابـة  " نظام المعلومات وعالقته بالتكنولوجيا والسلوك القيادي " بعنوان  
هل يقود التغيير في التكنولوجيا إلى تغير في نظـام المعلومـات ؟ وهـل    : عن التساؤلين التاليين   

) 25(لدراسـة مـن     يستجيب السلوك القيادي لحالة التغيير في نظام المعلومات ؟، وتألفت عينـة ا            
مديرا ينتمون إلى منظمتين مالية وتطويرية في العراق، وقد توصلت الدراسة إلى أن التغيير فـي                
التكنولوجيا ال يقود بالضرورة إلى تغيير في نظام المعلومات، وإلى ان التغيير في السلوك القيادي               

  .يعتمد جزئيا على التغيير في نظام المعلومات

  )1995( غراب وفادية محمد حجازي دراسة كامل السيد-6

، تساءلت  "اثر استخدام نظم مساندة القرارات على كفاءة وفاعلية القـرارات" بعنوان 
 لمستخدم نظم مساندة القرارات على تأكيد كفاءة وفاعلية هذه النظم 1الدراسة عن اثر النمط الذهني

ام نظم مساندة القرارات على الكيفية في اتخاذ القرارات التنافسية، وتساءلت أيضا عن تأثير استخد
، )الفاعلية(وعلى أداء متخذ هذه القرارات ) الكفاءة(التي يتم بها  اتخاذ القرارات التنافسية 

طالبا من طالب السنة الرابعة في قسم إدارة األعمال في جامعة اإلمارات ) 66(واستخدم الباحثين 
ثير جوهري لكفاءة وفاعلية استخدام نظم مساندة العربية المتحدة، وقد توصلت الدراسة  وجود تأ

القرارات على أداء متخذي القرارات، وانه قد اختلفت المدة الزمنية التي يستغرقها متخذو 
معيار كفاءة اتخاذ (القرارات في صنع قراراتهم وجودة استخدامهم لنظم مساندة القرارات 

جوهريا تبعا الستخدامهم لهذه ) اذ القراراتمعيار فاعلية اتخ(وأدائهم اإلداري الكلي) القرارات
النظم، وانه على الجانب اآلخر فان نتائج الدراسة لم تعط الدليل الكافي على أثر استخدام هذه 
النظم على عدد البدائل  التي يبحثها متخذو القرار أو على تحسين ثقة متخذي القرارات بقراراتهم، 

ريا للنمط الذهني لمتخذ القرارات على استخدامه لنظم أثبتت نتائج الدراسة أن هناك أثرا جوه
  .مساندة القرارات 

                                                        
ستدالل واالستنتاج والتخيل والتعلم واختاذ القرارات، ويستخدم يف قياس النمط الذهين ملتخذ قصد فيها يف الدراسة أا طريقة الفرد يف التفكري واال:  النمط الذهين- 1

  .االنفتاحية أم اإلنطوائية، الواقعية أم االحتمالية، اجلدية أم العاطفية، الرشد أم املرونة والتلقائية يف التقدير:  أربعة حمددات هيتالقرارا
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  )1993( دراسة ياسر المنصور -7

 قياس رضى المديرين عن عملية  اتخاذ القرارات اإلدارية في الوزارات  "بعنوان 
، هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين رضى المديرين في الوزارات األردنية عن  "األردنية

عوامل إنسانية، (عملية اتخاذ القرارات اإلدارية من جهة وبين العوامل التي تؤثر في هذه العملية 
من جهة أخرى، وقام الباحث بتصميم استبانه وتوزيعها على ) تنظيمية، بيئية، ضغوط المديرين

  .وزارة في ذلك الوقت ) 24(عينة شاملة للوزارات األردنية كافة وعددها 

ة إلى أن هناك  شعورا عاما بالرضى من قبل المديرين عن عملية اتخاذ وتوصلت الدراس  
، وكذلك توصلت الدراسة  %)72(القرارات اإلدارية في الوزارات األردنية، حيث بلغت نسبته 

إلى أن العوامل اإلنسانية هي من اكثر العوامل تأثيرا على عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ويليها 
 فالبيئية، وأخيرا عوامل ضغوط المديرين، وتبين من النتائج أن  هناك بعض العوامل التنظيمية

  :المشكالت التي يواجهها متخذي القرار أثناء اتخاذه للقرارات مرتبة حسب شدتها كالتالي 

مشكلة المركزية الشديدة، مشكلة جمود القوانين واألنظمة، واخيرا مشكلة عدم إشباع الحاجات 
  .المادية

  )1993(مار شريف  دراسة ع-8

، "أنماط اتخاذ القرارات في األجهزة المركزية في اإلدارة العامة في األردن" بعنوان 
وهدفت الدراسة  معرفة  أنواع القرارات التي تتخذ في األجهزة المركزية لإلدارة العامة األردنية 

قات اتخاذ ، ومعوتوطرق اتخاذ هذه القرارات ومدى مساهمة المرؤوسين في اتخاذ القرارا
القرارات، وأخيرا التعرف على اثر جنس متخذ القرار في نمط اتخاذ القرار، وتم توزيع استبانه 

  .من المجتمع األصلي للدراسة %) 40(على عينة عشوائية تشكل 

أن أنواع القرارات السائدة في األجهزة : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها   
 التي تاألردن مرتبة حسب شيوعها هي القرارات الروتينية فالقراراالمركزية لإلدارة العامة في 

تعتمد على جمع المعلومات وتحليلها يليها القرارات التكتيكية فالقرارات االستراتيجية، وفي جانب 
المعلومات توصلت الدراسة إلى أن من أهم معوقات القرار هي عدم وفرة المعلومات، وان أهم 

داري الفعال هو معرفة الهدف المقصود من القرار ويليه عنصر توافر عنصر اتخاذ القرار اإل
المعلومات الالزمة، وأخيرا توصلت الدراسة إلى انه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في عملية 

  .اتخاذ القرار 
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  ) 1992( دراسة درويش عبد الرحمن يوسف -9

واقع استخدام " ة المتحدة بعنوان  دراسة ميدانية للقطاع الحكومي بدولة اإلمارات العربي
، تمثلت مشكلة هذه الدراسة بالدرجة "األساليب الكمية في تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

األولى في تحديد مدى استخدام األساليب والطرق الكمية في تحليل المشكالت واتخاذ القرارات في 
التي قد تحد من استخدام األساليب القطاع الحكومي اإلماراتي، وتحديد الصعوبات والمشكالت 

الكمية في هذا القطاع، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 
ورؤساء الشعب ونواب رؤساء األقسام في خمس عشر وزارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

  :وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي 

ة بشكل كبير لدى الغالبية العظمى من متخذي القرارات في  أن األساليب الكمية غير معروف-1
  .القطاع الحكومي اإلماراتي 

، %)12.3( أن نسبة الذين يطبقون األساليب الكمية من اللذين لديهم معرفة بها هي نسبة قليلة -2
 .وان هذا التطبيق يقتصر على جزء صغير من األساليب الكمية 

حد من تطبيق األساليب الكمية في اتخاذ القرارات في القطاع  أن المشكالت والصعوبات التي ت-3
عدم توافر األفراد المتخصصين في مجال األساليب الكمية، وعدم : العام اإلماراتي تتمثل في 

وجود تشجيع  من الرؤساء في العمل، وعدم  توافر الحاسوب، وعدم توافر االعتمادات المالية 
 .دقيقة الالزمة للتحليل الالزمة، وعدم توافر البيانات ال

 أن أساليب اتخاذ القرارات المستخدمة في القطاع الحكومي اإلماراتي في الوقت الراهن تتمثل -4
الخبرة السابقة لمتخذي القرارات، االستعانة باالستشارات، والحكم : في األساليب التقليدية التالية 

 .الخطأالشخصي، واالستعانة باللجان، وأخيرا أسلوب التجربة و

 تبين من الدراسة الميدانية عدم استخدام أساليب التقنية الحديثة كالحاسوب في القطاع الحكومي              -5
بشكل كبير، وفي حالة استخدامه فانه يستخدم في المجاالت التقليدية كالطباعة والسكرتارية وحفـظ        

فر االعتمادات المالية،   البيانات عن الموظفين، وان السبب في قلة االستخدام هذه تعود إلى عدم توا            
  .وعدم وجود األشخاص القادرين على تشغيل الحاسوب، وأخيرا االعتقاد بعدم الحاجة  للحاسوب 
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  )1991( دراسة احمد العقدة -10

دور عضو هيئة التدريس في اتخاذ القرارات في مؤسسات التعليم العالي في " بعنوان 
ة األسلوب الذي يتبعه عضو هيئة التدريس في اتخاذ ، وهدفت إلى معرف"الملكة األردنية الهاشمية 

القرارات في مؤسسة التعليم العالي والكشف عن مدى مساهمته في اتخاذ القرارات، ومعرفة أنواع 
القرارات التي يتخذها أو يساهم في اتخاذها، و أخيرا معرفة أهم المشكالت التي تعترض عضو 

 المساهمة فيه، ولتحقيق غرض الدراسة تم تصميم هيئة التدريس وهو بصدد اتخاذه للقرار أو
استبانه وتوزيعها على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة األصلي الذي تكون من أربع جامعات 

استبانه، وقد توصلت الدراسة إلى أنواع القرارات السائدة في مؤسسات ) 427(رسمية، وتم تسلم 
  .ستراتيجية، التكتيكية، اليومية، تم القرارات العلمية  القرارات اال: التعليم العالي في األردن وهي 

كذلك دلت نتائج الدراسة إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على متخذي   
  :القرار، وقد كانت هذه العوامل مرتبة حسب درجة تأثيرها كما يلي 

ل القرار، ثم ضغوط احتلت الظروف البيئية المرتبة األولى، تالها مباشرة طبيعة المشكلة مح
. التنظيمات الغير الرسمية، وأخيرا جاءت القوانين واألنظمة السائدة  في الجامعة أو المعهد

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن اكثر أساليب اتخاذ القرار شيوعا في مؤسسات التعليم العالي هو 
جاء في المرتبة الثالثة أسلوب البديهة والحكم الشخصي، تاله مباشرة أسلوب القرار الجماعي، ثم 

  .األسلوب العلمي، ثم أسلوب اللجان 

  ) 1990( دراسة محمد عبدالرحمن النظاري-11

،  "نظم المعلومات وأثرها على فاعلية القرارات في المصارف التجارية األردنية" بعنوان 
اتخاذ هدفت هذه الدراسة إلى البحث في العالقة بين كفاءة نظم المعلومات من جهة وفاعلية 

مصرفا مدرجا في سوق ) 11(القرارات من جهة أخرى في المصارف األردنية، وشملت الدراسة 
مديرا يمثلون مستوى اإلدارة العليا ) 154(عمان المالي، ووزعت استبانه  الدراسة على 

والمتوسطة والتنفيذية، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بين نظم المعلومات 
ة اتخاذ القرارات في المصارف التجارية األردنية، إال أن هذه العالقة ليست ذات داللة وفاعلي

إحصائية، وانه ليس بالضرورة أن تكون المصارف التي توجد بها نظم معلومات اكثر كفاءة 
محققة نسب ربحية أعلى، وانما ينعكس كفاءة النظام فيها على نوعية وسرعة الخدمات التي تقدمها 

  .فقط من مجتمع الدراسة تتوفر فيه إدارات مستقلة لنظم معلومات %) 20(، وان للجمهور
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  )1989( دراسة محمد عبدالفتاح ياغي وهاني خاشقجي-12

، هدفت إلـى دراسـة       " اتخاذ القرارات التنظيمية في قطاع الخدمة السعودي      "  بعنوان  
ن هذه الدراسة أن هنـاك عالقـة        عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات المدنية السعودية، وتبين م        

قوية بين المرتبة الوظيفية ونوعية القرارات التي يتخذها المديرون، حيث تبين أن غالبية القرارات              
%) 54(االستراتيجية تتخذ من قبل المديرين ذوي المرتبة الوظيفية الثانية عشره فمـا فـوق، وأن        

فقـط  %) 20(ذون قرارات تكتيكيـة، و    منهم يتخ %) 27(من المديرين يتخذون قرارات يومية، و       
منهم يتخذون قرارات استراتيجية، وان نسبة قليلة من المديرون يفوضون سلطات اتخـاذ القـرار               
لمرؤسيهم، كما بينت الدراسة في جانب المعلومات ان هناك عدة مـشكالت تـرتبط بالمعلومـات                

مثل في نقص المعلومات المتاحة     تواجه المديرين عند اتخاذهم لقراراتهم وان أهم هذه المشكالت تت         
  .لهم وطول الوقت الالزم لجمعها وعدم توافر النوعية المطلوبة من المعلومات 

  )1989( دراسة محمد عبدالفتاح ياغي-13

اعتبار المراحل العلمية التخاذ القرارات اإلدارية دراسة تطبيقية على الخطـوط   " بعنوان  
إلى معرفة المراحل التي تمر بها عملية اتخاذ القرارات في          ، هدفت هذه الدراسة      "الملكية األردنية 

الخطوط الملكية األردنية ومقارنتها بالمراحل العلمية التخاذ القرارات اإلدارية التي تناولها علمـاء             
مديرا فـي الخطـوط الملكيـة       ) 48(اإلدارة، واستخدم الباحث في  دراسته استمارة وزعت على          

إلى أن هناك تشابها في بعض الخطوات التي يمر بها القرار اإلداري            األردنية، وتوصلت الدراسة    
في المنظمة محل الدراسة من جهة وبين الخطوات التي يتناولها علماء اإلدارة في كتابـاتهم مـن                 
جهة أخرى وذلك من حيث التسلسل والتعاقب واأللفاظ، إال أن عدد الخطوات في كلتـا الحـالتين                 

واصلة البحث العلمي لمحاولة الوصول إلى مراحل تعكـس الوضـع           يختلف األمر الذي يتطلب م    
  .الطبيعي في الممارسة الفعلية لعملية اتخاذ القرارات 

  )1983( دراسة موسى جفال المومني-14

دراسة عملية اتخاذ القرارات وتطوير نموذج لها في دوائر التربيـة           " دراسة ميدانية بعنوان    
معرفة طريقة اتخاذ القرارات في دوائر التربية والتعليم في كـل           ، هدفت إلى     "والتعليم في األردن  

من عمان واربد، واعتبر الباحث هاتين الدائرتين تمثالن دوائر التربية والتعليم في األردن، حيـث               
من مجموع المديرين الذين يعملون في دوائر التربيـة والتعلـيم،           %) 63(يعمل فيها ما يزيد على      
ه ال توجد طريقة واحدة محددة لعملية اتخاذ القرارات في دوائر التربيـة              وتوصلت الدراسة إلى ان   

والتعليم في األردن، وتوصلت الدراسة أيضا في أحد أبعادها المتعلق بعملية جمع المعلومات إلـى               
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أن أهم المشكالت التي تواجه متخذ القرار في هذا الشأن هي صعوبة الحصول علـى المعلومـات          
لجمعها، وعدم تصنيفها، ونقص البيانات، وأن أهم مصادر المعلومـات هـي         وطول الوقت الالزم    

التقارير المكتوبة والتعليمات واللوائح، كما توصلت الدراسة إلى أن أهم المراحل التي يشارك فيها              
المديرون في عملية اتخاذ القرارات هي مرحلة اختيار البديل األنسب، واقترح الباحـث نموذجـا               

 يعتمد على الالمركزية والمشاركة وتحديد مصادر المعلومات وتحديد الخطـوات           التخاذ القرارات 
  .الالزمة التخاذ القرار 
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  :ثانيا الدراسات األجنبية

 )2000(دراسة كاكابادسكي وكوزمين ونايت  -1

  "أثر تكنولوجيا المعلومات على أخالقيات إدارة القطاع العام في األلفية الثالثة"بعنوان 

راسة مقارنة لنظريات سقراط وأرسطو وبالتو وكانت تدور حول وهي عبارة عن د
ماذا يجب على الفرد أن يفعل؟ وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك احتمال قوي أن تصبح : السؤال

األخالق أداة إدارية إضافية، وأن هناك حاجة لتعديل أخالقيات المنظمة ألدوار إدارية محددة، وأن 
ويجب أن تعكس . نظمة تتمثل في وضوح القيم التي تحكم وجودهاتكون هناك خاصية مركزية للم

السياسات واإلجراءات المتبعة في المنظمة الواقع االجتماعي وااللتزام المجتمعي نحو بناء منظمة 
وأن . تتمتع بقيم وأخالقيات واضحة ومعروفة مثلها تماما مثل االلتزام بمبدأ تعظيم األرباح

 . لتطبيق سياسات تعكس الواقع الحالي للمجتمعمنظمات القطاع العام بحاجة

  )1998(دراسة وينترمان وسميث وابل  -2

  " أثر المعلومات على صناعة القرارات في الدوائر الحكومية في المملكة المتحدة"بعنوان 

وقد خلصت الدراسة إلى أن معظم المستجيبين أكدوا وثمنوا الدور اإليجابي الذي تلعبه المعلومات 
القرارات وبخاصة تلك المعلومات المستقاة من نظم المعلومات الداخلية في الدوائر في صناعة 

. الحكومية، كما أكدت الدراسة على قيمة المعلومات كونها مستمرة ودقيقة وتوفر الوقت والمال
معقد ) مزيج(وأن القرارات التي تتخذها الدوائر الحكومية تعتمد بشكل مكثف ومبنية على خليط 

وقد أوصت الدراسة بإجراء . لبات وأن التنوع في مصادر المعلومات يعكس هذا التعقيدمن المتط
  .المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع

  )1998( دراسة اشكروفت، ماجي-3

استخدام المعلومات في صناعة القرارات لدى العاملين في العالج الطبيعي في "بعنوان  
 قياس أثر استخدام المعلومات في صناعة القرارات لدى حيث هدفت هذه الدراسة إلى، "بريطانيا

 من العاملين في هذا 1460العاملين في العالج الطبيعي في بريطانيا، وطبقت الدراسة على 
المجال وقد خلصت الدراسة إلى تأكيد وجود أثر للمعلومات على اتخاذ القرارات فيما يتعلق 

كما . يير الخاصة به والنصيحة التي تقدم للمرضىبرعاية المرضى من حيث العالج وكميته والمعا
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أفادت الدراسة إلى أن المعلومات مكنت العاملين في العالج الطبيعي من تجنب التعامل مع أعداد 
كبيرة من المرضى وإعطاء مواعيد دورية بكميات كبيرة باإلضافة إلى تجنب عمليات المراجعة 

  .الغير منظمة

  )1994( األمريكيين  دراسة مجموعة من الباحثين-4

، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  " نظم المعلومات المحوسبة وإنتاجية القطاع العام" بعنوان 
 حكومة و والية 40على اثر استخدام نظم المعلومات المحوسبة في إنتاجية القطاع العام في 

 في كل من مديرا) 566(في الواليات المتحدة األمريكية، وقد تكونت عينة الدراسة من 
مستويات اإلدارة العليا والوسطى والتنفيذية، توصلت الدراسة إلى أن نظم المعلومات 

عملية اتخاذ القرارات اإلدارية، القرارات : المحوسبة قد أثرت إيجابيا في كل مما يلي 
ت الخاصة بالموارد البشرية، القرارات الخاصة بالموارد المالية، الكفاءة التنظيمية، بينما أثر

  .نظم المعلومات المحوسبة سلبيا في كل من رضى العاملين، المشاركة في اتخاذ القرارات 

  )1980(كرولو .  دراسة ميشيل ج -5

، هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل التي تؤدي إلى نجاح "عوامل نجاح نظم المعلومات"بعنوان 
) 280(ى عينة عشوائية من نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات، وقد أجريت الدراسة عل

شركة، وتوصلت الدراسة  إلى أن العوامل التي تؤثر في نجاح نظم المعلومات مرتبة حسب 
  : أولويتها كالتالي 

  .سلوك المديرين والمستفيدين من النظام اتجاه تطوير نظم المعلومات  -1

 .تدريب األفراد على مناهج النظم  -2

 .ة في عملية التخطيط للنظم اشتراك كل من اإلدارة الوسطى والتنفيذي -3

 .الخبرات الفنية لألفراد العاملين في النظام  -4

و أشارت الدراسة إلى أن نظم المعلومات المحوسبة حققت للمنظمات فوائد مباشرة مثل 
التوفير في أعداد الكتبة وفي النفقات اإلدارية ونفقات المبيعات، باإلضافة إلى الفوائد الغير 

  .خدمة الزبائن، وتطوير عمليات التخطيط وعمليات الرقابة اإلدارية المباشرة مثل تحسين 
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  )1980( دراسة منصور و وستون -6

وهـدفت هـذه    " قياس محددات نظم المعلومات اإلدارية المعتمدة على الحاسـوب        "بعنوان    
ن الدراسة إلى قياس محددات نظم المعلومات اإلدارية المعتمدة على الحاسوب، وإلظهار العالقة بي            

العوامل السلوكية والهيكلية والبيئيـة وأجهـزة وبـرامج         : نظام المعلومات اإلدارية وبين كل من       
مؤسـسة خاصـة وعامـة فـي        ) 108(حيث تم تصميم نموذج للدراسة وتطبيقه على        . الحاسوب

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التغييرات البيئيـة ليـست مهمـة فـي        . الواليات المتحدة األمريكية  
ت الحكومية كما هو الحال في مؤسسات القطاع الخاص، وأن هناك تأثير ضعيف للعوامل             المؤسسا

السلوكية على أداء نظم المعلومات اإلدارية، ووجد تباين في التأثير للعوامل األخـرى علـى أداء                
الصناعة، الخدمات، المؤسسات   (نظم المعلومات اإلدارية للفعاليات المختلفة ضمن القطاع الخاص         

، وأظهرت الدراسة أهمية العوامل السلوكية، والهيكلية للمؤسسات المالية، وأهمية العوامـل            )يةالمال
  .البيئية للمؤسسات الصناعية

  )1975( دراسة لوكاس -7

، حيث هدفت   " مدى استخدام نظم المعلومات المحاسبية في إنجاز األعمال المصرفية        "بعنوان  
لومات المحاسبية في إنجاز األعمـال المـصرفية، وقـد    الدراسة إلى تحديد مدى استخدام نظم المع 

أجريت الدراسة ميدانيا على عينة من مدراء فروع أحد المصارف في مدينة كاليفورنيا األمريكية،              
حيث قدمت الدراسة نموذجا وصفيا يربط بين األداء واستخدام نظم المعلومات، وعدة متغيرات لها              

وقد خلصت هذه الدراسة بـأن اسـتخدام        . لتي يتم بها العمل   عالقة باألوضاع والمواقف والكيفية ا    
التقارير المحاسبية الشهرية واليومية له عالقة إيجابية مع إنجاز األعمـال المطلوبـة، وإن عـدم                
استخدام مثل هذه المعلومات يؤدي إلى اتخاذ القرارات بناء على التقديرات الشخصية فقط، وبـأن               

 المعلومات لمتخذي القـرار، وتـساعدهم فـي تحديـد المـشاكل             نظم المعلومات المحاسبية توفر   
  .والمعوقات، ووضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل
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  :وبعد مراجعة الدراسات السابقة يمكننا تلخيص المالحظات التالية عليها 

إن بعض هذه الدراسات قد تناولت عملية اتخاذ القرارات اإلدارية دون التطـرق إلـى                : أوال
الطراونـه،  : لمعلومات ونظمها في هذه العملية، ويظهر ذلك في دراسات كـل مـن              أهمية ا 
  .ياغي

إن البعض اآلخر من هذه الدراسات قد ركزت على عملية اتخاذ القرارات اإلدارية مع               : ثانيا
: اإلشارة إلى أهمية المعلومات فيها، ولكن بشكل ثانوي، ويظهر ذلك في دراسات كـل مـن                 

  .رويش المومني، ياغي ، د

أن جزءا آخر من هذه الدراسات عملت على الربط المباشر مـا بـين عمليـة اتخـاذ                   : ثالثا
القرارات اإلدارية من جهة وبين المعلومات ونظمها من جهة أخرى، ويظهر ذلك في دراسـة                

  .غنيم، الشنتف ، النظاري

وصـنع القـرارات    ندرة الدراسات العربية التي تربط بين نظم المعلومات اإلداريـة            : رابعا
  . في المنظمات  الحكومية والجامعات خاصةاإلدارية

  

مما سبق ذكره فقد الحظ الباحث أهمية هذا الموضوع الذي تم اختياره كموضوع دراسـة وبحـث       
  .على مستوى الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
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  نظم المعلومات اإلدارية 
  :مقدمة

في هذا الفصل يتم التركيز على التعريف بنظم المعلومات اإلدارية والعالقة بينها وبين عمليـة          
ع القرارات اإلدارية وذلك من خالل التطرق إلى مجموعة من المفاهيم األساسية في هذا المجـال                صن

مثل أهمية المعلومات في المنظمات وإظهار الفرق بينها وبين البيانات، ومنهج النظم كطريقة التخـاذ               
علومـات  القرارات ودراسة نظم المعلومات، ومفهوم نظم المعلومات اإلداريـة وأنواعهـا ونظـم الم             

  .اإلدارية المحوسبة
  

  :أهمية المعلومات في صنع واتخاذ القرارات
إن أهمية المعلومات في اإلدارة عموما وفي اتخاذ القرارات بوجه خاص ال تحتاج إلى تأكيـد                
فمختلف االتجاهات اإلدارية ال تختلف حول أهمية المعلومات حتى أن البعض شبه المعلومات ونظمها              

 وتعتبر عملية صنع القرارات محورا لألنـشطة اإلداريـة فـي           ).Muid,1994,p.115(بالنظام العصبي 
المنظمات على اختالف أنواعها، فهي من أهم ما يمارسه المديرون بمختلف مستوياتهم اإلدارية، كمـا               
وتعتبر من أكثر النشاطات استهالكا لوقتهم وجهدهم لتعددها وتكرارها، وهي فـي ذات الوقـت مـن                 

عملية اإلدارية بالنسبة للمديرين ألنهم مسؤولون مباشرة عن نتائج اتخـاذ القـرارات،             أخطر جوانب ال  
  )196ص : 1995عب د ال رحمن  وعم اد،    (.والمعلومات تلعب دوراً أساسياً ومهما في عملية صنع القـرارات   

لوبـة  والواقع أن االختالفات بين النظريات اإلدارية المختلفة هو اختالف حول كمية المعلومـات المط             
وطريقة استغاللها ومن جهة أخرى نجد أن توفر المعلومات ليس ضروريا فقط لعملية اتخاذ القرارات               
بل انه ضروري لتنفيذ وتقييم القرارات المتخذة، ولذلك فإن الحاجة للمعلومات في اتخاذ القرارات هي               

  )149ص:1994، الحسین.( ومستمرةعملية دائمة 
ارة بصورة عامة ونظم اتخاذ القرار بـصورة خاصـة هـي    وهناك كاتب آخر يقول بأن اإلد     

عملية معالجة معلومات ونظم اتصاالت، فاتخاذ القرار هو عبارة عن اختيـار المعلومـات المناسـبة                
ومقارنتها بمعلومات سابقة ثم اتخاذ قرار بشأنها، وتشمل وظيفة اختيار المعلومـات عمليـة تـصنيفها      

معلومات فتشمل مقارنة المعلومات القديمة المتوفرة سابقا لدى متخذ         حسب أهميتها، أما وظيفة مقارنة ال     
 وفي هذا المجال يقول أحدهم بأن )(Berrstein,1976,p.8 .القرار مع المعلومات الجديدة التي تم جمعها

كفاءة نظم اإلدارة بصورة عامة تعتمد على كفاءة نظم االتصاالت والمعلومات، وذلك ألن اكبر كميـة                
المعلومات يجب أن تتوفر لصانعي القرارات، وكذلك فإنه من الضروري أن يتـوفر نظـام           ممكنة من   
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 .تغذية عكسية يساعدهم على معرفة الوضع الحقيقي بالنسبة لتنفيذ السياسات أو القرارات التي اتخذوها
Nigro,1998,p236)(  

. والمعلومـات  مما سبق نالحظ انه من المفروض علينا أن نتطرق إلى الفرق بين البيانـات               
وهنا نود أن نشير إلى أن المعلومات والبيانات كلمتان يتم استخدامهما في مواضع عـادة مـا تكـون                   
مترادفتان مع وجود اختالف جوهري علمي في معنى الكلمتين، لذا عند الحديث عن نظم المعلومـات                

ختلـف عـن مفهـوم      اإلدارية فإنه ال بد من التفريق بينهما حيث أن كل مصطلح يشير إلى مفهـوم م               
  .المصطلح اآلخر

  
  : Dataالبيانات 

فالبيانات في الواقع تمثـل المـواد       . هي مصطلح شائع استخدامه بصيغة الجمع، مفرده بيان       "
األولية للحصول على المعلومات، وهي تجمع من مصادر متنوعة جدا داخليـة وخارجيـة، جـاهزة                

   )39-38،ص1998،الحسنية(".وأولية، شفوية وموثقة، رسمية وغير رسمية
تعرف البيانات كونها األرقام أو األعداد غير المفسرة أو الملحـة أو المعالجـة، أو كونهـا                 "

 .)40،ص1997الراوي،("األرقام المطلوب معالجتها بواسطة النظام

عبارة عن مواد خام مفصلة كأرقام أو كلمات تمثل وتـصف الـشؤون المتعلقـة بالمنظمـة                 "
 )Christopher, & Philip,1992,p.10 "(وعملياتها

  
إذا من التعاريف السابقة يمكن أن نقول بأن البيانات هي عبارة عـن أرقـام، أو كلمـات، أو              
إشارات، ال معنى لها، يتم معالجتها وذلك بإخضاعها إلى مجموعة من اإلجراءات من قبل اإلنسان، أو                

  .نهاالحاسوب، لكي نحصل منها على المعلومات التي يمكن  االستفادة  م
  
  

  :Informationالمعلومات 

عبارة عن بيانات تمت معالجتها ووضعها بصورة ذات فائدة ومعنى لألشـخاص المعنيـين              " 
  .)(O’Brien,1990,p.6" لتقابل احتياجاتهم

هي البيانات التي خضعت للمعالجـة والتحليـل والتفـسير، بهـدف اسـتخراج المقارنـات               "
، 1998الحـسنية،  ("ائق واألفكار والظواهر بعضها مع بعـض        والمؤشرات والعالقات، التي تربط الحق    

 ).39ص
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هي بيانات منظمة ومعروضة بشكل يجعلها ذات معنى للشخص الذي يستلمها، وتقدم إضافة             " 
للمعرفة الموجودة لديه حول ظاهرة أو حدث أو مجال معين، فالمعلومات تخبر المستخدم بشيء مـا ال         

 .)23،ص1998 و جعفر،برهان("يعرفه، أو ال يمكن توقعه

"       هي بيانات قد تمت معالجتها بحيث تكون ذات معنى واكثر فائدة لـصانعي القـــرارات                " 
)Laudon,1996.p.19(. 

  كيفية تحويل البيانات إلى معلومات التخاذ قرار بصددها) 3.1(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  

  50،ص 1997مشرقي، : المصدر
  

أن البيانات ليست مفيدة بدون إجراء عمليات المعالجة المختلفة عليهـا،  ومما سبق يمكن القول ب  
والمعلومات تأتي بعد البيانات زمنيا، ويتم معالجة البيانات يدوياً أو آلياً أو إلكترونيا أو مزيجاً من هذه                  

  .الطرق الثالثة للحصول على المعلومات المفيدة لمتخذي القرارات
ى أن معلومات مدير معين قد تكون عبارة عن بيانات لمدير آخـر             ومن هنا البد من االنتباه إل     

أعلى منه في المستوى أو المجال الوظيفي أو مساوٍ له أو اقل؛ فمثال عدد الـساعات اإلضـافية التـي         
عملها كل موظف مضروبا بأجرة الموظف للساعة الواحدة تمثل معلومات لمدير قسم الرواتب لمعرفة              

 لكل موظف، بينما هذه المعلومات هي عبارة عن بيانات لإلدارة العليا فهـي              المبلغ الذي يتوجب دفعه   
ليست مفيدة لها بهذا الشكل وينبغي إجراء العمليات الحسابية عليها للحصول علـى معلومـات تبـين                  
المجموع الكلي للمبالغ التي يتوجب على المنظمة دفعها للموظفين كأجور عن العمل اإلضـافي لهـذا                

  .الشهر

اتخاذ قرار 
  بشأنھا

  البیانات العشوائیة  المعلومات

  تلخیص

  تبویب

  فرز
  تنقیح
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   :Information Resourcesر المعلومات مصاد

  :يمكن التمييز بين مصدرين للمعلومات هما 
ويقصد بها كل السجالت والتقارير؛ التي تحتفظ بها المؤسسة من اجـل   : المصدر الداخلي  -1

الرجوع إليها عند وضع الخطط والسياسات واإلستراتيجيات والمعايير؛ لتقويم األداء من أجـل اتخـاذ       
  .قة بهم، علما بأن نوعية المعلومات تختلف باختالف المنظمةقرارات متعل

أي كل ما يصل إلى المنظمة مـن البيئـة الخارجيـة؛ كالمنظمـات               : المصدر الخارجي  -2
الرسمية من الوزارات؛ كالمعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والمعلومات عـن كافـة الوقـائع              

وقد تصل من مصدرها األولي بعد نشرها بـدون  . ية المتوفرةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية والتقن   
تحريف؛ كالمعلومات المتوفرة في المجموعة اإلحصائية، أو تصل عن طريق مـصدر ثـانوي قبـل                

 )57-56، ص1997مشرقي، (.نشرها

  
   :Information Specifications:  مواصفات المعلومات 

ات في المنظمة، وتقلل مـن درجـة عـدم          من المؤكد أن المعلومات تدعم عملية صنع القرار       
  :التأكد، ولكي تحقق الفائدة المرجوة منها يجب أن تتصف بالخصائص التالية

تعبر عن نسبة المعلومات الصحيحة إلى الكمية اإلجمالية من المعلومات التي           :  Accuracyالدقة   -1
  .)32-31ص، 1998برهان وجعفر، (يتم إنتاجها خالل فترة محددة من الزمن

 تعني توفر معلومات تغطي جميع جوانـب الحالـة التـي تجـري      : Completenessشمول ال -2
 .معالجتها

 تعني عدم تحيز البيانات التي تم جمعها وفرزها وتبويبها وتنقيحهـا    :Objectivityالموضوعية   -3
 .وتحليلها ألي جهة

لمناسب، وفـي    تعني وصول المعلومة إلى المستفيد في الوقت ا         :Timelinesالتوقيت المناسب    -4
 .حالة عدم وصولها في الوقت المناسب ستفقد قيمتها، وبالتالي تمثل ضياعا للوقت والمال والجهد

 تعني إمكانية تقديم المعلومات بالشكل المطلوب للمستفيد بحيث يـضمن سـرعة              :Formالشكل   -5
ل رسوم ومخططات   فهمها من قبل األفراد الموجهة إليهم، سواء تقديمها كمية رقمية أو وصفية أو بشك             

 .بيانية أو بشكل جداول

المعلومات التي يتكرر استخدامها تمثل المعلومات النـشطة فـي قاعـدة      : Frequencyالتكرار   -6
أما المعلومات الراكدة وغير المستخدمة فـيمكن       . البيانات بحيث يجب االهتمام بها وتحديثها باستمرار      
 .تكاليفالتخلص منها أو حفظها في وسائط تخزين رخيصة ال
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فمثال تغطي بعض المعلومـات مجـاالت   .  يحدد حقل المعلومات مدى شموليتها : Fieldالمجال  -7
ويتحـدد مجـال المعلومـات      . اهتمام واسعة، بينما تتعلق معلومات أخرى بمجال اهتمام ضيق جـدا          

 .المطلوب في ضوء طبيعة استخدام هذه المعلومات

ات اإلدارية بتجميع ومعالجة البيانات من مختلـف   يجب أن تهتم نظم المعلوم : Originالمصدر  -8
 .المصادر المتاحة

 )157ص.1997البكري،(. تعني تكييف المعلومات الستخدام اكثر من مستفيد :Flexibilityالمرونة  -9

 . تعني خلو المعلومات من الغموض : Clarityالوضوح  -10

لمنتجـة مـن نظـم     هي طبيعة المعلومـات الرسـمية ا   : Quantitabilityقابلية القياس  -11
 .المعلومات اإلدارية، وإمكانية قياسها في شكل كمي

 يجب أن تكون المعلومات ذات صلة وثيقـة بالحالـة أو بموضـوع       :Suitabilityالمالئمة   -12
 .البحث الذي يجري معالجته

ومما سبق نالحظ انه للحصول على أعلى خصائص للمعلومات فانه بالتالي تزيـد التكـاليف،         
لبا ما تحدد المنظمة المستوى المطلوب لهذه الخصائص وذلك حسب حاجـة المـستفيدين    وعليه فانه غا  

  .وفي ضوء تحليل التكلفة والعائد على المنظمة
  

 : جودة المعلومات 
  :تحدد جودة المعلومات ثالثة بنود رئيسية وهي 

 
ها، وتتمثـل هـذه      إن أية معلومة يمكن أن تقيم من زاوية المنفعة المستمدة من           : منفعة المعلومات     - أ

: وهناك أربع منافع للمعلومـات هـي      . صحة المعلومة، وسهولة استخدامها   : المنفعة في عنصرين هما   
  .منفعة شكلية، ومنفعة زمانية، ومنفعة مكانية، ومنفعة التملك

 
من الصعب الحكم على ما ساهمت به المعلومات في تحسين صنع            : درجة الرضا عن المعلومات     -  ب

إن البديل لقياس كفاءة المعلومات هو استخدام مقياس الرضا عن هذه المعلومـات مـن         القرارات، لذا ف  
قبل من يتخذ القرار، وتحدد جودة المعلومات وكيفية استخدامها بواسطة صانعي القرار؛ أي أن درجـة       

لـى  الرضا عن المعلومات تتحدد بقدرتها على تحفيز متخذ القرار؛ ليتخذ موقفا معيناً، وكذلك بقدرتها ع   
 .جعل متخذ القرار يصل إلى قرارات اكثر فعالية
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هناك مديرون يفضلون جودة المعلومات على كمية المعلومات المتاحـة، وال           :   األخطاء والتحيز  -  ت
ويمكـن  . شك أن درجة المعلومات تتفاوت باختالف األخطاء والتحيز الموجودة في هـذه المعلومـات    

 )172-170ص . 1995الصباح، (.عالجه إذا تم معرفتهالقول أن التحيز في المعلومات من السهل 

  
  Information and Data Communicationsاتصاالت البيانات والمعلومات 

هي عبارة عن عملية نقل البيانات والمعلومات المكتوبة بشفرة معينة من طرف إلى آخـر، أو           
وتفيد أنظمة االتـصاالت  . من مرسل إلى مستقبل عن طريق نظم نقل أو اتصاالت كهربائية أو ضوئية     

في خلق شبكات الحاسوب وتحقيق مرونة قصوى في الحصول على البيانات ونتـائج معالجتهـا فـي        
الوقت والمكان المطلوب، كما تساعد في تحقيق النثر السريع للمعلومات بغية استهالكها أو خزنهـا أو                

 وتـضمن شـبكة اتـصاالت       .إعـادة تصديـرها إلى المستفيدين بأشكـال أو صيـغ أخرى مختلفة        
البيانات توفير قاعدة إلكترونية حقيقية لنمـو وتوسـع عمليـات المنظمـة فـي مختلـف مجـاالت                   

  .)108ص .1998ياسين، (.األعمال
  

  : وتنقسم اتصاالت البيانات إلى ما يلي
 تأثرت االتصاالت الرسـمية الداخليـة بمتغيـرات         :االتصاالت اإللكترونية داخل المنظمة    - أ

 الحديثة إلى حد كبير، فقد كان النتشار الحاسوب واستخدام النهايات الطرفية فـي إدخـال                التكنولوجيا
البيانات التي تصل إلى المنظمة وما بها من أجهزة حاسوب مركزية اثر واضـح فـي تهيئـة البيئـة                 

  :وقد انبثق من ذلك بزوغ طريقتين تتمثالن في. الداخلية في نقل البيانات الرقمية
وهي طريقة تحويـل  : Private Branch Exchangeالفرعي الخـاص  طريقة التبادل  -1

المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة مركزيا التي كان الجيل األول منها يعمل يدويا، ومن ثـم             
 .نصف آلي، وأخيرا بمساعدة الحاسوب تحمل كال من الصوت والبيانات معا

هي مجموعة من األجهـزة   و :Local Area Networkطريقة شبكة الحاسوب المحلية  -2
الطرفية موصول بعضها ببعض ضمن حدود جغرافية ضيقة في مبنى أو عدة مباني متقاربـة،      
. يستعملها المستفيدون داخل المنظمة بشكل رئيسي وال يمكن الدخول عليها إال للمسموح لهـم             

نقـاط  ويمكن أن تتبادل البيانات بين ذاكرات الحواسيب المنتشرة في الموقـع المحلـي عنـد               
ومحطات العمل المختلفة، وبذلك يصبح باإلمكان عرض البيانات بالـشكل المالئـم بواسـطة              

 .الشاشة او الصوت بدل الورقة المطبوعة

الذي يعتمد على تطبيـق مبـادىء الـشبكة         ولقد ظهر في اآلونة األخيرة مفهوم اإلنترانت         -3
هذا التطـور أعطـى الـشبكات    . العالمية اإلنترنت، ولكن على نطاق الشبكة الداخلية للمنظمة       

المحلية ميزة سهولة البحث عن البيانات والحصول عليها، بحيث ال يحتاج الموظف إلى فهـم               
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وتتضمن اإلنترانت البريد اإللكتروني وأنظمة معلومـات مبنيـة علـى       . كيفية آلية االتصاالت  
  .الشبكات

  
  :temInter Organizational Sysاالتصاالت اإللكترونية بين المنظمات  -  ب

ترتبط معا المنظمات المختلفة التي تمتلك نظم اتصاالت إلكترونية خاصـة، مثـل الـشبكات               
وبـذلك يـصبح    . المحلية بواسطة االتصاالت الرقمية التي تشبه نظم الرسائل المبنية على الحاسـوب           

، وهـذا   التبادل اإللكتروني للبيانات ممكنا بين النظم من خالل الشبكات العامة لالتصاالت الخارجيـة            
النظام يمكن من ربط حواسيب المنظمة مع حواسيب الزبائن والموردين لتبادل البيانات النمطية مثـل               

  )159-154،ص 1998الحسنية،  (. الفواتير وأوامر الشراء
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   :Systems Approach  منهج النظم  
 مـشكلة  دائما يطلق هذا المصطلح منهج النظم على الطريقة العلمية لحل المـشاكل، فدراسـة           

  :معينة وفقا لمدخل النظم أو المنهج العلمي وصياغة حلول لها تتضمن نشاطات مختلفة منها
  .التعرف على المشكلة أو الفرصة المتاحة وتعريفها -1
 . التي تصف المشكلة أو الفرصةتجمع البيانا -2

 .تعريف بدائل الحلول المتاحة -3

 .تقييم كل بديل من البدائل -4

 . اختيار البديل األفضل -5

 .فيذ البديل الذي تم اختيارهتن -6

  ).O’ Brein, 1990, P.64. ( تقييم مدى نجاح البديل المنفذ-7
 
  

  :وتتعدد التعاريف الخاصة بالنظم ومنها
أن النظام عبارة عن مجموعة من األجزاء المترابطة فيما بينها بشكل معين وتعمل كوحدة لتحقيـق       -

 )20،ص1998اد،فريحات وعو(.هدف محدد ضمن إطار بيئي يتعامل معه

يالحظ أن التعريف السابق يركز على كون النظام يحتوي على أجزاء تربطها عالقات تنظم عملها 
  .لتحقيق هدف مرسوم لها مع عدم إهمال أهمية تفاعل النظام مع بيئته التي يوجد فيها

قـات  أن النظام عبارة عن مجموعة من العناصر أو األجزاء التي تتكامل مع بعضها وتحكمها عال               -
 .وآليات عمل معينة وفي نطاق محدد بقصد تحقيق هدف معين

  في التعريف السابق أكد الكاتب على أن أي نظام البد من أن تتوفر فيه الخمسة عناصر األساسية                  -
الحسنية، (: ، وفيما يلي تفصيل لهذه العناصر     األجزاء، العالقات، آلية عمل، الحدود، األهداف     وهي  
  ).28-27،ص 1998

 أي نظام يجب أن يتكون من جزأين فأكثر، فذرات الهيدروجين أو األكسجين مـثال               :اء  األجز -1
  .هي أجزاء ولكن كل واحدة بمفردها ال تشكل نظاماً

يجب أن ترتبط األجزاء ببعضها عن طريق عالقات تكاملية، فالساعة أو الـسيارة              :العالقات   -2
 .تكامليةعبارة عن أنظمة تحتوي على أجزاء ترتبط ببعضها بطريقة 

يجب أن يعمل النظام وفق آليات عمل معينة ومتناسقة حتى يؤدي الغرض منه،              :آليات العمل    -3
فتواجد أجزاء النظام مع بعضها ال يكفي وحده بل البد من وجود آلية عمل تحكـم عالقتهـا،                  
فحتى تدور عجالت السيارة البد من أن يعمل المحرك واألجزاء األخرى وفق آليـات عمـل                

 .مع بعضهاتتناغم 



  ریة                                                                                                                           نظم المعلومات اإلداالفصل الثالث            
__________________________________________________________________________________________  

  

  34

البد أن يكون ألي نظام حدوده التي تميزه عن النظم األخرى، فإن لم يكـن للنظـام                  :الحدود   -4
حدود مميزه فمن الصعوبة تعيين ما هو ضمن النظام وما هو خارجه، إال أن ذلك ال ينفـي أن      

 .هناك تداخالً بين النظام والنظم األخرى المجاورة

هدف محدد، فالسيارة كنظام وجدت لتسير، والساعة كنظام        يعمل النظام عادةً لتحقيق      :الهدف   -5
 .وجدت لتشير إلى الوقت، والمنظمة كنظام وجدت لتحقيق الربح أو لتقديم الخدمة

مع وجود العديد من تعاريف النظم والتي تختلف من حيث األلفاظ أو المصطلحات إال أن جميعهـا             
ب أن يـشتمل علـى ثالثـة عوامـل      تتفق من حيث المعنى، ويمكن القول بأن أي تعريف يج         

  )83،ص1997البكري،:(هي
  .إن أي نظام يتكون من أجزاء -1
 .إن هناك عالقة تربط أجزاء النظام بعضها ببعض -2

 .إن أجزاء النظام تعمل لتحقيق هدف مشترك -3

إن مدخـل النظـم يتمثل في النظر إلى األشياء بطريقة نظمية أي كأنظمة رئيـسية تحتـوي                
ى، وهـذه أيضا تحتوي على أنظمة فرعية أصغر، كما أن النظـام الرئيـسي              على أنظمة فرعية أخر   

وتشبـه فكـرة النظم التدرج الهرمي للمنظمات، فالمستويات األعلـى         . نفسه هو جزء من  نظام أكبر      
تشبه النظام الرئيسي بينما المستويات األدنى منه تشبـه النظــم الفرعيــة المكونــة للنظــام،                

  )Harry, 1990,p.15 (.وهكذا
وكمثال على ذلك يمكن النظر إلى جسم اإلنسان كنظام يحتوي على نظـم فرعيـة كنظـام                   

الدورة الدموية والنظام العصبي والنظام التنفسي ونظام الجهاز الهضمي، كمـا أن النظـام الفرعـي                
ـ           – الجهاز الهضمي    –األخير مثال    م  يحتوي على نظم فرعية أخرى كالمعدة والمريء واألمعـاء والف

  .وغير ذلك، وجسم اإلنسان كنظام كلي هو نفسه يشكل نظام أصغر داخل نظام أكبر كنظام الكون
كما أن المؤسسة أو المنظمة كنظام تحتوي كلي تحتوي على نظم جزئية، فالجامعة مثال نظـام            
كلي يهدف إلى إكساب األفراد مهارات معينة، ولتحقيق هذا الهدف فإن الجامعة تحتـوي علـى نظـم                  

ية كالكليات، وهذه بدورها تتفرع إلى نظم جزئية أخرى كاألقسام، وهكذا، والجامعة نفـسها هـي                جزئ
  .جزء من النظام التعليمي للسلطة

وفكرة اعتبار الشيء كنظام ليست فكرة جديدة من جهة ولم تنشأ في حقل العلوم االجتماعيـة       
            طويلة زمنية الستخدام فكرة النظام كطريقة لفهم أفضل      من جهة أخرى، فقد كان هناك اتجاها منذ فترة

) Ludwing Von Bertalanffy(لكل الظواهر، فقد قدم عالم األحياء األلماني لودفيج فون برتلنفـي  
، )General Systems Theory(م وأسماها بالنظرية العامة للـنظم  1937هذه الفكرة ألول مرة عام 

ا على النظم بصفة عامة أيا كانت طبيعة العناصـر          ورأى بأن هذه الفكرة تتضمن مبادىء يمكن تطبيقه       
المكونة لها أو العالقات أو القوى الموجودة بين مكوناتها، وذكـر هـذا العالم أن هناك نظما مفتوحـة         
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)Open Systems ( وأخرى مغلقة)Closed Systems(    وأن النظم المفتوحة تتعامـل مـع البيئـة ،
العتماد على هذه البيئة في الحصول على مدخالت النظام وفـي          المحيطة بها، ويتمثل هذا التعامل في ا      

مقابل ذلك يسهم بمخرجات تعود إلى هذه البيئة، ويصل النظام المفتوح إلى حالة من الثبـات بحفاظـه                
على سريان متزن ومستمر من المدخالت والمخرجات، وإنه من خالل عملية التغذيـة المرتجعـة أو                

ظام مخرجاته لتضبط المدخالت على حالة الثبات، وإنه مـن الممكـن          يوجه الن ) Feedback(العكسية  
تصور اإلنسان أو الحيوان أو جهاز التسخين أو المؤسسة كنظام مفتوح يـستخدم التغذيـة المرتجعـة                
للحفاظ على حالة الثبات، أما النظم المغلقة فإنها ال تتعامل مع البيئة وبالتالي ليس لها عالقة معها كمـا              

  )131ص ، 1990مكليود،.(لمفتوحةفي النظم ا
) Katz& Khan(وقد ساهم العديد من الكتاب في تطوير نظرية النظم العامة مثل كاتز وكان 

 The Social(اللذان أدخـال فكرة استخــدام هـذه النظريـة في المنظمـات وذلك في كتابهمـا 

Psychology Of Organizations ( ا إلى التنظـيم كنظـام   ، فقد نظرو1966الذي صدر في العام
للطاقة من المدخالت والمخرجات، وان التنظيم يقبل الطاقة من البيئة المحيطـة بـه ويحولهـا إلـى                  
مخرجات تعيد تنشيط النظام، وان مدخالت الطاقة تتمثل في المواد الخام والعمالة بينمـا المخرجـات                

صل عليها المنظمة من العمالء تـستخدم       تتمثل في المنتجات التي تباع إلى العمالء، وان النقود التي تح          
  )134-133ص ،1990مكليود،. (في شراء مدخالت أخرى كالعمالة والمواد الخام

ووفقا لمدخل النظم فإنه ينظر إلى التنظيم بأنه يتكون من أجزاء  هي المـدخالت والعمليـات                 
لـك نـوعين مـن      والمخرجات والتغذية العكسية، وسوف يفترض خالل تحليل هذه المكونات بأن هنا          

المنظمات األولى منظمة  إنتاجية  تنتج سلع، واألخرى منظمة خدمية تقدم خدمة كالجامعة، مع االنتباه                
هنا إلى أنه من السهل أن نربط محتويات منهج النظم بإحدى المنظمات الصناعية مثال بينمـا يـصبح                  

  .ق الربحاألمر اقل سهولة حينما نطبق مثاال على منظمة خدمية ال تهدف لتحقي
  

  :مكونــات النظــم 
  ) :Inputs(المدخالت : أوال 

وفقا لمدخل النظم فإن المنظمة عبارة عن نظام مفتوح يأخذ مدخالته من البيئة المحيطـة بـه                 
ومن ثم يعيدها إلى ذات البيئة بعد إجراء عمليات التحويل عليها، وتتمثل هـذه المـدخالت بـالموارد                  

  . ات عن البيئةالطبيعية كالمعلومات والبيان
وفي المنظمة الصناعية فإن المدخالت قد تتمثل في المواد الخام أو المواد المصنعة مـن قبـل        
منظمة أخرى كمواد وآالت تجري بها عمليات التصنيع كمعدات، وراس المال الالزم لتحويل عمليـة               

جامعة فإن المدخالت قـد     اإلنتاج كنقود، والعاملين كأفراد، و رغبات المستهلكين كمعلومات، أما في ال          
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تتمثل في الطلبة كمواد، وقاعات التدريس والمكتبات والكتب ووسائل اإليضاح والمختبرات كمعـدات،             
وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية كأفراد، والرسوم المدفوعة من قبل الطلبـة والمـنح الحكوميـة            

  .ت البشرية والمهارات كمعلوماتوعائدات االستثمار كنقود، ومعرفة حاجات السوق من الكفاءا
  

  ) :Processing(العمليات : ثانياً 
إن أي نظام يقوم بإجراء عمليات معالجة على المدخالت القادمة من البيئة ليتم تحويلها إلى 
مخرجات، ففي المنظمة الصناعية تمثل خطوط اإلنتاج والعمليات التصنيعية عمليات معالجة يتم 

 كالمواد الخام واألفراد واألموال والمعلومات إلى سلع يمكن  االستفادة  بموجبها تحويل المدخالت
منها، أما الجامعة فإن عملياتها تتمثل فيما يتلقاه الطلبة من محاضرات وندوات وامتحانات من أجل 

  .إكساب الطلبة مهارات كافية يحتاجها المجتمع
  

  ) : Outputs(المخرجات : ثالثاً 
معالجة يقوم النظام بمد البيئة المحيطة به بمخرجاته والتي كانت عبـارة            بعد عملية اإلدخال وال   

عن مدخالت جرى عليها عمليات تحويلية، ففي المنظمة الصناعية فإن السلع المنتجة تمثل مخرجـات،          
  .وفى الجامعة فإن الطلبة بمهاراتهم وتعليمهم يشكلون مخرجات الجامعة

  
   :)Feedback(التغذية العكسية : رابعاً 

يتيح النظام إمكانية الحصول على معلومات حول المراحل الثالثة السابقة بحيث يمكن إجـراء              
تعديالت مرغوبة في أي منها، ففي المنظمة الصناعية فإنه من الممكن إضافة مادة خام جديدة مـثال إذا           

عة قـد تقـرر   أظهرت عمليات التصنيع بأن هذه المادة قد تحسن من جودة السلعة المصنعة، وفي الجام      
إدارتها مثال أن تقوم بتأسيس مختبرا جديداً ألن المعلومات تشير إلى أن عدد المختبرات الحالية غيـر                 

56-55،ص 1998الحسنية، (. كاف.(  
  

  :مفهوم نظم المعلومات اإلدارية 
لقد اختلف الكتاب والباحثون في تحديد مفهوم نظم المعلومات اإلداريـة، فعلـى الـرغم مـن            

م لهذا المصطلح منذ الستينات إال أنه ال يوجد اتفاق خاص بتعريفه، و التعريفـات المتـوفرة                 استخدامه
غالبا ما تعكس اهتمامات الكتاب وخلفياتهم األكاديمية والزاوية التي ينظر إليها كل منهم، وفي أغلـب                 

واسطة الحاسـب   األحيان تأتي تعريفات نظم المعلومات اإلدارية لتتطابق مع أسلوب معالجة البيانات ب           
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اآللي، ولهذا فإن أغلب الكتب التي تتحدث عن نظم المعلومات تتناول في طياتها مواضيع مثل تحليـل                 
  )150 ص ،1994الحسين،(.النظم وتصميم الملفات واألمور الفنية األخرى المرتبطة بالحاسب اآللي

المتكاملة التي تستخدم   نظم المعلومات اإلدارية عبارة عن النظم الفرعية        " ومن هذه التعريفات    
 )41،ص1982عقـدة، (".الحاسب في تجهيز المعلومات الالزمة للمستويات اإلدارية المختلفة في المشروع         

من هذا التعريف نالحظ انه قصر نظم المعلومات على تلك النظم التي تستخدم الحاسـب اآللـي فـي                   
ـ     رق اليدويـة واآلليـة أيـضا فـي     تجهيزها للمعلومات بينما يمكن أن تعتمد نظم المعلومات على الط

تجهيزها للمعلومات، كما أن هذا التعريف لم يذكر مما تجهـز المعلومـات، فالمعلومـات فـي نظـم                  
  . المعلومات هي نتيجة لما تقوم به هذه النظم من عمليات تشغيل على البيانات الغير معالجة

  :مات اإلدارية وهنا يمكن إدراج بعض التعريفات أو المفاهيم األخرى لنظم المعلو
. تهدف إلى إنتاج معلومـات محـددة      ) إجراءات وأفراد وأجهزة  (هي مجموعة من المكونات     "  -
 هذا النظام نظاما للمعلومات اإلدارية إال إذا استهدف خدمة جانب واحد على األقل من جوانب                دوال يع 

 ) 41،ص1998غراب وحجازي،(".العملية اإلدارية، وخاصة عملية اتخاذ القرارات اإلدارية

هي مجموعة من األفراد واألجهزة واإلجراءات الفرعية للمعلومات، وذلك بغـرض تزويـد             "  -
اإلدارة بكل ما تحتاجه من معلومات دقيقة كافية عن األنشطة الدقيقة للمنظمة من أجل إنجاز الوظـائف   

بـصورة كفـؤة   اإلدارية من تخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة واتخاذ قرارات شبه هيكلية وغير هيكليـة             
 ) 58ص،1998ياسين،(".وفعالة 

هي أحد النظم الفرعية لنظام اإلدارة، ومهمته توريد المعلومات الداخلية والخارجية، وكـذلك             "  -
 ).41-40ص، 1998برهان وجعفر، " (نقل المعلومات المتعلقة بسير العمليات 

غيلها، وتخزينهـا  هي مجموعة من اإلجراءات التي يتم من خاللها تجميـع البيانـات، وتـش            "  -
" ونشرها وصوال للمعلومات، بغرض دعم عمليات صنع القرارات، وتحقيق الرقابة فـي المنظمـات               

 )23، ص1995الصباح،(
هي نظام رسمي وغير رسمي، يمد المنظمة بمعلومات سابقة وحالية وتنبؤية فـي صـورة               "  -

ويـدعم المـديرين والعـاملين    . طة بهاشفهية أو مكتوبة، طبقا للعمليات الداخلية للمنظمة، والبيئة المحي  
والعناصر البيئية األساسية بإتاحة المعلومات في إطار الوقت المناسب للمساعدة في اتخـاذ القـرارات            

 .)75ص، 1995الصباح، ("

عبارة عن مجموعة من العناصر البشرية والمادية التي تستخدم في تجميع ومعالجة البيانات طبقـا            " -
ينة بغرض تحويلها إلى معلومات تساعد اإلدارات المختلفة في اتخـاذ القـرارات      لقواعد وإجراءات مع  

 )122،ص1988الطائي،(".في معالجة التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه 
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هي مجموعة من األفراد واألجهزة التي تتولى عمليات جمـع البيانـات، ومعالجتهـا، وخزنهـا،            " -
تأكد عند اتخاذ القرارات، وذلك من خالل تلبية حاجـات المـدراء   واسترجاعها، بغية تقليل حالة عدم ال 

 .)56ص، 1998ياسين،("من المعلومات، في الوقت الذي يمكن استخدام هذه المعلومات بفاعلية كبيرة 

هي نظم محوسبة تستخدم للمستويات اإلدارية في المنظمة لوظائفها من التخطيط والتنظيم والتوجيه              "-
 .)Laudon , 1996, p20("زويدها بالتقارير والملخصات المطلوبة عند الحاجة والرقابة بواسطة ت

نظـام  "ومما سبق من تعاريف ومفاهيم مختلفة لنظم المعلومات اإلدارية يمكننـا القـول بـأن         
المعلومات اإلداري عبارة عن مجموعة من النظم التي تعمل على جمع البيانات من مـصادر داخليـة                 

حويلها إلى معلومات مفيدة تتعلق بالماضـي أو الحاضـر أو المـستقبل لتخـدم               وخارجية وتشغيلها لت  
  ".المديرين في عملية صنعهم لقراراتهم

  
  :ولتوضيح التعريف السابق يمكننا تناول أجزاءه بالتحليل كما يلي

 إن النظام عبارة عن أجزاء مترابطة تعمل بصورة متناسقة لتحقيـق هـدف              :مجموعة من النظم    -1
نا فإن نظم المعلومات اإلدارية تشكل نظما فرعية داخل النظام الكلي للمنظمة، وهذه الـنظم               معين، وه 

  .تتفرع إلى نظم أخرى كاألفراد واإلجراءات والموارد
عبـد الهـادي وابـو      (هي المادة الخام المسجلة كرمـوز أو أرقـام أو جمـل وعبـارات              :البيانات  -2

  االستفادة  منها إال بعـد إجـراء عمليـات المعالجـة            ، وبالتالي فهي حقائق اليمكن     )6،ص1995عزه،
 .المناسبة عليها لتحويلها إلى معلومات

يجمع نظام المعلومات اإلداري معلومات من مصادر داخل المنظمة من           : مصادر داخلية وخارجية  -3
جهة ومن بيئة المنظمة الخارجية من جهة أخرى، فنظام المعلومات ومن أجل مساعدة عمليـة صـنع                 

الـشؤون الحكوميـة،    : لقرارات يقوم بجمع البيانات من البيئة الخارجية كالبيانات حـول كـل مـن             ا
التكنولوجيا المتاحة في المجتمع، التغيرات االجتماعية، بيانات اقتصادية وغيرهـا، أمـا مـن البيئـة                

ؤون المالية،  شؤون األفراد، الش  : الداخلية للمنظمة فإن نظام المعلومات يقوم بجمع بيانات حول كل من          
، ويظهر ذلك كما في الـشكل  )Bedeian, 1989, p.p. 37-38(عمليات التسويق، عمليات اإلنتاج وغيرها

 الخارجيـة إلـى جانـب المـصادر الداخليـة،      ، وبالتالي يجب االنتباه إلى أهمية المصادر )3.2(رقم  
  .فالمعلومات البيئية مهمة خاصة بالنسبة لإلدارة العليا

 
  )3.2(شكل رقم 

  .العالقة بين مصادر نظام المعلومات وبين عملية صنع القرارات
  

        البيانات الخارجية
  .بيانات حكومية

  .بيانات تقنية
  .اعيةبيانات حول التغيرات االجتم

  .بيانات اقتصادية
نظام المعلومات 

  اإلداري
  صنع القرارات
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          البيانات الداخلية
Source: Bedeian, 1989,p. 38 

  
إن البيانات لكي تصبح معلومات يجب إجراء عمليات التشغيل والمعالجة عليها،           :  تشغيل البيانات    -3

ــات ــذه العملي ــشمـل ه ــصنيـف وت ــات ) Classifying(والتبويــــب ) Sorting( الت والعملي
) Summarizing(والتلخيــص  ) Comparing(والمقارنـــة  )  Calculating(الحسابيـــة  

  ).Retrieval(واالسترجاع ) Storing(والتخزين 
ت تفيـد  من الضروري عند بناء أي نظام للمعلومات أن يقدم هذا النظام معلومـا          : معلومات مفيدة   -4

في عملية صنع القرارات والعمليات اإلدارية األخرى كالتخطيط ورسم السياسات والرقابة والتنـسيق              
وتقييم األداء وغيرها، وسوف نتناول الحقا الشروط الواجب توفرها في المعلومات التي تقدمها نظـم               

 .المعلومات اإلدارية

 المعلومات التي توفرها نظـم المعلومـات    إن :معلومات تتعلق بالماضي أو الحاضر أو المستقبل        -5
اإلدارية قد تتعلق بوضع المنظمة في الماضي وما كانت عليه، وكذلك قد تتعلق بالحاضـر لتوضـيح                 
االتجاه الذي تسير عليه، وقد تتعلق المعلومات بالمستقبل عن طريق التنبؤ بما قد يحـدث بنـاء علـى                

 .دراسة الماضي والحاضر

ل البد من القول هنا بأنه قبل تواجد أجهزة الحاسب اآللي صممت معظـم نظـم                       وفي هذا المجا  
المعلومات لتوفر المعلومات عن الماضي فقط، وبالتالي كان ينتج عن هذه النظم تقارير تاريخية وذلك                
باستخدام آالت تثقيب بطاقات أو آالت تدار بمفاتيح أو تشغيل يدوي بحت، وكانت هذه الـنظم بطيئـة                  

تقد صانعو القرار لمعرفة ما يحدث في لحظة حاجتهم للمعلومات، فعند إعداد التقـارير التـي                بحيث اف 
  )59ص، 1990مكليود،(.تصف الوضع الحالي وتشغيلها يصبح األمر ماضياً

فـي شـتى      كما ذكرنا سابقا فإن المعلومات مفيدة        : تخدم المديرين في عملية صنعهم لقراراتهم        -6
خطيط ورسم سياسات ورقابة وتنسيق وتقييم أداء واتخاذ قرارات، وإن اتخـاذ            النشاطات اإلدارية من ت   

القرارات بدون االعتماد على المعلومات يصبح أمراً اعتباطياً وعشوائياً، وبالتالي فإن نظم المعلومـات     
  .اإلدارية البد أن تخدم عملية صنع القرارات داخل المنظمـة
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لومات إال أنه من الممكن القول بأن نظم المعلومـات          ومهما اختلفت مفاهيم وتعاريف نظم المع     
اإلدارية موجهة لتخدم عملية صنع القرارات، ألن المعلومات تشكل قاعدة القـرارات وهـدف نظـم                
المعلومات اإلدارية هــو تزويد صانع القـرار بالمعلومـات التـي تحـسـن مــن نوعيـــة                 

  )Makhamreh&Lutfi,1996,p3(. القـرارات
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  : المعلومات اإلدارية أنواع نظم
انه ليس من الضروري أن تحتوي نظم المعلومات اإلدارية على جهاز حاسب آلـي، فـدخول       
هذا الجهاز إلى تلك النظم جاء كمرحلة سبقته عدة مراحل، فإلى جانب نظم المعلومات المعتمدة علـى                 

  . اآلليةالحاسب اآللي أو النظم المحوسبة هناك نظم أخرى هي النظم اليدوية والنظم
تعتمد النظم اليدوية على الورقة والقلم في معالجتها للبيانات وإجراء العمليات المختلفة عليهـا              
وفي تخزينها واسترجاعها، ويتم أداء العمل فيها عن طريق الجهد العقلي والعضلي، وغالباً ما تكـون                

  .البيانات والمعلومات المشغلة في هذه النظم بأحجام صغيرة
آللية فهي تعتمد على اآلالت التي تعمل بواسطة الـضغط علـى مفـاتيح كـاآلالت     أما النظم ا 

الحاسبة واآلالت الكاتبة ومسجالت النقود وغيرها، وهذه األجهزة عادةً ال تتصل بالحاسـب، ومعظـم           
المنظمات الصغيرة تستخدم هذا النوع من أنظمة المعلومات، كما أن هذه النظم تتـيح تـشغيل أحجـام       

لومات أكبر نسبياً وبدقة أكثر من النظم اليدوية ولكن كفاءتها تقل كلما زاد حجـم البيانـات                 بيانات ومع 
والمعلومات المراد معالجتها وتشغيلها حيث البـد مـن وجـود عامـل لتـشغيل اآللـة وفـق هـذه          

  )45-44 ص ،1998الحسنية،(.النظم
ـ           ستخدم خليطـاً مـن     وفي الواقع العملـي فإن المنظمـات على اختالف أنواعها وأحجامها ت

األنواع الثالثـة السابقة في نظـم معلوماتها، فال توجد حدود فاصلة بوضوح بين هـذه األنـواع وال                 
يوجد نظام محوسب بالكامل أو يدوي بالكامل أو آلي بالكامل، فقد نجد مثال أن منظمة تستخدم الحاسب                 

عمل اليدوي أو اآللـي، ولـذلك فـإن         اآللي في جزء من عملياتها بينما تعتمد في الجزء اآلخر على ال           
 ،1998الحـسنية، (وقد ذكر الـبعض     . قد يبدو اليوم هو الشائع عملياً     " النظم نصف المحوسبة  "اصطالح  

 بأن هذا األمر أو النظم المختلطة تبرز بشكل خاص في الدول النامية جنباً إلـى جنـب فـي                     )43ص
  .منظمات األعمال واإلدارات الحكومية

ه ليس شرطا أن يحتوي نظام المعلومات اإلداري على جهاز حاسب آلـي             وعلى الرغم من أن   
فإن النظام الذي ال يملك مثل هذا الجهاز يعتبر استثناء اليوم، وعليه فإن الباحث في هذا المجال وفـي                   
مناقشته لموضوعات البحث القادمة يفترض أن نظم المعلومات اإلدارية هي نظم محوسبة مـع األخـذ        

د النظم األخرى ولكن بشكل أقل خاصة في المنظمات كبيرة الحجم كالجامعـات محـل               باالعتبار وجو 
  .الدراسة، وعليه فإن المناقشات الالحقة موجهة أكثر نحو نظم المعلومات المحوسبة

وحتى أن البعض يرى بأن مفهوم نظم المعلومات اإلدارية قد تطور ليشير االستخدام الفاعـل               
، فمعظم المنظمات حالياً حتى الصغيرة منها تـستخدم الحاسـب           )O’Brien,1990,p.40(للحاسب اآللي   

اآللي بطريقة أو بأخرى ابتداء من استخدامه للطباعة ومعالجة الكلمات وإجـراء العمليـات الحـسابية           
المختلفة ومروراً باستخدامه لالستفسارات الفورية ولدعم القرارات وغيرهـا، فقـد انتـشر اسـتخدام            
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ير وأصبح امتالكها ال يقتصر على المنظمات فقط بل شاع استخدامها وامتالكها من             الحاسبات بشكل كب  
قبل األشخاص أيضا، ولعل ذلك يعود في األساس إلى االنخفاض النسبي في ثمنها عن السابق ولزيادة                
تطورها وسهولة استعمالها، ولعل الدليل على ذلك ما ذكره أحد الكتاب بأن قوة الحاسب اآللي كانـت                 

مليـون دوالر بينمـا نفــس       ) 15(إلى غرفة كاملة مليئة بالمعدات وتكلف       ) 1966(اج في العام    تحت
وتحتاج لمساحة انش مربع    ) Microprocessor(تلـك القـوة متوفـرة اآلن بشكـل مشغـل صغيـر        

 )Robbins, 1994,p.60.( وبتكلفة عشرة دوالرات فقط

م المحوسبـة تـزداد كلمــا كبـر حجـم       وهنا يمكـن اإلضافـة إلى أن الحاجـة إلى النظ       
المنظمة متمثال هذا الحجم في األساس بكثرة عدد العاملين واتساع العمليات، فيمكن التصور مثال أنـه                
من السهل على صاحب محل صغير لبيع الكتب أن يدير محله عن طريق مالحظة األشياء الملموسـة                 

ذا كان يدير مؤسسة بها المئـات مـن العـاملين    التي يراها مباشرة أمامه، ولكن ذلك يصبح مستحيال إ     
وتقوم بعمليات متنوعة وواسعة، وعندها سيعتمد حتما على المعلومات التي تمثل وتـصف العمليـات               
الحقيقية التي حدثت وتلك التي تحدث حالياً، والحاسب اآللي يوفر مثل هذه المعلومات أكثــر من أي                

  .شــيء آخــر
درجـة آليـة نظـم المعلومـات فإنـه يمكـن القــول بـأن   وبشكل عـام وبعيـداً عـن    

هنـاك نظم متعددة ترتبط بنظم المعلومات اإلدارية، وقد اختلفت نظرة الكتاب إلى هذه النظم وعالقتها               
بنظم المعلومات اإلدارية، وفي هذا المجال يمكننا توضيح اختالف االتجاهات في تصنيف هذه الـنظم،               

  .الفرعية المكونة لنظم المعلومات اإلدارية حسب وجهة نظر الباحــثومن ثم سنتناول النظم 
بـصفة عامـة بأنهــا    ) Information Systems(لقـد صنـف البعـض نظـم المعلومـات 

  :تتكون من نظامين رئيسيين كالتالـــي
  
  ): Management Information Systems)(MIS(هو نظم المعلومات اإلدارية : النظام األول
ص بتزويد المعلومات لعملية صنع القرارات اإلدارية، وتحقق هذه النظم هذا الهدف مـن              وتخت

  :خالل النظم الفرعية التالية المكونة لها
وتختص بتزويد ): Executive Information Systems) (EIS(نظم معلومات منفذي اإلدارة العليا -1

جهة لتلبية حاجات اإلدارة العليا مـن المعلومـات     اإلدارة العليا بالمعلومات الخاصة بها، فهذه النظم مو       
اإلستراتيجية، وهناك عدة مصادر لتوفير هذه المعلومـات كالرسائـل والمذكــرات والدوريــات            

  .والتقاريـر التـي تطلـب من الحاسب اآللــي
أيضا توجد مصادر أخرى لمعلومات اإلدارة العليا كالمعلومات التـي تـأتي مـن المقـابالت         

لمات الهاتفية والنشاطات االجتماعية ولهذا فإن أغلب معلومات اإلدارة العليا ال تأتي من الحاسب              والمكا
  .اآللي أو من نظام المعلومات اإلداري إذ يصعب على هذا النظام توفير مثــل هذه المعلومــات
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ف وتقوم هذه النظـم بتوفيـر المعلومات لإلدارة العليا بشكل فوري وسهل لتحقيـق األهـدا             
اإلستراتيجية، ولهذا فإن هذه النظم سهلة التشغيل والفهم واالستعمال وتستعمل الرسومات التوضـيحية             

  .بشكل كبير
وتهتم هذه النظم بتوفير الـدعم  ): Decision Support Systems) DSSنظم دعم القرارات  -2

بيانات خاصة، وهـي    المباشر لصانعي القرار وذلك عن طريق توفيرها لنماذج لصنع القرار ولقواعد            
موجهة نحو القرارات غير المبرمجة أو شبه المبرمجة حيث توفر إجابات حول النتائج المحتملة لكـل                

، مثال قد يستفسر صانع القرار مـن نظـام          " ماذا لو "بديل قد يختاره متخذ القرار أو ما يعرف بأسئلة          
  %).5 (دعم القرار بأنه ما الذي يحصل لو تم خفض تكلفة اإلنتاج بنسبة

تهـدف هـذه   ): Information Reporting Systems) (IRS( نظـم تقاريـر المعلومات -3
النظم إلى تزويد المستفيد النهائي أو صانعي القرارات بتقارير تحتوي معلومات تدعـم عمليـة صـنع         

، ومصادر بيانات هذه النظم تكـون مـن   )Day-to-Day Decision – Making(القرارات اليومية 
ة الداخلية للمنظمة، بينما تكون البيانات الخارجية من مصادر أخرى غير هذه النظم، ومن الممكـن       البيئ

أن تزود هذه النظم التقارير لصانعي القرار بشكل دوري مجدول أو عند الطلب أو عند حـدوث أمـر            
من الممكن  ونحن هنا لن نناقش هذه النظم كنظم مستقلة حيث أنها )O’Brien, 1990,p.40 (.غير متوقع

أن تتبع لنظم دعم القرارات فال توجد حدود واضحة تفصل بين نظم دعم القـرارات ونظـم تقـارير                   
  .المعلومات، حيث أن نظم دعم القرارات تقدم هذه التقارير التي تقدمها نظم التقارير

  
  ): Operations Information Systems) (OIS(نظم معلومات التشغيل : النظام الثاني

بتشغيل بيانات العمليات التي تجري في المنظمة، وتقوم بذلك من خالل نظمها وتختص 
  :الفرعية التالية

وتختص هذه النظم بدعم  ) : Office Automation Systems) (OAS(نظم آلية المكاتب  -1
إنتاجية  المكاتب واالتصاالت، ولذلك فهي تعمل علـى جمـع ومعالجـة وتخـزين ونقـل البيانـات               

معالجة الكلمات، البريد اإللكتروني، وعقـد   : يغ إلكترونية، ومن األمثلة على هذه النظم      والمعلومات بص 
 .المؤتمرات عن بعد

وتخـتص بـالقرارات    ) :Process Control Systems) (PCS(نظم التحكم بالعمليات  -2
رمجـة  التشغيلية التي تتحكم بالعمليات الطبيعية للمنظمة، وهذه القرارات تتـصف بالروتينيـة أو المب             

 .وبالتالي فإنه يمكن للحاسب اآللي القيام بها، ومن أمثلة ذلك نظم التحكم بمصافي البترول

وتخـتص   ) :Transaction Processing Systems) (TPS(نظم عمليـات التحويـل    - 3
.  بتشغيل و تسجيل البيانات عن نتائج عمليات التحويل داخل المنظمـة وتحديـث قواعـد البيانــات             

)O’Brien,1990. p.34( 
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  )3.3(ويظهر التصنيف السابق لنظم المعلومات كما في الشكل رقم 
  
  )3.3(شكل رقم 

  إحدى تصنيفات نظم المعلومات اإلدارية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source:Brien, 1990,p36. 
 
  

وباإلضافة إلى التصنيف السابق لنظم المعلومات يوجد تصنيف آخر لهـا حيـث تتكون وفقه             
  :التاليةمن النظم الفرعية 

وتختص بتقديم النصائح والحلول للمشاكل الخاصة ) : Expert Systems( النظم الخبيرة -1
 Artificial(بمجال معين، وقد جاءت هذه النظم كنتاج للعمل في مجــال الذكــاء االصطناعــي    

Intelligence (      اء إذا أداه الذي يمكن تعريفه بأنه السلوك الذي تؤديه اآللة والذي يعتبر من قبيـل الـذك
  )315-313،ص1994مسلم،(.البشر 

) : End User Computing Systems) (EUCS( نظم الحوسبة للمـستخدم النهـائي   -2
وتختص بتوفير الدعم المباشر للمستفيد النهائي في المستويات التشغيلية واإلداريـة لزيـادة إنتاجيتـه،               

حاسبات الشخـصية ومحطـات العمـل ونظـم         ووفق هذه النظم فإن المستفيد النهائي يقوم باستخدام ال        
الجاهزة وقواعد البيانات وذلك من أجل زيادة اإلنتاجية واسـترجاع المعلومـات      ) Software(البرامج  
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ودعم القرارات ولتطوير التطبيقات، وكمثال على ذلك فإن المستخدم النهائي قد يرسل برسـالة عبـر                
. عـدة البيانـات، أو يطـور تطبيـق جديــد     البريد اإللكتروني أو يسترجـع معلومـات مــن قا      

) O’Brien,1990 p43 (  
وتهـدف  ) : Strategic Information Systems) (SIS( نظم المعلومات اإلستراتيجية -3

  .إلى المساعدة في تحقيق األهداف اإلستراتيجية على المدى الطويل
وتقدم الدعم ) : Function Information Systems) (FIS( نظم المعلومات الوظيفية -4

  ) O’Brien,1990 p35  (.للوظائف المختلفة في المنظمة كوظائف التسويق واإلنتاج والمالية
  ):3.4(ويظهر التصنيف السابق لنظم المعلومات كما في الشكل التالي رقم 

  
  )3.4(شكل رقم 

  تصنيف آخر لنظم المعلومات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Source: O’Brien, 1990, p 36. 

  
لبعض يرى بأن المنظمة تضم خمس مجموعات رئيسية من نظم المعلومات، هـي تـشغيل               وا

حيث تقوم بإجراء عمليات المعالجة والتشغيل ) Electronic Data Processing) (EDP(البيانات آليا 
على كميات كبيرة من البيانات بشكل سريع ودقيق، وتشغيل البيانات هي أول تطبيق رئيسي للحاسـب                

، ونظم آليـة    )DSS(، ونظم دعم القرارات     )MIS( مجال اإلدارة، ونظم المعلومات اإلدارية       اآللي في 

Information 
Systems 

Expert 
Systems 

Strategic 
Information 

Systems 

Business 
Function 

Information 
Systems 

End User 
Computing 

Systems 



  ریة                                                                                                                           نظم المعلومات اإلداالفصل الثالث            
__________________________________________________________________________________________  

  

  46

) Intelligent Knowledge-Based Systems(، ونظم الذكاء المبني على المعرفة )OAS(المكاتـب 
)IKBS( ،)Martin, 1992, p.6-8(وهذه األخيرة هي ذاتها النظم الخبيرة التي سبق الحديث عنها  ،.  

وقد شاع الجدل أكثر ما يكون حول عالقة نظم المعلومات اإلدارية بنظم دعم القـرارات فقـد             
رأى البعض بأن نظم دعم القرارات قد جاءت لتحل محل نظم المعلومات اإلدارية فقـد نـشأت هـذه                   

 كانت تقدم معلومات عامـة وكثيـرة جـداً ال    – حسب رأيهم –األخيرة قبل نظم دعم القرارات ولكنها  
تاجها اإلدارة وغير مفسرة حيث كان يتوجب على صانعي القرارات تفسير هذه المعلومات واالنتقاء              تح

منها ما يناسبهم حتى يتمكنوا من  االستفادة  منها، فجاءت نظم دعم القرارات لتعطـي انتباهـاً أكثـر                    
  )70ص،1990،مكليود(.لعملية صنع القرارات ولتركز على المشاكل التي ينبغي اتخاذ قرارات لحلها

ورأى آخرون في تفسيرهم للعالقة بين نظم المعلومات اإلدارية ونظم دعم القرارات من أمثال              
بأن نظم دعم القرارات ونظم المعلومات اإلدارية وأيضاً تـشغيل  ) Ralph Sprague(رالف سبراجيو 

ع نظم دعم القرارات    ووفق هذه الهرمية تق   ، البيانات آلياً توجد جميعها في ترتيب هرمي داخل المنظمة        
بينما تقع نظم المعلومات اإلدارية أدنى منها وفي الوسط حيـث أنهـا             ، في القمة لتركز على القرارات    

ومن ثم تأتى نظم تشغيل البيانات آلياً في قاعـدة          ، تركز على المعلومات التي يحتاج المدراء لتفسيرها      
  ).Sprague, & Watson  1993 , P.P 5-6(الهرم لتركز على البيانات التي تحتاجها النظم األخرى 

بينمـا  ، لتوضيح هـذه الهرميـة    ) 3.5(وقد أستخدم سبراجيو الرسم الموجود في الشكل رقم         
  ) .3.6(أستخدم دافيز شكالً مشابهاً لتوضيح ذات الهرمية كما في الشكل رقم 

  
  
  )3.5(شكل رقم 

  .لومات اإلدارية ونظم تشغيل البيانات آلياً نموذج سبراجيو الذي يقارن بين نظم دعم القرارات ونظم المع
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Source: Sprague, & Watson,1993,P.5. 
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  )3.6(شكل رقم 
نموذج دافيز الذي يرى بأن نظم دعم القرارات تقدم دعماً أعلى مما توفره نظم المعلومـات                

  .اإلدارية للمدراء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Daviss ,1984, p.208. 

  .718 – 717ص ، 1990،مكليود: نقالً عن
  

ورأى فريق ثالث في توضيحهم للعالقة بين نظم المعلومات اإلدارية ونظم دعم القرارات بـأن    
نظم دعم القرارات هي جزء جديد من مفهوم نظم المعلومات اإلدارية حيث تكون فيه نظم المعلومـات                 

  .ارات باإلضافة إلى نظم أخرى اإلدارية عبارة عن تركيب يشتمل على نظم دعم القر
  

وهذا الرأي هو الرأي المتبع ألغراض هذه الدراسة حيث ينظر الباحـث  هنـا إلـى نظـم                   
نظم منفـذي  ، )DSS(نظم دعم القرارات : المعلومات اإلدارية بأنها مظلة تضم أربعة نظم أخرى هي       

وسر اختيـار هـذه الـنظم       ، )ES(ونظم الخبراء   ، )OAS(نظم آلية المكاتب    ، )EIS(اإلدارة العليا   
الفرعية دون غيرها هو أن هذه النظم تقدم معلومات مباشرةً لصانعي القرارات لتخدمهم فـي عمليـة                 

خاصةً نظم دعم القرارات فهي مخصصة بشكل مباشر وأساسي لـدعم القـرارات             ، اتخاذهم لقراراتهم 
القرارات إلى جانـب قيامهـا      بخالف النظم الفرعية األخرى التي تدعم متخذي        ، وليس لها هدف آخر   

  .بمهام أخرى
  

  

عملیة   
  القرارات

  

  نظم دعم القرارات 
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  : خصائص نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة الجيدة 
إن معايير نجاح نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة تختلف من شخص آلخر، إال أنه هناك 
مميزات عامة تصف إطار ألي نظام ناجح، وهي دقة وصحة النظام، واستقاللية النظام، أن يعمل 

إن وجود هذه الخصائص تدعم . طار المخطط له، وأن يستخدم بشمولية ومن قبل الجميعضمن اإل
  :النظام وترفـع من جودتـه، ويمكـن من خـالل النقـاط التاليـة تقييــم جـودة النظــام

 يعتمد نجاح النظام على مدى قبوله من قبل العاملين في المنظمة، ولتحقيق ذلـك فإنـه                 :القبول    - أ
عاملين في مراحل إعداد النظام ألنهم في الواقع يمثلون العاملين الذين يقع علـى              يجب إشراك ال  

  .عاتقهم تنفيذ النظام الجديد
يجب جمع البيانات من مصادرها األولية بدقة باإلضافة الى تتبع هذه البيانـات فـي               : االقتصاد   - ب

فإن األمر سوف   مراحل سيرها داخل النظام حتى يضمن سالمتها وعدم حدوث أخطاء بها، وإال             
يتطلب إعادة تجميع البيانات مرة أخرى مما سيزيد التكلفة، وفي النظام الفعال يجب أن يأخذ في                

لذا فـال يـصح     . االعتبار تكاليف النظام، وذلك بمقارنة التكاليف بالعائد من استخدام هذا النظام          
 .وجود خدمة أو عمل بدون أن يكون واضحاً تماما العائد من هذه الخدمة

يجب أن يكون النظام مرنا حتى يضمن فعاليته، بمعنى أن يتقبـل النظـام التعـديل                 : المرونة -ج
  .والتغيير تحت الظروف المختلفة والمحيطة به

بمعنى تكامل عملياته من المدخالت والعمليـات والمخرجـات بحيـث           : إمكانية االعتماد عليه     -د
  .، التي تسمح باكتشاف وتعديل األخطاءتتناسب مع المستفيد ووجود الرقابة الداخلية فيه

يكون النظام ناجحا بقدر ما يكون بسيطا وسهال، فتجميع البيانات وتسجيلها يجـب             : البساطة   -هـ
أن يتم من مصادرها بقدر اإلمكان حتى يضمن عدم تكرارها بقدر اإلمكان حتى يـضمن عـدم                 

ن ممـا يـساعد علـى أداء األعمـال     تكرارها أثناء نقل البيانات وتشغيلها، وأن تتم بتسلسل معي  
بسهولة ويسر مع األجزاء األخرى المكملة له، وأن يسمح النظام بتكوين مجموعـات ألنـشطة               
 .العمل المتشابهة، باإلضافة إلى رئيس يشرف عليها ويقوم بالتنـسيق بـين أفـراد المجموعـة               

  )28-27،ص 1995عاشور،(
  

  : بةمكونات و وظائف نظم المعلومات اإلدارية المحوس
إذ يبدو اليوم أنه مـن الـصعب أن تـسير           ، لقد دخل الحاسب اآللي إلى معظم مجاالت الحياة       

، فحجوزات الطيران ومعامالت البنوك   ، الكثير من النشاطات بدون االعتماد على أجهزة الحاسب اآللي        
ا الكثيـر   وغيره، وأنظمة التدفئة في المنازل واألعمال الحكومية     ، وتنبؤات الطقس وصناعة السيارات   

  .)Walton,1990,p.1(تعتمد على الحاسبات اآللية ألحجامها المختلفة 
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قلنا سابقاً بأن نظام المعلومات اإلداري الذي ال يعتمد على الحاسب اآللي يعتبر استثناء اليـوم                
فـإن  ، فبينما تعتمد النظم اليدوية على الورقة والقلم في تشغيل البيانات وتعتمد النظم اآللية على اآلالت              

  .النظم المحوسبة تعتمد على الحاسب اآللي في تشغيلها للبيانات إلنتاج المعلومات
والبد من التنويه هنا وكما ذكرنا سابقاً إلى أن وجود النظم المحوسبة ال ينفي وجـود الـنظم                  

 األحجـام   رحيـث ال تبـر    ، فقد يعتمد أكبر مستخدمي الحاسب اآللي على النظم اليدوية مثالً         ، األخرى
-260، ص 1990، مكليود( .البسيطة واإلجراءات غير المتكررة عمل تصميمات معقدة باستخدام الحاسب        

261.(  

، ويمكن تعريف الحاسب اآللي بأنه عبارة عن مجموعة من األجهزة المستقلة والمترابطة معـاً             
عـدات  وتعمل مثل هذه الم   ، )Hardware(ويطلق عليها المعدات    ، بحيث تؤدي كل منها وظيفة محددة     

وتشكل المعـدات   ، )Software(أو األجهزة بأسلوب يتناسب فيما بينهـا من خـالل البرمجيـات              
  ) . Computer System( بنظام الحاسب ىوالبرمجيات ما يسم

ويمكن النظر إلى الحاسب اآللي كنظام يحتوي نظماً أو وحدات فرعية هي نظـم أو وحـدات               
ومهما اختلفـت أحجـام     ، معالجة ونظم أو وحدات المخرجات    المدخالت ونظم أو وحدات العمليات وال     

أجهزة الحاسب اآللي ودرجة تطويرها إال أنها في النهاية تتبع ذات التكوين األساسي هذا والذي يظهر                
وسوف نتناول فيما يلي هذه النظم أو الوحدات والتي تشكل فـي ذات الوقـت               ، ) 3.7( في الشكل رقم  

  :ية وظائف نظم المعلومات اإلدار
  )3.7(شكل رقم 

  وحدات الحاسب اآللي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   وحدة التحكم

   وحدة الحساب والمنطق

   الرئیسیةة وحدة الذاكر

 
 .لوحة المفاتیح •
 .الفأرة •
 .لمس الشاشة •
 .لماسحاتا •
 .القلم الضوئي •
  .المدخالت الصوتیة •

 
 .الطابعات •
 .النھایة الطرفیة •
 .الراسمات •
  األسطوانة المغناطیسیة •

  وحدة المعالجة المركزیة وحدات اإلدخال
  وحدات اإلخراج

 
 .األقراص الممغنطة •
 .األشرطة المختلفة •
 .األقراص المدمجة •
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    وحدة الذاكرة الثانویة
  
  
  
  

  .إعداد الباحث: المصدر
  ):Inputs(المدخالت : أوالً

يبدأ عمل الحاسب اآللي أو نظام المعلومات بالحصول على المدخالت من البيانات مـن أجـل      
مختلفة كالبيانات التـي    تهيئتها للمعالجة في مرحلة الحقة، وتأتي البيانات وتدخل األجهزة من مصادر            

  .تجمع من النظام الطبيعي للمؤسسة، والبيانات التي تجمع من البيئة
وهناك عدة وسائل إلدخال البيانات إلى الحاسب اآللي أو إلى نظام المعلومات وتـسمى هـذه                
الوسائل بوحدات اإلدخال، وال يوجد مجال هنا للدخول في تفصيل هذه الوحدات ولكن يمكـن ذكــر              

لوحـة المفاتيـح  : ا ال على سبيل الحصـر فبعـض هـذه الوحـدات يعتبـر تقليديـاً مثل            بعضهـ
)Keyboard(وسائل لمـس الـشاشة   : ، والبعض اآلخر يعتبر حديثاً مثل)Touch Screen( ،  والقلـم

وهو الجهاز ) Scanners(والماسحات ، الذي يستخدم في المخططات والرسوم) Light Pen(الضوئي 
،  بإدخال الصور والرسوم إلى الحاسوب دون الحاجة إلى إعادة طباعتها على لوحة المفاتيح             الذي يقوم 

وأجهــزة التعــرف   ، )Voice - Input Device(وأيضا توجد أجهزة اإلدخال عن طريق الصوت
وأجهزة التعرف على الرموز ، )Optical Character Recognition(علـى الرمــوز البصريــة 

كبطاقات الصرف اآللـي وبطاقـات   ،)Magnetic Ink Character Recognition(طة الحبرية الممغن
   ).86ص، 1998، الحسنية(السعر

  
  ):Processing(العمليات أو المعالجات : ثانياً

بعد إدخال البيانات إلى نظام الحاسب اآللي أو إلى نظام المعلومـات اإلداريـة يـتم إجـراء                  
وتـشمل عمليـات معالجـة      ،  إلى معلومات يمكن  االستفادة  منها       االمعالجات  المختلفة عليها لتحويله    

والعمليــات ) Classifying(والتبويــب ) Sorting(البيانــــات عــــدة نــشاطات كالتــصنيف 
) Summarizing(والتلخيــــص ) Comparing(والمقارنـــة ) Calculating(الحـــسابيــة 
  ).Retrieval(واالسترجاع ) Storage(والتخــزيـن 
 على ذلك فإن البيانات المتعلقة بأعداد الطلبة المسجلين على مواد الفصل األول قد يـتم      وكمثال

فيتم مثالً تصنيف الطلبة المسجلين حسب تخصصاتهم       ، تشغيلها ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات مفيدةً     
لى هذه البيانات   ويتم إجراء العمليات الحسابية ع    ، أو أعمارهم أو معدالتهم التراكمية أو سنوات الدراسة       

وقد يتم أجراء مقارنة لهذا العدد مع عدد المـسجلين فـي            ، لمعرفة أعداد الطلبة المسجلين في كل مادة      



  ریة                                                                                                                           نظم المعلومات اإلداالفصل الثالث            
__________________________________________________________________________________________  

  

  52

ويتم إجراء عمليات تلخيص لمعرفة عدد الطلبة الكلي المسجلين في هـذا           ، نفس المادة في السنة السابقة    
 جميع العمليات الـسابقة السـترجاعها       ومن ثم قد يتم تخزين ناتج     ، الفصل في جميع المواد المطروحة    

  .مستقبالً عند الحاجة إليهــا
ومن  الجدير ذكره أنه توجد هناك طريقتان أساسيتان يمكن عن طريقهما أن يعالج الحاسـب                 
اآللي البيانات في المنظمة، فالطريقة األولى تتمثل في معالجة البيانات فور توفرهـا وإدخالهـا إلـى                 

وهذه الطريقة تسمى تشغيل العمليات الجارية أو تـشغيل الخـط         ، معلومات فوراً الحاسب اآللي فتنتج ال   
وتكون الوحدة هنا مثل النهاية الطرفية متصلة مباشرة بالحاسـب  ، )On Line Processing(المفتوح 

، مكليود() Off Line(أما الوحدة التي ال تكون متصلة بالحاسب اآللي فيقال أنها نظام خط مغلق ، اآللي
  ) .268 -267، ص 1990

أما الطريقة الثانية فتتمثل في تشغيل البيانات ومعالجتها فيما بعد للحصول علـى المعلومـات               
فيمكن حفظها حتى يتم تجميع عمليـات مـشابهة لهـا ليجـري تـشغيلها        ، وليس فور الحصول عليها   

ستخدام عنـدما  وهي شائعة اال) Batch Processing(ومعالجتها على هيئة دفعة وتسمى هذه الطريقة 
وتمتاز هذه الطريقة بقلة التكلفة لكن العيب األساسي لها هـو أن            ، يراد معالجة كمية كبيرة من البيانات     

فال تكون المعلومات حديثة إال كل يوم مـثالً أو          ، المعلومات المنتجة ال تكون على أحدث صورةً دائماً       
ع البيانات حول المبيعات جاريـة طـوال        ففي إحدى المنظمات على سبيل المثال يتم تجمي       ، كل أسبوع 

اليوم وال يتم تشغيلها إال في المساء وبالتالي فإن المعلومات المنتجة ال تعكس الحالة الحقيقية للمخزون                 
وكلما تراكمت البيانات حول العمليات الجارية في اليـوم التـالي كلمـا         ، إال في بداية اليوم الجديد فقط     

 هذا على عكس تشغيل الخط المفتـوح  )268 -267ص ، 1990، مكليود(، انخفضت أهمية ملف المخزون  
  .الذي يستطيع فيه المدير أن يعرف المعلومات التي يريدها والتي تكون ممثلة آلخر أحداث حدثت

للقول بأن الوحدة المـسؤولة عـن تـشغيل البيانـات إلنتـاج             ) 3.7(وعودة إلى الشكل رقم     
) CPU) (Central Processing Unit(لمعالجة المركزيـة  المعلومات في الحاسب اآللي هي وحدة ا

وتتكون وحدة المعالجة . )O’ Brien,1990,P135(والتي تعتبر من أهم نظم المكونات في الحاسب اآللي 
  ).98 – 88، ص 1998، الحسنية: (المركزية من ثالثة أجزاء رئيسية هي

  



  ریة                                                                                                                           نظم المعلومات اإلداالفصل الثالث            
__________________________________________________________________________________________  

  

  53

  ) : Main Memory(الذاكرة الرئيسية ) 1
  .رة الرئيسية على حفظ البيانات وبرامج التشغيل والبرامج قيد التنفيذ ونتائج المعالجةتعمل وحدة الذاك

  ) :ALU) (Arithmetical Logical Unit(وحدة الحساب والمنطق ) 2
وهذه الوحدة مـسؤولة    ، )CPU(تشكل هذه الوحدة مكوناً رئيسياً من مكونات وحدة المعالجة المركزية           

  .وكذلك العمليات المنطقية ، ة مثل الطرح والجمع والقسمة والضربعن إنجاز العمليات الحسابي
  ) : CU) (Control Unit( وحدة التحكم ) 3

مهمة هذه الوحدة هي المراقبة والتحكم في جميع مكونات الحاسب اآللي األخرى عندما يـتم تـشغيله                 
وبين الذاكرة الرئيسية ووحـدة  ، فهي مثالً تتحكم بتدفق البيانات بين األجهزة الطرفية والذاكرة الرئيسية         

وعملها يشبه عمل المدير التنفيذي في المنظمة ألنها تعمل على أن يكون كل جـزء               ، الحساب والمنطق 
  .من أجزاء الحاسب اآللي في المهمة المكلف بها 

  
  ): Outputs(المخرجات : ثالثاً

) End User(تفيد النهائي بعد معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات تقدم هذه األخيرة للمس
قد يقدم هذه المخرجات المحتوية على معلومات بعدة أشكال كالتقارير أو الرسوم ، ليقوم باستخدامها

ويوجد عملياً عدة ، البيانية أو األشكال التمثيلية أو اإلجابات الصوتية أو عروض الشاشات أو غيرها
  .انات المغناطيسية والشاشات الطرفية وسائل ووحدات لإلخراج كالطابعات والراسمات واألسطو

  
  ) :Storage(التخزين : رابعاً 

تحتاج البيانات والمعلومات إلى أن يتم تخزينها وذلك بعد إدخالها وخالل عملية المعالجة وقبل              
ففي النظم اليدوية تتم عملية التخزين على شكل أوراق تحتوي بيانات ومعلومات لتحفظ فـي            ، إخراجها

وفي النظم اآللية تتم عملية التخزين باستعمال وسـائل أكثـر           ،  الستعمالها عند الحاجة   إدراج وخزائن 
بينما في نظم المعلومات المحوسبة تتم  وظيفة التخزين باستعمال          ، )Microfilm(تطوراً كالميكروفيلم   

المحتـواة فـي وحـدة    ) Primary Storage Circuits(وحدة الذاكـرة األوليــة أو الرئيـسيـة  
كما تتم أيضاً باستعمال وحدات التخزين الثانوية كـاألقراص واألشـرطة    ، )CPU(عالجة المركزية   الم

  .الممغنطة وغيرها
ففـي أدنـى   ، والبد هنا من القول بأن تخزين البيانات في الحاسب اآللي يأخذ شـكالً هرميـاً     

البيانات التي وعناصر ، مثل رقم الموظف أو أسمه) Data Element(مستوى يوجد عنصر البيانات 
فمثالً كل بيانـات الراتـب الخاصـة        ، )Record(تصف شيء معين تجمع مع بعضها لتكون السجل         

 فيوجـد   Fileوكل السجالت من نفس النوع تتراكم لتكون الملـف ، بموظف معين تكون سجل الراتب



  ریة                                                                                                                           نظم المعلومات اإلداالفصل الثالث            
__________________________________________________________________________________________  

  

  54

، الساعة مثالً مثالً في المنظمة ملف أو أكثر من ملفات الرواتب كملف الرواتب الشهرية وملف األجر ب              
  ).298ص 1990، مكليود() Data Base(وكل الملفات المتاحة في الحاسب اآللي تسمى قاعدة بيانات 

  
  ) :Control(التحكم : خامساً 

البد أن يقوم نظام المعلومات بالتحكم بالعمليات السابقة عن طريق مراقبة المدخالت والعمليات             
فمثالً ال بـد أن يكـون   ، ذه العملية تسمى بالتغدية العكسية  والمخرجات للتأكد من صحة أداء النظام وه      

نظام معلومات تسجيل الطلبة قادراً على إظهار رسالة تحذيرية للموظف الذي يقوم بعمليـة التـسجيل                
أو عندما يسجل الطالب مادتين في وقـت        ، عندما يسجل الطالب مادة معينة ولم يدرس متطلبها السابق        

  .وهكذا، واحد
وبقي أن نذكر بأن نظم المعلومات لهـا        ،  الرئيسية لنظم المعلومات اإلدارية    فوظائهذه هي ال  

  :مكونات خمسة رئيسية هي 
فأي نظام معلومات اليـوم يفتـرض أن       ، أو األجهزة بعبارة أخرى    : )Hardware(نظم المكونات   ) 1

وأصـغر أنـواع    ، والحواسيب تختلف في أحجامها وطاقاتها    ، يكون مكوناً من حاسب آلي على األقل      
يليهــا أجهــزة المينــي      ) Microcomputers(الحاسبات اآللية هي أجهـزة الميكروكمبيـوتر        

وفـي المـستوى   ، وهذان الحجمان يعدان من النظم صـغيرة الحجـم   ) Minicomputers(كمبيوتـر
-Large(ثم تأتي النظم الكبيـرة الحجــم  ) Medium- Scale(األعلى تأتي النظم متوسطة الحجم 

Scale( ،  ًوفـي القمـة توجـد األجهـزة الكبيـرة جـــــدا)Super Computers () مكليـود ،
  .)264 ، ص 1990

وهي عبارة عن األنظمة التي تشغل األجهزة والبيانات والمعلومـات           : )Software(نظم البرامج   )  2
  .وتحدد العمليات التي ستؤديها نظم المكونات 

وهي البـرامج التـي تـشغل    ) System Software(جيات النظم برم: وتقسم نظم البرامج إلى نوعين
الحاسب اآللي وتجعله قادراً على القيام بالعمليات المطلوبة منه كترتيب البيانـات واسـترجاعها مـن                

وهي التي تقوم بتشغيل بيانات المنظمـة  ) Application Software(وبرمجيات التطبيقات ، الذاكرة 
  )57، ص 1998، الحسنية.( بة وغيرهاكبرامج الرواتب وتسجيل الطل

كمـا يمكـن    ، ويمكن إنشاء برامج التطبيقات بواسطة العاملين في المنظمة كمحللي النظم والمبـرمجين           
أما برامج النظم فيتم الحصول عليهـا عـن طريـق مـوردي         ، الحصول عليها جاهزة مع الحواسيب    

  .األجهزة
ويمكن اإلضافة هنـا  ، ل هرمي كما ذكرنا سابقاً وهي منظمة بشك) :Data Base(قواعد البيانات ) 3

بأن قواعد البيانات تمثل الوعاء الذي يحتوي بيانات المنظمة الممثلة للعمليات الجارية من جهة والتـي                
أو مسجلة إلكترونياً   ، وقد تكون هذه القاعدة ورقية كما في النظام اليدوي        ، حدثت سابقاً من جهة أخرى    
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وال يمكن ألي نظام معلومات أن يعمل بـدون وجـود    ،  النظام المحوسب  على وسائط التخزين كما في    
  . هي عبارة عن المواد الخام إلنتاج المعلومات– كما ذكرنا سابقاً –فالبيانات ، قواعد بيانات

وهي عبارة عن الخطوات و التعليمات التي تـصف طريقـة إنجـاز            : ) Procedure(اإلجراءات  ) 4
فنظم المكونات والبرامج وقواعد البيانـات اليمكـن أن         ، ي الحاسب اآللي  العمليات وتشغيل البيانات ف   

واإلجـراءات  ،  بخريطة مسار النظام   ىتؤدي عملها بدقة دون وضع نظام عمل محدد لها وهو ما يسم           
والغاية من اإلجراءات تصف العمـل ومـن        ، تصف العمل ومن يجب أن يقوم به ومتى وكيف سينجز         

، والغاية  من اإلجراءات هي توحيد أسـس العمـل وتنظيمهـا           ، سينجزيجب أن يقوم به ومتى وكيف       
  )59 ص ،1998 ،الحسنية( . وتكتب اإلجراءات عادة في كتيب صغير يدعى دليل اإلجراءات

 وهم عبارة عن المكون الـذي يـشغل         ):Personnel(أو األفراد   ) Manpower(القوى البشرية   ) 5
هم مسميات وظيفية مختلفة حسب العمل الموكـل إلـيهم          وهؤالء ل ، ويسيطر وينظم المكونات األخرى   

  .كمحللي النظم والمبرمجين ومدخلي البيانات 
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  راتعملية صنع القرا

  
  :مقدمــة

في هذا الفصل يتم التعريف بمفهوم عملية صنع القرارات وأنواعها ومـداخل عمليـة صـنع                
والعالقة بين القرارات والمستويات اإلدارية المختلفة والمعلومات، ودور نظـم المعلومـات           . القرارات

لتـي تعتـرض    في عملية صنع القرارات اإلدارية، وجودة القرارات، كما سوف يتناول الـصعوبات ا            
  .عملية صنع القرارات

  
  :مفهوم عملية صنع القرارات 

لقد كانت تعتمد عملية صنع القرارات في الماضي على التخمين والتنبـؤ، وعلـى التجـارب                
والخبرات لدى متخذ القرار، بينما في العصر الحالي أصـبح لعمليـة صـنع القـرارات موضـوعها        

رة بشكل عام على أنها عملية صنع قرارات وذلـك نظـرا          وتعتبر اإلدا . وقوانينها وضوابطها الخاصة  
ألنها تتعلق بجميع الوظائف اإلدارية، لذا فإن نجاح اإلدارة يتوقف على مدى سالمة ورشد القـرارات                

  .التي يتم اتخاذها
بأنها عملية اختيار البديل األفضل من بين مجموعة من البدائل          "وتعرف عملية صنع القرارات     

". تصرف أو مجموعة من التصرفات يتم اختيارها من بين عدد من البدائل الممكنـة            أو هي عبارة عن     
  )251، ص1997الراوي،(

  

  
  :أنـواع القــــرارات 

يوضـح أنـواع القـرارات حـسب     ) 4.1(تصنف القرارات من خالل عدة معايير، والشكل         
  :تصنيفاتها المختلفة كما يلي

  
  )37،ص1997مشرقي،(:  حسب درجة توفر المعلومات -أ

هي التي تتخذ في ظروف التأكد التام من طبيعة المتغيـرات والعوامـل     : القرارات في حالة التأكد    -1
  .المؤثرة في عملية صنع القرارات، وبالتالي آثار القرار ونتائجه تكون معروفة بصورة مسبقة

ي فـإن  هي التي تتخذ في ظروف وحاالت محتملة الوقوع، وبالتـال : القرارات في حالة المخاطرة  -2
على متخذ القرار أن يقدر الظروف والمتغيرات المحتملة الحدوث في المستقبل، وكذلك درجة احتمـال         

 .حدوثها
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هي التي غالبا ما تقوم بها اإلدارة العليـا عنـد تحديـد أهـداف     : القرارات في حالة عدم التأكـد    -3
ها أو حدوثها، بـسبب     المشروع العامة وسياسته، ويصعب على اإلدارة تحديد الظروف المتوقع وجود         

 .عدم توفر معلومات كافية، وبالتالي صعوبة التنبؤ بها

  
  )4.1شكل (

  يبين أنواع القرارات حسب تصنيفاتها المختلفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )35-34ص،1997مشرقي،(:  حسب التصنيف القانوني للقرارات-ب
 محدود من األفـراد مثـل   هناك قرارات عامة ملزمة تطبق على عدد غير : مدى عمومية القرار     -1

  .إصدار اللوائح، وأخرى قرارات فردية كالقرارات المتعلقة بالتعيينات الوظيفية والترقيات والفصل
هناك قرارات بسيطة ذات كيان مستقل، وأثر قانوني سريع، كتعيين موظف واحد،           : تكوين القرار    -2

تـتم علـى مراحـل كـإجراء      وأخرى قرارات مركبة تدخل في تركيبها نواحي قانونية متعددة، و         
 .مناقصة

  اعداد الباحث: المصدر

   قرارات في حالة التأكد-1
   قرارات في حالة المخاطرة-2
 قرارات في حالة عدم -3

  التأكد

   قرارات استراتیجیة-1
   قرارات اداریة تنظیمیة-2
   قرارات تنفیذیة-3

  أنواع القرارات

حسب درجة توفر 
  معلوماتال

حسب التصنیف 
  القانوني

حسب وظائف 
  المشروع

حسب قابلیتھا 
  للبرمجة

حسب التصنیف 
  الشكلي

حسب المستوى 
  االداري

  فردیة/  قرارات عامة -1
  مركبة/  قرارات بسیطة -2
  غیر ملزمة/ ة  قرارات ملزم-3
/       قرارات یمكن إلغاؤھا -4

  قرارات الیمكن إلغاؤھا
/  قرارات یمكن معارضتھا -5

  قرارات الیمكن معارضتھا 

   قرارات انتاجیة-1
   قرارات توزیع-2
   قرارات مالیة-3
   قرارات موارد بشریة-4

   قرارات قابلة للبرمجة-1
 قرارات غیر قابلة -2

  للبرمجة

  سیة وروتینیة قرارات أسا-1
   قرارات تنظیمیة وفردیة-2
 قرارات مخططة وغیر -3

  مخططة
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هناك قرارات ملزمة وطأتها واجبة، وهناك قـرارات ال تحتـل صـفة             : أثر القرار على األفراد      -3
 .اإللزام، مثل النشرات والتعليمات، حيث تعد بمثابة نصائح ال تلزم التقيد بها

البـة بإلغائـه، أو   فمن القرارات ما يمكن معارضـته، أو المط : قابلية القرار لإللغاء أو التعويض  -4
 عما يسببه من آثار، كقرارات تعيين العاملين أو فصلهم ، ومنها ما ال يخضع للمعارضة                ضالتعوي

 .واإللغاء، كاألعمال التنظيمية التي يصدرها مجلس اإلدارة

  
  حسب وظائف المشروع  -ج

الخ، أي حسب   . ...هناك قرارات تتعلق بإدارة اإلنتاج، والتوزيع، والمالية، والموارد البشرية          
  )7-6،ص1996عاشور، (.الوظائف الموجودة في المنظمة

  
   قرارات قابلة للبرمجة، وقرارات غير قابلة للبرمجة -د

تتعلق القرارات القابلة للبرمجة بمشكالت واضحة التحديد، وعناصرها مفهومة ومحددة ويمكن           
تسهل برمجتهـا باسـتخدام النمـاذج       قياسها، وغالبا ما تكون هذه القرارات روتينية ومتكررة، ولذلك          

أما القرارات غير القابلة للبرمجة، فهي تتعلق بمشكالت غيـر واضـحة التحديـد، وتتطلـب                . الكمية
استخدام النماذج الكمية الخاصة بها والتي تقوم على نظريـة االحتمـاالت، واإلحـصاء الرياضـي،                

  )64ص، 1998برهان وجعفر،  (.وغيرها
  

  : لي للقرارات حسب التصنيف الشك-هـ 
هناك القرارات األساسية التي تعنـى بمعالجـة المـشاكل          : القرارات األساسية والروتينية   -1

المعقدة، وتتطلب اهتماما خاصا، وال تكرر باستمرار، ويغلب عليها الصفة الدائمة وااللتـزام بتنفيـذها         
وتظهر عادة في األعمـال     وهناك القرارات الروتينية؛ التي تتكرر باستمرار،       . لفترة طويلة من الزمن   

  .الكتابية وغير الفنية، وال تحتاج إلى دراسة وتحليل وجهد ذهني التخاذها
 فالقرارات التنظيمية تتعلق مباشرة بعمل المنظمة ونـشاطها،         :القرارات التنظيمية والفردية   -2

أما . ةوتتخذ من قبل المدير من خالل سلطته؛ كمسئول إداري في تلك المنظمة، وليس بصفته الشخصي              
 .القرارات الفردية فهي تلك القرارات التي تعبر عن المدير كفرد وليس كمسئول في المنظمة

 فاألولى تقوم باتباع برنامج محدد، ثم تصبح بعد فتـرة    :القرارات المخططة وغير المخططة    -3
إبـداع  ذات طبيعة روتينية متكررة، يمكن تقريرها بشكل فوري وتلقائي، واتخاذها ال يحتاج إلى جهد و    

فكري، ويفضل أن تقوم بتنفيذها المستويات اإلدارية الدنيا، وعدم تركيزها بين المـستويات اإلداريـة               
أما القرارات غير المخططة فتتميز بأنها ذات طبيعة هامـة معقـدة،    . العليا، لضمان السرعة في العمل    
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قتا كافيا لجمع المعلومـات     وتعالج حاالت جديدة ذات آثار بعيدة على المنظمة، وتتطلب جهدا فكريا وو           
 )36-35ص،1997مشرقي، (.والسرعة في صنع القرار

  
  : حسب بعدها الزمني -و

  .هي التي تغطي فترة زمنية قصيرة نسبيا: قرارات قصيرة األجل -1
 .هي التي تمتد إلى فترة طويلة نسبيا في حياة المنظمة: قرارات طويلة األجل -2
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   :: حسب المستوى اإلداري-ز
هـي القـرارات المعنيـة بتحديـد أهـداف المنظمـة والخطـط              : إلستراتيجيةالقرارات ا  -1

واإلستراتيجيات الالزمة لتنفيذها، والقيام بعمليات التنبؤ ورصد التغيرات البيئية، والبحث عـن فرص            
تحسين األداء، وتحديد الموارد الالزمة؛ لتحقيق األهداف والسياسات؛ التي تحكـم توزيـع واسـتخدام               

  . من اختصاص اإلدارة العلياالموارد، وهي
 هي القرارات التي تتصف بأنها شبه مبرمجة، حيـث توجـد            :القرارات اإلدارية التنظيمية   -2

عادة إجراءات إرشادية يمكن أن تساعد في عملية صنع القرارات، كما أن الخبرة والحكـم الشخـصي     
مى هذه القرارات فـي هـذا   لهذه الفئة يساعد كثيراً في حل المشكالت بطريق شبه مبرمجة، وأيضا تس      

المستوى بالقرارات التكتيكية ألنها تهتم بدرجة كفاءة استخدام الموارد وفعاليتها، وتقييم أداء الوحـدات              
 .التشغيلية

  هي القرارات التي تتعلق باستغالل الموارد اإلنتاجية، أو توزيعها على            :القرارات التنفيذية  -3
لموضوعية، وهي تشمل الفئات الدنيا في المنظمة، وتشمل كل         االستخدامات المختلفة لتحقيق األهداف ا    

رؤساء األقسام والوحدات التنظيمية، ويمكن وصف هذه القرارات بأنها مبرمجة، حيث عادة مـا يـتم                
 )252:  ص،1997الراوي، ( .اتباع إجراءات محددة مسبقا التخاذها

  
  

  :مداخل عملية صنع القرارات
 أساس النشاط اإلداري، وأنها تتصف بالـشمول والتعقيـد،          نظرا لكون عملية صنع القرارات    

وخطورة النتائج، لذا فقد اتبعت عدة مداخل وأساليب في عملية صنع القرارات، بحيث تعتمد جميعهـا                 
    )67-64ص، 1998برھان و جعفر،(:على استخدام المعلومات بشكل أساسي، ومن أهم هذه المداخل ما يلي
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يعتمد هذا المدخل بصورة  : Descriptional Approachي  المدخل التقليدي الوصف-أ
ويتلخص هذا المنهج . أساسية على استخدام العلوم السلوكية، واالجتماعية والقانونية في اتخاذ القرارات

بأن متخذ القرار يقيم البدائل والعوامل المؤثرة والمحيطة بالقرار، استنادا العتبارات شخصية تحددها 
والبيئية، وخلفيته الفنية، وخبرته وتجربته الذاتية، ولكي يكون هذا التقييم أكثر حالته النفسية، 

لكل عامل من العوامل السابقة والمؤثرة في اتخاذ القرار، ويتم ) درجات(موضوعية تعطى أوزان 
  .مقارنة هذه العوامل، ويحدد العامل األكثر تأثيرا، بحيث يتم اتخاذ القرارات على ضوئه

  
يقوم هذا المدخل على دراسة المشكلة   :Quantitative Approachالكمي  المدخل -ب

وتحليلها باستخدام المنـطق العلمـي المنظم المبني على الحقائــق والمعلومـات، وقياس جميع 
العوامل والظروف المحيطة بالمشكلة بصورة كمية موضوعية تستبعد التقديـر الشخصي والتخمين، 

، ليتم بمساعدته التوصل )نموذج رياضي(الدراسة بشكل نموذج تعبيري مجرد ثم صياغة المشكلة قيد 
وواضح أن هذا المدخل يعتمد على تطبيق األساليب الكمية في القياس، والتحليل . إلى الحل المثالي

للظواهر والمشكالت التي تجري دراستها وحلها، كالبرمجة الخطية، والتخطيط الشبكي، ونظرية 
وتعد احدث هذه المداخل تطورا في اتخاذ القرارات . ة الصفوف، والمحاكاة، وغيرهاالقرارات، ونظري

على أسس سليمة، وخاصة في تلك الحاالت التي تتميز بعدم التأكد أو المخاطرة، ولقد ساهمت هذه 
األساليب إلى حد كبير قي ترشيد عملية صنع القرارات، وتحليل العديد من المشكالت اإلدارية المعقدة 

  .ات العوامل المتشابكةذ
  
 يعتمد هذا المـدخل علـى النظـرة          :Systematically المدخل الشمولي أو النظامي      -ج

الشمولية المتكاملة للمشكلة قيد الدراسة، بتحليلها ضمن إطار البيئة المحيطة بهـا، حيـث يعنـي هـذا             
ولمعرفـة أبعـاد    . ثر بـه  المدخل بالنظرة إلى المشكلة باعتبارها جزءا من نظام معين تتأثر فيه وتـؤ            

المشكلة المختلفة يجب دراسة عالقتها مع النظام، وبذلك يتم الوصول إلى األبعاد الحقيقيـة للمـشكلة،                
ويستفيد المدخل الشمولي من جميع العلوم الطبيعية،       . ودراسة آثارها ونتائجها، ووضع الحلول المناسبة     

 جوانبها والوصول إلى حلول مثالية، تأخذ جميـع  واإلنسانية، والفلسفية، في تحليل المشكالت من جميع     
  .الجوانب في االعتبار

  
  

  :القرارات والمستويات اإلدارية والمعلومات 
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لقد بين الباحثين بأن اإلدارة هي العملية التي تسعى لتحقيق أهداف محددة باسـتخدام الجهـود                
ن المدير يحاول الوصول إلى األهداف      البشرية والموارد المادية المتاحة وأن القيادة هي قلب اإلدارة أل         

وأن عملية اتخـاذ القـرارات    ، الموضوعة من خالل دفع اآلخرين وتوجيههم نحو تحقيق هذه األهداف         
هي المظهر األساسي من مظاهر القيادة ألن المدير يحقق أهداف التنظيم بواسطة اآلخرين عن طريـق     

  )2ص ، 1997، أيوب(. مجموعة من القرارات
ح اتخاذ القرارات عملية اختيار موضوعي لبديل واحد من بين بديلين أو أكثـر              ويعني مصطل 

وتعتبر عملية صنع القرارات هي محور العمل اإلداري        ، )14ص  ، 1997، أيوب(لتحقيق النتائج المطلوبة  
عبـد  (فكل الوظائف اإلدارية في المنظمة تتطلـب اتخـاذ قـرارات          ، في المنظمات مهما اختلف نوعها    

فالمنظمات المختلفة تقوم بوظائف عديدة كالتخطيط ورسم الـسياسات والرقابـة           ، )50ص،1992،الحميد
فمـثالً  ، وهي في كل وظيفة تحتاج التخاذ قرارات فيهـا        ، وتقييم األداء والتدريب والتعيين وغير ذلك     

نـة  ورسم سياسة معي، اختيار المنظمة لفرد قد تقدم لشغل وظيفة معينة دون آخر هي عملية اتخاذ قرار             
، ورسم سياسة معينة دون أخرى هي أيضاً عملية اتخاذ قرار         ، دون أخرى هي أيضاً عملية اتخاذ قرار      

، إصدار المنظمة تعميماً بأن األداء الفعلي أقل من المتوقع وأنه يجب تعديل هذا الوضع هو أيضاً قرار                
ناقل الكتاب عن اقتناع رؤية     فالمنظمة تقوم باتخاذ القرارات في جميع وظائفها وعليه فليس غريباً أن يت           

بأن اإلدارة هي عملية اتخاذ قرارات وأن العمـود  الفقـري   ) Herbert A.Simon(هربرت سايمون 
وسوف نعود إلى هربرت سايمون نظراً لدوره الهام في تحليل عمليـة            . للمنظمات هو اتخاذ القرارات   

ة لبدء مناقـشتنا لعمليـة صـنع واتخـاذ     صنع القرارات اإلدارية ولكننا قبل ذلك نجد أن النقطة الجديد      
يوجد المديرون في   . أو أين يوجد المديرون؟   ، القرارات هي الحديث حول المستويات اإلدارية المختلفة      

كل مكان في المنظمة وبما أن المنظمة تأخذ الشكل الهرمي التقليدي فـإن المـديرين يتوزعـون فـي              
  .    الهيكل التنظيمي لمنظمة إدارية بشكل عام)4.2(ويبين الشكل رقم ، مستويات إدارية مختلفة

  
  
  

  المستويات اإلدارية المختلفة)   4.2(شكل رقم 
  

  
  
  
  
  

  اإلدارة العليا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة اإلشرافية
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Source: Simon, 1977, p.46 
  
  

حيث تقسم المنظمة بناءا على عملية اتخاذ القرارات إلى ثالثة مـستويات هـي اإلدارة الـدنيا      
 وبناء علـى اخـتالف      ).اإلستراتيجية(ثم اإلدارة العليا  ) يكيةالتكت( يعلوها اإلدارة الوسطى  ) اإلشرافية(

المستويات اإلدارية فأن طبيعة القرارات المتخذة في كل مستوى تختلف عن طبيعة تلك المتخـذة فـي                 
وتبعاً لذلك فإن المعلومات التي تحتاجها المستويات اإلدارية المختلفة تختلف مـن حيـث      ، مستوى آخر 

وعليه من الضروري أن يأخذ نظام المعلومات اإلداري باالعتبار هذه          ، بعد الزمني المصدر والكيفية وال  
  :ويمكن توضيح هذه االختالفات بين المستويات اإلدارية كالتالي، االختالفات
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  :المستويات اإلدارية وطبيعة القرارات: أوالً 
ـ             فـاإلدارة  ، ة تختلف القرارات اإلدارية من حيث طبيعتهـا بـاختالف المـستويات اإلداري

تختص بعملية صنع القرارات االستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق األهداف          ) اإلدارة اإلستراتيجية (العليا
فقراراتها تتضمن خيارات صعبة تشمل أهـداف المؤسـسة والمـوارد المتاحـة             ، على المدى الطويل  

التـي تتخـذها اإلدارة     ومن أجل ذلك فإن القرارات      ، )76،ص1992عفيفي،(واالستراتيجيات والسياسات 
فهيكل كل قرار يختلف عـن القـرار        ، العليا تتصف بكونها ذات طبيعة غير روتينية أو غير مبرمجة         

فهي قرارات جديدة وغير متكررة فال توجد طريقة واضحة لمعالجة المشكلة وذلك ألنهـا لـم                ، اآلخر
أو ،  محيــراً أو معقــداً     يسبق لها أن ظهرت من قبل أو بسبب إن طبيعتها وتكوينها الدقيق يكـون             
أو ، )Simon, 1977, p.46(يسبب أنها مهمة لدرجة أنها بحاجة إلى وضع حـل خاص مفصل لهــا  

 ,Cashmore& Lyall(كما عبر البعـض عن هذا النوع من القرارات بأنها تؤخذ لمرة واحـدة فقـط   

1991, p.23(    
أو قـرار   ، االندماج  مع منظمة أخرى    ومن أمثلة هذا النوع من القرارات قرار اإلدارة العليا ب         

ففـي مثـل هـذه الحـاالت فـإن      ، رئاسة جامعة بأن تفتتح كلية جديدة لتدرس تخصصات جديدة فيها         
فال توجد طريقة واحدة أو أولية موحدة التخـاذ مثـل هـذه             ، القرارات غير روتينية أو غير متكررة     

ها بشكل دقيق لتخدم عملية صـنع القـرار        وهناك الكثير من المعلومات التي ال يمكن معرفت       ، القرارات
وهذا النوع من القرارات يعتمد على الحدس والحكم الشخصي والبديهة أكثر من اعتمـاده علـى                ، هنا

وعليه فإنه قد يصعب أن يوجد نظام معلومات يقدم معلومات مفيدة بشكل مباشـر لـصنع                ، المعلومات
  .إلدارية العلياالقرارات غير الروتينية والتي تتم في المستويات ا

فإن الوضع مشابه لما سبق ولكن بدرجـة        ) اإلدارة التكتيكية (أما في مستوى اإلدارة الوسطى      
وهذه األخيرة تقع افتراضيا في المسافة مـا        ، أو ما يعرف بالقرارات شبه الروتينية     ، أكبر من الروتينية  

زءاً منها بشكل إجراءات بينما     حيث يمكن وصف ج   ، بين القرارات غير الروتينية والقرارات الروتينية     
  .ال يمكن وصف الجزء اآلخر

واإلدارة الوسطى مهتمة أكثر بالقرارات التكتيكية التي تهدف إلى تنفيذ اإلستراتيجيات المتبنـاة             
فمثالً إذا قررت اإلدارة العليا الدخول في أسواق خارجية جديـدة فـإن اإلدارة              ، من قبل اإلدارة العليا   
ة بتنفيذ هذه االستراتيجية عن طريق وضع أهداف جزئية علـى مـدار الـسنة               الوسطى ستكون مهتم  

فالقرارات هنا تكون ذات مدى زمني أقـصر مـن          ، لتحقيق اإلستراتيجية المتبناة من قبل اإلدارة العليا      
  . )Cashmore& Lyall, 1991, p.23(الزمني لتلك التي تتخذها اإلدارة العليا 

  
فإن القرارات المتخذة هنا تتعلق باألنشطة اليومية       ) دارة اإلشرافية اإل(أما في المستويات الدنيا     

ولـذلك  ، ولذلك فهي تكون عادةً روتينية متكررة بحيث يسهل وجود إجراء واحد أو طريقة واحدة لهـا    
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ولعل هذا هو السبب في أن تطبيقات نظم        ، فمن السهل وجود نظام معلومات يلبي حاجات هذا المستوى        
  .رية أول ما نشأت لتلبي حاجات المدراء في المستويات اإلدارية الدنياالمعلومات اإلدا

السابق أعيد رسمه مرة أخرى ليبين العالقـة بـين المـستويات اإلداريـة              ) 4.2(والشكل رقم 
  ).4.3(ويظهر ذلك في الشكل رقم ، وطبيعة القرارات المتخذة في كل مستوى

  
  )4.3(شكل رقم 

  .ة وطبيعة القرارات المتخذة في كل مستوى العالقة بين المستويات اإلداري
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :المستويات اإلدارية والبعد الزمني للمعلومات : ثانياً
ولكـن  ،  جميع المستويات اإلدارية تحتاج إلى معلومات تتعلق بالمستقبل والحاضر والماضـي   

حت هنـاك حاجـة أكبـر       كقاعدة عامة فأنه كلما انتقلنا بين هذه المستويات باتجاه األعلى كلما أصـب            
فالقرارات التي تتخذها اإلدارة العليا تهدف إلـى تحقيـق          ، للمعلومات المستقبلية والعكس صحيح أيضاً    

األهداف على المدى الطويل وبالتالي فأن المعلومات التي تحتاجها اإلدارة العليا هـي غالبـاً تـرتبط                 
ارد المنظمة تعتبر مـن مهـام اإلدارة        فالتخطيط طويل األجل ورسم السياسات وتوزيع مو      ، بالمستقبل

وهذه المهام تأخذ الطابع المستقبلي وبالتالي فأن المعلومات التي تهـم اإلدارة العليـا فـي هـذا         ، العليا
  .المجال هي معلومات ترتبط بالمستقبل وبالتنبؤ بما يمكن أن يحدث من تغييرات فيه 

ة فإنها تحتـاج أيـضاً إلـى المعلومـات          وإلى جانب حاجة اإلدارة العليا للمعلومات المستقبلي      
ويبرز ذلك عندما تحتاج مثالً إلى      ، التاريخية المتعلقة بالماضي أو المعلومات الحالية المتعلقة بالحاضر       

أو عنـدما تحـاول  مواجهـة    ، أجراء تقييم عام ألداء المنظمة في السنة الماضية أو في الوقت الحالي           
  .ى حصلت في الماضيمشكلة حالية تبدو مشابهة لمشكلة أخر

  1985دیسلر جاري،: المصدر

   یاإدارة دن إدارة وسطى  إدارة علیا 

 توجیھ تخطیط

   

 تنظیم

   

 رقابة
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واإلدارة الوسطى تحتاج أيضاً إلى معلومات ذات توجه مستقبلي إلى جانـب معلومـات ذات               
وأقل من  ، ولكن اهتمامها بالمعلومات المستقبلية يكون على المدى المتوسط       ، عالقة بالماضي والحاضر  

ـ            رارات المتخـذة فـي كـل       اهتمام اإلدارة العليا بنفس النوع من المعلومات نظراً الختالف طبيعة الق
 والذي يترتب عليه االختالف في طبيعة المعلومات التـي يحتاجهـا كـل          - كما بينا قبل قليل    -مستوى
  .مستوى

 على المدى القصير أكثر مـن أي مـستوى   ةواإلدارة الدنيا تهتم بالمعلومات الحالية أو الماضي 
ولكـن ذلـك الينفـي    ،  تشغيل يـومي فالقرارات الصادرة عنها هي تلك المتعلقة بعمليات، إداري آخر 

حاجتها إلى المعلومات المستقبلية أيضاً ولكن على المدى القصير أو القريب وكمثال على ذلك عنـدما                
  .تحتاج هذه اإلدارة إلى معرفة كمية الطلب المتوقعة على خدمات المنظمة خالل اليوم التالي 

حتاج إلى المعلومات المستقبلية ولكـن      ومن المالحظ هنا أيضا بان جميع المستويات اإلدارية ت        
فاإلدارة العليا تحتاج إلى المعلومات المستقبلية      : يختلف مدى هذه المعلومات من حيث درجة المستقبلية         

بينما تحتاج اإلدارة الوسطى إلى المعلومـات المـستقبلية         ، على المدى الطويل والذي يمتد إلى سنوات      
ا فان حاجة اإلدارة الدنيا من هذه المعلومات المـستقبلية يكـون   وأخير، على المدى المتوسط كسنه مثال 

  )Cashmore& Lyall, 1991, p.24(. على المدى القصير كاليوم أو األسبوع أو الشهر
  

  : المستويات اإلدارية وكيفية تقديم المعلومات : ثالثا 
و المستويات اإلدارية   فمدير، إن المستوى اإلداري له تأثير في كيفية تقديم المعلومات للمدراء           

الدنيا يحتاجون إلى وصف تفصيلي أو معلومات تفصيلية أكثر من المـستويات األخـرى مثـل عـدد           
الوحدات التي أنتجها كل عامل مثال أو عدد الطلبة الجامعيين الذين سجلوا على مواد الفصل الدراسـي               

  .القادم في اليوم األول  من أيام التسجيل 
لومات التفصيلية وتزداد الحاجة إلى تلك الملخصة كلمـا اتجهنـا بـين             وتقل الحاجة إلى المع   
فمديرو اإلدارة العليا يهتمون بالمعلومات التلخيصية والتـي تلخـص          ، المستويات اإلدارية إلى األعلى   

فال تهتم مثال اإلدارة العليا بعدد الوحدات التي أنتجها         ، األحداث التي حصلت اكثر من أي مستوى آخر       
والتهتم أيضا اإلدارة العليـا للجامعـة بعـدد         ، وإنما تهتم بالمجموع الكلي للوحدات المنتجة       كل عامل   

الطلبة المسجلين على مواد الفصل القادم وانما تحتاج لمعرفة العدد الكلي للطلبة المسجلين وذلـك بعـد            
 مـن معلومـات   أما مديرو اإلدارة الوسطى فانهم يحتاجون لمعلومات اقل تفصيال      ، نهاية فترة التسجيل  

  )109،ص1990،مكليود(. اإلدارة العليا
  

  : المستويات اإلدارية ومصادر المعلومات : رابعا
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، كما تختلف المستويات اإلدارية فيما بينها من حيث طبيعة القرارات المتخذة في كل مـستوى              
المعلومـات  فإنها تختلف كذلك من حيث مـصادر        ، ومن حيث البعد الزمني للمعلومات وكيفية تقديمها        

  .فالمستويات المختلفة تحتاج إلى معلومات من مصادر مختلفة ، التي تحتاجها المستويات المختلفة
فمثال قد  ، فاإلدارة العليا تحتاج إلى معلومات من مصادر بيئية خارجية اكثر من اإلدارة الدنيا              

واالجتماعية واالقتـصادية ونـسب     تهتم إدارة الجامعة بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات البيئية والسياسية         
البطالة وحاجة المجتمع من التخصصات اكثر من اإلدارة  الدنيا التي تكون مصادر معلوماتها داخليـة                

  .كما في حالة حاجتها إلى معلومات حول سير برنامج االمتحانات في أحد األقسام 
لمحيطة إال أن ذلـك ال ينفـي   وبالرغم من أن اإلدارة العليا تهتم اكثر بالمعلومات حول البيئة ا       

فال يمكننـا أن  ، )109،ص1990،مكليـود (اهتمامها في نفس الوقت بالمعلومات الداخلية ولكن بدرجة اقل     
أو أن ال تهتم إدارة المـصنع       ،  الطلبة الذين سيتخرجون     بأعدادنتصور مثال أن ال تهتم إدارة الجامعة        

التالي يبين تأثير المـستوى اإلداري  ) 4.4(كل رقم  والش. مثال بمعدل دوران العمل في خطوط اإلنتاج        
  .على مصادر المعلومات وكيفية تقديمها

  
  )4.4(شكل رقم 

  .تأثير المستوى اإلداري على مصادر المعلومات وكيفية تقديمها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .111ص ، 1990، مكليود: المصدر
  
  
  

  :عملية صنع القرارات اإلدارية ودور المعلومات فيها 

  اإلدارة
  الدنیا

  اإلدارة
  الوسطى

  اإلدارة
  العلیا

  مصادر البیانات 
  والمعلومات

طریقة تقدیم 
  المعلومات

  خارجیة  داخلیة

  ملخصة  مفصلة
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وهذا هو الهـدف الـذي تـسعى لتحقيقـه نظـم            ، لمعلومات تدعم عملية صنع القرارات    إن ا 
وللحديث عن دور المعلومات ونظمها في عملية صنع القرارات البد من الحـديث             ، المعلومات اإلدارية 

تناولت العديد من النظريات عملية صنع القرارات وبالرغم مـن ذلـك فـإن هـذه       .  عن هذه األخيرة  
تستطع الوصول إلى نموذج مثالي التخاذ القرار ذلك ألن مثل هذا النموذج البد أن يكون               النظريات لم   

ومن النظريات التي أسهمت    ، )26ص،1997أيوب،(قادراً على وصف أعقد حاالت اتخاذ القرار وأبسطها       
  .التخاذ القرار والنظرية السلوكية) التقليدية(في دراسة القرارات اإلدارية النظرية الكالسيكية 

أن المدير في ) Classical Decision Theory(افترضت النظرية الكالسيكية في اتخاذ القرارات 
أي منظمة هو إنسان اقتصادي رشيد يسعى للحصول على أكبر المنافع والغايات لمنظمته مـن خـالل          

ـ              ذي يحقـق   القرارات الرشيدة التي يتخذها بعد دراسة جميع البدائل المتاحة واختيار البديل األفضل ال
 Rational Decision(ولذلك يطلق على هذه النظرية أيضاً نظريـة القـرار الرشيــد    ، أقصى المنافع

Theory ()،28-27ص،1997أيوب(.  
وبالتالي فإن هذه النظرية تفترض بأن متخذ القرار قادر على تحديد النتائج المحتملة لكل بديل               

وقادراً أيضاً علـى اختيـار البـديل        ،  لدراسة كل بديل   وأمامه الوقت الكافي  ، من البدائل المتاحة أمامه   
  .ولديه أيضاً جميع المعلومات التي تستلزمها عملية تقييم البدائل، األفضل

ومن هنا فقد جاءت االنتقادات على هذه النظرية من قبل النظرية السلوكية في اتخاذ القرارات               
)Behavioral Decision Theory ( ،ين هربرت سايمون الذي رأى بان الرشـد  وكان على راس المنتقد

عبارة عن مفهوم نسبي ال يؤدي دوما إلى الحصول على القرار األفضل وذلـك الن الفـرد يواجـه                    
مجموعه من العوامل المحيطة به والتي تحد من قدرته على اتخاذ القرار الرشيد ولذلك فـان اإلداري                 

، )31-30ص،1997أيـوب، (ال من الرشد المطلق بد) Bounded Rationality(يعتمد على الرشد المحدود 
والـنمط  ) Perfectly Rational(ورأى سايمون بأنه في الواقع فإن المنظمات ال تمتلك الرشـد الكامـل   

 الوصول إلى البديـل عفهي ال تستطي، في عملية اتخاذ القـرارات) Economic Mannar(االقتصادي 
والممكـن تطبيقــه  ) Good Enough(بدرجـة كافيـة األمثـل وانما تكتفـي بصنع القرار الجيـد 

  )Martin, 1992,P.29(.وليس ذلك القرار الذي يسعى لتعظيم المنفعة) Satisfying(والمرضـي 
والسبب في ذلك بأن متخذ القرار وان كان يستخدم الرشد في اتخاذ القرارات إال أن قدراته في               

ات المطلوبة وتامين الوقت الالزم لدراسة جميع البدائل        التنبؤ  بالمستقبل والحصول على جميع المعلوم      
المتاحة ومعرفة نتائجها وأثار كل نتيجة واختيار البديل األفضل منها تبقى جميعها محصورة في حدود               

  )31ص،1997أيوب،(. معينه
وتكاد ال تخلو دراسة أو مقال أو كتاب      ، ولقد طور سايمون نموذجا مقبوال لعملية صنع القرار         

اتخاذ القرارات إال وتتم اإلشارة فيه إلى هربرت سايمون فقد ذكر سايمون بان عملية صنع القرار                في  
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تتم وفق ثالث مراحل اسماها أنشطة وذكر بان صانع القرار من الممكن أن يعود من أي مرحلة إلـى                   
  )702ص، 1990مكليود، (:وهذه األنشطة أو المراحل هي كالتالي، تلك التي قبلها إذا شعر بعدم الرضا 

  
وتتضمن البحث في البيئة عن ظروف تستدعي اتخـاذ  : )Intelligence Activities( أنشطة الذكاء -1

  .القرارات 
وتتضمن تطوير وتقييم البـدائل أو الخيـارات الممكـن    ): Desing Activities( أنشطة التصميم -2

 .اتخاذها 

ار بديل من البدائل وتنفيذه ثم مراقبة عمليـة  وتتضمن اختي): Choice Activities(أنشطة االختيار -3 
 .التنفيذ 

وذكر سايمون بأن صانع القرار من الممكن أن يعود من أي مرحلة إلى تلك التي تـسبقها إذا                  
شعر بعدم الرضا وكل مرحلة من مراحل سايمون السابقة تحتاج لمعلومات مختلفـة عـن معلومـات                 

 فإن نظم المعلومات يجب أن تـساعد صـانعي القـرار            ففي مرحلة أنشطة الذكاء   ، المراحل األخرى   
المعنيين لمعرفة المشاكل الواقعة أو المحتملة أو لمعرفة الفرص المتاحة وذلـك عـن طريـق تقـديم                  

ولهذا فإن نظم المعلومات هنا البد أن تكـون         ، المعلومات حول الظروف الداخلية والخارجية للمنظمة       
وللبيئـة  ، األنشطة التي تجري داخل المنظمـة مـن جهـة         قادرة على عمل مسح ووصف للعمليات و      

الخارجية لمعرفة الظروف المحتملة التي يتوجب اتخاذ قرارات فيها من جهة أخرى ويجب أن تـوفر                
وأن تقدم لهـم أيـضا      ، هذه النظم للمدراء إمكانية االستفسار حول الظروف الفريدة أو غير الروتينية            

  )O' Brien, 1990,P320 (. ند الطلبالتقارير المخصصة بشكل دوري أو ع
وكمثال على ذلك فان التقارير األسبوعية المتعلقة بحضور الطلبة للمحاضرات قد تبين نـسب              

ويجب أن يوفر نظام المعلومات للمدراء إمكانية االستفـسار حـول هـذه             ، التغيب في حاله ازديادها     
بالضبط التي تشهد اكثر نسب تغيب للطالب       كأن يستفسر المدير حول أي األوقات أو األيام         ، الظاهرة  

  .عن المحاضرات 
أما في مرحلة أنشطة التصميم فإن صانع القرار يعمل على تطوير وتقييم البدائل التـي مـن                 
الممكن أن تشكل حلوال للمشكلة محل القرار ومن الممكن أن تقدم نظم المعلومات اإلدارية المـساعـدة         

اريـر اإلحصائيـة أو النمـاذج أو ورقه العمـل اإللكترونيـــة        هنـا مـن خالل مثال تقديـم التق     
)Brien., 1990, P322 (  والمساهمة الفكرية الرئيسية لسايمون هنا هو تقسيمــه للقرارات بأنهـا قـد

 ,Non Programmable ()Brien, 1990(أو غير مبرمجـة  ) Programmable(تكــون مبرمجـــة 

P.321(     عرض حديثه عن مرحلة التصميم إلى اصطالحي القرارات المبرمجة          فقد تطرق سايمون في م
وقد ذكـر بـأن   ) The New Scince Of  Management( في كتابه1977والقرارات غير المبرمجة عام
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هذين االصطالحين قد استخدما في كتب اإلدارة من قبله ولكن بتسمية أخـرى وهـي القـــرارات                 
  )Unstructured .() Simon, 1977 p.46(ة وغير المرتب) Structured(المرتبــة 

ورأى سايمون بأن القرارات موجودة بشكل سلسلة متصلة بحيث توجد فـي أحـد أطرافهـا                
وان القـرارات المبرمجـة هـي    ، القرارات المبرمجة وفي الطرف اآلخر القرارات غير المبرمجـة   

ها جميعهـا ولـذلك ال يجـب أن    قرارات متكررة وإجرائية إلى درجة أنه يمكن استنتاج إجراء محدد ل  
أما القرارات الغير مبرمجة فهي جديـده وغيـر         ، تعامل القرارات المبرمجة كأنها جديدة في كل مرة         

فال توجد طريقة واحدة واضحة لمعالجة المشكلة ألنها لم يسبق أن ظهرت من قبـل أو الن                 ، متكررة  
ة إلى درجة كبيرة بحيث تحتـاج إلـى حـل           أو بسبب أنها مهم   ، طبيعتها وتكوينها يكون دقيقا ومعقدا      

  )Simon, 1977,p.46-47 (.خاص بها
وأضاف سايمون بأن بين القرارات المبرمجة والغير مبرمجة يوجد نوع ثالث من القـرارات              

وذكر أيضا التميز   ، هي القرارات شبه المبرمجة وهي تلك التي يمكن إخراج جزء منها بشكل إجرائي            
القرارات الغير مبرمجة مهم الن كال منهما يحتاج في معاملته إلـى أسـلوب         بين القرارات المبرمجة و   

  )Simon, 1977, p.47 (.مختلف
أما في مرحلة االختيار فان نظم المعلومات يجب أن تقدم المساعدة للمدراء في اختيـار بـديل     

فيـذ القـرار    حول مدى نجـاح تن    ) Feedback(من البدائل المتاحة ثم في تزويدهم بالمعلومات المرتدة         
وانه قـد تـم     ، وهذا على افتراض انه قد تم جمع معلومات كافية خالل مرحلة الذكاء من جهة             ، المتخذ

وإال فـإن   ، تقديم عدد كافي من البدائل التي طورت وقيمت خالل مرحلة التصميم من جهـة أخـرى                 
 Brien. (أو البدائـلالمدير سيختار الرجوع إلى المراحل السابقة للحصول على المزيد من البيانـات 

1990,P323(  
فإنه بناء علـى الواقـع يكـون        ، وكما ذكرنا من قبل عن النظرية السلوكية التخاذ القرارات          

ولـذلك فـإن اغلـب    ، الوقت المتاح عمليا في الغالب قليل إضافة إلى القيود المفروضة على الموارد           
عنـد  ) Optimize(س البديـل األمثـل ولي) Satisfice(صانعي القرارات سيختارون البديـل المرضي   

وبالتالي لن يكونوا أشخاصا اقتصاديين يمتـازون بالرشـد   ،مواجهة الحاالت التي تتطلب اتخاذ القرار      
كما ذكرت النظرية الكالسيكية التخاذ القرارات بأنه اليمكن جمع جميـع المعلومـات ذات العالقـة و                 

ولهـذا فـإن صـانعي    ، تطبيقها دائما الختيـار أمثلهـا    اليمكن أن تكون البدائل العقالنية من الممكن        
وسـيكونون  ، )Bounded Rationality(القرارات سيتعاملون مع ما اسماه سايمون بالرشـد المحـدود   

راضون عن القرار الذي يعتمد على معلومات غير كاملة وعلى عدد محدود من البدائل وذلك في حالة                 
  .من األهداف كون هذا القرار سيحقق مستويات مقبولة 
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وفي جميع األحوال فإن نظم المعلومات يمكن أن تساعد المدراء بعـدة طـرق فـي مرحلـة                 
كأن تقدم لهم المعلومات المنظمة والملخصة والتي من الممكن أن تتضمن معلومـات حـول    ، االختيار  

  .الموارد المتاحة والنتائج المتوقعة من كل بديل
لمديرين في مراقبة عملية تنفيذ القـرار بعـد اختيـار    ويجب أن تساعد أيضا نظم المعلومات ا  

وهنا فإن المعلومات المرتدة حول التنفيذ تساعد المديرين لمعرفة مدى نجاح أو فشل             ، بديل من البدائل    
  )O, Brien 1990, ,P323  (.وما إذا احتاج القرار إلى أن تتبعه قرارات أخرى، القرار 
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  :جودة القرارات 
ات التي تتخذ من قبل المستويات اإلدارية تتوقف على مدى توافر المعلومـات             إن جودة القرار  

المتاحة لمتخذي القرار، وعادة يتم الحكم على جودة القرارات بناءا على مدخلين، المدخل األول تقيـيم                
 القرارات في ضوء النتائج المترتبة عليه، وهو أكثر المداخل وضوحا وقبوال من الناحية العملية، فـإذا             
كانت النتائج المترتبة على القرار مقبولة اعتبر القرار صحيحاً، مع األخذ بعين االعتبار الفترة الزمنية               
التي يتم خاللها تقييم القرار، وقد تؤدي بعض القرارات الى نتائج مرغوبة في فترة زمنيـة قـصيرة،                  

ي فيتضمن لتقييم القـرارات     أما المدخل الثان  .  ولكن تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة على المدى الطويل        
تحديد أفضل قرار اتخذ في ضوء الظروف التي توافرت عند صنع القرار، ويتميز هذا المـدخل بـأن        
يأخذ في االعتبار مهارات متخذي القرار التي يتم تقييمها في ظل الحال موضوع القرار، وما توفر من             

  :تى يتم الحصول على قرار أمثل هيوالنقاط التي يجب أخذها بعين االعتبار ح. معلومات وموارد
  

  .تفهم واضح دقيق لألهداف المتعددة التي تالئم المشكلة موضوع القرار -1
 .تعريف محدد وشامل ودقيق للمشكلة، وجوانبها المختلفة ولموضوع القرار -2

معرفة كاملة بالبدائل الممكنة، وبطريقة يمكن االعتماد عليها في تقدير ما يترتب على اختيار كل                -3
 .يلبد

 .تحديد العالقة بين نتائج كل بديل، واألهداف المرغوب في تحقيقها -4

 )255-254ص،1997الراوي،(.الحرية الكاملة لالختيار بين البدائل التي تحقق الحل األمثل للمشكلة -5

  
  

  :الصعوبات التي تعترض عملية صنع القرارات
ه مطلوب دائما من المنظمـة     إن القرارات تلعب دورا كبيرا في مهام متخذي القرار، وعليه فإن          

تقييم المقدرة لدى متخذي القرار باإلضافة إلى االستمرار في تنميـة مهـاراتهم فـي هـذا المجـال،                   
وضرورة توفير كافة الضروريات والعوامل التي تساعد على اتخاذ القرارات السليمة التي تهدف الـى      

  .ي تواجه متخذي القراراتالوصول إلى هدف المنظمة، وبذلك يتم تذليل كل الصعوبات الت
  )256ص،1997الراوي،(: ومن أهم الصعوبات المتعلقة بعملية صنع القرارات ما يلي

  
ندرة وجود حل واحد سليم، أو صحيح للمشكلة المعروضة، ولكن في مواقف عديدة قـد يكـون                  -1

  .هناك أكثر من حل يمكن أن يكون مقبوال، وموفقا لمقياس تفصيل الموضوع
 .ارات للمسئولين عند تنفيذها في الوقت المناسب، وبطريقة مناسبةعدم توصيل القر -2
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 .مناهضة القرارات في حالة فرضها على العاملين في المستويات التنفيذية -3

 .عدم القدرة على تحديد األهداف التي يمكن أن تتحقق من خالل عملية صنع القرار -4

 .ة، التي تعمل بها المنظمةصعوبة التعرف على مزايا وعيوب البدائل المتوقعة في البيئ -5

صعوبات تتعلق بشخصية متخذ القرار، أو وقوعه تحت تأثير بعض العوامل التنفيذية، ويـضاف           -6
 .إلى ذلك درجة ذكاءه وخبراته وقدراته العلمية والعقلية والجسدية

 .نقص المعلومات والخوف من صنع القرارات -7

إلى أن تنصب قراراته على حل المـشاكل        عدم إدراك المدير للمشكلة وتحديدها بدقة، مما يؤدي          -8
  )33-32ص، 1997مشرقي،(.الفرعية من هذه المشكلة، وعدم التعرض إلى المشكلة الحقيقية
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  الفصل الخامس
  واقع نظم المعلومات اإلدارية
  في الجامعات الفلسطينية

  
  
  
  

  مقدمـــة •
  واقع الجامعات الفلسطينية •
  واقع نظم المعلومات االدارية في الجامعات الفلسطينية •
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  واقع نظم المعلومات اإلدارية
  في الجامعات الفلسطينية

  
   : مقدمة

الجامعات  الفلسطينية   : ت الفلسطينية من خالل العناوين التالية     في هذا الفصل يتم التعرف على الجامعا      
بين األمس والحاضر وإدارة هذه الجامعات والتطرق لنبذه مختصرة عن كل جامعه من جامعات قطاع               
غزة، كما سوف يتناول هذا الفصل واقع نظم المعلومات اإلدارية فيها وذلك من خالل دراسـة واقـع                  

نظم المعلومات في كل جامعة على حده والنظم الموجودة والمـسئولة عنهـا   مراكز الحاسوب أو إدارة    
  .وعن تطويرها ومتابعتها وتشغيلها

   
  واقع الجامعات الفلسطينية

  
تمثل الجامعات الفلسطينية قمة نظام التعليم العالي، حيث تكمن أهمية هذا الجزء من التعليم في               

ة العالية التي يتطلبها المجتمع،  حيث تسهم فـي تطـوره            تشكيل أفراد المجتمع للقيام بالوظائف المهني     
  .وتنميته من خالل تأثيرها الفكري والعلمي على اتجاهات العمل واإلنتاج

والشك أن نجاح هذا الدور يتوقف على تهيئة الظروف المالئمة للجامعة وإحاطتها بكل أنواع              
ومن األهداف الرئيسية لمؤسـسات  .  ماديةالرعاية و إمدادها بما تحتاج إليه من موارد سواء بشرية أو          

التعليم الجامعي في المجتمعات المعاصرة االهتمام بجعل عملية التعليم عملية إنتاجية وذلك عن طريـق           
تحقيق األهداف المرسومة والمحددة في ضوء المدخالت المتاحة، ومن أهم هـذه المـدخالت الجهـاز         

ذه الجامعات البد من نظام إداري فعال يسعى للتنسيق         اإلداري لهذه المؤسسات، وحتى تتحقق أهداف ه      
  )48 ، ص1991صبح ، (. بين الجهود البشرية واستغالل اإلمكانات المتاحة

وتتشابه الجامعات في أهدافها، وتبرز خصوصية كل جامعة من خالل البيئـة المحيطـة بهـا          
ا كان المجتمع الذي تنتمي إليـه       كمؤسسة اجتماعية المطلوب منها خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وأي        

 البحـث   –التعلـيم العـالي     : (الجامعة فإن أهداف هذه الجامعات ترتكز على ثالثة ركائز رئيسية هي          
  :، ويمكن تلخيص هذه األهداف في النقاط التالية) خدمة المجتمع–العلمي 
  .إعداد الكفاءات المهنية والكوادر القيادية المتخصصة -1
 .ملة للطالب الفلسطينيتنمية الشخصية المتكا -2

 .االرتقاء بمجال البحث العلمي وعمل البحوث التي تسهم في حل مشكالت المجتمع الفلسطيني -3
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 .إعداد الخطط الدراسية وتطوير مقرراتها -4

 .مواكبة ما هو جديد في مجال التطور العلمي والتقدم التكنولوجي -5

 )37 ، ص2002أبو وطفة،(. ختلفةالمشاركة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته ونشاطاته الم -6

  
  :الجامعات الفلسطينية بين األمس والحاضر

على الرغم من المسيرة الشاقة للتعليم العالي في األراضي الفلـسطينية المحتلـة وفـي ظـل               
االحتالل اإلسرائيلي، إال أن هذا القطاع استطاع بناء القاعدة األساسية للتعليم العـالي والمتمثلـة فـي                

فلسطينية، فلقد شهدت هذه الجامعات ظروفا قاسية وممارسـات قمعيـة هـدفت لتـدمير               الجامعات ال 
  .المؤسسات التربوية والتعليمية

 لم يكن هناك مؤسسات تعليم جامعي في األراضي المحتلة، وكـل مـا كـان    1967فقبل عام  
تابعـة لوكالـة    قائماَ، هو عبارة عن كليات مجتمع تعني بدور المعلمين، نشطت خالله دور المعلمين ال             

وبعض الكليات التي أنشأتها الحكومة األردنية اضافه إلى بعض الكليـات الخاصـة             ) األونروا(الغوث
كلية بير زيت، كلية النجاح في مدينة نابلس، رغم أن هناك كليات كانت قائمة منذ عهد االنتـداب             : مثل

 القدس والتي تخـرج منهـا حملـة         البريطاني، وتخرج منها العديد من الفلسطينيين كالكلية العربية في        
  )72، ص1995، .ف. ت. دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط م. (شهادة القانون واكملوا دراستهم في الخارج

وعند الحديث عن تطور الجامعات الفلسطينية وإنجازاتها البد من اإلشارة إلى بعض الثغرات             
 حيث واجهت   ،)24، ص 2002ابو وطفة،   (معات  خاصة في السياسات المرسومة وآليات التنسيق بين الجا       

  :هذه الجامعات عبر مسيرتها في ظل االحتالل اإلسرائيلي مشاكل عدة يمكن تصنيفها إلى نوعين وهما
ناجمة عن تركيبة هذه المؤسسات وآليات عملها واإلخـتالالت الذاتيـة مثـل              : مشاكل ذاتية 

 وبعض هذه المشاكل عامـة اشـتركت فيهـا اغلـب       المشاكل اإلدارية والتنظيمية والفنية واألكاديمية،    
الجامعات الفلسطينية مثل غياب فلسفة واضحة للتعليم العالي وتعدد جهات اإلشراف، وبعضها خاصـة              

  .مرتبطة بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم الجامعي كل على حده
الل وهي المشاكل التي عانت منها الجامعات بسبب وقوعهـا تحـت االحـت            : مشاكل االحتالل 

  .اإلسرائيلي
جامعة ما بين حكومية وخاصـة ، و       ) 11 (2002وقد بلغ عدد الجامعات الفلسطينية في سنة        

كليات جامعية تتبع لوكالة الغوث لتشغيل الالجئين من حيث اإلشراف، وتمـنح هـذه الجامعـات                ) 3(
لة، الطـب،   الـصيد : (درجة البكالوريوس في العديد من التخصصات الموزعة على الكليـات التاليـة           

العلوم، الزراعة، االقتصاد والعلوم اإلدارية، التجارة، التربية، اآلداب، الـشريعة والقـانون، العلـوم              
المالية والمصرفية، أصول الدين، الهندسة، التمريض، إدارة الفنادق، تكنولوجيـا المعلومـات، المهـن      
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أن بعض هذه الجامعات تمنح درجـة       ، علما ب  )الصحية، الحقوق، التنمية االجتماعية واألسرية والفنون     
وزارة التعلـيم  (. الماجستير والدبلوم العـام، وتمنح جامعة النجاح الوطنية شهادة الدكتوراه في الكيميـاء     

  )4ص :2001العالي، 
يبين توزيع أهم الجامعات والكليات الفلسطينية حسب مكان تواجدها ) 5.1(والجدول رقم 

  .وجهة اإلشراف التابعة لها
ن من خالل أبحاث سابقة أن المجتمع الفلسطيني يوجه أبناءه إلى االبتعـاد عـن العمـل             يتبي  

المهني والتوجه للتخصص األكاديمي حتى وإن كان هذا التخصص ال يضمن له الحصول على وظيفة               
يعتاش منها ويخدم المجتمع من خاللها ، وقد أدى هذا التوجه الخاطئ وعلى مر الوقت لحدوث تخمـة                

لمتخصصين األكاديميين في مجتمعنا وشح في أعداد المهنيين من الفنيين المهـرة ، حيـث أن                بأعداد ا 
أعداد األطباء والمهندسين العاطلين عن العمل في تزايد مضطرد بينما ال يزال مجتمعنا بحاجـة إلـى                 

  )63 – 62ص  : 1986الجرباوي ، (. المتخصصين من الفنيين والتقنيين 
  

  )5.1(جدول رقم 
  أهم الجامعات والكليات الفلسطينية حسب مكان تواجدها وجهة اإلشراف التابعة لهاتوزيع 

 جهة اإلشراف المكان اسم الجامعة الرقم
 )أهلية(عامة  غزة الجامعة اإلسالمية 1
 )أهلية(عامة  الضفة الغربية جامعة بير زيت 2
  )أهلية(عامة   غزة  جامعة األزهر  3
  )أهلية(عامة   القدس  دسجامعة الق  4
  )أهلية(عامة   الضفة الغربية  جامعة بيت لحم  5
  )أهلية(عامة   الضفة الغربية  جامعة الخليل  6
  )أهلية(عامة   الضفة الغربية  جامعة النجاح الوطنية  7
  )أهلية(عامة   القدس  جامعة القدس المفتوحة  8
  )أهلية(عامة   الضفة الغربية  جامعة بوليتكنك الخليل  9

  حكومية  غزة  األقصىجامعة   10
  خاصة  الضفة الغربية/جنين  الجامعة العربية األمريكية  11
  وكالة الغوث  الضفة الغربية/رام اهللا  إناث/كلية العلوم التربوية   12
  وكالة الغوث  الضفة الغربية/رام اهللا  ذكور/كلية العلوم التربوية   13
  وكالة الغوث  الضفة الغربية/الخليل  كلية الهندسة والتكنولوجيا  14
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  شبه حكومية  خانيونس  كلية العلوم والتكنولوجيا  15
  .2002أبو وطفة ،: المصدر

وقد كشفت بعض الدراسات أن االحتياجات الفورية للفلسطينيين تشير إلـى ضـرورة عنايـة             
مؤسسات التعليم الجامعي بتدريب الموظفين الذين يمكنهم إعادة بنـاء األجهـزة اإلداريـة والبنيويـة                

فمن المفيد أن تـشهد     . جاالت الهندسة واإلدارة والنقل والمواصالت السلكية والالسلكية      لالقتصاد في م  
جامعاتنا الفلسطينية دراسات دقيقة عن االحتياجات إلى العمالة الماهرة واالختصاصيين والفنيـين مـن    

  )36 – 33ص  : 1984يوسف ، (. موظفي القطاعات التربوية والصناعية واإلنتاجية والخدماتية
  

  :إدارة الجامعات الفلسطينية
تتميز الجامعات الفلسطينية باستقاللية ذاتية إداريا، وبالرغم من ذلك فالجامعـات الفلـسطينية             

 ، هذا وتدار الجامعـات فـي   )4ص :2001وزارة التعليم العـالي،  (تخضع إلشراف وزارة التعليم العالي      
  : ت مختلفة منها الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل عدة مجالس على مستويا

  
  :على مستوى الجامعات ككل : أوالً 

  :    والمتمثلة في مجلس التعليم العالي و وزارة التعليم العالي ، وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل منها
  :مجلس التعليم العالي )1

الجامعة : ( وكانت المؤسسات األعضاء فيه في ذلك الوقت         1977تم تأسيس هذا المجلس عام      
 المعهـد الفنـي   – جامعة النجـاح  – جامعة الخليل   – جامعة بير زيت     – جامعة بيت لحم     –مية  اإلسال

  )7ص  : 1985مجلس التعليم العالي ، (). الهندسي 
  :ولقد تم وضع نظام أساسي لمجلس التعليم العالي ينظم عمله ويحدد مهماته والتي من أهمها 

  .التنسيق بين مؤسسات التعليم الجامعي -1
 .ى إنشاء جامعات ومعاهد ومراكز ومكتبات حسب الحاجة وفي نطاق اإلمكانيات المتاحةالعمل عل -2

 .إجراء الدراسات والبحوث واألنشطة التي تستهدف االرتفاع بمستوى التعليم والثقافة -3

 .تأمين األموال الالزمة من الداخل والخارج لخدمة التعليم وخدمة الجامعات -4

 )11ص: 1991خلف، (. لى التدريس في الجامعاتإعداد الطاقات البشرية القادرة ع -5

ومن الصعب القول بأن مجلس التعليم العالي كان قد استطاع أن يعـوض مؤسـسات التعلـيم             
  :العالي عن غياب السلطة المركزية الفلسطينية للصعوبات والعوائق التي كان يواجهها ومن أهمها 

 .عدم اعتراف السلطات اإلسرائيلية به •

 .دخل ثابت لهعدم وجود مصدر  •
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األمر الذي أدى إلـى     . عدم امتالك هذا المجلس لجهاز تخطيط وأنظمة رقابية ومتابعة فعالة          •
. الحد من قدرة هذا المجلس على العمل والتغيير والتأثير على مؤسسات التعليم العالي فـي فلـسطين                  

 )51ص : 1989الزرو ، (
  
  :وزارة التعليم العالي ) 2

 بهدف اإلشراف علـى التعلـيم العـالي         1996الي في حزيران عام     تأسست وزارة التعليم الع   
وتنظيمه وتطويره ، وتشير نشرة عن التعليم العالي إلى األهداف التي تسعى إليها الوزارة مـن أجـل                  

  :تطوير مؤسسات التعليم العالي والمتمثلة في 
  .تخصص / كلية /تحديد أعداد الطلبة لكل مؤسسة  -1
 .معية لمتابعة خريجيها ودراسة أوضاعهم ونسبة العاملين منهمالتنسيق مع المؤسسات الجا -2

العمل على توفير عدد من المنح الدراسية السـتكمال التحـصيل العلمـي للعـاملين فـي        -3
 .مؤسسات التعليم العالي

توفير االحتياجات اآلنية والمستقبلة لجميع مؤسسات التعليم العالي والتي تـشمل العمالـة              -4
 )96ص: 1998صافي ، (. والمباني والمختبرات 

  
  :على مستوى الجامعة الواحدة : ثانياً 

 مجلس الكليـة    – المجلس األكاديمي    – مجلس الجامعة    –مجلس أمناء الجامعة    : والمتمثلة في   
 ، هذا ويتـولى  )ب/32أ ، /32النظام األساسي لمؤسسات التعليم العالي ، مادة رقـم  (. القسم / مجلس الدائرة  –

ن الجامعات الفلسطينية داخلياً مجموعة من القيادات اإلدارية تقوم بتسيير العمل فـي           إدارة كل جامعة م   
  :الجامعة وفقا ألحكام القوانين واألنظمة المعمول بها في الجامعات ، وتتمثل هذه القيادات اإلدارية في 

  .رئيس الجامعة -1
 .نائب الرئيس للشؤون األكاديمية -2

 .يةنائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمال -3

 .عميد التخطيط والتطوير -4

 .عميد الكلية -5

 .عميد شؤون الطلبة -6

 .عميد القبول والتسجيل -7

 .عميد المكتبة -8

 ).ب/22أ ، /21النظام األساسي لمؤسسات التعليم العالي ، مادة رقم (. رؤساء األقسام والدوائر -9
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ي تقوم بها ، إال أن هذه المستويات تختلف في تسمياتها وفي الواجبات والمهام والصالحيات الت
  .وذلك من جامعة إلى أخرى
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  :الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
تعتبر الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من اإلنجازات التي جاءت تلبيـة لـسد احتياجـات             
المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة ، فلقد تطور التعليم الجامعي في محافظات غزة كما التعليم الجامعي                

وذلك من خالل التخطيط الذاتي وما رافق ذلك من مشكالت برزت فيما بعد ، ولقد عانى                في فلسطين،   
هذا القطاع بشكل عام من صعوبات جمة أهمها التطور في ظل االحتالل حيث العراقيـل المـستمرة                 

  )96ص : 2001العيلة ، (: والمتمثلة في 
 .اإلغالق المستمر للمعابر و وضع الحواجز ونقاط التفتيش •

 .لسماح بإدخال األموال من الخارج لدعم الجامعاتعدم ا •

 . القيود المفروضة على الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة •

  
  :ويبلغ عدد مؤسسات التعليم الجامعي في قطاع غزة أربع جامعات هي على النحو التالي

  )أهلية(عامة      الجامعة اإلسالمية-1
  )أهلية(عامة      جامعة األزهر-2
  )أهلية(عامة   القدس المفتوحة جامعة -3
  حكومية     جامعة األقصى-4
وتمنح هذه الجامعات درجة البكالوريوس ، كمـا تمـنح درجـة الماجـستير فـي بعـض                    

التخصصات كاإلدارة والتربية والهندسة ، وفيما يلي استعراض لواقع التعليم الجامعي في محافظـات              
  .تلك الجامعاتغزة من خالل تقديم نبذة مختصرة عن كل جامعة من 

  
  :الجامعة اإلسالمية : أوالً 

لتلبي حاجة أبناء قطاع غـزة فـي        ) 1978(تأسست الجامعة اإلسالمية في محافظة غزة عام        
 1954الذي أنـشئ عـام   ) األزهر(تخريج الكوادر األكاديمية الالزمة انبثاقا عن معهد فلسطين الديني        

م أبناء قطاع غزة حين أنـشئت جامعـة األزهـر ،         الجامعة الوحيدة التي تخد    1991وظلت إلى العام    
وتعتبر الجامعة اإلسالمية من الجامعات العامة حسب تصنيف وزارة التعليم العالي إذ أنهـا ال تهـدف                 
إلى الربح في نشاطها ، ويشرف عليها مجلس أمناء مكون مـن شخـصيات ذات مكانـة اجتماعيـة                   

  )5ص : 1992إلسالمية ، دليل الجامعة ا(. وأكاديمية وسياسية في فلسطين
 –الـشريعة   : (  تسع كليات هي      2004-2003ويبلغ عدد كليات الجامعة اإلسالمية حتى عام        

 – التمـريض  - العلـوم المهنيـة والتطبيقيـة    – العلوم – التجارة – التربية – اآلداب  –أصول الدين   
وتمـنح  . الكليات المختلفـة   قسما موزعين على     38، وبلغ عدد األقسام الفرعية في الجامعة        ) الهندسة
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العلوم ، أصول الدين ، الشريعة ، التربيـة،  (الجامعة درجة الماجستير في العديد من التخصصات منها      
، كما تضم الجامعة كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية التي تمنح درجة            ) التجارة ، الهندسة ، اآلداب    

  )2: ، ص2004 الجامعة اإلسالمية ، دليل( . الدبلوم المتوسط في عدد من التخصصات
) 5819(طالبا وطالبة منهم            ) 12909 (2003وقد بلغ عدد طالب الجامعة اإلسالمية عام        

عامال وعاملة مـوزعين مـا بـين    ) 838(طالبة كما بلغ عدد العاملين في الجامعة     ) 7090(طالباً ، و  
) 756(الخدمــات العامــة منهــم       أعضاء هيئة تدريسية وعاملين إداريين متفرغين وعاملين في         

  )20ص: 2003الدليل اإلحصائي لمؤسسات التعليم العالي ،. (موظفة) 82(موظفا و
  

  : جامعة األزهر : ثانيا 
 بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة للتعلـيم         1/9/1991أنشئت جامعة األزهر في     

وزارة التعلـيم العـالي ،      (س أمناء الجامعة    العالي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، ويشرف عليها مجل       
 ، وهي الجامعة الثانية في القطاع من حيث التأسيس بعد الجامعة اإلسالمية ويبلـغ عـدد        )9ص :1997

 تكنولوجيـا   – الـصيدلة    –الطـب   : (عشر كليات هي على النحو التالي     ) 2004(الكليات في الجامعة    
 اآلداب  – التربية   – االقتصاد والعلوم اإلدارية     –هن الطبية    الم – العلوم الزراعية والبيئية     –المعلومات  

. التربيـة ، العلـوم ، اآلداب      : وتمنح الجامعة درجة الماجستير في التخصصات التاليـة         )  الحقوق –
  )9ص :2003وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (

 طالبا، 6504ه منهم  طالبا وطالب10308)  2003(وقد بلغ عدد الطالب في الجامعة في العام        
 موظفة ما بين أعضاء هيئة      44 موظفا، و  488 طالبة، كما بلغ عدد العاملين في جامعة األزهر          3804

  )20ص : 2003الدليل اإلحصائي لمؤسسات التعليم العالي،.(تدريسية وعاملين إداريين متفرغين
  
   : األقصىجامعة : ثالثاً

 كمعهد للمعلمين تحت    1955، عام     ) مية سابقا   كلية التربية الحكو   ( األقصىتأسست جامعة     
 وتأهيل المعلمين من حملة الـدبلوم المتوسـط ، ثـم    إعداد الحكومة المصرية ، وكان الهدف هو       إدارة

.  كلية التربية الحكومية والتي هدفت لتخريج مدرسين ذوي كفاءة علمية وتربية عالية            إلىتطور المعهد   
  ).4ص :  2001،األقصىدليل الطالب،جامعة (

 – اإلنجليزيـة  اللغـة    –اللغـة العربيـة     : ( وقد بدأت كلية التربية بأربعة تخصصات هي          
م استحداثها  تتخصصا  ) 19(اصبح في الكلية    ) 1998(، وفي العام    )  الكيمياء والفيزياء    –الرياضيات  

 يمـنح درجـة   بناءا على حاجة المجتمع الكلي ، كما يوجد في كلية التربية برنامج للدراسـات العليـا              
  ) .29ص  : 2000 لمؤسسات التعليم العالي ، اإلحصائيالدليل ( .الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة
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 ، العلـوم النوعيـة ، العلـوم         اآلداب( وقد تطورت وتوسعت الكلية في تخصصات مختلفة          
 إلـى  تحويـل الكليـة      قت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على      ف وا 1999، وفي العام    ) التربوية  
:   وتضم ثـالث كليـات هـي    2001 – 2000 على أن يبدأ العمل بها مع بداية العام   األقصىجامعة  
   ) .9ص  : 2001وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ( .  العلوم – اآلداب –التربية 

) 4916(طالبـا و  ) 2509 (2003 للعام   األقصىوقد بلغ عدد الطالب والطالبات في جامعة          
 لمؤسـسات  اإلحـصائي الدليل ( موظفة ، 60 موظفا ، و 257طالبة ، كذلك بلغ عدد العاملين في الجامعة  

  ) .20ص  : 2003.  التعليم العالي 
  

  :جامعة القدس المفتوحة في غزة : رابعاً 
هي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها مدينة القدس الشريف ، وتتمتع بشخصية اعتباريـة              

 ومالي وفني وتعمل على تقديم خدماتها التعليمية باستخدام نظام التعلـيم المفتـوح              إداريستقالل  ذات ا 
  ) .7ص  : 2001دليل جامعة القدس المفتوحة (. والتعليم عن بعد 

 م انطالقا من احتياجـات الـشعب        1975 جامعة القدس المفتوحة عام      بإنشاء التفكيرحيث بدأ   
 السكنية واالجتماعية واالقتصادية السائدة في ذلـك الوقـت،          ظروفهظل  الفلسطيني للتعليم العالي في     

 دراسة الجدوى لمشورع الجامعـة  بإعدادوبطلب من منظمة التحرير الفلسطينية قامت منظمة اليونسكو   
  .م وأقرها المؤتمر العام لليونسكو1980والتي استكملت عام 

 أن الظروف الـسياسية     إاللجامعة  م أقر المجلس الوطني الفلسطيني مشروع ا      1981وفي عام   
م حين افتتح مقر الجامعة الرئيسي المؤقت      1985 عام   أواخر حالت دون المباشرة في تنفيذه حتى        آنذاك

 المواد   إنتاج  والتخطيط و  اإلعداد  على    1991 – 1985في عمان وتركز العمل  خالل الفترة ما بين          
، وفي )20ص  : 2003 لمؤسسات التعليم العالي ، حصائياإلالدليل (. التعليمية من مطبوعة ومرئية ومسموعة

م باشرت الجامعة خدماتها التعليمية في فلسطين متخذة من القدس مقـرا             1991النصف الثاني من عام     
 مناطق تعليمية تضم تسعة عشر مركزا دراسيا في عدد من المدن والمناطق             ةرئيسيا لها وأنشأت عشر   

  .الفلسطينية
 وهي تقع في محافظة غزة كفـرع لجامعـة          1992عة القدس المفتوحة    وفي غزة تأسست جام   

القدس ، ويعتبر مركز  غزة التعليمي هو المركز الرئيسي ، حيث انبثق عنه عدة أفرع في محافظـات           
  .الوسطى ومنطقة الشمال في بيت الهيا ورفح وخان يونس 

 التنميـة االجتماعيـة    –كليـة التربيـة     : ( كليات مختلفة هي   5وتشمل جامعة القدس المفتوحة     
 لمؤسسات التعليم العالي ،     اإلحصائيالدليل  ().  التكنولوجيا والعلوم التطبيقية   – والريادة   اإلدارة – واألسرية

  ) .27ص  : 2000
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 9660) 2003 – 2002(هذا وقد بلغ عدد الطالب في جامعة القدس المفتوحة في العـام                 
 اإلحصائيالدليل . ( موظفة13 موظفا و 183لين في الجامعة  طالبة ، كذلك بلغ عدد العام   3320طالبا و   

  ) .20ص  : 2003لمؤسسات التعليم العلي ، 
  

  :واقع نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات في قطاع غزة
  

واقع نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلـسطينية   سوف يتناول هذا الجزء من الدراسة   
 دراسة مستفيضة عـن مراكـز المعلومـات أو وحـدات تكنولوجيـا              وذلك من خالل   في قطاع غزة  

وذلك لمعرفة الباحـث    ) حسب المسمى لدى الجامعة   (المعلومات أو مركز الحاسوب التابع لكل جامعة        
بأن هذه المراكز أو الوحدات هي المسئولة عن هذه النظم وهـي التـي تقـوم بتطويرهـا وتـشغيلها        

) Hardware(مكن التحدث عن مكونات نظم المعلومـات الماديـة        ومتابعتها وصيانتها، ومن خاللها ي    
واالتصاالت وقواعد البيانات واألفراد والهيكل التنظيمي؛  في كـل          ) Software( البرامج -والمعنوية

  .جامعة
  
  :الجامعة اإلسالمية: أوال

  )2005-4-3 ومقابلة مدوخ، it/ara/ps.edu.iugaza.www://ttph/(  :إدارة تكنولوجيا المعلومات  
 

  :مقدمــة
عصب رئيـسي فـي عمـل    Information Technology -IT) (تعتبر إدارة تكنولوجيا المعلومات 

الحديثة لخدمة العملية األكاديمية وتساعد اإلدارة العليـا فـي           الجامعة، حيث تساهم في توظيف التقنية     
إدارة تكنولوجيا المعلومات عنـصر    كما تعتبر   . تقديم اإلحصائيات والدالالت    خالل اتخاذ القرارات من  

ة و التقنيات الحديثة في تحتى تستطيع مواكبة التطور السريع في مجال األتم حيوي و هام في الجامعة
  .األكاديميـــــــــــة و اإلداريـــــــــــة المجـــــــــــاالت

معلومات للطـاقم اإلداري و األكـاديمي و        ال تقوم إدارة تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات تكنولوجيا      
كما تقوم اإلدارة بتوفير مجال نـوعي لتأهيـل         ، الحقاً   للطلبة من خالل األقسام و الوحدات المذكورة      

التكنولوجيا بتوفير فرصة التدريب أو العمل ضمن مـشاريع حاضـنة    الخريجين والمتدربين في مجال 
بالتخطيط والتنفيذ واإلشراف علـى شـئون تكنولوجيـا    وتتلخص وظيفة اإلدارة     تكنولوجيا المعلومات 

  .الجامعة المعلومات في
  

  :أهـدافها
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الجامعة وذلك من خالل التخطيط و التنفيذ و اإلشراف  إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات في  
 خــاذاتبتكنولوجيا المعلومات ، وتقديم الدالالت الالزمة للمساعدة في  والمتابعة لكافة األمور المتعلقة

  .إدارة الجامعة القرارات من قبل
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  :مهامها
 .للجامعة وضع إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات -1

ات ــ و التوجهاالستخـدام وضع السياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الجامعة من ناحية -2
تيجية لتكنولوجيا المعلومات الخطة اإلسترا المستقبلية في الكليات و الدوائر و األقسام و التي تتوافق مع

 .في الجامعة

ر ـمشاريع البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة و توفي تطوير وتنفيذ وإدارة -3
 .المتعلقة بها الخدمات

 .إنجاز نظام العمل اإللكتروني الشامل للجامعة -4

 تشمل خدمات الشبكة و البرمجيات والتيمات الخدمات التقنية وخدمات تكنولوجيا المعلو تقديم كافة -5
 .في الجامعة  التقنية وتوفير هذه الخدمات للموظفين و الطلبةاالستشاراتالصيانة و الدعم الفني و  و

 .الحلول التقنية المناسبة المساهمة في تطوير العملية األكاديمية و اإلدارية من خالل تقديم -6

 تتعلق بتكنولوجيا التيوذلك في المواضيع  مع المؤسسات المختلفةتمثيل الجامعة في المؤتمرات و  -7
 .المعلومات

ك ــالخارجية وتنفيذ المشاريع الربحية و غير الربحية المشتركة و ذل  للجهاتاالستشاراتتقديم  -8
  الجامعة بالتنسيق مع إدارة

  
  :ألكاديميالعمل ا مجال

 

يصبح جزءا معتبراً من العملية األكاديمية التعليمية في ، لاإللكتروني توجيه وتطوير برنامج التعليم -1
 مـيـق التعلــثم التوجه لتنفيذ درجات علمية مثل ماجستير الهندسة بالكامل عن طري الجامعة، ومن

 .واإلنترنت اإللكتروني

علوم المعلومات وبخاصة في كليتي الهندسة وال دعم الكليات واألقسام المختلفة المتعلقة بتكنولوجيا -2
ذا ــاألكاديمية وتطوير وتحديث التقنيات المتوفرة والالزمة في ه والعمل على التمييز في برامجها

 .الجالم

 ةــالجامعة الرئيسي مع المواقع الجغرافية األخرى للجامعة مثل مركز الجنوب وكلي ربط حرم -3
ة ـوالمشارك  االتصال بشبكة حاسوب متطورة توفر سهولةإنشاؤهاالمجتمع وأي مواقع أخرى مزمع 

 .لهذه المعلومات اإللكترونيبين مواقع الجامعة وتبادل المعلومات مع توفير متطلبات األمن 

من أجل توظيف المجاالت التقنية  وضع خطة استراتيجية بالتعاون مع الشئون األكاديمية والكليات -4
ذه ـــي من حيث استخدام وتطبيق هالكادر األكاديم الحديثة في العملية التعليمية وكذلك رفع مستوى

ة ـــوورش العمل في هذا المجال وتوفير المستلزمات التقني التقنيات وذلك بطرح الدورات التدريبية
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 .واللوجستية لذلك

 ةــص في المجاالت المتعلقــالمستوى األكاديمي لطلبة الجامعة وخصوصاً لطلبة التخص رفع -5
العملي في المجاالت   الخدمات التقنية المساعدة مثل برامج التدريببتكنولوجيا المعلومات وذلك بتوفير

م ــكذلك دع. اإلنترنتطريق  المختلفة لتكنولوجيا المعلومات وكذلك مختبرات البحث والتراسل عن
ي المجاالت ــالحصول على العمل ف وتأهيل خريجي الجامعة من خالل تطوير برامج تحسين فرص

 .نة التكنولوجية وغيرهاالتقنية مثل برامج الحاض

ات ـــــالمكتب  مثلاإللكترونيةتطوير وتوفير الخدمات األكاديمية المساعدة باستخدام الوسائط  -6
 والفيديو اإلنترنتعبر   ومختبرات الحاسوب الخدماتية والبحثية والمؤتمرات واالجتماعاتاإللكترونية

  الجامعة  خاصة بالطلبة والمدرسين على موقعإنترنتوخلق صفحات 
  

  :مجال العمل اإلداري
 

ة ـالعمل اإلداري من ناحية توظيف المجاالت واألساليب التقنية الحديث وضع خطة استراتيجية لتطوير
 .المؤسسات وذلك بالتعاون مع الشئون اإلدارية واألقسام المختلفة في الجامعة في إدارة

ات ــالتطبيق ذـلك من خالل تصميم وتنفيأتمتة نظم العمل اإلدارية في الجامعة بصورة كاملة وذ -2
 .والمخازن وغيرها الحاسوبية المختلفة مثل برامج شئون الموظفين وبرامج دائرة اللوازم

 .في الجامعة تقييم وتطوير مستمر لألنظمة والتطبيقات اإلدارية المستخدمة -3

ال إدارة ـرونية الحديثة في مجاإللكت تقديم الخدمات اإلدارية المساعدة بتوظيف التقنيات والوسائط -4
الدراسات والخطط واإلحصاءات مما يساعد إدارة الجامعة  المؤسسات كتطبيقات إدارة المشاريع وتقديم

 .دقيقة ت بصورة علميةاعلى اتخاذ القرار

مثل برامج القبول والتسجيل  تصميم وتنفيذ األنظمة والتطبيقات الداعمة للعمادات والدوائر المختلفة -5
ى ـوالعبء التدريسي وغيرها و العمل عل ة الدائرة المالية وأنظمة االمتحانات وحجز الغرفـنظموأ

  .األنظمة التقييم والتطوير المستمر لهذه
 

  :مجال العمل الخدماتي
ي ـالتحتية األساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الجامعة والت إدارة وتطوير مشاريع البنية -1

 .حاسوب والخوادم الحاسوبية وأجهزة الحاسوب وملحقاتهاال تشمل شبكات

م ــاألكاديمي واإلداري والطلبة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وكذلك تقدي الدعم الفني للكادر -2
 .الصيانة المختلفة لألجهزة والنظم خدمات

د ـ والبرياإلنترنتخدمات للعاملين والطلبة في الجامعة مثل  تقديم الخدمات التقنية و التكنولوجية -3
 .وطباعة الملفات والبيانات  وخدمات تخزينياإللكترون
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ة ـــالبرامج المختلفة والخدمات اإللكترونية للطلب لكترونياً وتوفيرإربط مواقع الجامعة المختلفة  -4
 .اإلنترنتوالعاملين عن طريق 

ونشرها على  إللكترونية للعاملينتقديم وتطوير خدمات النشر اإللكتروني مثل تصميم الصفحات ا -5
 واإلعـــالناالتصال  صفحة الجامعة وتقديم خدمة التصاميم الالزمة للنشرات وكذلك تطوير مجال

  .الشبكة ىـوتطبيقات االتصال عل اإللكتروني من خالل تقنيات ووسائل حديثة كالقوائم البريدية
  

  :نظم المعلومات الحاليـــة
  . القبول والتسجيلنظام -1
 .ةـــــ الماليامنظ -2

 . الشئون األكاديمية واإلداريةنظام -3

  .اتــــ اللوازم والمشترينظام -4

  
  :دوائر إدارة تكنولوجيا المعلومات

موارد تكنولوجيا المعلومات، وعمل  توفير خدمة الصيانة السريعة لكافةوهدفها : دائرة الصيانة -1
  .المطلوبة التطوير والتحديث المستمر لها ورفع التوصيات

  :هامهام
 .صيانة أجهز الحاسوب -1

 UPS ،، ملحقات الحاسوب طابعات، شاشات صيانة -2

 .المستخدمة تحديث وتطوير األجهزة -3

 .تحديد حاجيات الدوائر والكليات -4

 .لألجهزة المطلوبة وعمل الفحص الفني وضع المواصفات المناسبة -5

توصيات الالزمة للمناقصات والممارسات المعنية وعمل ال متابعة ضمانات األجهزة مع الشركات -6
 .المطروحة

  الغرض الوقائية وتوفير بطاقة لكل جهاز عبر برنامج لهذا عمل الصيانة -7
  
  :دائرة تطوير البرامج و النشر اإللكتروني -2
  : قسم البرمجيات-أ

نجاز النظام يقوم القسم بتطوير البرمجيات والتطبيقات لمساندة العملية اإلدارية واألكاديمية، وذلك إل
اإللكتروني الشامل ، ويقوم بتطوير برامج القبول والتسجيل، المالية، الشئون األكاديمية واإلدارية، 

ر ــكما يقوم باإلشراف على قواعد البيانات الخاصة بالبرامج و كذلك تطوي. اللوازم والمشتريات
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اعدة بيانات مركزيه متكاملة ، كما يشرف على ق.  تكنولوجيا برمجة اإلنترنتباستخدامالبرمجيات 
  . الالزمة التي توفر الوقت والجهدواإلحصائيات الجامعة ببعضها وتوفر التقارير أقسامتربط جميع 

 :المهام

تحليل األنظمة المعمول بها حالياً في الجامعة وفي مختلف المجاالت األكاديمية والشئون اإلدارية  -1
  .  وذلك بهدف تطويرها وترشيدها ورفع مستوى أداء العمل فيهاالخ..والمالية وإدارة القبول والتسجيل 

 استناداً إلى التحاليل يتم تصميم األنظمة الجديدة المتطورة وبما يتناسب مع احتياجات متطلبات -2
  .العمل

  . القيام بدراسات تفصيلية بتصميم نماذج البيانات واألنظمة المعتمدة-3
ألعمال اليدوية إلى األداء اآللي باستخدام الحاسب وما يتطلبه ذلك  تنفيذ األنظمة الجديدة وتحويل ا-4

  .من إجراءات فنية وتنظيمية في الجامعة
  .األنظمة متابعة هذه -5
  . على قاعدة بيانات مركزيةاألنظمة ربط جميع هذه -6
  . الالزمةاإلحصائيات توفير -7
  .سلسة من سير قاعدة البيانات بطريقه التأكد -8
 

  النشر اإللكتروني قسم -ب  
يشرف القسم على موقع الجامعة على اإلنترنت من حيث التصميم الفني للصفحات اإللكترونية 

 IUG)ات المقدمة للزائرين، كما يشرف على نظام ـوالتطوير البرمجي للموقع وكذلك الخدم

Portal)ات ودوائر الجامعة ويقوم بتوفير المساعدة الالزمة للنشرات التعريفية ومساندة كلي. األكاديمي
وكذلك تطوير ومتابعة مجال االتصال واإلعالن .  الالزمةةاإللكترونيي إنشاء الصفحات ـــف

  .اإللكتروني من خالل وسائل حديثة كالقوائم البريدية المتخصصة وتطبيقات الشبكة
  :المهام

  .لبرمجياتالخاصة بالجامعة من حيث المحتوي و أمان ا) web(اإلشراف على مزودات الوب . 1
  .اإلشراف على موقع الجامعة و المواقع الفرعية المنبثقة عنه. 2
  . تطوير موقع الجامعة وتحديثه. 3
  . بضوابط النشر لدى المواقع الفرعية و الشخصية المنبثقة عن موقع الجامعةااللتزامالتأكد من . 4
  .ر المختلفةدة في عمل المواقع اإللكترونية الالزمة للكليات و الدوائعالمسا. 5
  . الالزمة حول موقع الجامعةاإلحصائياتتوفير . 6
  .اإلشراف على المجموعات البريدية و خدمات الوب. 7
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  دائرة تطوير المشاريع -3
  
  :قسم حاضنة التكنولوجيا.  أ
والتي توفر مكان وبيئة العمل الالزمة لتطوير التطبيقات واالستفادة من الطلبة المتفوقين الخريجين من  

ى ـخالل إنجاز مشاريع في مجال الحاسوب وكذلك توفير خبرة لهؤالء الخريجين تؤهلهم للحصول عل
  .فرص عمل جيدة في السوق المحلي وهي وحدة غير موجودة حالياً

  
  :المشاريع  و تطويراالستشاراتقسم .  ب

م ــة ، وتقديــلجامعالمشاريع التقنية التي يتم إنجازها للمؤسسات خارج ا ويقوم القسم بإدارة وتنفيذ
  .مجال التكنولوجيا للمؤسسات المحلية االستشارات في

  
  :الشبكاتدائرة  -4

وتعتبـر دائرة الشبكات من أهم الدوائر في إدارة تكنولوجيا المعلومات حيث أنها مسئولة عن الشبكات 
ية في جدول رقــم الداخلية والخارجية التابعة للجامعة من تشغيل وصيانة وتطوير واإلحصائيات التال

  :التاليين يدال على حجـم العمل المنوط بهذه الدائرة) 5.3(وجدول رقم ) 5.2(
  

  في الجامعة اإلسالميةالشبكة إحصائيات حول) 5.2(جدول رقم 

  

 العدد اإلجمالي   البند 

  3438  الشبكة نقاط 
 1328  خدمة البريد اإللكتروني من الموظفين مشتركي 
 537  خدمة اإلنترنت داخل الجامعة مشتركي 
 188  خدمة اإلنترنت البيتي مشتركي 
 177  الشبكة موزعات 
 Servers  17 األجهزة المركزية عدد 
  1600  األجهزة المتصلة بالشبكة عدد 

 Source : http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/,10/5/2005 

http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/
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  :جامعة األزهــر: ثانيا
  )2005-4-3سكیك، .  ومقابلة دedu.gaza-alazhar.www://http/(  :وحدة تكنولوجيا المعلومات    

  :مقدمــة
) 7/2001(ي رقم  بقرار إدار6/2/2001تأسست وحدة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة في  

لتضع الخطط واآلليات العلمية إلدارة كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في كليات الجامعة 
ودوائرها، وهذا يشمل متابعة صيانة وتطوير أجهزة الحاسوب وتوابعها في الجامعة، وكذلك 

بعتها، هذا اإلشراف على حوسبة كافة األعمال اإلدارية بالجامعة، وتطوير صفحة اإلنترنت ومتا
  .باإلضافة إلى عقد الدورات التدريبية لإلداريين في الجامعة بما يتوافق وطبيعة عملهم

  
  المعلومات تكنولوجيا وحدة أهداف

غــزة قــادرة علــى -تهــدف وحــدة تكنولوجيــا المعلومــات إلــى جعــل جامعــة األزهــر
  : عن المصادر الخارجية فيواالستغناء الذاتي االكتفاء

  .واالتصاالت الجامعة والعمل على متطلباتها في مجال تكنولوجيا المعلومات تاحتياجاتحديد   .1
 من خالل إنشاء المراكز والمختبرات والشبكات واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات استخدام  .2

  .الحاسوبية وصيانتها وتطويرها

  في الجامعة اإلسالميةإحصائيات حول عدد األجهزة وملحقاتها ) 5.3(جدول رقم 
   

   العدد  البند 
  1585  حاسوب أجهزة 

  280  طابعات 

 UPS  213  
 Scanner  32  

  
 Source : http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/, 11/5/2005 
 

http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/
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األكاديمية في إنشاء أنظمة برمجية وتطويرها وحوسبة جميع األعمال اإلدارية واإلنتاجية و  .3
  .الجامعة

  .واالتصاالت تكنولوجيا الحاسوب استخدامتطوير العاملين في الجامعة وتدريبهم على   .4
 من خالل إعداد واالتصاالتخدمة المجتمع المحلي وتطويره في مجال تكنولوجيا المعلومات   .5

  .ئر التعليم المستمرالخطط التدريبية وعقد الدورات وتقديم الخدمات واإلستشارت بالتنسيق مع دا
   
  المعلومات تكنولوجيا وحدة مهام

ــة    .1 ــر الجامع ــسام ودوائ ــادات وأق ــل عم ــي ك ــبكة ف ــشاء ش ــذ إن ــط وتنفي ــع الخط وض
واإلشراف عليهـا فنيـاً وربـط هـذه الـشبكات مـع بعـض بحيـث تـشكل فـي النهايـة معـاً                   

  .شبكة متكاملة على مستوى الجامعة
ة ــي النهايـل فــث تشمـة بحيـدخالها إلى الجامعة كاملالعمل على تقديم خدمة اإلنترنت وإ. 2

Self Domain مزودة الجامعة وأن تصبح للجامعة (Internet Service Provider) ة بذاتها ــمستقل
ا ـتقدم خدمة اإلنترنت والبريد اإللكتروني لكوادرها اإلدارية والتعليمية وطالبها والمجتمع المحلي وم

. تــ من اإلنترنواالستفادة االستخدامة التقدم العلمي والتدريب على كيفية يلزم كل ذلك من متابع
ى ــــواإلشراف على عمل صفحة الجامعة اإللكترونية وتطويرها وإدخال الجامعة ومعلوماتها عل  

Internetبطريقة تفاعلية .  
ــة     . 3 ــة المختلف ــة والمالي ــال اإلداري ــة األعم ــبة كاف ــال حوس ــي مج ــط ف ــع خط وض

علـى تنفيـذها مـن خـالل تطـوير أنظمـة محوسـبة حـسب مـا تقتـضيه حاجـة                      واإلشراف  
  .الجامعة، وكذلك صيانة األنظمة الموجودة وتطويرها

ــة،     . 4 ــرامج األكاديمي ــة، الب ــوظفين، الطلب ــشمل الم ــة ي ــات للجامع ــك معلوم ــشاء بن إن
  .الخطط الدراسية، والمناهج والمقررات وغيرها

  :ألكاديمية بما فيهاوضع الخطط في مجال حوسبة الشؤون ا. 5
  . الحاسوب في إدارة العملية التعليميةاستخدام. أ 
 الحاسوب في التعليم والتعلم الذاتي من خالل نشر المحاضرات والمواد التعليميـة علـى               استخدام. ب  

  .اإلنترنتموقع الجامعة على 
  .وإدخالها في العملية التعليميةMultimedia DBMS  استخدام. ج 

 لمساعدة الطلبة الغير قادرين مـن الوصـول إلـى    Virtual Classطوير وتطبيق فكرة إنشاء وت. هـ
  .الجامعة
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 السكرتیر
 

  )5.1(شكل 
   جامعة األزهر–المخطط اإلداري لوحدة تكنولوجيا المعلومات 

ــراء    .6 ــه إج ــى عاتق ــذ عل ــل يأخ ــل ومتكام ــيانة متنق ــق ص ــشاء فري ــى إن ــراف عل اإلش
 اســتخدامعمليــات الــصيانة الفنيــة بكافــة أشــكالها لجميــع مراكــز الجامعــة عوضــاً عــن  

  .كلف أضعافاً كثيرةالشركات والمؤسسات الخارجية والتي ت
إنــشاء بنــك معلومــات لألبحــاث فــي الجامعــة بحيــث يكــون متاحــاً لكافــة الجامعــات  .7

  .والمؤسسات في فلسطين وربطها مع مراكز معلومات أخرى في فلسطين والعالم
ــة الم   .8 ــة الجامع ــب لمكتب ــي محوس ــام مكتب ــيس نظ ــع  رتأس ــى موق ــشره عل ــة ون كزي

  .اإلنترنتالجامعة على 
ــسهيل ع .9 ــث  ت ــات البح ــتخدامملي ــة  باس ــوب الداخلي ــبكة الحاس ــصال ش ــع واالت  م

ــا  ــا فيه ــة بم ــة والخارجي ــشبكات العالمي ــب واالشــتراك، Internetال ــالت والكت  فــي المج
ــة    ــستوى الجامع ــى م ــاحثين عل ــة الب ــالم لخدم ــستوى الع ــى م ــات عل ــدوريات والمكتب وال

ــا   ــات العلي ــة الدراس ــشاريع وطلب ــة الم ــستوى طلب ــى م ــة ا . وعل ــور مواكب ــدم والتط لتق
ــور     ــذا التط ــع ه ــية م ــة متماش ــى الجامع ــاء عل ــسارع واإلبق ــوجي المت ــي والتكنول العلم

  . أحدث التكنولوجيا المتغيرة في خدمة الجامعة وأهدافهاواستخدام
ــي    .10 ــاملين ف ــدريب الع ــه ت ــصص مهمت ــدريب متخ ــق ت ــشكيل فري ــى ت ــراف عل اإلش

ــاالت الحوا  ــي مج ــي ف ــع المحل ــة والمجتم ــيب الجامعــة والطلب ــتخدامهاس ــات واس  والبرمجي
ــا   ــل معه ــرق التعام ــتخدامهاوط ــرة   واس ــستمر ودائ ــيم الم ــرة التعل ــع دائ ــسيق م  وبالتن

  .العالقات العامة
  
  

  المعلومات تكنولوجيا لوحدة اإلدارية الهيكلية
  :تعمل وحدة تكنولوجيا المعلومات من خالل المخطط اإلداري التالي

  
  
  
  
  

 
   

 
  

رئیس وحدة تكنولوجیا 
  المعلومات
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Source: http://www.alazhar-gaza.edu/,12/5/2005 

  

قسم البرمجة   قسم اإلنترنت  قسم التدریب
  وتحلیل النظم

http://www.alazhar-gaza.edu/
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  عمل وحدة تكنولوجيا المعلومات
 إداريـة    إن العمل على إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى الجامعة يترتب عليه اعتبارات عديدة مادية            

ومن هنـا فـإن   . ت في تطور مستمر وسريعوخطط مستقبلية وال سيما أن مجال تكنولوجيا المعلوما       
على وحدة تكنولوجيا المعلومات دوراً رئيسيا في اإلشراف على استخدام مختبرات الحاسوب ومتابعة             

والتي تـم إنـشاؤها بتمويـل مـع     . صيانتها وتطويرها وربطها من خالل الشبكة المركزية للجامعة       
  .اليونسكو بأحدث المواصفات

ن ــة بمختلف التخصصات تتطلب وجود مختبرات مجهزة بعدد كاف م حيث أن كليات الجامع-1
األجهزة لتدريب الطلبة على استخدام الحاسوب من خالل مقررات الحاسوب في كليات الجامعة، فإن 

ل ـــبإدارة وحدة تكنولوجيا المعلومات يمكن القيام بالتنسيق مع الكليات المختلفة في بداية كل فص
  .م المختبرات بما يتناسب ومتطلبات كل كليةلتخصيص مواعيد استخدا

  
 توفير الوقت المناسب لدائرة التعليم المستمر لعقد دورات تدريبية في مجال الحاسوب وترشيح  -2

  .مدربين لإلشراف على الدورات
 اإلشراف على صيانة األجهزة المتواجدة في كافة مختبرات الحاسوب بالجامعة من خالل قسم  -3

  .ة تكنولوجيا المعلوماتالصيانة لوحد
 تحديد مواصفات البرامج المحوسبة لتتالءم مع بعضها البعض عند ترابط جميع دوائر الجامعة -4

  .من خالل الشبكة المركزية
 توفير خدمة اإلنترنت من خالل اشتراك واحد لكل الجامعة يعمل عليه كافة المختبرات والمراكز -5

  .خالل شبكة
  

  ةــقسم الصيان
  -: القسم عدداً من فنيي الصيانة يناط بهم الوظائف التاليةيضم هذا

  . اإلشراف الكامل من الناحية الفنية على كافة األجهزة والمعدات الموجودة في الجامعة ككل-1
  . وضع المواصفات الفنية الحتياجات الجامعة فيما يتعلق بمعدات الحاسوب وملحقاته-2
  .من خالل برنامج محوسب يتيح تتبع كل جهاز في الجامعة حصر األجهزة الموجودة في الجامعة -3
 توفير جميع المواد المستهلكة الالزمة الستمرارية عمل األجهزة من خالل إعداد قوائم بـالمطلوب               -4

  .وتقديمها لدائرة المشتريات
 الحرص على متابعة تطوير جميع أجهزة الجامعة بطريقة تقنية مدروسة لتتماشـى مـع التطـور                 -5

يع في تكنولوجيا الحاسوب واختيار الوقت المناسب حتى ال يكلف الجامعة أعبـاء ماليـة غيـر                 السر
  .ضرورية
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  ةــم البرمجـقس
الل ـيضم هذا القسم عدداً من متخصصي البرمجة ويمكن أن يضم طاقم يعمل بعقد مؤقت أو من خ

  -:تكليف حسب المشروع يناط بهم الوظائف التالية
 العمل لكل عمادة ودائرة ثم اعتماد تحليل النظام من قبل وحـدة تكنولوجيـا              دراسة وتحليل بيانات   -1

  .المعلومات
  . إنتاج وتصميم برامج لحوسبة دوائر الجامعة واالستغناء عن شراء برامج من الخارج-2
 متابعة تدريب المستخدمين على البرنامج المعدة وتطويرها حسب تطور األنظمة اإلدارية واللوائح             -3

  . تفرضها سياسة الجامعةالتييمية واألنظمة المالية األكاد
  

  قسم التدريب وخدمات اإلنترنت
ى ـيناط بهذا القسم مسؤولية تدريب العاملين على استخدام تكنولوجيا المعلومات وكذلك اإلشراف عل

  .تقديم خدمات اإلنترنت وتحديث الصفحة بصورة دورية
وب بما يخدم التطور الوظيفي التقنـي المقبلـة عليـه           تدريب موظفي الجامعة على استخدام الحاس      -1

الجامعة من خالل عقد الدورات المجانية لموظفي الجامعة بدأ بفنيي المختبـرات وطـاقم الـسكرتارية          
والمحاضرين والمعيدين ومدراء الدوائر ورؤساء األقسام وموظفي الدائرة المالية والقبـول والتـسجيل     

  .حسب احتياجه في موقع عملهوالعاملين في المكتبة وذلك كل 
   .اإلشراف على تحديث صفحة اإلنترنت والبريد اإللكتروني -2
   

  الجامعة في المعلومات تكنولوجيا وحدة إنجازات
يمكن تلخيص التطور الذي شهده مجال تكنولوجيا المعلومات في جامعة األزهر خالل السنة الماضـية               

  .يات والتقنيات والناحية الثانية تتعلق بالبرمجيات واإلنترنتمن ناحيتين الناحية األولى تتعلق باإلمكان
  والتقنيات اإلمكانيات :أوالً 

 جهاز حاسوب موزعة على العديد من الكليـات والـدوائر           600يتواجد في جامعة األزهر ما يقارب       
مل مـن   بعضها يعاألداء عالي من ىاإلدارية، وقد تم تطوير جميع هذه األجهزة لتكون كلها على مستو  

خالل شبكة محلية، مثل مختبرات كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وعمـادة القبـول والتـسجيل               
) 5.4(رقم   التالي الجدول، و والدائرة المالية ومختبرات كلية الدراسات المتوسطة وعمادة شؤون الطلبة        

  . الجامعة في األجهزة لتوزيع وضحي
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  )5.4(جدول رقم 
   األزهرمعةجا في األجهزة توزيع

  
 مالحظات عدد األجهزة الدوائر/ الكليات  م  

 4أجهزة من نوع بنتيوم   جهاز180 كلية الدراسات المتوسطة 1

 3أجهزة متطورة بنتيوم   جهاز200 كلية العلوم قسم الحاسوب 2

 3أجهزة متطورة بنتيوم   جهاز58 كلية الحقوق 3

 1أجهزة متطورة من بنتيوم   جهاز15 ابكلية اآلد 4

 3أجهزة متطورة من بنتيوم   جهاز30 مختبر اإلنترنت 5

 4-3أجهزة متطورة من بنتيوم   جهاز100 اإلدارة 6

  
Source: http://www.alazhar-gaza.edu/, 9/5/2005 

  
 الضوئية وتتولى وحـدة     األليافلوجيا  وقد تم توصيل الشبكات المحلية بشبكة مركزية تعتمد على تكنو          

   عليها للوصول إلى الهدف المنشود منهااإلشرافتكنولوجيا المعلومات 
  
  واإلنترنت المستخدمة البرمجيات :ثانياً 

كذلك فإن العديد من األعمال اإلدارية بالجامعة قد أصبحت تعمل من خالل برامج محوسبة تهدف إلـى             
  . للحصول على التقارير واإلحصائيات المختلفةتقديم خدماتها في حدود الدائرة

  
  بالجامعة اإلدارية األعمال في المستخدمةنظم المعلومات اإلدارية  

 حسب الكليات التي    بالجامعة اإلدارية األعمال في المستخدمة لبرامجا )5.5(رقم   التالي الجدوليوضح  
  .تعمل عليه والبرامج المستخدمة والجهة التي قامت بتنفيذه

  
 وافتتـاح   باإلنترنـت أما على صعيد توفير خدمات اإلنترنت فقد تم بناء شبكة لربط عمادات الكليات                

 كما تم نشر     .مختبر متخصص للطلبة والمحاضرين لتوفير خدمة اإلنترنت للجميع وفق شروط محددة          
  .بيانات الطلبة في عمادة القبول والتسجيل على شبكة اإلنترنت

http://www.alazhar-gaza.edu/
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  )5.5(جدول رقم 
   أنظمة المعلومات اإلدارية في جامعة األزهرتوزيع

  
 المنفذة الجهة المستخدمة البرامج الدوائر / الكليات م 
 شركة التقنيات الحديثة Oracleبرنامج جديد  عمادة القبول والتسجيل 1
 المبرمج ناصر وشاح Visual basicبرنامج  الدائرة المالية 2
 وحدة تكنولوجيا المعلومات Visual basicبرنامج  دائرة شؤون الموظفين 3
 وحدة تكنولوجيا المعلومات Oracleبرنامج جديد  عمادة المكتبة 4
 وحدة تكنولوجيا المعلومات Oracleبرنامج جديد  عمادة شؤون الطلبة 5
 وحدة تكنولوجيا المعلومات Oracleبرنامج  مركز تحليل األدوية 6
 وحدة تكنولوجيا المعلومات Oracleبرنامج  دائرة اللوازم والمخازن 7
 وحدة تكنولوجيا المعلومات ASP وOracleبرنامج  برنامج الخدمة اإللكترونية للطلبة على االنترنت 8
 وحدة تكنولوجيا المعلومات Oracleبرنامج  برنامج القبول والتسجيل لكلية الدراسات المتوسطة 9

 وحدة تكنولوجيا المعلومات Visual basicبرنامج  رنامج األرشفة اإللكترونية لدائرة شؤون الموظفينب 10
 وحدة تكنولوجيا المعلومات Visual basicبرنامج  برنامج بطاقات الطالب الجامعية 11

 وحدة تكنولوجيا المعلومات Oracleبرنامج  برنامج متابعة أجهزة الحاسوب والصيانة لألجهزة 12
Source: http://www.alazhar-gaza.edu/ , 9/5/2005 

  
  والتقارير الدراسات :ثالثاً 

تقوم وحدة تكنولوجيا المعلومات بعملها من خالل تقديم الدراسات إلى رئاسة الجامعـة وتـشكل هـذه                 
  :سات نذكرالدراسات آليات العمل التي ترتئيها الوحدة لحوسبة العمل اإلداري وتكامله ومن هذه الدرا

  .دراسة حول حوسبة المكتبة المركزية للجامعة   .1
  .دراسة حول استراتيجية عمل وحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة   .2
  .دراسة حول تكامل عمل عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة والدائرة المالية   .3
  .ندراسة حول حوسبة دائرة المشتريات ودائرة المخاز   .4
  .دراسة حول الشبكة المركزية للجامعة   .5
  .دراسة لتطوير أجهزة الحاسوب في الجامعة   .6
إعداد الدراسات الخاصة بالمواصفات الفنية لألجهزة المطلوبة للجامعة لشرائها عبـر دائـرة            .7

  .المشتريات
  .عمل التقارير الفنية الخاصة بلجنة البت للمساعدة في ترسية العطاءات  .8
  .كتابة التقارير الفنية الخاصة باستالم األجهزة من الشركات الموردة التي يرسو عليها العطاء  .9

http://www.alazhar-gaza.edu/
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  :جامعة القدس المفتوحة: ثالثا

  )2005-3-5الكیالي، .  ومقابلة م http://www.qou.edu(  :مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  :مقدمــة

مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جامعة القدس المفتوحة، ويعتبر أحد مراكز الجامعة     
ا ـويتبع رئاسة الجامعة ويهدف إلى تزويد كافة فروع الجامعة بالخدمات الالزمة في مجال تكنولوجي

ة ـإلدارية، اإلنتاجية، األكاديميالمعلومات واالتصاالت، كما يهدف إلى حوسبة كافة األعمال المالية، ا
وتعزيز بيئة التعليم اإللكتروني وربط كافة فروع الجامعة بشبكة مركزية موحدة وغيرها من الخدمات 

  .ذات العالقة
  

  :زــأهداف المرك
ات ـــيهدف المركز إلى توفير جميع الخدمات الالزمة والبنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلوم

 : الجامعة والعمل على تطويرها باستمرار من خاللواالتصاالت في

   .الدراسية والمراكز توفير بنية تحتية لشبكة الحاسوب واإلنترنت والتي تخدم المناطق التعليمية .1
أعمالهم من خالل  توفير بنية تحتية برمجية لمساعدة اإلداريين واألكاديميين والطالب في أداء .2

ي ــواإلنتاجية واألكاديمية ف ة جميع األعمال اإلداريةإنشاء أنظمة برمجية وتطويرها وحوسب
  .الجامعة

  .دعم وتعزيز بيئة التعليم اإللكتروني في الجامعة .3

واإلفادة منها في  تطوير العاملين في الجامعة وتدريبهم بشكل متواصل على استخدام التكنولوجيا .4
  .أداء أعمالهم ومهامهم

إعداد   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خاللخدمة المجتمع المحلي وتطويره في مجال .5
التعليم  الخطط التدريبية وعقد الدورات وتقديم الخدمات واالستشارات بالتنسيق مع مركز

  .المستمر

[ 

 :مهام ونشاطات المركز

  

http://www.qou.edu
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  :من أجل تحقيق األهداف أعاله، سوف يعمل المركز على

ذ، ــبالتنفي إنشاء شبكة في كل منطقة تعليمية وكل مركز دراسي ابتداء بالتخطيط، مروراً .1
النهاية شبكة مركزية  وانتهاء باإلشراف عليها فنياً وربط هذه الشبكات معاً بحيث تشكل في

  .لى مستوى الجامعةمتكاملة ع

 Self النهاية العمل على تقديم خدمة اإلنترنت للجامعة كاملةً بجميع فروعها بحيث تشكل في .2

Domain  للجامعة وأن تصبح الجامعة مزودة لخدمة اإلنترنت (Service Provider) 

ة وطالبها والتعليمي مستقلة بذاتها، تقدم خدمة اإلنترنت والبريد اإللكتروني لكوادرها اإلدارية
دام ــعلى كيفية االستخ والمجتمع المحلي وما يلزم ذلك من متابعة التقدم العلمي والتدريب

ة ـالجامعة اإللكتروني واالستفادة من اإلنترنت، باإلضافة إلى اإلشراف على تصميم صفحة
وكذلك النشاطات التي  وتطويرها ونشر المعلومات الهامة عن أهداف جامعة القدس المفتوحة

 . .Internet الـ تقوم بها والخدمات التي تقدمها إليصال صوتها إلى العالم على

تنفيذها  وضع خطط في مجال حوسبة كافة األعمال اإلدارية والمالية المختلفة واإلشراف على .3
  .تطوير أنظمة محوسبة حسب ما تقتضيه حاجة الجامعةصيانة األنظمة الحالية ومن خالل 

الدراسية،  الموظفين، والطلبة، والبرامج األكاديمية، والخطط: جامعةإنشاء بنك معلومات لل .4
  .والمناهج والمقررات

  :وضع الخطط في مجال حوسبة الشؤون األكاديمية بما فيها .5

  .استخدام الحاسوب في إدارة العملية التعليمية •

  .استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم الذاتي •

  .لها واستخدامهاوإدخا Multimedia DBMS استخدام •

  .استخدام الحاسوب في إدارة عمليات التدريب •

  .Virtual Class إنشاء وتطوير وتطبيق فكرة •

والمؤسسات في  إنشاء بنك معلومات لألبحاث في الجامعة بحيث يكون متاحاً لكافة الجامعات .6
  .فلسطين وربطها مع مراكز معلومات أخرى في فلسطين والعالم

 ةـي وإنتاج برمجيات تعليميـر اإللكترونـة والنشـل الطباعـ ويشمرـاج والتطويـاإلنت .7
(Courseware)  والوسائط المتعددة.  

الجامعات  تأسيس نظام فهرسة إلكترونية محوسب لمكتبة جامعة القدس المفتوحة وربطها مع .8
  .الوطنية والعالمية

دام ـباستخ البحثيعمل المركز على تسهيل علميات  ،(R & D) في مجال البحث والتطوير .9
 ،Internet الـ شبكة الحاسوب الداخلية واالتصال مع الشبكات العالمية والخارجية بما فيها
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ن ـلخدمة الباحثي واالشتراك في المجالت والكتب والدوريات والمكتبات على مستوى العالم
ي ــلباإلضافة إ على مستوى الجامعة وعلى مستوى طلبة المشاريع وطلبة الدراسات العليا

الجامعة متماشية مع هذا  مواكبة التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي المتسارع واإلبقاء على
  .وأهدافها التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة الجامعة

الصيانة  اإلشراف على إنشاء فريق صيانة متنقل ومتكامل يأخذ على عاتقه إجراء عمليات .10
االستعانة بالشركات  ميع مراكز الجامعة ومناطقها التعليمية عوضاً عنالفنية بكافة أشكالها لج

  .والمؤسسات الخارجية والتي تكلف أضعافاً كثيرة

 اإلشراف على تشكيل فريق تدريب متخصص مهمته تدريب العاملين في الجامعة والطلبة .11

 وذلكوالمجتمع المحلي في مجال استخدام الحواسيب والبرمجيات وطرق التعامل معها 

  .بالتعاون والتنسيق مع مراكز ودوائر الجامعة المختلفة، كمركز التعليم المستمر

التكنولوجية  للجهات المانحة تهدف إلى انتشار وتطوير البنى (Proposals) إعداد دراسات .12
  .واألنظمة البرمجية في الجامعة

  
  :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالهيكل التنظيمي لمركز 

  :ركز المدير ويضم المركز أربعة أقسام هييدير الم .1

  .قسم الشبكات والدعم الفني .1

  .قسم هندسة البرمجيات .2

  .قسم التدريب والخدمات .3

  ).الملتميديا(قسم الوسائط المتعددة  .4

  :التوضيحي التالي يبين الهيكل التنظيمي للمركز) 5.2(الشكل رقم 

  )5.2(شكل رقم 

 في جامعة القدس المفتوحة المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا مركزلالهيكل التنظيمي 
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Source: http://www.qou.edu, 11/5/2005 

  :مجلس المركز .2

  :لس المركز بالمهام اآلتيةيقوم مج  §

  .رسم السياسة العامة للمركز .1

  .متابعة خطط المركز وتوجيهها بما يتناسب مع سياسة الجامعة .2

  .العمل على تطوير المركز والعاملين فيه .3

  :يضم مجلس المركز في عضويته §

  رئيساً للمجلس رئيس الجامعة .1

  قرراًعضواً وم واالتصاالتمدير مركز تكنولوجيا المعلومات  .2

  عضواً مدير برنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية .3

  عضواً مدير دائرة التخطيط .4

  عضواً مدير مركز اإلنتاج الفني والوسائط التعليمية المساندة .5

  :يقوم مدير المركز بالمهام باآلتية :مهام مدير المركز .3

  .إدارة شؤون المركز الفنية واإلدارية والمالية -أ

ستراتيجية واضحة ووضع خطة سنوية للمركز بأقسامه المختلفة فيما وضع ورسم إ -ب
  .بنظم المعلومات وقواعد البيانات والشبكات واألجهزة المستخدمة في المركز يتعلق

  .تحديد الجهاز الوظيفي واختيار الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف في المركز -ت

 زم وبرمجيات للمركز وشبكة الجامعةتحديد المتطلبات الفنية من أجهزة وشبكات ولوا -ث

  .بما فيها المناطق التعليمية والمراكز الدراسية ومختبراتها

http://www.qou.edu
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  .دراسة وتنسيق األمور المتعلقة بالحواسيب على مستوى الجامعة -ح

  .وضع الخطط لجميع األقسام واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها -ج

ذوي  وتجهيز المركز والجامعة بالتنسيق معدارة وتنفيذ جميع العقود المتعلقة بمعدات  -خ
  .العالقة في الجامعة

  .توجيه برامج البحث والدراسة والدورات التدريبية والصيانة لألجهزة والبرمجيات -د

  .إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز -هـ

 تحضير التقارير الدورية والتقرير السنوي عن أعمال وإنجازات ونشاطات المركز -و

  .وتقديمها لرئيس الجامعة

لتطوير المركز والحصول على المشاريع الخارجية،  (Proposals) إعداد دراسات -ر
  .هذه المشاريع وإدارة

  .القيام بأي مسؤوليات أو صالحيات أخرى يكلف بها بموجب تعليمات رئيس الجامعة -ز

  :قوانين عامة .4

  .ئيس الجامعةالمركز وحدة إدارية تابعة للجامعة ويتبع لر -1

 ةــيمارس المركز المهام واألعمال التي يحددها مجلس المركز ويقرها مجلس الجامع -2        
  .وبتنسيب من رئيس الجامعة

 ق في المركز األحكام المالية واإلدارية المعمول بها في الجامعة إلى حين صدورـتطب -3        

  .تعليمات تنفيذية أخرى

  :إيرادات المركز منتتكون  -4         

I. المبلغ المخصص من ميزانية الجامعة للمركز.  

II.  التدريبية اإليرادات الناتجة عن تقديم الخدمات واالستشارات والدراسات والدورات.  

III.  الجامعة التبرعات والهبات وأية عائدات أخرى تتفق وأهداف المركز وبموافقة رئاسة.  
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IV. الخدمات واالستشارات والدراسات: 

 إذا طلب من المركز تقديم خدمات فنية أو استشارات لجهات خارج الجامعة فيمكن            

  :تكليف الفئات التالية بذلك

  .الموظفين المعينين في المركز .1

  .المشرفين األكاديميين والفنيين في الجامعة .2

  .أية كفاءات أو خبرات من خارج الجامعة ذات عالقة .3

V.  من غير موظفي–ارات والخدمات الفنية والدراسات تصرف للمكلفين بتقديم االستش  

   . مكافآت مالية مقابل عملهم ضمن آلية مالية واضحة لهذه المكافآت-المركز 

VI . رئيس الجامعة ومجلس المركز مسؤوالن عن تنفيذ هذه القوانين.  

    
  
  

  :جامعة األقصى: رابعاً
  http://www.alaqsa.edu.ps/comp-center/main.htm( :مركز الحاسوب في جامعة األقصى

  )2005-3-6 ومقابلة  شرف، 
  

  :مقدمــة
نظراً للتطور الحادث في مجال تكنولوجيا المعلومات فإن جامعة األقصى عملـت علـى اسـتحداث                

بدالً من وحدة البرمجـة وقـسم الـصيانة لتوظيـف تكنولوجيـا             )2002(مركز الحاسوب في عام     
ر في كافة المجاالت العلمية واألكاديمية في جامعة األقصى والناجمـة      المعلومات لدعم ومواكبة التطو   

  . عن تزايد إعداد الطالب وافتتاح تخصصات جديدة
  

  الخطة المستقبلية
  العمل على تطوير تكنولوجيا المعلومات في الجامعة .1
  عبر االنترنتE-Learningالعمل على استخدام  .2

  
 أقسام المركز

http://www.alaqsa.edu.ps/comp-center/main.htm
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 أقسام رئيسية تعمل على رفع مستوى تكنولوجيا المعلومات يتكون مركز الحاسوب من ثالث
في الجامعة وتقديم الخدمات المفيدة للطالب والعاملين في الجامعة، ولتيسير العمل اإلداري بما يتناسب 

  .مع التطور الحادث في شتى المجاالت في الجامعة
  :  قسم أنظمة المعلومات    -1

  .ظمة المحوسبة لخدمة المهام المطلوبة في الجامعةوالهدف منه دراسة وتحليل وبناء األن
  
   قسم الدعم الفني والمتابعة    -2

والهدف منه متابعة الجوانب الفنية لضمان حسن سير العمل على شبكة المعلومات وتقديم 
  .المساعدة للعاملين في الجامعة في كيفية استغالل شبكة المعلومات في الجامعة بشكل صحيح

  
  كات واالنترنتقسم الشب    -3

  بناء وتطوير شبكة المعلومات في الجامعة وتقديم أفضل خدمات االنترنت للعاملين والطالب
  

  :إنجازات المركز بما فيها أنظمة المعلومات 
  بناء شبكة اتصال ومعلومات مرتبطة بين افرع الجامعة الثالث   -1

  : بناء أنظمة معلومات للجامعة خاصة بما يلي    -2
  ام القبول والتسجيل الخاص بالطلبة من خالل الشبكة الداخلية ومن خالل االنترنت نظ  -أ

 النظام المالي الخاص بمعامالت الطالب والعمل على إتمـام النظـام كـي يـشمل جميـع                   -ب
  المعامالت المالية الخاصة بالجامعة

   نظام الشئون اإلدارية - ج
   نظام شئون الطالب -د

   نظام شئون الموظفين -هـ
   المكتبة الجامعية خالل الشبكة الداخلية ومن خالل االنترنت -و
   خدمات خاصة بالمحاضرين  -ز

  ) المكتبة– العاملين –الطالب ( بناء نظام إلصدار البطاقات الممغنطة لكل من    -3
 إنشاء وتطوير معامل الحاسوب في الجامعة لتنسجم مع المقـررات الدراسـية فـي الخطـط         -4

  .ةاألكاديمي
   Video Conference إنشاء وتجهيز قاعة    -5
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  .الجامعة للعاملين في اإللكتروني خدمة البريد وتقديم اإللكتروني تصميم موقع الجامعة    -6
  .اإلنترنت مجانية للطالب لتوفير خدمة التسجيل اآللي عبر إنترنت تجهيز معامل خدمة    -7
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  الفصل السادس
  منهجية الدراسة

  
  :ويتضمــن

  
  منهــج الدراســــــــــــــة -1
  مجتمـع الدراســــــــــــــة -2
 عينـــة الدراســـــــــــــة -3

 أداة الدراسة الرئيسيــــــــــــة -4

 خطوات إجراء الدراســـــــــــة -5

 توزيع وجمع اإلستبانـــــــــــة -6
  النتائــــــجتفريغ اإلستبـانة وتفسير -7

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -8
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  :مقدمــة
يتناول هذا الفصل الوصف التفصيلي لمنهجية الدراسة واإلجراءات التي اتبعها الباحث لتنفيذ 
بحثه، حيث يتضمن منهج الدراسة، ومجتمعها ومفرداتها والعينة واألداة التي استخدمت والخطوات 

قة توزيع وجمع االستبانة وتفريغها وتفسير النتائج واألساليب اإلحصائية المستخدمة التي اتبعت وطري
في الدراسة، وذلك للتعرف على دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية في 

  . الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
  
  :أساليب الدراسة: أوال

 نظم المعلومات اإلداريـة فـي صـنع القـرارات           حيث أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم دور         
اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وفي ضوء تحديد مشكلة الدراسة فقد اتبـع الباحـث                 
المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على استطالع الرأي من خالل دراسة الظاهرة كمـا هـي فـي          

منهج الكمي لدراسة وتحليل البيانات مثل المعدالت والنسب        الواقع، و وصفها بدقة، كما تم االستعانة بال       
  :المئوية واالختبارات اإلحصائية، وقد استخدمت الدراسة مصدرين أساسيين للبيانات كما يلي

 :مصادر ثانوية -1

  :لجأ الباحث إلى مصادر البيانات الثانوية لمعالجة اإلطار النظري للدراسة وذلك من خالل
  .ة واألجنبيةالكتب والمراجع العربي -
 .األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع نظم المعلومات اإلدارية -

 .الدوريات والمقاالت والتقارير الصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية -

 .القوانين واألنظمة المحلية التي تخص الجامعات في فلسطين -

  
  

  :مصادر أولية -2
  :متمثلــة في

حث كأداة رئيسية للبحـث، حيـث وزعـت علـى مختلـف           اإلستبانة التي أعدها البا    -
  .المستويات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
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  :مجتمع الدراسة: ثانيا
لقد شمل مجتمع الدراسة جميع العاملين اإلداريين واألكاديميين متخذي القرارات في الجامعات              

وقد بلغ عـدد الجامعـات أربـع        . رية المختلفة الفلسطينية في قطاع غزة ممن يحملون المسميات اإلدا       
يبـين عـدد اإلداريـين بمختلـف المـسميات      ) 6.1(جامعات بفروعها المختلفة، والجدول التالي رقم    

حيث بلـغ العـدد     ). 6.1انظر الجدول التالي رقم     () إداري/عميد، مدير، رئيس قسم، رئيس شعبة     (اإلدارية
  . فردا577ًاإلجمالي لمفردات الدراسة 

  )6.1(لجدو
  توزيع مجتمع الدراسة على الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

رئیس  مدیر عمید الجامـعـــــــــــــــــــــــــة م
 قسم

رئیس 
 إداري/شعبة

 المجموع

 240 195 12 16 17 الجامعة اإلسالمیة 1
 143  85  23  20 15  جامعة األزھر  2
 82  45  19  8 10  جامعة األقصى  3
 112  99  4  7 2  جامعة القدس المفتوحة  4

 577 424 58 51 44 اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــــي
م؛ مقابلة مع أحد موظفي الشئون اإلدارية في 26/12/2004مقابلة مع أحد موظفي الشئون اإلدارية في الجامعة اإلسالمية في    : المصدر (

م؛ مقابلة مع أحد موظفي 28/12/2004ون اإلدارية في جامعة األقصى في م؛ مقابلة مع أحد موظفي الشئ27/12/2004جامعة األزهر في 
  ).م29/12/2004الشئون اإلدارية في جامعة القدس المفتوحة في 

  
  :عينة الدراسة:  ثالثاً
فردا موزعين على األربع جامعات في قطاع غزة، وقد تـم  ) 204(وتكونت عينة الدراسة من       

من أفراد مجتمع الدراسـة     % 35ئية طبقية، حيث مثلت العينة نسبة       اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوا    
  . فردا) 577(األصلي والبالغ 

رؤساء -، وعدد رؤساء األقسام   )18(، وعدد المدراء هو     )16(حيث بلغ عدد العمداء في عينة الدراسة        
  .يبين توزيع مجتمع وعينة الدراسة) 6.2(، والجدول التالي رقم )170(الشعب هو 

  )6.2(م جدول رق
  مجتمع وعينة الدراسة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

رئیس  رئیس قسم مدیر عمید المھنة/ المسمى الوظیفي 
 إداري/شعبة

 العدد 

 م
العدد  ـــــــــــــــــــــــــةالجامـعــــ

 الكلي
عدد 
 العینة

العدد 
 الكلي

عدد 
 العینة

العدد 
 الكلي

عدد 
 العینة

العدد 
 الكلي

عدد 
 العینة

العدد 
 الكلي

عدد 
 العینة

 84 240 68 195 4 12 6 16 6 17 الجامعة اإلسالمیة 
 50 143  30  85  8  23  7  20 5 15  جامعة األزھر  2
 30 82  16  45  7  19  3  8 4 10  جامعة األقصى  3
 40 112  35  99  2  4  2  7 1 2  جامعة القدس المفتوحة  4

 204 577 149 424 21 58 18 51 16 44 ــــــــــــــــــــــــــــــياإلجمال
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                           170  
  :أداة الدراسة الرئيسية: رابعاًً

في ضوء المراجعة الشاملة للدراسات النظرية والعملية السابقة التي تناولـت مواضـيع نظـم                 
المعلومات وعملية صنع القرارات، وبعد استطالع رأي عدد من المتخصـصين فـي هـذا المجـال                 

ارة بخبراتهم، استخدم الباحث اإلستبانة للحصول على البيانات األولية الالزمـة، وذلـك وفـق     واالستن
  :الخطوات التالية

  .تحديد األبعاد الرئيسية لإلستبانة -1
 .إعداد الفقرات لكل بعد -2

مراعاة أن تكون معظم األسئلة واضحة وذات نهايات مغلقة لسهولة وسرعة اإلجابـة عليهـا                -3
 .وسهولة تحليلها

 .اد اإلستبانة في صورتها األوليةإعد -4

 .تحكيم اإلستبانة واختبار صدقها -5

 ).1(إعداد اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق رقم  -6

 .توزيع اإلستبانة شخصيا على عينة البحث -7

 .جمع اإلستبانات وتحليلها -8

ستبانه وتوضـيح أي    مع مالحظة أنه تم توزيع اإلستبانة شخصيا على أفراد العينة وذلك لشرح اإل            
  .غموض فيها ومراعاة الجدية في اإلجابة عليها

  
  :خطوات إجراء الدراسة: خامساً
  :صدق اإلستبانة-1        
تم التأكد من صدق اإلستبانة ومدى تحقيقها ألهدافها عن طريق صـدق المحكمـين وصـدق                  
  .المقياس
  :صدق المحكمين •

اإلستبانة عليهم وكانوا عبارة عن ثالثة مـن        قام الباحث باالستعانة بستة محكمين وتم عرض        
األساتذة أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة المتخصصين في اإلدارة واإلحصاء وواحد مـن             
مركز نظم المعلومات بالجامعة، واثنين من خارج الجامعة من قسم التخطيط بـوزارة التعلـيم               

الباحث بتصميمها تقـيس فعـال مـا        وذلك من أجل التحقق من أن المقياس أو األداة التي قام            
صممت لقياسه، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعـديل               

  .وإضافة في ضوء مقترحاتهم، وقد أعيدت صياغة بعض العبارات بعد أن تم تدقيقها لغوياً
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  :صدق المقياس •

 فرداً من مجتمع الدراسة     25كونة من   لقد قام الباحث بتطبيق االستبيان على عينة استطالعية م        
  :للتأكد من صدق اإلستبانة، وتم توزيع اإلستبانة كاآلتي

 في جامعـة القـدس   4 في جامعة األقصى، 5 في جامعة األزهر، 7 في الجامعة اإلسالمية،   9
  .وبعد جمعها تم حساب صدق عبارات المقياس. المفتوحة

  
  :مقياس االتساق الداخلي لإلستبانة-2

قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للبعد وهو   
  .الرئيسي الذي تنتمي إليه

  
  المعدات المستخدمة في النظام/صدق االتساق الداخلي لمدى كفاءة المكونات المادية

حيث تم إيجاد المجموع الكلي لدرجات أفراد العينة االستطالعية على فقرات مدى كفاءة 
المعدات المستخدمة في النظام، ثم تم حساب معامل ارتباط كل فقره مع متوسط /ونات الماديةالمك

) سبيرمان(يبين معامالت االرتباط ) 6.3(الدرجة الكلية المحسوبة لهذا البعد، و الجدول التالي رقم 
  .بين درجة كل فقره من فقرات البعد ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعد

  )6.3(قم جدول ر
المعدات /مدى كفاءة المكونات الماديةبين درجة كل فقره من فقرات ) سبيرمان(معامالت االرتباط 

  . ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعدالمستخدمة في النظام

 المجـــــــــــــــــــــــــال الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 .624 ات اإلداري الحالي بشكل أساسي على الحاسوبيعتمد نظام المعلوم 9

 0.000  .713 المعدات المستخدمة حاليا تتناسب وطبيعة العمل، وتوفر القدرة الالزمة للتشغيل   10

 0.000  .644 تعتبر المعدات المستخدمة حاليا من أفضل وأحدث تكنولوجيا متوفرة في السوق  11

 0.000  .760 لمستخدمة مناسبة وتؤدي أغراض الحفظ بكفاءةالقدرة التخزينية لألجهزة ا  12

 0.000  .684 تتميز المعدات المستخدمة بالمرونة الكافية بحيث يمكن تعديل استخدامها  13

كافية وتساعدك في عمليات ) إلخ......لوحة المفاتيح، الفأرة،(تعتبر وحدات اإلدخال  14
 اإلدخال بكفاءة

599.  0.000 

كافية وتساعدك في عمليات ) إلخ... الشاشة،الطابعة، ( اإلخراجتعتبر وحدات  15
 اإلخراج بكفاءة

401.  0.000 
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   .0.01معدل االرتباط دال إحصائيا بمستوى دالله إحصائية ** 
يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط تعتبر معامل صدق مقبول يؤكد على صـدق االتـساق            

  .الداخلي لهذا البعد
  

  اخلي لمدى كفاءة االتصاالت وقواعد البيانات المستخدمة في النظامصدق االتساق الد
اتبع الباحث نفس اآللية حيث قام بإيجاد المجموع الكلي لدرجات أفراد العينة االستطالعية على فقرات 
مدى كفاءة االتصاالت وقواعد البيانات المستخدمة في النظام، ثم تم حساب معامل ارتباط كل فقره مع 

يبين معامالت االرتباط ) 6.4(درجة الكلية المحسوبة لهذا البعد، و الجدول التالي رقم متوسط ال
  .بين درجة كل فقره من فقرات البعد ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعد) سبيرمان(

  
  )6.4(جدول رقم 

واعد البيانات مدى كفاءة االتصاالت وقبين درجة كل فقره من فقرات ) سبيرمان(معامالت االرتباط 
  . ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعدالمستخدمة في النظام

 الداللة المعامل  المجـــــــــــــــــــــــــال الرقم
يستخدم النظام الحالي لتبادل ونقل المعلومات شبكة اتصال محوسبة محلية مرتبطة بجميع  16

 .الدوائر واألقسام في الجامعة
801. 0.000 

 0.000  .758 .يستخدم النظام الحالي لتبادل ونقل المعلومات شبكة اتصال محوسبة مرتبطة بجميع أفرع الجامعة  17

 0.000  .715 هناك نظام حماية محكم لقاعدة البيانات بحيث تمنع الغير مخولين الدخول للنظام  18

 التخزين واالسترجاع واإلضافة والتعديل تتميز إدارة وتشغيل قواعد البيانات بالقدرة الفائقة على  19
 والحذف والعرض والطباعة

823.  0.000 

 0.000  .758  يتم االستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في الحصول على المعلومات  20

 0.000  .758 تراعي قواعد البيانات المستخدمة في النظام عدم تكرار البيانات المخزنة  21

 0.000  .734 دمة تساعد في التعرف على المشكلةقواعد البيانات المستخ  22

  0.000  774 قواعد البيانات المستخدمة تساعد في إيجاد الحلول  23

   .0.01معدل االرتباط دال إحصائيا بمستوى دالله إحصائية ** 
  

يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط تعتبر معامل صدق مقبول يؤكد على صـدق االتـساق            
  .بعدالداخلي لهذا ال
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  صدق االتساق الداخلي لمدى كفاءة البرمجيات المستخدمة في النظام
اتبع الباحث نفس اآللية حيث قام بإيجاد المجموع الكلي لدرجات أفراد العينة االستطالعية على فقرات 
مدى كفاءة البرمجيات المستخدمة في النظام، ثم تم حساب معامل ارتباط كل فقره مع متوسط الدرجة 

بين درجة ) سبيرمان(يبين معامالت االرتباط ) 6.5(ة المحسوبة لهذا البعد، و الجدول التالي رقم الكلي
  .كل فقره من فقرات البعد ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعد

  )6.5(جدول رقم 
مدى كفاءة البرمجيات المستخدمة في بين درجة كل فقره من فقرات ) سبيرمان(معامالت االرتباط 

  . ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعدالنظام

 المجـــــــــــــــــــــــــال الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 .615 تتميز البرامج المستخدمة بتمكين أكثر من مستفيد باالتصال معا في وقت واحد 24

 0.000  .815 معلومات بين مستخدمي النظامتمكن البرامج المستخدمة من التبادل المرن لل  25

تستطيع البرامج المستخدمة عمل تحليل وتبويب وتلخيص للبيانات واستخراج   26
 المعلومات

752.  0.000 

تساعد البرمجيات المستخدمة فى التقليل من استخدام الورق في المراسالت بين   27
  الدوائر واألقسام المختلفة في الجامعة

698.  0.000 

 0.000  .721  تمكنك البرمجيات المستخدمة من استخدام البريد اإللكتروني  28

 0.000  .862 المستخدمة تضاهي أحدث البرامج المستخدمة) األنظمة(تشعر بأن البرامج   29

 0.000  .810 يصنف نظام المعلومات اإلدارية المحوسب الحالي حسب رأيك بأنه نظام ممتاز  30

   .0.01ستوى دالله إحصاءيه معدل االرتباط دال إحصائيا بم** 
  

يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط تعتبر معامل صدق مقبول يؤكد على صـدق االتـساق            
  .الداخلي لهذا البعد
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   للمستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات في الجامعة صدق االتساق الداخلي
لدرجات أفراد العينة االستطالعية على فقرات اتبع الباحث نفس اآللية حيث قام بإيجاد المجموع الكلي 

، ثم تم حساب معامل ارتباط كل فقره مع للمستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات في الجامعة تأثير 
يبين معامالت االرتباط ) 6.6(متوسط الدرجة الكلية المحسوبة لهذا البعد، و الجدول التالي رقم 

  .ات البعد ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعدبين درجة كل فقره من فقر) سبيرمان(
  )6.6(جدول رقم 

بين درجة كل فقره من فقرات المستوى التنظيمي لدائرة نظم ) سبيرمان(معامالت االرتباط 
  .المعلومات في الجامعة ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعد

المعامل  ــــــــالالمجـــــــــــــــــ الرقم
 االرتباط

 الداللة

 0.000 .344 هناك اتصال مباشر بين دائرة نظم المعلومات والشئون األكاديمية واإلدارية 33

الموقع التنظيمي الذي تحتله الدائرة مناسب للمستفيدين من النظام في جميع الدوائر   34
 األخرى في الجامعة

382.  0.000 

 0.000  .614 مات اإلداري المحوسبهناك خطة واضحة لعمل نظام المعلو  35

 0.000  .730 يتم تدريب العاملين في النظام بشكل دوري لتطوير مهاراتهم وقدراتهم  36

 0.000  .515 ال توجد مقاومة من بعض المستفيدين للتحديث الذي يقوم به العاملون في النظام  37

 0.000  .444 لعاملين في النظاميوجد هيكل تنظيمي لدائرة نظم المعلومات ووصف وظيفي لكل ا  38

 0.000  .574 تعطي رئاسة الجامعة دائرة نظم المعلومات اهتماما كبيرا  39

 0.000  .574 تعطي رئاسة الجامعة تطوير دائرة نظم المعلومات أولوية كبيرة  40

   .0.01معدل االرتباط دال إحصائيا بمستوى دالله إحصائية ** 
  

الرتباط تعتبر معامل صدق مقبول يؤكد على صـدق االتـساق      يتبين من الجدول السابق أن معامالت ا      
  .الداخلي لهذا البعد
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  في النظام األفراد العاملين صدق االتساق الداخلي لمدى كفاءة
اتبع الباحث نفس اآللية حيث قام بإيجاد المجموع الكلي لدرجات أفراد العينة االستطالعية على فقرات 

لنظام، ثم تم حساب معامل ارتباط كل فقره مع متوسط الدرجة الكلية في ا كفاءة األفراد العاملينمدى 
بين درجة كل ) سبيرمان(يبين معامالت االرتباط ) 6.7(المحسوبة لهذا البعد، و الجدول التالي رقم 

  .فقره من فقرات البعد ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعد
  
  )6.7(جدول رقم 

 في النظام كفاءة األفراد العاملينمدى بين درجة كل فقره من فقرات ) سبيرمان(معامالت االرتباط 
  .ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعد

معامل  المجـــــــــــــــــــــــــال الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

تشعر أن هناك تنوع في تخصصات العاملين في النظام كمهندسين ومحللـي نظـم               41
رمجين ومشغلو حاسوب وفنيي شبكات واتـصاالت واداريـو قواعـد بيانـات             ومب

 الخ..وصيانة

692. 0.000 

 0.000  .718 تلمس أن العاملين في النظام لديهم خبرات إدارية تتناسب والمهام المنوطة بهم  42

 0.000  .854 تلمس أن العاملين في النظام لديهم خبرات فنية تتناسب والمهام المنوطة بهم  43

 0.000  .779 يعتبر العاملون في النظام الحالي لهم القدرة على التكيف مع متطلبات العمل  44

 0.000  .715 تشعر بان االستجابة لمتطلبات المستفيدين من قبل العاملين في النظام عالية  45

 0.000  .546 االستجابة للصيانة واإلرشاد للمستفيدين من قبل العاملين في النظام عالية  46

   .0.01عدل االرتباط دال إحصائيا بمستوى دالله إحصائية م** 
  

يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط تعتبر معامل صدق مقبول يؤكد على صـدق االتـساق            
  .الداخلي لهذا البعد
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  مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات اإلداريةصدق االتساق الداخلي ل
 الباحث نفس اآللية حيث قام بإيجاد المجموع الكلي لدرجات أفراد العينة االستطالعية على فقرات اتبع

، ثم تم حساب معامل مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات اإلدارية
يبين ) 6.8(ارتباط كل فقره مع متوسط الدرجة الكلية المحسوبة لهذا البعد، و الجدول التالي رقم 

بين درجة كل فقره من فقرات البعد ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة ) سبيرمان(معامالت االرتباط 
  .لذلك البعد

  
  )6.8(جدول رقم 

بين درجة كل فقره من فقرات مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية ) سبيرمان(معامالت االرتباط 
  . الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعدالمحوسبة في صنع القرارات اإلدارية ومتوسط

 الداللة المعامل  المجـــــــــــــــــــــــــال الرقم
 0.000 .763 أنت متفهم ألهداف وغايات نظام المعلومات اإلداري المحوسب في الجامعة 47

 0.000  .645 تلقيت تعليما أو تدريبا بطريقة ما حول استخدام نظم المعلومات التي تستخدمها  48

 0.000  .736 أنت قادر على استخدام المعلومات التي تحصل عليها من نظم المعلومات  49

توجد استفادة ملموسة من نظام المعلومات المحوسب في اتخاذك للقرارات في مجال   50
 عملك

748.  0.000 

 0.000  .723 أنت تثق بنظام المعلومات لديك  51

 0.000  .840 تخذ باالعتماد على نظم المعلوماتأنت تثق بالقرارات التي ت  52

 0.000  .510  تفضل اتخاذ قرارات مكررة دون الرجوع إلى نظم المعلومات  53

 0.000  .719 عند اتخاذك القرار تعتمد بشكل كبير على نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة  54

   .0.01معدل االرتباط دال إحصائيا بمستوى دالله إحصائية ** 
  

الجدول السابق أن معامالت االرتباط تعتبر معامل صدق مقبول يؤكد على صـدق االتـساق          يتبين من   
  .الداخلي لهذا البعد
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  مدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية المحوسبةصدق االتساق الداخلي ل
تطالعية على فقرات اتبع الباحث نفس اآللية حيث قام بإيجاد المجموع الكلي لدرجات أفراد العينة االس

، ثم تم حساب معامل ارتباط كل مدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة
يبين معامالت ) 6.9(فقره مع متوسط الدرجة الكلية المحسوبة لهذا البعد، و الجدول التالي رقم 

  .رجة الكلية المحسوبة لذلك البعدبين درجة كل فقره من فقرات البعد ومتوسط الد) سبيرمان(االرتباط 
  
  )6.9(جدول رقم 

بين درجة كل فقره من فقرات مدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم ) سبيرمان(معامالت االرتباط 
  .المعلومات اإلدارية المحوسبة ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعد

معامل  ــــــالالمجـــــــــــــــــــ الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 .712 المعلومات التي يوفرها النظام تكون معلومات حديثة 55
 0.000  .780 المعلومات التي يوفرها النظام تكون معلومات صحيحة خالية من األخطاء  56

 0.000  .780 التقارير التي يخرجها النظام واضحة وخالية من التشويه ويمكن فهمها بسهولة  57

 0.000  .656 المعلومات المتوفرة ال تهمل منها شيئا وهي ليست أكثر من الالزم  58
 0.000  .761 تحتوي تقارير النظام على معلومات غير مكررة  59

 0.000  .789 تأتي المعلومات التي تحتاجها مرتبة ترتيبا معينا بحيث يسهل فهمها  60

 0.000  .772لوبة ال تتناقض مع كونها معلومات إن السرعة التي يوفر بها النظام المعلومات المط  61

   .0.01معدل االرتباط دال إحصائيا بمستوى دالله إحصائية ** 
  

يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط تعتبر معامل صدق مقبول يؤكد على صـدق االتـساق            
  .الداخلي لهذا البعد
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  ات اإلدارية المحوسبة معلومات مالئمةمدى تقديم نظم المعلومصدق االتساق الداخلي ل
اتبع الباحث نفس اآللية حيث قام بإيجاد المجموع الكلي لدرجات أفراد العينة االستطالعية على فقرات 

، ثم تم حساب معامل ارتباط كل مدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة
يبين معامالت ) 6.10(لهذا البعد، و الجدول التالي رقم فقره مع متوسط الدرجة الكلية المحسوبة 

  .بين درجة كل فقره من فقرات البعد ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعد) سبيرمان(االرتباط 
  
  
  )6.10(جدول رقم 

بين درجة كل فقره من فقرات مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية ) سبيرمان(معامالت االرتباط 
  .ة معلومات مالئمة ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعدالمحوسب

معامل  المجـــــــــــــــــــــــــال الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة تتناسب مع نوع القرارات  62
 التي تتخذها

566. 0.000 

ي يوفرها نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة تكون متعلقة فقط بالمشكلة المعلومات الت  63
 التي تنوي اتخاذ قرار بشأنها

665.  0.000 

 0.000  .724  يساعدك النظام الحالي في التعرف على المشكالت الغير متوقعة  64

 0.000  .746  يزودك النظام بحلول ممكنة للمشكلة المطلوب اتخاذ قرار بشأنها  65

 0.000  .478 نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك المعلومات الرقمية وغير الرقمية  66

 0.000  .424 نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك معلومات محدثـــة  67

 0.000  .730 نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك معلومات تقديرية لقرارات مستقبلية  68

 0.000  .450 معلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك معلومات حاليــةنظام ال  69

 0.000  .498 نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك معلومات تاريخيـة  70

نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم معلومات ذات صلة وثيقة بالحالة أو   71
  بموضوع القرار الذي تنوي اتخاذه 

667.  0.000 

نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يزودك بالمخططات البيانية التي تحتاجها عند   72
 الطلب

668.  0.000 

   .0.01معدل االرتباط دال إحصائيا بمستوى دالله احصائيه ** 
  

يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط تعتبر معامل صدق مقبول يؤكد على صـدق المقيـاس            
  .الداخلي لهذا البعد
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 مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة للمعلومات بالتوقيت المناسبتساق الداخلي لصدق اال
اتبع الباحث نفس اآللية حيث قام بإيجاد المجموع الكلي لدرجات أفراد العينة االستطالعية على فقرات 

ساب معامل ، ثم تم حمدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة للمعلومات بالتوقيت المناسب 
يبين ) 6.11(ارتباط كل فقره مع متوسط الدرجة الكلية المحسوبة لهذا البعد، و الجدول التالي رقم 

بين درجة كل فقره من فقرات البعد ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة ) سبيرمان(معامالت االرتباط 
  .لذلك البعد

  )6.11(جدول رقم 
 فقره من فقرات مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية بين درجة كل) سبيرمان(معامالت االرتباط 

  .المحوسبة للمعلومات بالتوقيت المناسب ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعد
معامل  المجـــــــــــــــــــــــــال الرقم

 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 .621 طريقة االتصال بمركز نظم المعلومات سهلة  73

 0.000  .802 زمن االتصال بمركز نظم المعلومات سريع  74

 0.000  .809 االتصال بمركز نظم المعلومات يكون مستمر على مدار ساعات الدوام  75

 0.000  .763  عند االستفسار عن المعلومات فإن زمن االستجابة يكون قصير جدا  76

 0.000  .738 الوقت المناسبالمعلومات التي تصلك من مركز نظم المعلومات تصلك في   77

يتسبب النظام بتسريع عملية صنع القرارات بشكل كبير بسبب سرعته في تقديم   78
 المعلومات الالزمة

469.  0.000 

   .0.01معدل االرتباط دال إحصائيا بمستوى دالله احصائيه ** 
  

المقيـاس  يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط تعتبر معامل صدق مقبول يؤكد على صـدق           
  .الداخلي لهذا البعد

  
  

   صدق االتساق الداخلي لمدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات كافية
اتبع الباحث نفس اآللية حيث قام بإيجاد المجموع الكلي لدرجات أفراد العينة االستطالعية على فقرات 

فية، ثم تم حساب معامل ارتباط كل فقره مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات كا
يبين معامالت االرتباط ) 6.12(مع متوسط الدرجة الكلية المحسوبة لهذا البعد، و الجدول التالي رقم 

  .بين درجة كل فقره من فقرات البعد ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعد) سبيرمان(
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  )6.12(جدول رقم 

مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية بين درجة كل فقره من فقرات ) انسبيرم(معامالت االرتباط 
  .ومتوسط الدرجة الكلية المحسوبة لذلك البعدالمحوسبة لمعلومات كافية 

معامل  المجـــــــــــــــــــــــــال الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 .515   لقرار معينيوفر النظام لك أية معلومات قد تحتاجها أثناء صنعك 79

التقارير التي يوفرها نظام المعلومات الحالي تحتوي على معلومات كاملة غير ناقصة   80
 بالنسبة للمشكلة محل القرار

826.  0.000 

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات الحالي تعتبر معلومات شاملة لجميع بدائل   81
 الحلول الممكنة

842.  0.000 

 0.000  .586   لك نظام المعلومات الحالي تدفق سلس للبيانات والمعلوماتيوفر  82

 0.000  .715  يوفر لك نظام المعلومات الحالي معلومات خارجية عن جامعات ، مراكز احصاء  83

يوفر لك نظام المعلومات اإلحصائيات الالزمة في المجاالت المختلفة التي تحتاجها   84
 لصنع قراراتك

883.  0.000 

   .0.01الرتباط دال احصائياً بمستوى دالله احصائيه معدل ا** 
يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط تعتبر معامل صدق مقبول يؤكد على صـدق المقيـاس            

  .الداخلي لهذا البعد
  

  :ثبات المقياس-3
فسهم ويقصد بثبات المقياس أن يعطي النتائج نفسها تقريبا إذا أعيد تطبيقه على أفراد العينة أن

  :في نفس الظروف مرة أخرى وقد تم قياس ثبات المقياس بطريقتين
  :طريقة ألفا كرونباخ

قام الباحث بحساب معامل ألفا كرونباخ والذي يفيد في التحقق من درجة ثبات فقرات االستبانه 
  :التالي ) 6.13(ولقد تم إيجاده كما هو موضح في الجدول رقم 

  
  .بق أن هذه القيم تؤكد على أن فقرات المقياس لها معدل ثبات عاليةيتبين من القيم في الجدول السا

 وبهذا وبعد هذه اإلجراءات السابقة تأكد الباحث من صدق وثبات المقياس وأصبحت االستبانة جـاهزة         
  .وفي صورتها النهائية وصالحة للتطبيق على عينة الدراسة
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  )6.13(جدول رقم 
  تبانة الرئيسية موضوع الدراسةقيمة ألفا كرونباخ لمحاور اإلس

عدد  القســــــــــــم الرقم
 الفقرات

قيمـــــة 
 ألفاكرونباخ

  0.7989  7  المعدات المستخدمة في النظام/مدى كفاءة المكونات المادية  1
  0.8999  8  مدى كفاءة االتصاالت وقواعد البيانات المستخدمة في النظام  2
  0.8632  7   في النظاممدى كفاءة البرمجيات المستخدمة  3
  0.7405  8  المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات في الجامعة  4
  0.8834  6  مدى كفاءة األفراد العاملين في النظام  5
  0.8499  8  مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات   6
  0.6435  7  ة المحوسبةمدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلداري  7
  0.6552  11  مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة معلومات مالئمة  8
  0.7236  6  مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات بالوقت المناسب  9

  0.8777  6  مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات كافية  10
  
  

  :ستباناتتوزيع وجمع اإل: سادساً
على الجامعات الفلسطينية األربع في قطاع غزة، وذلك على         ) االستبانة(تم تطبيق أداة الدراسة الرئيسية    

  :النحو التالي
الحصول على كتب رسمية من كلية التجارة في الجامعة اإلسالمية موجه إلى الجامعـات الـثالث                 -1
جهات الرسمية لتسهيل مهمة الباحث فـي       وذلك لتقديمها إلى ال   )  القدس المفتوحة  – األقصى   –األزهر  (

   ).3ملحق رقم (الموافقة على توزيع اإلستبانة على عينة الدراسة 
عند توزيع اإلستبانة قام الباحث شخصيا بشرح هدف الدراسة للمستجيبين وشرح بعـض فقـرات              -2

 .اإلستبانة حسب الحاجة

اسـتبانه  ) 204(تبانه من اصـل     اس) 195(تم جمع االستبانة من المستجيبين وقد بلغ ما تم جمعه            -3
وكانـت  )195(وعند تفريغ البيانات لم يتم استبعاد أي استبانه وبذلك أصبحت مفردات عينة الدراسـة               

، ويرجع ذلك أن الباحث قـام شخـصيا بتوزيـع    %)95.5(نسبة االستجابة التي حصل عليها الباحث     
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إلجابة حيث كان يتردد عليهم باستمرار      اإلستبانات واستخدم العالقات الشخصية في إقناع المستجيبين ل       
بالرغم من ذلك فقد واجه الباحث ضعف في التعاون من معظم متخذي القرارات فـي            .  ألكثر من مرة  

االستجابة على االستبانه، ويعلل الباحث ذلك لضيق الوقت لديهم ومشاغلهم الكثيرة باإلضـافة لكثـرة               
 .قتضي منهم تعبئة اإلستبانات بصفة متكررةالدراسات التي يتم إجراءها في الجامعات مما ي

  
    :تفريغ اإلستبانة وتفسير النتائج: سابعاً

بعد جمع اإلستبانات قام الباحث بتفريغها وتفسير البيانات التي تضمنتها بواسطة الحاسوب، وذلك 
ائية إلجراء المعالجات اإلحص) SPSS(باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعيــــة 

  :المناسبة وفق تصنيف ليكرت الخماسي التالي
  

 معارض بشده معارض ال أدري أوافق أوافق بشده التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة

  
) الـشك (وقد تم الحصول على النتائج لتفسيرها واإلجابة على أسئلة الدراسة ، وقد تم اعتماد مـستوى      

لتفسير النتائج، فكلمـا اقتـرب المتوسـط        %) 95(الذي يقابله مستوى ثقة     ) 0.05(الداللة اإلحصائية   
دل ذلك على وجود شبه إجماع بين المجيبين على ضعف أو عـدم فاعليـة تطبيـق                ) 1(الحسابي من   

دل على وجود شبه إجماع بين أفراد العينة علـى أن هـذا             ) 3(المتغير قيد الدراسة، وكلما اقترب من       
دل ذلك علـى    ) 5( أما إذا اقترب المتوسط الحسابي من        المتغير متوسط الفاعلية، أو التوفر والتطبيق،     

  .شبه إجماع على تحقق هذا المتغير وفاعليته في االتجاه المحدد
  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: ثامناً
لتفريغ البيانات وتحليلها   ) spss(تم تفريغ وتحليل اإلستبانة بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي           
 أي ال تتبع التوزيـع      Nonparametricار نوع توزيع البيانات وتبين أنها بيانات ال معلميه          وتم اختب 

  :الطبيعي، ولقد استخدمت األساليب واالختبارات اإلحصائية التالية
  .ةالمتوسط الحسابي والنسب المؤوي -
 .معامل ارتباط بيرسون إليجاد صدق االتساق الداخلي لإلستبانة -

 .براون ومعامل الفاكرونباخ إليجاد معامل ثبات االستبانةمعامل ارتباط سبيرمان  -

 لمعرفة نوع توزيع البيانات حيث تبين أن البيانات    ف سمر نو  –اختبار التوزيع الطبيعي كولمجروف      -
 .ال معلميه أي ال تتبع التوزيع الطبيعي
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 .اختبار سبيرمان وكاي تربيع الختبار الفرضيات وفحص االستقاللية وجودة المطابقة -

وذلك لتحليل فقرات االستبانة وتـدعيم المتوسـطات الحـسابية    ) Binominal Test(اختبار اإلشارة  -
 .للتحليل

  .اختبار كروسكال والس الختبار الفرضيات  -
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  الفصل السابع

  اإلطار العملي للدراسة 
  التحليل ومناقشة مجاالت الدراسة واختبار الفروض

  
  :ويتضمــن

  تحليل خصائص عينة الدراســــــــــــــة -1
  الدراســـــــــــــةمجاالت تحليل ومناقشة  -2
  اختبـــار فروض الدراســــــــــــــة -3
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  :مقدمــة
  

ال تفصيليا للبيانات وعرضا للنتائج من خالل المعالجات اإلحصائية يتناول هذا الفصل تحلي
التي أجريت على عينة الدراسة وتحليل ومناقشة النتائج وتحديد مستوى الداللة اإلحصائية لكل منها في 
تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، 

  .يتم اختبار الفروض الخاصة بهذه الدراسةوبعدها س
  :وتم تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث هي

  تحليل خصائص عينة الدراســــــــــــــة: المبحث األول
  تحليل ومناقشة مجاالت الدراســــــــــــــة:  المبحث الثاني

  اختبـــار فروض الدراســــــــــــــة: المبحث الثالث
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  المبحث األول
  تحليل خصائص العينة

  
يتناول هذا المبحث خصائص عينة الدراسة من أجل التعرف على طبيعتها ومواصفاتها ويتطرق الى 

  : االختبارات التالية
  

  :اختبار التوزيع الطبيعي
 وذلك لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع Sample K-S-1تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي 

ال وبالتالي تحديد االختبارات الالزمة لتحليل البيانات وقد تبين من الجـدول رقـم            التوزيع الطبيعي أم    
وبذلك تحتم علـى الباحـث      ) 0.05(التالي أن مستوى الداللة لكل مجال من المجاالت أقل من           ) 7.1(

  .استخدام االختبارات الغير معلميه
  )7.1(جدول رقم

  التللمجا) Sample  K-S-1(اختبار التوزيع الطبيعي 
 مستوى الداللة Zقيمة  القســــــــــــم الرقم

  0.012  1.599  المعدات المستخدمة في النظام/مدى كفاءة المكونات المادية  1
  0.000  2.435  مدى كفاءة االتصاالت وقواعد البيانات المستخدمة في النظام  2
  0.017  1.540  مدى كفاءة البرمجيات المستخدمة في النظام  3
  0.029  1.454  المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات في الجامعة  4
  0.000  3.056  مدى كفاءة األفراد العاملين في النظام  5
  0.009  1.636  مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات   6
  0.000  2.380  مدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة  7
  0.000  2.496  مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة معلومات مالئمة  8
  0.001  1.951  مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات بالوقت المناسب  9

  0.004  1.778  مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات كافية  10
  
  

لقسم األول لإلستبانة والذي يشمل البيانات العامـة والشخـصية ألفـراد        قام الباحث بتحليل بيانات ا    
  .العينة كما توضحها الجداول التالية
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  :المستوى الوظيفي للمبحوثين
  )7.2(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفي
 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي

  %8.2  16  عميد كلية
  %9.2  18  مدير

  %10.3  20  رئيس قسم
  %72.3  141  رئيس شعبة

  %100  195  المجمــــــــوع
  
  

تبيــن أن معظم أفراد العينة هم  رؤساء شـعب حيـث بلـغ    ) 7.2(من الجدول السابق رقم  
، %)10.3(موظفا بنسبة   ) 20(في حين بلغ عدد رؤساء األقسام     %) 72.3(موظفا بنسبة ) 141(عددهـم

عميـدا  ) 16(، وعدد عمداء الكليات التي شملتهم العينة  %) 9.2(بة  مديرا بنس ) 18(وعدد المدراء هو    
  .من إجمالي العينة%) 8.2(بنسبة 

  
  المستوى العلمي للمبحوثين

  )7.3(جدول رقم
  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

 ةالنسبة المئوي العدد المؤهل العلمي

  %19.5  38  دكتوراه
  %16.4  32  ماجستير

  %57.9  113  وريوسبكال
  %6.2  12  دبلوم أو اقل 

  %100  195  المجمــــــــوع
  

من الجدول السابق الحظ الباحث أن غالبية أفراد العينة هم ممن يعملون في الوظائف اإلدارية               
في حـين   %) 57.9(موظفا وبنسبة   ) 113(هم من حملة البكالوريوس في الجامعات حيث بلغ عددهم          

، و يليهم حملة الماجستير     %)19.5(موظفا بنسبة   ) 38( الدكتوراه هم    بلغ عدد اإلداريين الذين يحملون    
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) 12(، أما حملة الدبلوم أو الشهادات المتدنيـة فبلـغ عـددهم    %)16.4(موظفا وبنسبة   ) 32(وعددهم  
يبين حرص الجامعـات الفلـسطينية فـي    ) 7.3(، بالرجوع إلى الجدول السابق  %)6.2(موظفا بنسبة   

وهذا يدل ) بكالوريوس فما فوق (متخذي القرارات من ذوي التحصيل العلمي       قطاع غزة على أن يكون      
على حرصهم على اختيار كوادر مؤهلة علميا وقادرة على مواكبة التنميـة والتطـوير التكنولـوجي                

  .واإلداري
  

  عدد سنوات العمل في نفس المنصب
  )7.4(جدول رقم

  توزيع أفراد العينة حسب سنوات العمل في نفس المنصب
 لنسبة المئويةا العدد سنوات العمل في نفس المنصب

  %33.8  66  اقل من سنتين
  %22.1  43  4 اقل من -2
   %26.2  51  6أقل من -4
  %17.9  35   سنوات فأكثر6

  %100  195  المجمــــــــوع
  

من أفراد العينة يعملون في نفـس     %) 33.8(إداريا وبنسبة   ) 66(يشير الجدول السابق إلى أن      
 الذين يعملون في نفس المنـصب مـن         ءنذ اقل من سنتين، وهم أعلى نسبة مقارنة بالمد را         المنصب م 

، وبلغ عـدد الـذين يـشغلون نفـس       %)26.2(وبنسبة  ) 51(أربعه إلى اقل من ستة سنوات وعددهم        
،  في حين بلغ عـدد      %)22.1(مديرا  بنسبة    ) 43(المنصب من سنتين إلى أقل من  أربع سنوات بلغ           

مـن إجمـالي   %) 17.9(متخذ قرار وبنسبة ) 35(ون نفس المنصب منذ ستة سنوات فأكثر        الذين يشغل 
أفراد العينة، من توزيع أفراد العينة ومن تحليل الجدول السابق نالحظ أن نسبة الذين يبقون في نفـس                  

وهذه نسبة متدنية مقارنة بإجمالي العينة وهذا يدل على حـرص الجامعـات   % 17.9المنصب هم فقط  
  .سطينية في قطاع غزة على التغيير في المناصب اإلدارية وبالتالي يؤدي إلى اإلبداع والتجديدالفل
  
  

  مستوى الخبرة ألفراد العينة في مجال اإلدارة
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يعملون منـذ خمـسة   %) 41(متخذ قرار بنسبة ) 81(إلى أن )  7.5(يشير الجدول التالي رقم  
ملون في هــذا المجال من خمسـة إلـى عـشرة          منهم يع ) 68(سنوات فأقل في مـجال اإلدارة، و       

منهم يعملون في هــذا المجال من عشرة إلى اقـل مـن سـتة             ) 23(، و   %)34.9(سنوات بنسبـة   
منهم يعملون في هــذا المجال منذ ستة عشرة سنة فـأكثر           ) 23(، و   %)11.8(عشـر سنة بنسبـة    

  %).11.8(بنسبـة 
  

  )7.5(جدول رقم 
   سنوات الخبرة في مجال اإلدارةتوزيع أفراد العينة حسب
 النسبة المئوية العدد سنوات العمل في مجال اإلدارة

  %41.5  81   سنوات5اقل من 
  %34.9  68  10 اقل من -5

  %11.8  23  16أقل من -10
  %11.8  23   سنة فأكثر16

  %100  195  المجمــــــــوع
  

فراد العينة لديهم خبرة إدارية أكثر من أ% 58.5أن ما نسبته ) 7.5(نالحظ من الجدول السابق رقم 
 الى عشرة سنوات، وهذا يدل على حرص إدارة 5لديهم خبرة من % 34.9 سنوات وأن نسبة 5من 

الجامعات على أن يكون متخذي القرارات لديهم الخبرة الكافية في مجال اإلدارة مما يعزز القرارات 
  .دةالتي تتخذ من قبلهم وتساعد في أن تكون قراراتهم رشي

  
  

  :الفئات العمرية ألفراد العينة
  )7.6(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية 
 النسبة المئوية العدد الفئة العمرية

  %17.4  34   سنة30اقل من 
  %29.2  57  40 إلى اقل من 30من 
  %52.8  103  50 إلى أقل من 40من 
  %0.5  1   سنة فأكثر50
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  %100  195  المجمــــــــوع
  

متخـذي القـرارات فـي    / يبين الجدول السابق أن أفراد العينة العاملين فـي مجـال اإلدارة        
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة موزعين على مختلف األعمار وأن الغالبية هم في الفئة العمريـة                

غيـن من إجمالي أفراد العينة البال    %) 52.8(بنسبة  ) 103(من أربعون سنة إلى خمسون سنة وعددهم        
وبلغ عدد الذين يندرجون تحت الفئة      . ،  وهي الفئة العمرية التي تعتبر ناضجة التخاذ القرارات         )195(

، في حين بلغ عدد الذين يندرجون       %)29.2(بنسبــة  ) 57(العمرية من ثالثون إلى أربعون سنة بلغ        
الغين سن الخمـسين    ، وبلغ عدد الب   %)17.4(بنسبـة  ) 34( بلغ   -سنة30أقل من   –تحت الفئة العمرية    

  %).0.5(فأكثر شخصا واحدا فقط حيث شكل ما نسبته 
  

  :من تحليل خصائص العينة استطاع الباحث التوصل إلى ما يلي
 .ارتفاع المستوى العلمي لمتخذي القرارات في الجامعات في قطاع غزة .1

من أفراد العينة يتمتعون بخبرة عالية، مما يدل علـى وجـود خبـرات              % 60أن حوالي    .2
 .دارية لديهم وتمرسهم في عملية صنع القراراتإ

سنة وهذا يساعد على اسـتيعاب      ) 50-30(معظم أفراد العينة من الفئة العمرية المتوسطة         .3
التغيير والقبول بالتجديد وعدم النفور من التكنولوجيا المتطورة، وبالتالي عدم النفور مـن             

  .خدام لهذه النظمنظم المعلومات المحوسبة والقابلية في التعلم واالست
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  المبحث الثاني
  تحليل ومناقشة مجاالت الدراسة

  
  :المعدات المستخدمة في النظام الحالي/ مدى كفاءة المكونات المادية:المجال األول

قام الباحث باستخدام هذا المجال للتعرف على مدى كفاءة المكونات الماديـة المـستخدمة فـي         
رارات ومدى اعتماد النظام الحالي على الحاسوب ومناسبة هـذه          النظام الحالي الذي يستخدمه متخذ الق     

المعدات مع طبيعة العمل وتوفر القدرة الالزمة للتشغيل وقدرتها التخزينية ومرونتها في االسـتخدام و               
ولتوضيح ذلك فقد قام الباحث بإيجاد المتوسـط  . إمكانية تعديلها ومدى كفاية وحدات اإلدخال واإلخراج    

حراف المعياري والنسب المئوية واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال وتم رصد             الحسابي واالن 
  ).7.7(النتائج التالية في جدول رقم 

  )7.7(جدول رقم 
المعدات المستخدمة في النظام /مدى كفاءة المكونات المادية" نتائج تحليل المجال األول 

  "الحالي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة 

المع  دات /م  دى كف  اءة المكون  ات المادی  ة   م
 المستخدمة في النظام الحالي

معارض 
  بشدة
%  

معارض 
% 

  ال أدري
% 

   أوافق
% 

أوافق 
  بشدة
% 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

تبار اخ
اإلشارة 
مستوى 

 الداللة

یعتم  د نظ  ام المعلوم  ات اإلداري الح  الي    9
 0.000 0.99 4.02 38.5 34.9 19.0 5.6 2.1 كل أساسي على الحاسوببش

10 
المع    دات الم    ستخدمة حالی    ا تتناس     ب    
وطبیع  ة العم  ل، وت  وفر الق  درة الالزم  ة      

 للتشغیل 
0.1 5.6 9.2 55.4 29.7 4.09 0.78 0.000 

11 
تعتب   ر المع   دات الم   ستخدمة حالی   ا م   ن   
أف   ضل وأح   دث تكنولوجی   ا مت   وفرة ف   ي   

 السوق
0.0 3.6 22.1 64.6 9.7 3.81 0.65 0.000 

الق  درة التخزینی  ة لألجھ  زة الم  ستخدمة     12
 0.000 0.83 4.09 33.8 46.7 14.4 5.1 0.0 مناسبة وتؤدي أغراض الحفظ بكفاءة

تتمی   ز المع   دات الم   ستخدمة بالمرون   ة      13
 0.000 0.78 3.91 21.0 54.4 19.5 5.1 0.0 الكافیة بحیث یمكن تعدیل استخدامھا

14  
لوح  ة المف  اتیح،  (عتب  ر وح  دات اإلدخ  ال ت

كافی   ة وت   ساعدك ف   ي ) إل   خ......الف   أرة،
 عملیات اإلدخال بكفاءة

0.0 0.5 5.1 60.5 33.8 4.28 0.58 0.000 

15  
ال      شاشة، (تعتب      ر وح      دات اإلخ      راج 

كافی  ة وت  ساعدك ف  ي   ) إل  خ... الطابع  ة، 
 عملیات اإلخراج بكفاءة

0.0 0.0 11.8 56.4 31.8 4.20 0.63 0.000 

مـدى كفـاءة    " ذي يعرض نتائج تحليـل المجـال األول         وال) 7.7(يشير الجدول السابق رقم     
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، يـشير       " المعدات المستخدمة في النظام الحالي      /المكونات المادية 

باعتماد نظام المعلومات اإلداري الحالي بشكل أساسي علـى         "إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة المتعلقة       
) 0.05(وهو أقل مـن     ) 0.000(ستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي      ، وأن م  )4.02(هو  " الحاسوب
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مما يدل على وجود شبه إجماع لدى المبحوثين على أن نظام المعلومات اإلداري الحالي يعتمد بـشكل                 
وهذا يدل على   %) 7.7(منهم، في حين عارضه     %) 73.4(أساسي على الحاسوب، وقد أكد على ذلك        

. سطينية في قطاع غزة باالعتماد على الحاسوب في نظام المعلومات اإلداري          اهتمام لدى الجامعات الفل   
المعدات المستخدمة حاليا تتناسب وطبيعة العمـل، وتـوفر القـدرة الالزمـة             "  وفيما يتعلق بالفقرة     -

) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يـساوي         )4.09(، فان المتوسط الحسابي هو      "للتشغيل
مما يؤكد بأن المعدات تتناسب مع طبيعة العمل ولها قدرة على التشغيل الـالزم              ) 0.05(ن  وهو أقل م  

مـن أفـراد    %) 9.2(فقط، في حين أفاد     %) 5.7(والمعارضين  %) 85.1(حيث بلغت نسبة الموافقين     
  .العينة بأنها تتناسب بدرجة متوسطة

 وأحدث تكنولوجيـا متـوفرة فـي        تعتبر المعدات المستخدمة حاليا من أفضل     " وفيمـا يخص الفقرة     -
وهـي  ) 0.000(وبمستوى داللة يساوي    ) 3.81(، تبين أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو         "السوق  
، مما يؤكد أن المعدات المستخدمة حاليا هي من أفضل وأحدث التكنولوجيا المتـوفرة              )0.05(أقل من   

، وهـذا يـدل علـى حـرص     )%3.6(منهم في حين عارضه فقـط     %) 74.3(في السوق، وأكد ذلك     
  .الجامعات الفلسطينية على التجديد والتطور واقتناء احدث وأفضل األجهزة والمعدات التكنولوجية

" القدرة التخزينية لألجهزة المستخدمة مناسبة وتؤدي أغراض الحفـظ بكفـاءة     "  وفيما يتعلق بالفقرة     -
وهي أقـل مـن   ) 0.000(مستوى داللة   ب) 4.09(وجـد الباحث أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو         

مما يدل على أن هناك شبه إجماع بين المبحوثين للتأكيد على أن القدرة التخزينيـة لألجهـزة                 ) 0.05(
  %). 5.1(، في حين عارضه فقط %)80.5(مناسبة، حيث أكد على ذلك نسبة 

، وجـد  "كن تعديل اسـتخدامها     تتميز المعدات المستخدمة بالمرونة الكافية بحيث يم      "  وبالنسبة للفقرة    -
وهي أقـل مـن   ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )3.91(المتوسـط الحسابي   

مما يدل على أن هناك شبه إجماع بين أفراد العينة للتأكيد على أن المعدات المستخدمة تتميـز                 ) 0.05(
يؤكدون ذلك ونسبة المعارضين هـي      %) 75.4 (بالمرونة الكافية وإمكانية تعديل استخدامها، وأن نسبة      

  . فقط) 5.1(
يـشير  " تعتبر وحدات اإلدخال كافية وتساعدك في عمليات اإلدخـال بكفـاءة            " وفيما يخص الفقرة     -

) 0.000(، وان مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )4.28(الجدول إلى أن المتوسط الحسابي هو       
أن هناك شبه إجماع على ان وحدات اإلدخال كافية وتساعد بكفاءة        مما يدل على    ) 0.05(وهي أقل من    

  ). 0.05(منهم، وعارضه فقط %) 94.3(متخذي القرارات في عمليات اإلدخال، وقد أكد ذلك 
) الـخ .....الشاشة، الطابعة، (تعتبر وحدات اإلخراج   "  واخيراً وفي نفس المجال وفيما يخص الفقرة         -

، وان مستوى الداللة )4.2(إلخراج بكفاءة، تبين أن المتوسط الحسابي هو        كافية وتساعدك في عمليات ا    
مما يدلل على أن هناك شـبه إجمـاع أن          ) 0.05(وهي أقل من    ) 0.000(الختبار اإلشارة يسـاوي    
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وحدات اإلخراج كافية وتساعد بكفاءة في الحصول على عمليات اإلخراج لدى متخذي القرارات، وقـد    
  .من أفراد العينة%) 88.2(أكد ذلك ما نسبته 

المعدات المستخدمة في النظـام     /مدى كفاءة المكونات المادية   " مما سبق فيما يخص هذا المجال       
خلص الباحث إلى أن الغالبية من متخذي القرارات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غـزة               " الحالي  

ن المعدات المستخدمة حاليـا فـي      لديهم نظام معلومات إدارية ويعتمد بشكل أساسي على الحاسوب، وأ         
هذه األنظمة تتناسب وطبيعة العمل وتوفر القدرة الالزمة للتشغيل وهي من أفضل وأحدث تكنولوجيـا               
متوفرة في السوق وقدرتها التخزينية مناسبة وتؤدي أغراض الحفظ بكفاءة ويمكن تعـديل اسـتخدامها               

وكـان ذلـك   . اإلدخال واإلخـراج بكفـاءة  وأن وحدات اإلدخال واإلخراج كافية وتساعد في عمليات     
على البلديات مع الفرق أنه في البلديات كان هناك عـدم اعتبـار ان    ) 2004(واضحا في دراسة غنيم     

المعدات المستخدمة في أنظمة المعلومات فيها من احدث التكنولوجيا المتوفرة في السوق وينطبق ذلـك               
في دراستها أن التغير في التكنولوجيا اليقـود        ) 1995(وقد أكدت خضير    . على البرمجيات المستخدمة  

بالضرورة إلى التغير في نظم المعلومات، وأن التغير في السلوك القيادي يعتمد جزئيا على التغير فـي          
  .نظام المعلومات

  
         Data Base & Communicationsمدى كفاءة االتصاالت وقواعد البیانات  :المجال الثاني

  :لنظامالمستخدمة في ا
 قام الباحث باستخدام هذا المجال للتعرف على مـدى كفـاءة االتـصاالت وقواعـد البيانـات      
المستخدمة في النظام الحالي الذي يستخدمه متخذ القرارات ومدى اسـتخدام النظـام الحـالي شـبكة                 

ظمـة   متباعدة لتبادل ونقل المعلومات بين دوائر وأفرع الجامعات، والبحث عـن أن        أواتصاالت محلية   
الحماية لقواعد البيانات وقدرتها التشغيلية والتخزينية ومقدار االعتماد عليهـا فـي الحـصول علـى                

ولتوضيح ذلك قام الباحث بإيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئويـة        . المعلومات
  ).7.8( رقم واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال وتم رصد النتائج التالية في جدول

مدى كفاءة االتـصاالت    " والذي يعرض نتائج تحليل المجال الثاني       ) 7.8(الجدول التالي رقم    
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، يـشير إلـى أن          " وقواعد البيانات المستخدمة في النظام الحالي       

معلومـات شـبكة اتـصال    يستخدم النظام الحالي لتبادل ونقـل ال     "المتوسط الحسابي للفقرة التي تقول      
، وأن مستوى الداللة الختبار     )4.02(هو  " .محوسبة محلية مرتبطة بجميع الدوائر واألقسام في الجامعة       

مما يدل على وجود شبه إجماع لدى المبحوثين علـى          ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(اإلشارة يساوي   
وسـبة مرتبطـة بجميـع الـدوائر     أن نظام المعلومات اإلداري الحالي يستخدم شبكة اتصال محلية مح      

وهذا يدل علـى    %) 8.7(منهم، في حين عارضه     %) 73.8(واألقسام في الجامعة، وقد أكد على ذلك        
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اهتمام لدى الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة باالعتماد على شبكات الحاسوب في تبادل المعلومـات               
  .خالل نظام المعلومات اإلداري

  
  )7.8(جدول رقم 

 & Data Baseمدى كفاءة االتصاالت وقواعد البيانات "  المجال الثاني نتائج تحليل

Communicationsالمستخدمة في النظام "  

مدى كف اءة االت صاالت وقواع د البیان ات          م
 ستخدمة في النظام الحاليالم

معارض 
  بشدة
%  

معارض 
% 

  ال أدري
% 

   أوافق
% 

أوافق 
  بشدة
% 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

اختبار 
اإلشارة 
مستوى 

 الداللة

16 

ی   ستخدم النظ    ام الح    الي لتب    ادل ونق    ل  
المعلومات شبكة اتصال محوسبة محلیة    
مرتبط   ة بجمی   ع ال   دوائر واألق   سام ف   ي   

 .الجامعة

0.00 8.7 17.4 36.9 36.9 4.02 0.95 0.000 

17 
ی   ستخدم النظ    ام الح    الي لتب    ادل ونق    ل  

علوم     ات ش     بكة ات     صال محوس     بة   الم
 .مرتبطة بجمیع أفرع الجامعة

0.50 3.1 25.6 37.9 32.8 3.99 0.87 0.000 

ھناك نظام حمایة محكم لقاع دة البیان ات       18
 0.000 0.67 4.21 35.4 50.3 14.4 0.00 0.00 بحیث تمنع الغیر مخولین الدخول للنظام

19 

تتمی    ز إدارة وت    شغیل قواع    د البیان    ات  
 الفائق        ة عل        ى التخ        زین   بالق        درة

واالسترجاع واإلضافة والتعدیل والحذف  
 والعرض والطباعة

0.00 2.1 10.3 61.0 26.7 4.12 0.66 0.000 

ی تم االس  تناد إل  ى قاع  دة بیان  ات مركزی  ة    20
 0.000 0.55 4.31 34.9 62.1 2.6 0.50 0.00 في الحصول على المعلومات

تراع  ي قواع  د البیان  ات الم  ستخدمة ف  ي     21
 0.000 0.67 3.9 15.9 59.0 24.6 0.00 0.50 النظام عدم تكرار البیانات المخزنة

قواع  د البیان  ات الم  ستخدمة ت  ساعد ف  ي     22
 0.000 0.64 3.81 11.3 59.5 27.7 1.50 0.00 التعرف على المشكلة

قواع  د البیان  ات الم  ستخدمة ت  ساعد ف  ي     23
 0.001  0.79  3.55  5.6  56.4  25.6  11.8  0.50  إیجاد الحلول

  
  

خدم النظام الحالي لتبادل ونقل المعلومات شبكة اتصال محوسـبة مرتبطـة   يست"  وفيما يتعلق بالفقرة  -
، وأن مستوى الداللـة الختبـار اإلشـارة         )3.99(، فان المتوسط الحسابي هو      ."بجميع أفرع الجامعة  

مما يؤكد بأن هناك توفر لالتصال المعلومـاتي اإلداري بـين           ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(يساوي  
فقط، في حين أفـاد    %) 3.6(والمعارضين  %) 70.7(ث بلغت نسبة الموافقين     أفـرع الجامعـات حي  

كما يشير الجدول السابق إلى أن المتوسـط        . من أفراد العينة بأنها تتناسب بدرجة متوسطة      %) 25.6(
هناك نظام حماية محكم لقاعدة البيانات بحيث تمنع الغير مخولين الـدخول            " الحسابي للفقرة التي تقول     

) 0.05(وهو أقل مـن     ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يسـاوي        )4.21(هو  " للنظام  
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مما يدل على وجود شبه إجماع لدى المبحوثين على أن نظام المعلومات اإلداري الحالي يستخدم قاعدة                
 أكـد   بيانات  محوسبة محكمة الحماية بحيث تمنع الغير مخولين من الدخول إلى قاعدة البيانات، وقـد               

منهم، في حين لم يعارضه أحد وهذا يدل على اهتمام لدى الجامعات الفلـسطينية              %) 85.7(على ذلك   
  . في قطاع غزة في الحفاظ على قاعدة بياناتها من القرصنة والعبث

تتميز إدارة وتشغيل قواعد البيانات بالقدرة الفائقة على التخزين واالسـترجاع            " وفيما يتعلق بالفقرة     -
، وأن )4.12(، فان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو       "فة والتعديل والحذف والعرض والطباعة      واإلضا

مما يؤكد بأن هناك قدرة فائقة      ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي      
%) 87.7(لقاعدة البيانات في توفير جميع الوظائف المطلوبة منها حيث بلغـت نـسبة الموافقيـــن           

. من أفراد العينة بأنهـا فـي درجـة متوسـطة          %) 10.3(فقط، في حين أفاد     %) 2.1(والمعارضين  
، وجد المتوسـط  "يتم االستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في الحصول على المعلومات " وبالنسبة للفقرة  

ـ ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يسـاوي )4.31(الحسابي   ) 0.05(ـن وهي أقل مـ
مما يدل على أن هناك شبه إجماع بين أفراد العينة للتأكيد على أن هناك اعتماد على قاعدة المعلومـات   

يؤكدون ذلك ونسبة المعارضيـن هـي     %) 97(المركزيـة في الحصول على المعلومات ، وأن نسبة         
  .فقط) 0.5(
" ظام عدم تكرار البيانـات المخزنـة        تراعي قواعد البيانات المستخدمة في الن      " وفيما يخص الفقرة     -

، وان مستوى الداللة الختبار اإلشـارة يسـاوي       )3.9(يشيـر الجدول إلى أن المتوسط الحسابي هو        
مما يدل على أن هناك شبه إجماع على أن قواعد البيانات تراعي عدم     ) 0.05(وهي أقل من    ) 0.000(

  ). 0.05(هم، وعارضه فقــط من%) 74.9(تكرار البيانات المخزنة ، وقد أكد ذلك 
، فـان المتوسـط     "قواعد البيانات المستخدمة تساعد في التعرف على المشكلة         "  وفيما يتعلق بالفقرة     -

وهو أقل من ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي )3.81(الحسابـي لهذه الفقرة هو     
عرف على المشكلة حيـث بلغت نسبة الموافقيــن       مما يؤكد بأن قواعد البيانات تساعد في الت       ) 0.05(
من أفراد العينة بأنهـا فـي درجـة         %) 27.7(فقط، في حين أفاد     %) 1.5(والمعارضين  %) 70.8(

  .متوسطة
، "قواعد البيانات المستخدمة تساعد في إيجاد الحلول        "  وأخيرا وفي نفس المجال وفيما يخص الفقرة                  -

وهي ) 0.001(، وان مستوى الداللة الختبار اإلشارة يسـاوي        )3.55(ي هو   تبين أن المتوسط الحساب   
مما يدلل على أن هناك شبه إجماع أن قواعد البيانات تساعد في إيجاد الحلـول لـدى      ) 0.05(أقل من   

من أفراد العينـة    %) 62(متخذي القرارات، ولكن نسبة الموافقين على ذلك والذين أكدوا هذا البند هو             
 غير مرتفعة مقارنة بمن سبقها من باقي البنود في هذا المجال، وقد عارضـه ما نسبتـه                وهي نسبـة 

  .من أفراد العينة) 25.6(، في حين كان على حياد %)12.3(
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    ومن العرض السابق يتضح كفاءة االتصاالت وقواعد البيانات المستخدمة في الجامعات حيث يتبين             
اتصال محوسبة لتبادل ونقل المعلومات مرتبطة بجميـع الـدوائر          أن  أن النظام الحالي يستخدم شبكة        

واألقسام في الجامعة، وأن النظام يستخدم شبكة اتصال محوسبة مرتبطة بجميع أفـرع الجامعـة، وأن                
هناك نظام حماية محكم لقاعدة البيانات ، و أن إدارة وتشغيل قاعدة البيانات تتميز بالقدرة الفائقة علـى            

فة واالسترجاع واإلضافة والتعديل والحذف والعرض والطباعة، ويتم االسـتناد إلـى            التخزين واإلضا 
قاعدة البيانات المركزية في الحصول على البيانات، وان قاعدة البيانات تراعي عدم تكـرار البيانـات            

  .المخزنة، وأنها تساعد في التعرف على المشكلة، وأنها نوعا ما تساعد في إيجاد الحلول للمشاكل
؛ نالحظ أنه هناك نوعا مـن التقـارب فـي    )2000(بمقارنة نتائج هذا المجال بنتائج دراسة الشنتف    و

النتائج ولكن بتفوق بسيط لصالح الجامعات، مع أنه من األجدى أن تكون البنـوك هـي التـي تفـوق             
فـي  الجامعات في هذا المجال كونها مؤسسات ربحية بالكامل ومن المفروض أن تستثمر مبالغ كبيرة               

مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات، إال أن األمر كان معكوسا وهذا يدل على حرص اإلدارة العليا في                
الجامعات على أن تصل إلى مرتبة األتمتة الكاملة لكل عملياتها مما يفيدها في التطـور وتحـسين أداء           

  .خدماتها
  

  :لنظام المستخدمة في اSoftwareمدى كفاءة البرمجيات : المجال الثالث 
 المـستخدمة   Softwareقام الباحث باستخدام هذا المجال للتعرف على مدى كفاءة البرمجيات           

الحالي الذي يستخدمه متخذ القرارات ومدى تميز البرامج المستخدمة في تمكين أكثـر مـن                في النظام 
تخدمي مستفيد باالتصال معا في وقت واحد، ومدى تمكينها من التبادل المـرن للمعلومـات بـين مـس       

النظام، وهل تستطيع البرامج المستخدمة عمل تحليل وتبويب وتلخيص للبيانات واستخراج المعلومات،            
وأنها تساعد في التقليل من استخدام الورق في المراسالت بين الدوائر واألقسام في الجامعـة، ومـدى             

حيث حداثتها وتقييمها حـسب     تمكينها للمستخدمين باستخدام البريد اإللكتروني، وتقييم هذه البرامج من          
ولتوضيح ذلك قام الباحث بإيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنـسب           . رأي أفراد العينة  

  ).7.9(المئوية واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال وتم رصد النتائج التالية في جدول رقم 
مـدى كفـاءة البرمجيـات    " يل المجال الثالث والذي يعرض نتائج تحل  ) 7.9(يشير الجدول التالي رقم     

Software     في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، يـشير إلـى أن المتوسـط             " المستخدمة في النظام 
تتميز البرامج المستخدمة بتمكين أكثر من مستفيد باالتصال معا في وقـت            " الحسابي للفقرة التي تقول     

ممـا  ) 0.05(وهو أقل من ) 0.000(تبار اإلشارة يساوي ، وأن مستوى الداللة الخ)4.21(هو  " واحد  
يدل على وجود شبه إجماع لدى المبحوثين على أن البرامج المستخدمة تتميز بتمكين أكثر من مـستفيد                 

وهـذا  %) 2.6(منهم، في حين عارضـه  %) 78.6(باالتصال معا في وقت واحد ، وقد أكد على ذلك  
  . المستخدمة وبشكل كبيريدل على وجود هذه الميزة في البرامج 
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  )7.9(جدول رقم 
  "  المستخدمة في النظامSoftwareمدى كفاءة البرمجيات "نتائج تحليل المجال الثالث 

  

 Softwareم     دى كف     اءة البرمجی     ات  م
 المستخدمة في النظام

معارض 
  بشدة
%  

معارض 
% 

  ال أدري
% 

   أوافق
% 

أوافق 
  بشدة
% 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

اختبار 
اإلشارة 
مستوى 

 الداللة

تتمیز الب رامج الم ستخدمة بتمك ین أكث ر          24
 0.000 0.77 4.21 39.5 44.1 13.8 2.60 0.00 من مستفید باالتصال معا في وقت واحد

تمك  ن الب  رامج الم  ستخدمة م  ن التب  ادل      25
 0.000 0.70 4.18 34.4 49.7 15.4 0.50 0.00 المرن للمعلومات بین مستخدمي النظام

26 
تستطیع البرامج المستخدمة عمل تحلیل   
وتبوی  ب وتلخ  یص للبیان  ات واس  تخراج   

 المعلومات
0.50 5.10 10.3 53.3 30.8 4.09 0.81 0.000 

27 
تساعد البرمجیات المستخدمة فى التقلیل 
من استخدام الورق ف ي المراس الت ب ین          

  مختلفة في الجامعةالدوائر واألقسام ال
0.50 12.8 9.7 57.9 19.0 3.82 0.90 0.000 

تمكن     ك البرمجی     ات الم     ستخدمة م     ن     28
 0.000 0.77 4.29 43.6 46.2 7.2 2.1 1.00  استخدام البرید اإللكتروني

المستخدمة ) األنظمة(تشعر بأن البرامج   29
 تضاھي أحدث البرامج المستخدمة

0.00 13.8 15.9 52.3 17.9 3.74 0.91 0.000 

30  
ی      صنف نظ      ام المعلوم      ات اإلداری      ة   
المحوسب الحالي حسب رأیك بأنھ نظ ام    

 ممتاز
2.60 12.8 11.3 57.4 15.9 3.71 0.97 0.000 

  
، "تمكن البرامج المستخدمة من التبادل المرن للمعلومات بين مستخدمي النظام           "  وفيما يتعلق بالفقرة     -

وهو أقل من ) 0.000 (، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي)4.18(فان المتوسط الحسابي هو 
مما يؤكد بأن البرامج المستخدمة تمكن المستخدمين من التبادل المرن للمعلومات بينهم، حيـث              ) 0.05(

من أفراد العينـة  %) 15.4(فقط، في حين أفاد     %) 0.5(والمعارضين  %) 84.1(بلغت نسبة الموافقين    
  .بأنها تتناسب بدرجة متوسطة

 المستخدمة عمل تحليل وتبويـب وتلخـيص للبيانـات واسـتخراج            تستطيع البرامـج "  أما الفقرة    -
، وأن مستوى الداللـة الختبـار اإلشـارة    )4.09(، فان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو     "المعلومات  

مما يؤكد بأن البرامج المستخدمة تستطيع عمل تحليل وتبويب         ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(يساوي  
%) 5.6(والمعارضـين  %) 84.1(لمعلومات حيث بلغت نسبة الموافقين وتلخيص للبيانات واستخراج ا   

  . من أفراد العينة بأنها في درجة متوسطة%) 10.3(فقط، في حين أفاد 
تساعد البرمجيات المستخدمة فـي  "  يشير الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة التي تقول      -

، )3.82(هـو   "  الدوائر واألقسام المختلفة في الجامعـة        التقليل من استخدام الورق في المراسالت بين      
مما يدل على وجود شـبه  ) 0.05(وهو أقل من  ) 0.000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       

إجماع لدى أفراد العينة على أن البرمجيات المستخدمة تساعد في التقليل مـن اسـتخدام الـورق فـي       
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منهم، فـي حـين     %) 76.9(المختلفة في الجامعة، وقد أكد على ذلك        المراسالت بين الدوائر واألقسام     
  . وهذا يدل على وجود هذه الميزة في البرامج المستخدمة وبشكل كبير%) 13.3(عارضه 

، فان المتوسط   "تمكنك البرمجيات المستخدمة من استخدام البريد اإللكتروني        "  أما بخصوص بالفقرة     -
مما ) 0.05(وهو أقل من  ) 0.000(الداللة الختبار اإلشارة يساوي     ، وأن مستوى    )4.29(الحسابي هو   

فقط، في حين أفــاد    %) 3.1(والمعارضيــن  %) 89.8( حيث بلغت نسبة الموافقيــن      ،يؤكد ذلك 
  .من أفراد العينة بأنها تتناسب بدرجة متوسطة%) 7.2(
، فـان   "البـرامج المـستخدمة     المستخدمة تضاهي أحدث    ) األنظمة(تشعر بأن البرامج    "  أما الفقرة    -

وهو ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )3.74(المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو      
المستخدمة تضاهي أحدث البرامج المستخدمة، حيـث      ) األنظمة(مما يؤكد بأن البرامج     ) 0.05(أقل من   

من أفراد العينة   %) 15.9( في حين أفاد     فقط،%) 13.8(والمعارضين  %) 70.2(بلغت نسبة الموافقين    
  .بأنها في درجة متوسطة

يصنف نظام المعلومات اإلدارية المحوسب الحـالي       "  و أخيرا وفي نفس المجال وفيما يخص الفقرة                           -
، وان مستوى الداللة الختبار     )3.71(، تبين أن المتوسط الحسابي هـو       "حسب رأيك بأنه نظام ممتاز      

مما يدلل علـى أن هنـاك شـبه إجمـاع أن نظـام              ) 0.05(وهي أقل من    ) 0.000(شارة يساوي   اإل
المعلومات اإلداري المحوسب الحالي ممتاز كما قيمه أفراد العينة الذين يعملون عليه، نسبة المـوافقين               

، في  )%15.4(من أفراد العينة، وقد عارضه ما نسبته        %) 73.3(على ذلك والذين أكدوا هذا البند هو        
  .من أفراد العينة%) 11.3(حين كان على حياد 

في مجال مـدى كفـاءة البرمجيـات        ) 7.9(وبما يخص هذا المجال وبعد مناقشة الجدول السابق رقم          
Software            المستخدمة في النظام خلص الباحث إلى أن البرامج المستخدمة تمكن مـستخدمي النظـام 

حد ومـن التبـادل المـرن للمعلومـات، أي متعـددة            متخذي القرارات من االتصال معا في وقت وا       
أنه ليس بالضرورة أن تكون المـصارف التـي         )  1990(المستخدمين، وقد ظهر في دراسة النظاري     

توجد بها نظم معلومات أكثر كفاءة تحقق نسب ربحية أعلى، وانما تنعكس كفاءة النظـام فيهـا علـى                   
رت النتائج أن البرمجيات قادرة على عمل تبويب        وأظه. نوعية وسرعة الخدمات التي تقدمها للجمهور     

وتلخيص للبيانات واستخراج المعلومات، وتستخدم في المراسالت بين الـدوائر واألقـسام المختلفـة              
وتمكن المستخدمين من استخدام البريد اإللكتروني وقد صنف مـستخدمو النظـام اإلداري المحوسـب         

فيما يتعلق  )  2004(وهذا ال ينطبق مع دراسة غنيم     . عاليأن هذه البرامج على مستوى      ) أفراد العينة (
بالبرامج المتوفرة في البلديات حيث أكد على ضعف قدرة البرامج العاملة في البلـديات علـى تحليـل           
البيانات ومعالجتها إلنتاج المعلومات التي تطلبها اإلدارة وصانعي القرارات، وحسب علم الباحث ومن             

 فإن نتائج هذا المجال تتوافق مع ما هـو موجـود فعـال فـي الجامعـات                  خالل المقابالت الشخصية  
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الفلسطينية في قطاع غزة حيث أصبحت هذه الجامعات تستخدم برمجيات وقواعد بيانات متفوقة تـصل     
  .إلى بعضها تمكن طالبها من تسجيل موادهم الدراسية عبر اإلنترنت ومعرفة النتائج

  
  

  :ي لدائرة نظم المعلومات في الجامعاتالمستوى التنظيم: المجال الرابع 
تم استخدام هذا المجال للتعرف على المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات فـي الجامعـة               
ومدى تميز هذه الدائرة عن باقي الدوائر في الجامعة، من حيث معرفة مدى االتـصال بينهـا وبـين                   

تله و وجود خطه واضحة للعمل باإلضافة إلـى     الشئون اإلدارية واألكاديمية والموقع التنظيمي الذي تح      
وجود تدريب للعاملين بشكل دوري لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وعن وجود هيكل تنظيمـي للـدائرة و             
وصف وظيفي لكل العاملين ومقدار االهتمام التي تعطيه رئاسة الجامعة لدائرة نظم المعلومات ومقـدار     

الباحث بإيجاد المتوسـط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري     ولتوضيح ذلك فقد قام . األولوية للتطوير 
والنسب المئوية واختبار اإلشارة لكـل فقرة من فقرات المجال وتم رصد النتائج التالية فـي جـدول                 

  ).7.10(رقـم 
  )7.10(جدول رقم 

  المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات في الجامعات: نتائج تحليل المجال الرابع 

الم       ستوى التنظیم       ي ل       دائرة نظ       م   م
 المعلومات في الجامعات

معارض 
  بشدة
%  

معارض 
% 

  ال أدري
% 

   أوافق
% 

أوافق 
  بشدة
% 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

اختبار 
ارة اإلش

مستوى 
 الداللة

ھن   اك ات   صال مباش   ر ب   ین دائ   رة نظ   م      33
 0.000 0.51 4.2 25.1 69.7 5.1 0.00 0.00  واإلداریةالمعلومات والشئون األكادیمیة

34 
الموق   ع التنظیم   ي ال   ذي تحتل   ھ ال   دائرة  
مناسب للمستفیدین من النظام في جمیع     

 الدوائر األخرى فى الجامعة
0.00 0.00 1.0 50.3 48.7 4.48 0.52 0.000 

ھن      اك خط      ة واض      حة لعم      ل نظ      ام    35
 0.000 0.81 3.94 22.1 57.4 13.8 6.2 0.50 المعلومات اإلداري المحوسب

ی  تم ت  دریب الع  املین ف  ي النظ  ام ب  شكل       36
 0.252 0.88 3.41 6.2 48.2 27.2 17.4 1.00 دوري لتطویر مھاراتھم وقدراتھم

37  
ال توج  د مقاوم  ة م  ن بع  ض الم  ستفیدین  
للتح   دیث ال   ذي یق   وم ب   ھ الع   املون ف   ي  

 النظام
0.00 18.5 26.7 48.2 6.7 3.43 0.87 0.197 

38  
یوج     د ھیك     ل تنظیم     ي ل     دائرة نظ     م      
المعلومات ووصف وظیفي لكل الع املین    

 في النظام
0.00 0.00 11.8 60.5 27.7 4.16 0.61 0.000 

تعط     ي رئاس     ة الجامع     ة دائ     رة نظ     م    39
 المعلومات اھتماما كبیرا

0.00 0.50 1.5 55.4 42.6 4.40 0.55 0.000 

تعطي رئاسة الجامعة تطویر دائ رة نظ م           40
 لومات أولویة كبیرةالمع

0.00  0.50  9.7  47.7  42.1  4.31  0.67  0.000  
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المستوى التنظيمي لدائرة   " والذي يعرض نتائج تحليل المجال الرابع       ) 7.10(يشير الجدول السابق رقم     

، يشير إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة التي تقول         "الفلسطينية بقطاع غزة  نظم المعلومات في الجامعات     
، وأن  )4.2(هـو   " الشئون األكاديميـة واإلداريـة      هناك اتصال مباشر بين دائرة نظم المعلومات و       " 

مما يدل علـى وجـود شـبه        ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي      
إجماع لدى المبحوثين على أن هناك اتصال مباشر بين دائرة نظم المعلومـات والـشئون األكاديميـة                 

في حين لم يعارضه أحد، وهذا يدل على وجود اتصال          منهم،  %) 94.8(واإلدارية ، وقد أكد على ذلك       
  . مباشر وقوي بين الدائرة والشئون اإلدارية واألكاديمية

الموقع التنظيمي الذي تحتله الدائرة مناسب للمستفيدين من النظام فـي جميـع             "  وفيما يتعلق بالفقرة     -
ن مـستوى الداللـة الختبـار    ، وأ)4.48(، فان المتوسط الحسابي هـو  "الدوائر األخرى في الجامعة     

مما يؤكد بأن الموقع التنظيمي الـذي تحتلـه الـدائرة    ) 0.05(وهو أقل من  ) 0.000(اإلشارة يساوي   
 حيـث بلغـت نـسبة المـوافقين     ،مناسب للمستفيدين من النظام في جميع الدوائر األخرى في الجامعة         

  . د العينةفقط من أفرا%) 1.0(ولم يعارضه أحد، وكان على حياد فقط %) 99(
، فان المتوسط الحـسابي  "هناك خطة واضحة لعمل نظام المعلومات اإلداري المحوسب       "  أما الفقرة    -

) 0.05(وهو أقل مـن   ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )3.94(لهذه الفقرة هو    
بلغت نسبة المـوافقين  مما يؤكد أن هناك خطة واضحة لعمل نظام المعلومات اإلداري المحوسب حيث             

من أفراد العينة بأنهـا فـي درجـة         %) 13.8(فقط، في حين أفاد     %) 6.7(والمعارضين  %) 79.5(
يتم تدريب العـاملين فـي     " يشير الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة التي تقول           . متوسطة

 الداللة الختبـار اإلشـارة      ، وأن مستوى  )3.41(هو  " النظام بشكل دوري لتطوير مهاراتهم وقدراتهم       
وهو غير دال إحصائيا ولكن يمكن القول بأنه هنـاك شـبه            )  0.05(وهو أكبر من    ) 0.252(يساوي  

إجماع لدى أفراد العينة على أنه ال يتـم تدريـب العاملين في النظام بشكل دوري لتطوير مهاراتهـم                
  وقدراتهم، 

ستفيدين للتحديث الذي يقوم بـه العـاملون فـي          ال توجد مقاومة من بعض الم     "  وبخصوص بالفقرة    -
) 0.197(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يـساوي         )3.41(، فان المتوسط الحسابي هو      "النظام  

وهو غير دال إحصائيا  ويمكن القول أن هناك مقاومة من بعـض المـستفيدين     ) 0.05(وهو أكبر من    
والمعارضـين  %) 54.9( حيث بلغـت نـسبة المـوافقين    للتحديث الذي يقوم به العاملون في النظام ،       

من أفراد العينة بأنها ال توجد مقاومة، ويدل ذلك على عـدم            %) 26.7(فقط، في حين أفاد     %) 18.5(
استجابة المستخدمين للتغيير في الجامعات وهذا بدوره يؤثر فـي عمليـة التطـوير ويعيـق الخطـط         

  .التكنولوجيوالسياسات المرسومة من أجل مواكبة التطور 
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، "يوجد هيكل تنظيمي لدائرة نظم المعلومات ووصف وظيفي لكل العاملين في النظـام              "  أما الفقرة    -
) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )4.16(فان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو       

معلومات ووصف وظيفي لكـل  مما يؤكد بأنه يوجد هيكل تنظيمي لدائرة نظم ال) 0.05(وهو أقـل من  
  .وال يوجد معارضين%) 88.2(العامليـن في النظام، حيث بلغت نسبة الموافقين 

فإن المتوسط الحـسابي لهـذه      " تعطي رئاسة الجامعة دائرة نظم المعلومات اهتماما كبيرا         "  والفقرة   -
ممـا  ) 0.05(أقل من   وهو  ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )4.40(الفقرة هو   

يؤكد بأن رئاسة الجامعة تعطي دائرة نظم المعلومات اهتماما كبيرا، حيث بلغـت نسبـة الموافقيــن               
)98. (%  
، تبين أن   "تعطي رئاسة الجامعة تطوير دائرة نظم المعلومات أولوية كبيرة          "  وصوال إلى أخر فقرة      -

وهي أقل من   ) 0.000(ختبار اإلشارة يساوي    ، وان مستوى الداللة ال    )4.31(المتوسط الحسابـي هو    
مما يدلل على أن هناك شبه إجماع على أن رئاسة الجامعـة تعطـي تطـوير دائـرة نظـم                    ) 0.05(

مـن أفـراد    %) 89.8(المعلومات أولوية كبيرة، ونسبة الموافقين على ذلك والذين أكدوا هذا البند هو             
  . العينة

ل السابق في مجال قياس المستوى التنظيمي لـدائرة نظـم           وبما يخص هذا المجال وبعد مناقشة الجدو      
المعلومات في الجامعات خلص الباحث إلى أنه هناك اتصال قـوي بـين دائـرة نظـم المعلومـات                   
والمستويات العليا في الجامعات، حيث لوحظ انه هناك اتـصال بـين الـدائرة والـشئون األكاديميـة          

 دائرة نظم المعلومات مناسب وان هناك خطه واضحة لعمل          واإلدارية وأن الموقع التنظيمي الذي تحتله     
نظام المعلومات اإلداري المحوسب في الجامعات ولقد أفاد الغالبية من المبحوثين أن ال يـتم تـدريب                 
العاملين في النظام من أجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم وأن هناك مقاومة من بعض المـستفيدين مـن                 

 العاملون في النظام،  وهذا بـدوره يـؤثر علـى الـسياسات والخطـط                النظام للتحديث الذي يقوم به    
 Fullاألتمتـة الكاملـة   (المرسومة للتطوير في األنظمة ومحاولة الوصول بها إلى أعلـى مـستوى   

Automization (        وهذا يتفق نوعا ما مع دراسة الشنتف)على البنوك، حيـث بلغـت نـسبة       ) 200
هذا مع وجود تأكيد كبير على وجود هيكل تنظيمي         %. 52.7نظام  المستفيدين المقاومين للتحديث في ال    

للدائرة ووصف وظيفي وان رئاسة الجامعة تعطي دائرة نظم المعلومات اهتماما كبيرا وأولوية كبيـرة               
في التطوير، وهذا يدل على أن رئاسة الجامعة تدرك أهمية هذه الدائرة في اتخاذ القرارات، وهو يـدل      

ة نظم المعلومات، وكان ذلك واضحا من خالل الدراسة النظرية فيما يخص واقـع              على اإلهتمام بدائر  
نظم المعلومات اإلدارية ومراكز وإدارات نظم المعلومات من خـالل مواقـع اإلنترنـت والمقـابالت         

حيث أكد على وجود هيكـل      ) 2004(ويتفق ذلك أيضا مع دراسة غنيم     . الشخصية التي أجراها الباحث   
ظم المعلومات، ومدى إدراك رئاسة البلديات بالدور الذي تلعبه هذه الدائرة، وبمقارنـة             تنظيمي لدائرة ن  

نالحظ أن سكر أكد على أن القطاع       ) 1999(مع نتائج دراسة سكر     ) 2004(هذه النتائج ودراسة غنيم     
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الخاص يعرف أثر وأهمية تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في منظماتهم ولكن يعتبرونهـا نوعـا مـن         
  .مصاريف اإلدارية وفي بعض األحيان يعتبرونها أقل من األصول الثابتة التي ال يمكن استردادهاال

  :مدى كفاءة األفراد العاملين في النظام: المجال الخامس 
تم استخدام هذا المجال للتعرف على مدى كفاءة األفراد العاملين في النظام من خالل التعـرف              

 الفنية، وخبراتهم اإلدارية والفنية ومدى تناسـبها مـع المهـام            على مدى وجود تنوع في تخصصاتهم     
المنوطة بهم ومدى تكيف العاملين في النظام مع متطلبات العمل وزمن االسـتجابة لتلـك المتطلبـات                 

ولتوضيح ذلك فقد قام الباحث بإيجاد المتوسـط الحـسابي          . باإلضافة إلى استجابتهم للصيانة واإلرشاد    
والنسب المئوية واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال وتم رصد النتـائج             واالنحراف المعياري   
  ).7.11(التالية في جدول رقم 

  )7.11(جدول رقم 
  مدى كفاءة األفراد العاملين في النظام: نتائج تحليل المجال الخامس 

  

 مدى كفاءة األفراد العاملین في النظام م
معارض 

  بشدة
%  

معارض 
% 

  ال أدري
% 

   أوافق
% 

أوافق 
  بشدة
% 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

اختبار 
اإلشارة 
مستوى 

 الداللة

41 

ت   شعر أن ھن   اك تن   وع ف   ي تخص   صات    
العاملین ف ي النظ ام كمھندس ین ومحلل ي      
نظم ومبرمجین ومشغلو حاسوب وفنیي      
شبكات واتصاالت وإداریو قواعد بیانات      

 الخ..انةوصی

0.00 0.5 10.3 56.9 32.3 4.21 0.64 0.000 

42 
تلم   س أن الع   املین ف   ي النظ   ام ل   دیھم     
خبرات إداریة تتناسب والمھام المنوط ة       

 بھم
0.00 0.5 9.2 79.0 10.8 4.26 3.61 0.000 

43 
تلم   س أن الع   املین ف   ي النظ   ام ل   دیھم     
خب  رات فنی  ة تتناس  ب والمھ  ام المنوط  ة   

 بھم
0.00 1.0 11.3 59.5 28.2 4.15 0.64 0.000 

یعتب  ر الع  املون ف  ي النظ  ام الح  الي لھ  م     44
 القدرة على التكیف مع متطلبات العمل

0.00 3.6 8.7 75.9 11.8 3.96 0.59 0.000 

45  
ت       شعر ب       ان االس       تجابة لمتطلب       ات  
المستفیدین من قبل الع املین ف ي النظ ام         

 عالیة
0.00 3.6 12.8 67.7 15.9 3.96 0.66 0.000 

االستجابة للصیانة واإلرشاد للمستفیدین   46
 من قبل العاملین في النظام عالیة

0.00 0.5 3.6 71.3 24.6 4.20 0.51 0.000 

  
مـدى كفـاءة األفـراد     " والذي يعرض نتائج تحليل المجال الخامس     ) 7.11(يشير الجدول السابق رقم     

تشعر أن هنـاك تنـوع فـي       " ، يشير إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة التي تقول          "العاملين في النظام    
ت العاملين في النظام كمهندسين ومحللي نظم ومبرمجين ومشغلو حاسـوب وفنيـي شـبكات      تخصصا

، وأن مستوى الداللة الختبـار اإلشـارة        )4.21(هو  " الخ  ..واتصاالت وإداريو قواعد بيانات وصيانة    
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مما يدل على وجود شبه إجماع لدى المبحوثين على أن هناك           ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(يساوي  
 تخصصات العاملين في النظام كمهندسين ومحللي نظم ومبرمجين ومشغلو حاسـوب وفنيـي         تنوع في 

منهم، وهذا يدل علـى  %) 89.2(شبكات واتصاالت وإداريو قواعد بيانات وصيانة، وقد أكد على ذلك        
وجود تنوع في هذه التخصصات المذكورة، مما يزيد في القدرة لديهم في إنجاز األعمال المنوطة بهـم                

  .الخطط المرسومة لتطوير األنظمة اإلدارية حسب متطلبات العملحسب 
تلمس أن العاملين في النظام لديهم خبرات إدارية تتناسب والمهـام المنوطـة   "  وفيما يتعلـق بالفقرة   -

) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشـارة يـساوي          )4.26(، فقد وجد  المتوسط الحسابي       "بهم  
 حيث بلغت نسبة الموافقين     ،مما يؤكد أن العاملين في النظام لديهم خبرات إدارية        ) 0.05(وهو أقل من    

)89.8(%  
، فـان   "تلمس أن العاملين في النظام لديهم خبرات فنية تتناسب والمهام المنوطـة بهـم               "  أما الفقرة    -

) 0.000(وي ، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يـسا )4.15(المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هــو      
مما يؤكد أن العاملين في النظام لديهم خبرات فنية، حيث بلغت نسبة الموافقيـن             ) 0.05(وهو أقل من    

)87.7. (%  
يعتبر العاملون في النظام الحـالي  "  يشير الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة التي تقول      -

، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       )3.96(هو  " لهم القدرة على التكيف مع متطلبات العمل        
مما يدل على وجود شبه إجماع لدى أفراد العينة على أن العاملون            ) 0.05(وهو أقـل مـن    ) 0.000(

من أفـراد   %) 87.7(في النظام الحالي لهم القدرة على التكيف مع متطلبات العمل، وقد أكد على ذلك               
  .العينة وهي نسبة مرتفعة

تشعر بان االستجابة لمتطلبات المستفيدين من قبل العاملين في النظام عاليــة            " علق بالفقرة    وفيما يت  -
وهو ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشـارة يسـاوي        )3.96(، فان المتوسط الحسابي هو      "

موافقين مما يؤكد على وجود شبه إجماع على أن االستجابة عالية، حيث بلغت نسبة ال             ) 0.05(أقل من   
)83.1 .(%  
االستجابة للصيانة واإلرشاد للمستفيدين من قبـل العـاملين   "  وفي نفس المجال وبخصوص الفقـرة    -

، وان مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي )4.20(، تبين أن المتوسط الحسابي هو     "في النظام عالية    
 علـى أن االسـتجابة للـصيانة    مما يدلل على أن هناك شبه إجمـاع    ) 0.05(وهي أقل من    ) 0.000(

واإلرشاد للمستفيدين من قبل العاملين في النظام عالية ، ونسبة الموافقين على ذلك والذين أكدوا هـذا                 
  .من أفراد العينة%) 95.9(البند هــو 

خلص الباحث وفيما يخص هذا المجال وبعد مناقشة فقرات الجدول السابق في مجـال قيـاس               
ملين في نظام المعلومات اإلداري في الجامعات الفلسطينية إلى أن هناك تنـوع             مدى كفاءة األفراد العا   

في تخصصات العاملين في النظام وأن لديهم خبرات إدارية وفنية تتناسـب بـشكل كبيـر واألعمـال         
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المنوطة بهم وأنهم لديهم القدرة على التكيف مع متطلبات العمل وأن نسبة االستجابة لمتطلبات العاملين               
 جدا باإلضافة إلى استجابتهم العالية للصيانة واإلرشاد للمستفيدين من قبل النظام وأكد ذلك غنـيم                عالية

على العاملين في البلديات،  كل ذلك أدى إلى الثقة العالية التي يوليها لهم مـستخدمو النظـام                  ) 2004(
لتالـي في جدول رقــم    مما أدى إلى االزدياد في استخدامهم له، واتضح ذلك جليا في نتائج المجال ا             

والمتوسـط  " مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القـرارات اإلداريـة           ) "7.12(
مـن أفـراد   %) 80(والذي يشير إلى أنه حـوالي   ) 7.17(الناتج في جدول رقم     ) 4.0(اإلجمالي كان   

ينطبق ذلك مع ما ذكره الحسنية      و. العينة يستخدمون نظم المعلومات في عملية صنع القرارات اإلدارية        
، أن العنصر البشري هو أحد المكونات األساسية والفعالة في بناء نظم المعلومـات اإلداريـة             )2000(

وتطويرها، وأن نجاح دوائر نظم المعلومات اإلدارية أو فشلها في المنظمات يعتمد على دافعية األفراد               
  .العاملين فيها وقدراتهم

  
  

  :ى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات اإلداريةمد: المجال السادس
قام الباحث باستخدام هذا المجال للتعرف على مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة             
في صنع القرارات اإلدارية لدى متخذي القرارات، وذلك من خالل معرفتهم وتفهمهم لمـدى أهـداف                

داري المحوسب في الجامعة وان كانوا قد تلقوا تعليما ما أو تدريبا علـى اسـتخدام                وغايات النظام اإل  
النظام ومدى قدرتهم على استخدام المعلومات الناتجة من النظام ومدى االسـتفادة منهـا فـي اتخـاذ                  
 القرارات ومدى ثقتهم بهذه المعلومات ومدى ثقتهم بالقرارات التي تتخذ باالعتماد على نظم المعلومـات  
وفي حالة القرارات المكررة هل يتم الرجوع مرة ثانية إلى نظم المعلومات مـن جديـد أم ال ومـدى                    

ولتوضيح ذلك فقد قـام الباحـث بإيجـاد         . االعتماد على نظم المعلومات اإلدارية عند اتخاذ القرارات       
فقرات المجـال  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية واختبار اإلشارة لكل فقرة من      

  ).7.12(وتم رصد النتائج التالية في جدول رقم 
  

مـدى اسـتخدام نظـم      " والذي يعرض نتائج تحليل المجال السادس       ) 7.12(يشير الجدول التالي رقم     
، يشير إلى أن المتوسط الحـسابي للفقـرة          "المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات اإلدارية      

، )4.38(هو  " ألهداف وغايات نظام المعلومات اإلداري المحوسب في الجامعة         أنت متفهم   " التي تقول   
مما يدل على وجود شـبه  ) 0.05(وهو أقل من  ) 0.000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       

إجماع لدى المبحوثين على أن هناك تفهم لدى مستخدمي النظام ألهدافه وغاياته، وقد أكـد على ذلـك                
  .نهم وهي نسبة عالية جدام%) 96.4(
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، فقـد   "تلقيت تعليما أو تدريبا بطريقة ما حول استخدام نظم المعلومات التي تستخدمها             "  وأما الفقرة    -
وهو أقل من   ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )3.64(وجد  المتوسط الحسابي     

 ، على استخدام نظام المعلومات اإلداري المحوسب      مما يؤكد أن العاملين في النظام تم تدريبهم       ) 0.05(
وهي نسبه ال يستهان بهـا، وهـذا يـدل          %) 26.6(وعارضه  %) 70.3(حيث بلغت نسبة الموافقين     

بصورة ما إلى أن هناك من يستخدمون النظام بدون تدريب، وحسب خبرة الباحث في هذا المجال فإن                 
  .علم ذاتياذلك يؤدي أحيانا إلى ضياع الكثير من الوقت للت

  
  )7.12(جدول رقم 

مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع : نتائج تحليل المجال السادس
  القرارات اإلدارية

  

 المعلوم  ات اإلداری  ة م  دى اس  تخدام نظ  م م
 المحوسبة في صنع القرارات اإلداریة

معارض 
  بشدة
%  

معارض 
% 

  ال أدري
% 

   أوافق
% 

أوافق 
  بشدة
% 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

اختبار 
اإلشارة 
مستوى 

 الداللة

أنت متفھم ألھداف وغایات نظام المعلوم ات    47
 0.000 0.59 4.38 42.6 53.8 2.6 1.00 0.00 اإلداري المحوسب في الجامعة

تلقیت تعلیما أو ت دریبا بطریق ة م ا ح ول           48
 0.000 1.09 3.64 20.0 50.3 3.6 25.6 0.50 المعلومات التي تستخدمھااستخدام نظم 

أنت قادر على استخدام المعلوم ات الت ي         49
 0.000 0.65 4.26 34.9 57.3 5.1 2.10 0.00 تحصل علیھا من نظم المعلومات

50 
توج     د اس     تفادة ملموس     ة م     ن نظ     ام   
المعلوم     ات المحوس     ب ف     ي اتخ     اذك    

 للقرارات في مجال عملك
0.00 4.10 1.0 62.6 32.3 4.23 0.67 0.000 

 0.000 0.58 4.25 30.8 64.1 4.1 1.00 0.00 أنت تثق بنظام المعلومات لدیك  51

أنت تثق بالقرارات التي تتخ ذ باالعتم اد          52
 0.000 0.85 4.22 41.5 45.6 5.6 7.20 0.00 على نظم المعلومات

تف      ضل اتخ      اذ ق      رارات مك      ررة دون    53
 0.000  1.30  2.73  19.0  9.7  3.6  60.5  7.20   المعلوماتالرجوع إلى نظم

عن  د اتخ  اذك الق  رار تعتم  د ب  شكل كبی  ر        54
 0.000  0.80  4.14  31.3  59.5  1.0  8.2  0.00 على نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة

  
، فـان   "أنت قادر على استخدام المعلومات التي تحصل عليها مـن نظـم المعلومـات               "  أما الفقرة    -

وهو ) 0.000(ن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       ، وأ )4.26(المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو      
مما يؤكد أن الغالبية قادرون على استخدام المعلومات التي يحصلون عليهـا وتفيـدهم    ) 0.05(أقل من   

  %).92.8(فـي اتخاذ القرارات، حيث بلغت نسبة الموافقين 
توجد استفادة ملموسة مـن نظـام   "  يشير الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة التي تقول    -

، وأن مستوى الداللة الختبار     )4.23(هو  " المعلومات المحوسب في اتخاذك للقرارات في مجال عملك         
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مما يدل على وجود شبه إجماع لدى أفراد العينة على          ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(اإلشارة يساوي   
لعينة وهي نسبة مرتفعة جـدا، فـي حـين          من أفراد ا  %) 94.9(استفادة ملموسة ، وقد أكد على ذلك        

فقط وهذا يدل على أن غالبية المبحوثين يستفيدوا بصورة ملموسة من النظـام عنـد    %) 4.1(عارضه  
  . اتخاذ القرارات اإلدارية

، وأن مستوى الداللة    )4.25(، فان المتوسط الحسابي هو      "أنت تثق بنظام المعلومات لديك      "  والفقرة   -
مما يؤكد على وجود شبه إجماع على أن        ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(ســاوي  الختبار اإلشارة ي  

والمعارضيــن  %) 94.9(هناك ثقـة عالية من نظام المعلومات اإلداري، حيث بلغت نسبة الموافقين           
  . فقط من أفراد العينة بأنها متوسطة%) 4.1(فقط، في حين أفـاد %) 1.0(
، فان المتوسط الحـسابي     "لتي تتخذ باالعتماد على نظم المعلومات       أنت تثق بالقرارات ا   "  أما الفقرة    -

) 0.05(وهو أقل مـن   ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )4.22(لهذه الفقرة هو    
مما يؤكد أن الغالبية يثقون بالقرارات التي تعتمد على نظم المعلومات ، و أكد ذلـك مـا نـسبته مـن             

  ) . %87.7(الموافقيـن 
تفضل اتخاذ قرارات مكررة دون الرجوع      "  ويشير الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة          -

وهو أقل من   ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )2.73(هو  " إلى نظم المعلومات    
خاذ قرارات مكـررة    مما يدل على وجود شبه إجماع لدى أفراد العينة على انهم ال يفضلون ات             ) 0.05(

من أفراد العينة وهي نـسبة      %) 67.7(دون الرجوع إلى نظم المعلومات حيث أكد على ذلك ما نسبته            
  .مرتفعة جدا

عند اتخاذك القرار تعتمد بشكل كبيـر علـى نظـم      "  و أخيرا وفي نفس المجال وفيما يخص الفقرة          -
، وان مستوى الداللة الختبـار      )4.14( هو   ، تبين أن المتوسط الحسابي    "المعلومات اإلدارية المحوسبة    

مما يدلل على أن هنـاك شـبه إجمـاع علـى أن             ) 0.05(وهي أقل مـن    ) 0.000(اإلشارة يساوي   
المبحوثين يعتمدون بشكل كبير على نظم المعلومات المحوسبة، ونسبة الموافقين علـى ذلـك والـذين                

  .من أفراد العينة%) 90.8(أكدوا هذا البند هي 
  

 الباحث فيما يخص هذا المجال وبعد مناقشة فقرات الجدول السابق في مجال قياس              وقد خلص 
مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات اإلدارية إلى أن الغالبية العظمـى               
متفهمين لغايات و أهداف نظام المعلومات اإلداري المحوسب في الجامعة وغالبيتهم قد تلقـوا تـدريب              

من أن الجامعة تقـوم بـصقل وتطـوير مهـارات     ) 2004(لى استخدامه وهذا ما أكدته مقابلة الفرا    ع
هذا وقد أكدت النتائج علـى أن       . العاملين فيها من أجل الرقي بهم إلى أعلى المستويات في األداء الجيد           

 يستفيدون مـن    المستخدمين قادرون على استخدام المعلومات التي يحصلون عليها من النظام وغالبيتهم          
استخدام النظام في صنع القرارات بشكل كبير وملموس، ولديهم ثقة كبيرة بنظام المعلومات والقرارات              
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التي تتخذ بالرجوع إلى نظم المعلومات ويعتمدون بشكل كبير على نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة         
على تطويره وبالتالي الثقة العاليـة      عند اتخاذهم للقرارات، مما أدى ذلك إلى اإلهتمام بوجوده والحث           

التي يولوها لهذا النظام، وتبين ذلك من خالل استخدامهم لهذه النظم بشكل كبير وملموس فـي عمليـة                  
الى وجود تـأثير    ) 1995(وقد توصلت دراسة غراب و حجازي       . صنع القرارات حتى المكررة منها    

وانه على الجانـب    . لى أداء متخذي القرارات   جوهري لكفاءة وفاعلية استخدام نظم مساندة القرارات ع       
اآلخر فإن نتائج الدراسة لم تعط الدليل الكافي على أثر استخدام هذه النظم على عـدد البـدائل التـي                    

وباإلضافة إلى ذلك يمكن القول بـأن       . يبحثها متخذو القرار أو تحسين ثقة متخذي القرارات بقراراتهم        
عينة لديهم خبرات إدارية وتبين ذلك من خالل خصائص العينـة فـي    هذه النتائج تعزى إلى أن أفراد ال      

  .منهم لديهم خبرات إدارية أكثر من خمسة سنوات% 90حيث كان أكثر من ) 7.6(جدول رقم 
  

  مدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: المجال السابع
مدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات       قام الباحث باستخدام هذا المجال للتعرف على        

اإلدارية المحوسبة ، وذلك من خالل قياس المعلومات التي يقدمها النظام من حيث الحداثة وخلوها من                
األخطاء ومعرفة مدى وضاحة التقارير التي يخرجها النظام وخلوها من التشويه وسهولة فهمها، وعدم              

ائها على معلومات مكررة وبأن المعلومات التي يـتم الحـصول       إهمال أي معلومات مخرجة عدم احتو     
 مـع كونهـا دقيقـة       ضعليها معلومات مرتبة بحيث يسهل فهمها وسرعة توفير المعلومات ال تتنـاق           

ولتوضيح ذلك فقد قام الباحث بإيجاد المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري والنـسب              . وصحيحة
  ).7.13( فقرات المجال وتم رصد النتائج التالية في جدول رقم المئوية واختبار اإلشارة لكل فقرة من

  
  )7.13(جدول رقم 

  مدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: نتائج تحليل المجال السابع

م  دى دق  ة المعلوم  ات الناتج  ة ع  ن نظ  م     م
 المعلومات اإلداریة المحوسبة

معارض 
  بشدة
%  

معارض 
% 

  ال أدري
% 

   أوافق
% 

أوافق 
  بشدة
% 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

اختبار 
اإلشارة 
مستوى 

 الداللة

المعلوم   ات الت   ي یوفرھ   ا النظ   ام تك   ون   55
 0.000 0.52 4.38 39.5 60.0 0.00 0.5 0.00 معلومات حدیثة

المعلوم   ات الت   ي یوفرھ   ا النظ   ام تك   ون   56
 0.000 0.78 3.87 15.9 63.6 11.8 8.7 0.00 ومات صحیحة خالیة من األخطاءمعل

57 
التق  اریر الت  ي یخرجھ  ا النظ  ام واض  حة     
وخالی    ة م    ن الت    شویھ ویمك    ن فھمھ    ا   

 بسھولة
0.00 7.2 5.6 61.0 25.6 4.26 2.96 0.000 

المعلومات المت وفرة ال تھم ل منھ ا ش یئا        58
 0.000 0.60 4.05 16.9 74.4 5.1 3.6 0.00 وھي لیست أكثر من الالزم

تحتوي تقاریر النظام على معلومات غیر   59
 0.000 1.0 3.67 16.4 55.4 7.7 19.5 1.0 مكررة

 0.000 0.67 4.09 22.1 69.7 3.1 5.1 0.00ت  أتي المعلوم  ات الت  ي تحتاجھ  ا مرتب   ة       60
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 ترتیبا معینا بحیث یسھل فھمھا

61  
إن ال    سرعة الت     ي ی    وفر بھ     ا النظ     ام   

علوم    ات المطلوب    ة ال تتن    اقض م    ع   الم
 كونھا معلومات دقیقة وصحیحة

0.5  4.1  6.2  66.2  23.1  4.07  0.71  0.000 

  
مدى دقـة المعلومـات     " والذي يعرض نتائج تحليل المجال السابع       ) 7.13(يشير الجدول السابق رقم     

" شير إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة التـي تقـول     ، ي "الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة       
، وأن مـستوى الداللـة الختبـار        )4.38(هو  " يوفرها النظام تكون معلومات حديثة      المعلومات التي   
مما يدل على وجود شبه إجماع لدى المبحوثين علـى          ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(اإلشارة يساوي   

منهم وهي نسبة عالية    %) 99.5(أن المعلومات التي يوفرها النظام معلومات حديثة، وقد أكد على ذلك            
  . ل الغالبية العظمى من أفراد العينةجدا، تمث

، فقـد وجـد      "المعلومات التي يوفرها النظام تكون معلومات صحيحة خالية من األخطاء           "  والفقرة   -
وهو أقل من ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي     )3.87(المتوسط الحسابي يساوي    

 حيث  ،لنظام تكون معلومات صحيحة خالية من األخطاء      مما يؤكد أن المعلومات التي يوفرها ا      ) 0.05(
  %) .79.5(بلغت نسبة الموافقين 

التقارير التي يخرجها النظام واضحة وخالية من التشويه ويمكـن فهمهـا   "  أما الفقرة التي تقول بأن   -
 يساوي  ، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة     )4.26(فان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو       "  بسهولة  

مما يؤكد أن الغالبية يجمعون على ذلك، حيث بلغت نسبة الموافقيــن       ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(
)86.6. (%  
المعلومات المتوفرة ال تهمل    "  كما ويشير الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة التي تقول             -

 الداللة الختبار اإلشـارة يســاوي ، وأن مستوى )4.05(هو  " منها شيئا وهي ليست أكثر من الالزم        
مـن أفـراد   %) 91.3(، وقد أكد  لمما يدل على أن المعلومات ال تهم      ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(

  .العينة وهي نسبة مرتفعة
، فان المتوسط الحسابي هو     "تحتوي تقارير النظام على معلومات غير مكررة        "  وفيما يتعلق بالفقرة     -
مما يؤكد علـى    ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(اللة الختبار اإلشارة يساوي     ، وأن مستوى الد   )3.67(

وجـود شبه إجماع على أن تقارير النظام ال تحتوي على معلومات مكررة ، و بلغت نسبة الموافقيـن                 
)71.8. (%  
ـ    "تأتي المعلومات التي تحتاجها مرتبة ترتيبا معينا بحيث يسهل فهمها           "  أما الفقرة    - ط ، فـان المتوس

وهو أقل مـن ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي )4.09(الحسابي لهذه الفقرة هو     
  %) .91.8(مما يدلل على ذلك، و أكد ذلك ما نسبته من الموافقين ) 0.05(
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إن السرعة التي يوفر بها النظام المعلومات     "  ويشير الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة          -
، وأن مستوى الداللـة الختبـار   )4.07(هو " لمطلوبة ال تتناقض مع كونها معلومات دقيقة وصحيحة    ا

مما يدل على وجود شبه إجماع لدى أفراد العينة على          ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(اإلشارة يساوي   
ة وصـحيحة،   إن السرعة التي يوفر بها النظام المعلومات المطلوبة ال تتناقض مع كونها معلومات دقيق             

  . من أفراد العينة وهي نسبة مرتفعة جدا%) 89.3(حيث أكد على ذلك ما نسبته 
  

وقد خلص الباحث فيما يخص هذا المجال وبعد مناقشة فقرات الجدول السابق في مجال قياس                
أكد غالبية أفراد العينـة متخـذي       " مدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة        "

القرارات اإلدارية أن المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات اإلداري المحوسـب معلومـات حديثـة               
وصحيحة وخالية من األخطاء وأن التقارير التي يخرجها النظام واضحة وخالية من التـشويه ويمكـن    

حتـوي  فهمها بسهولة وأن المعلومات المتوفرة ال تهمل وهي بالتالي ليست أكثـر مـن الـالزم وال ت                 
التقارير على معلومات مكررة وتأتي مرتبة بحيث يسهل فهمها وسرعة الحصول عليها وال تتنـاقض               

والذي ) 7.12(وهذا يؤكد النتائج التي توصلت إليها الدراسة في جدول رقم           . مع كونها دقيقة وصحيحة   
؛ حيـث  "اريـة مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القـرارات اإلد       " يتحدث عن   

كانت ثقة متخذي القرارات بهذه النظم عالية وأن هذه الثقة ناتجة عن خصائص هذه المعلومات المقدمة                
ويتم الرجوع إلى نظم المعلومات حتى لو كانـت         . إليهم وبالتالي كان مدى استخدامهم لهذه النظم كبيرا       

اذ القرارات التنظيمية فـي     اتخ"عن    ) 1989(وما سبق يختلف مع دراسة ياغي و خاشقجي         .  مكررة
حيث أظهرت الدراسة أن هناك عدة مـشكالت تـرتبط بالمعلومـات تواجـه              " قطاع الخدمة السعودي  

المديرين عند اتخاذهم لقراراتهم وان أهم هذه المشكالت تتمثل في نقص المعلومات المتاحة لهم وطول               
  . اتالوقت الالزم لجمعها وعدم توافر النوعية المطلوبة من المعلوم

  
  

  مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة معلومات مالئمة: المجال الثامن
تم استخدام هذا المجال للتعرف على مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة معلومـات مالئمـة،    

قـط  وذلك من خالل قياس المعلومات التي يقدمها النظام من حيث مالءمتها مع نوع القرار وتعلقهـا ف                
بالمشكلة المطلوب اتخاذ قرار بشأنها و إمكانية المساعدة في التعرف على المشكالت الغير متوقعـة، و       
إمكانية تزويد متخذ القرار بحلول للمشاكل، وتزويده لمعلومات رقمية وغير رقمية، ومعلومات محدثـة         

 و إمكانية تزويد متخـذ     و تقديرية ومعلومات حالية وتاريخية وذات صلة وثيقة بالحالة موضوع القرار          
ولتوضيح ذلك فقد قام الباحث بإيجاد المتوسط الحـسابي         . القرار بمخططات بيانية يحتاجها عند الطلب     
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واالنحراف المعياري والنسب المئوية واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال وتم رصد النتـائج               
  ).7.14(التالية في جدول رقم 

مدى تقديم نظم المعلومات    " والذي يعرض نتائج تحليل المجال الثامن       ) 7.14(يشير الجدول التالي رقم     
المعلومات " شير إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة التي تقول         ، وي " اإلدارية المحوسبة معلومات مالئمة     

 ،)4.02(هو  " التي يوفرها نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة تتناسب مع نوع القرارات التي تتخذها             
مما يدل على وجود شـبه  ) 0.05(وهو أقل من  ) 0.000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       

إجماع لدى المبحوثين على أن المعلومات التي يوفرها النظام معلومات تتناسب مـع نـوع القـرارات       
  . العينةمنهم وهي نسبة عالية جدا، تمثل الغالبية من أفراد %) 89.8(المتخذة، وقد أكد على ذلك 

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة تكون متعلقة فقط بالمـشكلة       "  وأما الفقرة    -
، وأن مـستوى الداللـة   )3.08(، فقد وجد  المتوسط الحسابي يـساوي   "التي تنوي اتخاذ قرار بشأنها      

وعارضـه %) 39.5(وافقين و بلغت نسبة الم) 0.05(وهو أقل من ) 0.004(الختبار اإلشارة يساوي    
من أفراد العينة مما يؤكد أن المعلومـات  %) 15.9(، وهي نسبة عالية وكان على حياد فقط      %)44.6(

  .  التي يوفرها النظام تكون معلومات متعلقة بالمشكلة ولكن بصورة ليست قوية
  

  )7.14(جدول رقم 
  رية المحوسبة معلومات مالئمةمدى تقديم نظم المعلومات اإلدا: المجال الثامننتائج تحلیل 

 م
م   دى تق   دیم نظ   م المعلوم   ات اإلداری   ة     

  المحوسبة معلومات مالئمة
 

معارض 
  بشدة
%  

معارض 
% 

  ال أدري
% 

   أوافق
% 

أوافق 
  بشدة
% 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

اختبار 
اإلشارة 
مستوى 

 الداللة

62 
لتي یوفرھا نظام المعلوم ات    المعلومات ا 

اإلداری   ة المحوس   بة تتناس   ب م   ع ن   وع   
 القرارات التي تتخذھا

0.00 7.70 2.6 70.3 19.5 4.02 0.73 0.000 

63 
المعلومات التي یوفرھا نظام المعلوم ات     
اإلداری  ة المحوس  بة تك  ون متعلق  ة فق  ط     

 بالمشكلة التي تنوي اتخاذ قرار بشأنھا
0.00 44.6 15.9 26.7 12.8 3.08 1.11 0.004 

یساعدك النظام الحالي في التع رف عل ى      64
 0.390 1.13 3.17 10.3 36.4 20 26.7 6.7  المشكالت الغیر متوقعة

ی  زودك النظ   ام بحل  ول ممكن   ة للم   شكلة    65
 0.000 0.90 3.47 4.1 62.6 9.7 23.6 0.00  المطلوب اتخاذ قرار بشأنھا

دم نظام المعلومات اإلداریة المحوسبة یق   66
 0.000 1.05 3.62 17.9 50.8 7.7 22.6 1.00 لك المعلومات الرقمیة وغیر الرقمیة

نظام المعلومات اإلداریة المحوسبة یقدم    67
 0.000 0.48 4.18 22.6 73.3 4.1 0.00 0.00 لك معلومات محدثـــة

نظام المعلومات اإلداریة المحوسبة یقدم    68
 0.567  1.18  3.18  12.8  34.9  16.9  28.7  6.7 لك معلومات تقدیریة لقرارات مستقبلیة

نظام المعلومات اإلداریة المحوسبة یقدم    69
 0.000  0.5  4.27  29.7  67.7  2.6  0.00  0.00 لك معلومات حالیــة

نظام المعلومات اإلداریة المحوسبة یقدم    70
 0.000  0.90  3.81  17.9  59.5  7.7  14.9  0.00 لك معلومات تاریخیـة



                                                                                                                                    اإلطار العملي للدراسةالفصل السابع    
__________________________________________________________________________________________  

  

  144

71  
علومات اإلداریة المحوسبة یقدم نظام الم 

معلوم   ات ذات ص   لة وثیق   ة بالحال   ة أو   
  بموضوع القرار الذي تنوي اتخاذه 

0.00  16.9  11.3  56.9  14.9  3.70  0.92  0.000 

72  
نظ    ام المعلوم    ات اإلداری    ة المحوس    بة  
ی      زودك بالمخطط      ات البیانی      ة الت      ي  

 تحتاجھا عند الطلب
6.2  31.3  9.2  45.1  8.2  3.18  1.15  0.390 

  
، فـان   "دك النظام الحالي في التعرف على المشكالت الغير متوقعة          يساع"  أما الفقرة التي تقول بأن       -

وهو ) 0.390(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي )3.17(المتوسط الحسابي لهذه الفقرة كان      
  .وهو غير دال إحصائيا ) 0.05(أكبر من 

 يزودك النظام بحلول ممكنة     " كما ويشير الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة التي تقول             -
، وأن مستوى الداللة الختبـار اإلشارة يســاوي       )3.47(هو  " للمشكلة المطلوب اتخاذ قرار بشأنها      

مـن أفـراد   %) 66.7(مما يدل على التأكيد على هذه الفقرة، وقد أكد         ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(
  . العينة وهي نسبة مرتفعة نوعا ما

، فـان  " المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك المعلومات الرقمية وغير الرقميـة    نظام"  واما الفقرة    -
وهو أقـل مـن ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي )3.62(المتوسط الحسابي هو   

  %) .68.7(مما يؤكد على ذلك، و بلغت نسبة الموافقين ) 0.05(
، فـان المتوسـط     "ية المحوسبة يقدم لك معلومات محدثــــة        نظام المعلومات اإلدار  "  أما الفقرة    -

وهو أقل من ) 0.000(، وأن مستوى الداللـة الختبار اإلشارة يساوي )4.18(الحسابي لهذه الفقرة هو     
وهذا يدل على وجود قواعد     %) 95.9(مما يدلل على ذلك، و أكد ذلك ما نسبته من الموافقين            ) 0.05(

  .لمعلومات وتكون المعلومات الناتجة دائما محدثةمعلومات يرتبط بها نظام ا
نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك      "  ويشير الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة          -

، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشـارة يســاوي       )3.18(هو  " معلومات تقديريـة لقرارات مستقبلية     
من أفـراد  %) 47.7(وهو غير دال إحصائيا، وكانت نسبة الموافقين ) 0.05(وهو أكبر من    ) 0.567(

  .العينة وهي نسبة منخفضة جدا
نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك معلومـات        "  كما أن المتوسط الحسابي للفقرة التي تقول         -

) 0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )4.27(هو  " حاليــة  
من أفراد العينة وهي نسبة مرتفعـة       %) 97.4(ممـا يـدل على التأكيـد على هذه الفقرة، وقد أكـد          

  .جدا
، فـان   "نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لـك معلومـات تاريخيــة            "  وفيما يتعلق بالفقرة     -

وهو أقل مـن ) 0.000( يساوي ، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة)3.81(المتوسـط الحسابي هو   
  %).77.4(مما يؤكد على ذلك، و بلغت نسبة الموافقين ) 0.05(
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نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم معلومات ذات صلة وثيقة بالحالة أو بموضـوع             "  أما الفقرة    -
الداللة الختبار ، وأن مستوى )3.70(، فان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو        "القرار الذي تنوي اتخاذه     

مما يدل على ذلـك، و أكـد ذلـك مـا نـسبته مـن       ) 0.05(وهو أقل من ) 0.000(اإلشارة يساوي  
، وهذا يدل على أن نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقـدم معلومـات ذات              %) 71.8(الموافقيـن  

  .صلة وثيقة بالحالة أو بموضوع القرار الذي ينوون متخذي القرار اتخاذه
نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يزودك بالمخططات البيانية التي تحتاجهـا          "  يتعلق بالفقرة     وفيما -

، )0.390(ومستوى الداللة الختبار اإلشارة يـساوي  ) 3.18(، فإن المتوسط الحسابي هو    "عند الطلب   
  %).53.3(وهو غير دال إحصائيا وبلغ نسبة الموافقين على هذه الفقرة ) 0.05(وهـو أكبر من 

وقد خلص الباحث فيما يخص هذا المجال وبعد مناقشة فقرات الجدول السابق في مجال قياس                
أكد غالبية أفـراد العينـة متخـذي         "  مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة معلومات مالئمة        "

ات تناسب نوع   القرارات اإلدارية أن المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات اإلداري المحوسب معلوم          
القرارات التي تتخذ وأنها تتعلق بشكل متوسط بالمشكلة المنوي اتخاذ قرار بشأنها ولكنهـا ال تـساعد                 
بشكل كبير في التعرف على المشكالت الغير متوقعة كما ويقوم النظام بإعطاء حلول للمشاكل نوعا ما                

سب معلومات رقمية وغير رقميـة      ولكن ليس بدرجة كبيرة، كما ويقدم نظام المعلومات اإلداري المحو         
بصورة مرتفعة قليال، ولكنه يقدم بيانات محدثة بدرجة مرتفعة، ويقدم معلومات تقديرية بشكل محـدود،             
ولكنه في نفس الوقت يقدم معلومات حالية وتاريخية ومعلومات ذات صـلة وثيقـة بالحالـة، ويـزود             

) 2004(لنتائج مع ما توصل إليـه غنـيم        وانطبقت ا . مخططات بيانية بشكل محدود لمتخذي القرارات     
بخصوص أنظمة المعلومات اإلدارية في البلديات، حيث كان هناك قـصور نوعـا مـا فـي نظـام                   
المعلومات في البلديات من ناحية أنها التساعد في التعرف على المشكالت الغير متوقعـة، وأن نظـم                 

ة ولكنها تتفق مع الدراسة الحاليـة مـن         المعلومات في البلديات ال تعطي حلوال للمشاكل بصورة كبير        
وما خلـصت   . حيث تقديم البيانات المحدثة والمعلومات الحالية والتاريخية وذات الصلة الوثيقة بالحالة          

 مـع   إيجابيةبأن استخدام التقارير المحاسبية الشهرية واليومية له عالقة         ) 1975(إليه دراسة لوكـاس    
ستخدام مثل هذه المعلومات يؤدي إلى اتخاذ القرارات بناءا علـى           إنجاز األعمال المطلوبة، وأن عدم ا     

التقديرات الشخصية، وبأن نظم المعلومات المحاسبية توفر المعلومات لمتخذي القرار، وتساعدهم فـي             
واتفق ذلك مع دراسـة وينترمـان    . تحديد المشاكل والمعوقات، و وضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل        

حيث أكدت الدراسة إلى أن معظم المستجيبين أكدوا وثمنوا الـدور اإليجـابي             ) 1998(وسميث وأبل   
الذي تلعبه نظم المعلومات في صنع القرارات وبخاصة تلك المعلومات المستقاة من نظـم المعلومـات                
الداخلية في الدوائر الحكومية، كما أكدت الدراسة على قيمة المعلومات كونها مستمرة ودقيقـة وتـوفر              

  .لمالالوقت وا
  



                                                                                                                                    اإلطار العملي للدراسةالفصل السابع    
__________________________________________________________________________________________  

  

  146

  
  :مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة للمعلومات بالتوقيت المناسب: المجال التاسع 

قام الباحث باستخدام هذا المجال للتعرف على مدى تقديم نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة       
واالنحـراف  للمعلومات بالتوقيت المناسب، ولتوضيح ذلك فقد قام الباحث بإيجاد المتوسـط الحـسابي       

المعياري والنسب المئوية واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال وتم رصد النتائج التاليـة فـي                 
  ).7.15(جدول رقم 

  
  
  
  )7.15(جدول رقم 

  "مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة للمعلومات بالتوقيت المناسب"نتائج تحليل المجال التاسع 

م   دى تق   دیم نظ   م المعلوم   ات اإلداری   ة      م
 المحوسبة للمعلومات بالتوقیت المناسب

معارض 
  بشدة
%  

معارض 
% 

  ال أدري
% 

   أوافق
% 

أوافق 
  بشدة
% 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

اختبار 
اإلشارة 
مستوى 

 الداللة

طریق  ة االت  صال بمرك  ز نظ  م المعلوم  ات   73
 0.000 0.65 4.3 36.9 59.5 0.00 3.60 0.00 سھلة 

زم   ن االت   صال بمرك   ز نظ   م المعلوم   ات   74
 0.000 0.97 4.01 33.3 47.7 5.1 13.8 0.00 سریع

االت  صال بمرك  ز نظ  م المعلوم  ات یك  ون      75
 مستمر على مدار ساعات الدوام

0.00 15.4 4.1 53.8 26.7 3.92 0.96 0.000 

 عند االستفسار عن المعلومات فإن زم ن   76
 0.000 0.93 3.58 10.3 57.9 11.8 19.5 0.50  االستجابة یكون قصیر جدا

المعلوم  ات الت  ي ت  صلك م  ن مرك  ز نظ  م      77
 المعلومات تصلك في الوقت المناسب

0.50 16.4 13.3 59.5 10.3 3.63 0.90 0.000 

78  
یت   سبب النظ   ام بت   سریع عملی   ة ص   نع      
القرارات بشكل كبی ر ب سبب س رعتھ ف ي       

  الالزمةتقدیم المعلومات
0.00 19.0 7.2 61.0 12.8 3.68 0.93 0.000 

  
مـدى تقـديم نظـم      " والذي يعرض نتائج تحليل المجـال الثالـث         ) 7.15(يشير الجدول السابق رقم     

، يشير إلى أن المتوسط الحسابي للفقـرة        "المعلومات اإلدارية المحوسبة للمعلومات بالتوقيت المناسب       
 مستوى الداللـة الختبـار      ، وأن )4.3(هو  " طريقة االتصال بمركز نظم المعلومات سهلة       " تقول  التي  

مما يدل على وجود شبه إجماع لدى المبحوثين علـى          ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(اإلشارة يساوي   
وهي نـسبة مرتفعـة     %) 96.4(أن طريقة االتصال بمركز نظم المعلومات سهلة ، وقد أكد على ذلك             

  .جدا مما يؤكد سهولة طريقة االتصال
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، فان المتوسط الحسابـي هــو  "تصال بمركز نظم المعلومات سريع   زمن اال "  وفيما يتعلق بالفقرة     -
و بلغت نـسبة    ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )4.01(

  .وهي نسبة عالية تؤكد سرعة االتصال%) 81(الموافقين 
ـ   "   أما الفقرة    - ، فـان  "دار سـاعات الـدوام   االتصـال بمركز نظم المعلومات يكون مستمر على م

) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشـارة يـسـاوي   )3.92(المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو      
مما يؤكد بأن االتصال بمركز نظم المعلومات يكون مستمر على مدار سـاعات             ) 0.05(وهو أقل من    

  %). 80.5(الدوام وبلغت نسبة الموافقين 
عند االستفسار عن المعلومات فإن زمن االسـتجابة يكـون          " فقرة التي تقول     والمتوسط الحسابي لل   -

) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )3.58(هو  " قصير جدا   
منهم، وهـذا   %) 68.2(مما يدل على وجود شبه إجماع لدى أفراد العينة على ذلك، وقد أكد على ذلك                

  . هذه الميزة في النظام المعمول به في الجامعاتيدل على وجود 
، "المعلومات التي تصلك من مركز نظم المعلومات تصلك في الوقت المناسب            "  وفيما يتعلق بالفقرة     -

وهو أقل من ) 0.000(، وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي )3.63(فان المتوسط الحسابي هو 
  %).69.8( نسبة الموافقين مما يؤكد ذلك، حيث بلغت) 0.05(
يتسبب النظام بتسريع عملية صنع القرارات بشكل كبير بـسبب سـرعته فـي تقـديم                "  أما الفقرة    -

، وأن مـستوى الداللـة الختبـار    )3.68(، فان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو       "المعلومات الالزمة   
ام يتسبب بتـسريع عمليـة صـنع        مما يؤكد بأن النظ   ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(اإلشارة يساوي   

القرارات بشكل كبير بسبب سرعته في تقديم المعلومات الالزمة ، حيـث بلغـت نسبـة الموافقيــن               
)73.8.(%  
  

وبعد مناقشة جميع الفقرات التي تخص هذا المجال خلص الباحث إلى أن العاملين في نظم المعلومـات              
لى االتصال بمركز نظـم المعلومـات بـصورة سـهله        اإلدارية في الجامعات الفلسطينية لهم القدرة ع      

وسريعة واالتصال على مدار الدوام بدرجة مرتفعة ودرجة االستجابة مرتفعة وللنظام دور في تـسريع      
عملية صنع القرارات بسبب سرعته في تقديم المعلومات الالزمة، وهذه النتائج تعزز ما ذكـر سـابقا                 

ارية من قبل متخذي القرارات والثقة التي يولوهـا لهـذه           بخصوص مدى استخدام نظم المعلومات اإلد     
عن عملية اتخاذ القرارات وتطوير نمـوذج لهـا فـي           ) 1983(النظم، وهذا يتفق مع دراسة المومني       

دوائر التربية والتعليم في األردن؛ حيث توصلت الدراسة في أحد أبعادهـا  المتعلـق بعمليـة جمـع                   
اجه متخذ القرار في هذا الشأن هـي صـعوبة الحـصول علـى           المعلومات أن أهم المشكالت التي تو     

المعلومات وطول الوقت الالزم لجمعها وعدم تصنيفها ونقـص البيانـات، وأن أهـم هـذه مـصادر                 
  .المعلومات هي التقارير المكتوبة والتعليمات واللوائح
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  :مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات كافية :المجال العاشر
قام الباحث باستخدام هذا المجال للتعرف على مدى تقديم نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة       
لمعلومات كافية، من خالل تقديمه أية بيانات يحتاجها متخذ القرار أثنـاء صـنعه لقـرار معـين وان                   

يوفر تـدفق   التقارير التي يوفرها النظام كاملة وغير ناقصة وشاملة لجميع بدائل الحلول الممكنة وهل              
سلس للبيانات والمعلومات وهل يوفر معلومات خارجية عن جامعات ومراكز إحصاء ومدى تـوفيره              

ولتوضيح ذلك فقد قام    . للمعلومات اإلحصائية الالزمة في المجاالت المختلفة التي يحتاجها متخذ القرار         
بار اإلشارة لكل فقرة مـن   الباحث بإيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية واخت        

  ).7.16(فقرات المجال وتم رصد النتائج التالية في جدول رقم 
  

  
  )7.16(جدول رقم 

  "مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات كافية " نتائج تحليل المجال العاشر 

م   دى تق   دیم نظ   م المعلوم   ات اإلداری   ة      م
 المحوسبة لمعلومات كافیة

معارض 
  بشدة
%  

معارض 
% 

  ال أدري
% 

   أوافق
% 

أوافق 
  شدةب

% 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

اختبار 
اإلشارة 
مستوى 

 الداللة

یوفر النظام لك أیة معلومات قد تحتاجھا   79
 0.000 0.68 3.87 9.7 74.9 7.7 7.7 0.00  أثناء صنعك لقرار معین

80 
 الت  ي یوفرھ  ا نظ  ام المعلوم  ات   التق  اریر

الحالي تحتوي على معلومات كاملة غیر 
 ناقصة بالنسبة للمشكلة محل القرار

0.00 26.2 10.3 57.9 5.6 3.43 0.94 0.000 

81 
المعلومات التي یوفرھا نظام المعلوم ات     
الح  الي تعتب  ر معلوم  ات ش  املة لجمی  ع      

 بدائل الحلول الممكنة
0.00 30.8 20.0 43.1 6.2 3.25 0.96 0.886 

ی وفر ل  ك نظ  ام المعلوم ات الح  الي ت  دفق    82
 0.000 0.62 4.07 19.0 72.3 5.1 3.6 0.00  سلس للبیانات والمعلومات

83  
ی     وفر ل     ك نظ     ام المعلوم     ات الح     الي  
معلومات خارجیة عن جامع ات ، مراك ز         

  إحصاء
13.8 49.2 19 13.3 4.6 2.46 1.04 0.000 

84  
ح  صائیات ی  وفر ل  ك نظ  ام المعلوم  ات اإل  

الالزم   ة ف   ي المج   االت المختلف   ة الت   ي    
 تحتاجھا لصنع قراراتك

9.7 28.2 3.6 45.6 12.8 3.24 1.26 0.022 

  
  

مـدى تقـديم نظـم      " والذي يعرض نتائج تحليل المجال العاشـر        ) 7.16(يشير الجدول السابق رقم     
حسابي للفقـرة التـي     المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات كافية ، يشير الجدول إلى أن المتوسط ال           
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، وأن مـستوى  )3.87(هو  "  النظام لك أية معلومات قد تحتاجها أثناء صنعك لقرار معين            يوفر" تقول  
مما يدل على وجود شبه إجماع لـدى        ) 0.05( من   وهو أقل ) 0.000(الداللة الختبار اإلشارة يساوي     

ذلك المبحوثين على أن النظام يوفر أية معلومات قد يحتاجونها أثناء صنعهم لقرار معين، وقد أكد على                 
  .من أفراد العينة وهى نسبة مرتفعة جدا%) 84.6(ما نسبته 

التقارير التي يوفرها نظام المعلومات الحالي تحتوي على معلومات كاملة غير           "  وفيما يتعلق بالفقرة     -
، وأن مستوى الداللة الختبار     )3.43(، فان المتوسط الحسابي هو      "ناقصة بالنسبة للمشكلة محل القرار      

ممـا يؤكد ذلك و بلغـت نسبـة الموافقيـــن       ) 0.05(وهو أقـل مـن    ) 0.000(اوي  اإلشارة يس 
)63.5. (%  
المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات الحالي تعتبر معلومات شـاملة لجميـع بـدائل              "  أما الفقرة    -

تبار اإلشارة  ، وأن مستوى الداللة الخ    )3.25(، فان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هو        "الحلول الممكنة   
، %)49.3(وهو غير دال إحصائيا وبلغت نسبة الموافقيـن  ) 0.05(وهو أكبر من    ) 0.886(يسـاوي  

يتبين من خالل المتوسط الحسابي أن  المعلومات التي يقدمها نظـام المعلومـات الحـالي ال تعتبـر                   
  .معلومات شاملة لجميع بدائل الحلول الممكنة

يوفر لك نظـام المعلومـات الحـالي تـدفق سـلس للبيانـات              " يد بأنه    وأما بالنسبة للفقرة التي تف     -
، وأن مستوى   )4.07(يشير الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي           "  والمعلومات

مما يدل على وجود شبه إجماع لـدى        ) 0.05(وهو أقل من    ) 0.000(الداللة الختبار اإلشارة يساوي     
مـن  %) 91.3(هناك سالسة في تدفق البيانات والمعلومات، وقد أكد على ذلـك            أفراد العينة على أن     

  .المبحوثين وهذه نسبة مرتفعة جدا وتؤكد ذلك
يوفر لك نظام المعلومات الحالي معلومات خارجية عن جامعـات ، مراكـز             "   وفيما يتعلق بالفقرة     -

) 0.000(ختبار اإلشارة يسـاوي ، وأن مستوى الداللة ال  )2.46(، فان المتوسط الحسابي هو      "إحصاء  
، ومما سبق وفيما يخص هذه الفقرة يتبين       %)17.9(وبلغت نسبـة الموافقيـن    ) 0.05(وهو أقـل من    

لنا بأن نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية ال توفر معلومات خارجية عـن جامعـات أو           
  .مراكز إحصاء

يوفر لك نظام المعلومات اإلحصائيات الالزمة      " التي تنص على     أما الفقرة األخيرة في هذا المجال و       -
، )3.24(، فان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هـو  "في المجاالت المختلفة التي تحتاجها لصنع قراراتك      

و بلغت نسبة الموافقين    ) 0.05(وهو أقـل من    ) 0.022(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       
وهذه نسبة عالية من المعارضين، في حين       %) 37.9(سبة متدنية  والمعارضين     فقط وهي ن  %) 58.4(

من أفراد العينة بأنها في درجة متوسطة، من البيانات السابقة نالحـظ وجـود موقـف                %) 3.6(أفاد  
حيادي يميل إلى ضعف وجود هذه الميزة أي أن نظام المعلومـات الحـالي يـوفر بـشكل ضـعيف                    

  .مجاالت المختلفة التي يحتاجونها متخذي القرارات لصنع قراراتهم اإلداريةاإلحصائيات الالزمة في ال
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وبما يخص هذا المجال وبعد مناقشة جميع فقرات الجدول السابق والذي يتحدث عـن مجـال                  

مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات كافية، فقـد خلـص الباحـث إلـى أن نظـام          
لي يوفر بصورة مرتفعة أية معلومات قد يحتاجها متخذ القرار أثنـاء صـنعه              المعلومات اإلداري الحا  

والتي توصلت إلى أن من أهم معوقات صنع القرار هي          ) 1993(للقرار، واتفق ذلك مع دراسة شريف     
عدم وفرة المعلومات، وأن أهم عنصر في عملية اتخاذ القرار اإلداري الفعـال هـو معرفـة الهـدف        

وبخصوص الفقرة التالية فإن النظام يـوفر  . يليه عنصر توفر المعلومات الالزمة  المقصود من القرار و   
تقارير تحتوي على معلومات كاملة غير ناقصة بالنسبة للمشكلة محل القرار، ولكن ال يوفر معلومـات           
شاملة لجميع بدائل الحلول الممكنة حيث كانت إجابات الكثير من المبحـوثين تميـل إلـى الحيـاد أو                   

 ولكن نظام المعلومات يوفر تدفق سلس للبيانات والمعلومات وال يوفر معلومات خارجية عن              الرفض،
جامعات أو مراكز إحصاء أما فيما يخص توفير النظام معلومات إحصائية فكان هناك موقف ضـعيف            

من أن أنظمة المعلومات في البلديات حيـث ال تـوفر      ) 2004(وهذا توافق مع دراسة غنيم    . حيال ذلك 
  .ومات إحصائية أو رسومات أو مخططات بيانية تفيد في عملية صنع القراراتمعل
  

  :تحليل اجمالي المجاالت الرئيسية للدراسة
قام الباحث بإجمال تحليل المجاالت الرئيسية للدراسة وذلك من خـالل حـساب المتوسـطات                

جميع المجـاالت مجتمعـة     الحسابية والنسب المئوية واختبار اإلشارة لكل مجال من المجاالت وأيضا ل          
التالي كما وتم وضع ترتيب لكل مجال حسب المتوسط الحـسابي لكـل             ) 7.17(ويوضح ذلك الجدول    

  :مجال
  

  )7.17(جدول 
  نتائج تحليل المجاالت الرئيسية للدراسة

 المجـــــــــــال م
المتوسط   ترتيب

 الحسابي
انحراف 
 المعياري

ــسبة  الن
 المئوية

ــار  اختب
  اإلشارة

  0.000 0.811  0.563  4.057  2  المعدات المستخدمة في النظام/مدى كفاءة المكونات المادية  1
  0.000 0.803  0.550  4.015  5  مدى كفاءة االتصاالت وقواعد البيانات المستخدمة في النظام  2
  0.000 0.801  0.623  4.006  6  مدى كفاءة البرمجيات المستخدمة في النظام  3
  0.000 0.808  0.377  4.042  4  المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات في الجامعة  4
  0.000 0.825  0.776  4.123  1  مدى كفاءة األفراد العاملين في النظام  5
مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع   6

  القرارات 
7  3.979  0.552  0.796 0.000  
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اتجة عن نظـم المعلومـات اإلداريـة        مدى دقة المعلومات الن     7
  المحوسبة

3  4.055  0.664  0.811 0.000  

  0.000 0.742  0.898  3.711  9  مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة معلومات مالئمة  8
مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات بالوقت   9

  المناسب
8  3.884  0.674  0.777 0.000  

  0.000 70.67  0.691  3.384  10  قديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات كافيةمدى ت  10
 0.000 0.785 0.412 3.926  جميع المجاالت

  
  

مـدى  " الذي يوضح المتوسط الحسابي واختبار اإلشارة لمجال        ) 7.17(من خالل الجدول السابق رقم      
%) 82.5(ى بـوزن نـسبي      بين أن هذا المجال احتل المرتبة األول      " كفاءة األفراد العاملين في النظام      

وهذا يدل على المستوى    ) 0.05(أقل من   ) 0.000(وبمستوى معنوية   ) 4.123(وبمتوسط حسابي عام    
العالي لكفاءة العاملين في نظم المعلومات اإلدارية ويعني ذلك إجماع أفراد العينة على ذلك حيث انهـم                 

ـ             ن مهندسـين ومحللـي نظـم       يؤكدون على وجود تنوع في التخصصات لدى العاملين في النظـام م
ومبرمجين ومشغلو حاسوب وفنيي شبكات واتصاالت وإداريو قواعد بيانات وصيانة، وانهـم لـديهم              
خبرات إدارية وفنية تتناسب والمهام المنوطة بهم، ولهم القدرة على التكيف مع متطلبـات العمـل وان                

  . واإلرشاد بصورة سريعةاستجابتهم لمتطلبات المستفيدين عالية واالستجابة أيضا للصيانة 
، "المعدات المستخدمة في النظـام /مدى كفاءة المكونات المادية" وفي الترتيب الثاني يأتي مجال        

وبمستـوى معنويـة  ) 4.057(وبمتوسـط حسابـي عام    %) 81.1(احتل المرتبة الثانية بوزن نسبي      
المعـدات المـستخدمة فـي      /الماديةوهذا يدل على الكفاءة العالية للمكونات       ) 0.05(أقل من   ) 0.000(

النظام ويعني ذلك إجماع أفراد العينة على ذلك حيث انهم يؤكدون أن النظـام الحـالي يعتمـد بـشكل      
أساسي على الحاسوب بنسبة مرتفعة نوعا ما وأن هذه المعدات المستخدمة حاليا في نظـم المعلومـات            

الالزمة للتشغيل وهي مـن افـضل وأحـدث         اإلدارية المحوسبة تتناسب وطبيعة العمل وتوفر القدرة        
تكنولوجيا متوفرة في السوق ولها قدرة تخزينية مناسبة وتؤدي أغراض الحفظ بكفاءة ، كما تتميز هذه                
المعدات بشكل متوسط بالمرونة الكافية بحيث يمكن تعديل اسـتخدامها، وتعتبـر وحـدات اإلدخـال                 

  .اج بكفاءة عاليةواإلخراج كافية وتساعد في عمليات اإلدخال واإلخر
مدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلداريـة  " أما وفي الترتيب الثالث يأتي مجال      

وبمـستوى  ) 4.055(وبمتوسط حسابي عـام  %) 81.1(، احتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي  "المحوسبة  
الناتجـة عـن نظـم    وهذا يدل على مدى عالي لدقـة المعلومـات         ) 0.05(أقل من   ) 0.000(معنوية  

المعلومات اإلدارية المحوسبة وان هناك إجماع من أفراد العينة على ذلك حيث أنهم يؤكدون وبشدة أن                
المعلومات التي يوفرها النظام تكون معلومات حديثة وصحيحة وخالية من األخطاء وال يهمـل منهـا                
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ة التـي يـوفر بهـا النظـام     شيئا وهي ليست اكثر من الالزم  ومرتبة بحيث يسهل فهمها وان السرع            
المعلومات المطلوبة ال تتناقض مع كونها معلومات دقيقـة وصـحيحة وان التقـارير تحتـوي علـى          

  .معلومات غير مكررة ويمكن فهمها بسهولة
المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات في الجامعات الفلـسطينية        " ويأتي في الترتيب الرابع       

أقـل  ) 0.000(وبمستوى معنوية ) 4.042(وبمتوسط حسابي %) 80.8(، و بوزن نسبي    "بقطاع غزة   
وما سبق يدل على االهتمام الواضح واألولوية العالية من قبل رئاسة الجامعة بدائرة نظـم             ) 0.05(من  

المعلومات وأن هناك اتصال مباشر بينها وبين الشئون األكاديمية واإلدارية وان الموقع التنظيمي الذي              
ة مناسب للمستفيدين من النظام في جميع الدوائر األخرى في الجامعة، وأن هنـاك خطـة                تحتله الدائر 

من المبحـوثين راضـون علـى تـدريب     %) 50(واضحة لعمل نظام المعلومات اإلداري، مع وجود    
العاملين في النظام وأنهم ال يتدربون بشكل دورة لتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم و وجود مقاومة من                

  .ستفيدين للتحديث الذي يقوم به العاملون في النظامبعض الم
مدى كفاءة االتصاالت وقواعد البيانـات المـستخدمة فـي    " وفي الترتيب الخامس يأتي مجال       
أقـل  ) 0.000(وبمستوى معنويـة    ) 4.015(وبمتوسـط حسابي   %) 80.3(، بوزن نسبـي    "النظام  
لجامعات الفلسطينية في هذا المجال مما يدل بالتـالي  ، مما يشير إلى الكفاءة العالية لدى ا) 0.05(مـن  

على االهتمام الواضح باالتصاالت وقواعد البيانات من قبل الجامعات وما لكون هذا البند من أهمية في              
كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، حيث اجمع المبحوثين على انه يتم االستناد إلى قاعدة بيانات               

 إليها للحصول على المعلومات وتتميز بالقدرة الفائقة على التخزين واالسـترجاع            مركزية يتم الرجوع  
واإلضافة والتعديل والحذف والعرض والطباعة وتمنع الغير مخولين من الدخول للنظام وتراعي عـدم   
التكرار وتساعد في التعرف على المشاكل، وكان هناك تأكيد بمستوى مرتفع على أن هنـاك شـبكات                 

سبة محلية مرتبطة بجميع الدوائر واألقسام في الجامعة واألفرع األخـرى فـي المنـاطق           اتصال محو 
  .المختلفة في قطاع غزة

بـوزن  " مدى كفاءة البرمجيات المـستخدمة فـي النظـام    " وفي الترتيب السادس يأتي مجال       
ـ  ) 0.05(أقل من   ) 0.000(وبمستوى معنوية   ) 4.006(وبمتوسـط حسابي   %) 80.1(نسبـي   ا ، مم

يشير إلى الكفاءة العالية لدى الجامعات الفلسطينية في هذا المجال مما يدل بالتالي علـى أن البـرامج                   
المستخدمة تتميز بأنها تمكن أكثر من مستفيد باالتصال معا في وقت واحد وتمكن من التبـادل المـرن              

خراج المعلومـات   للمعلومات بينهم، وان هذه البرامج تستطيع عمل تبويب وتلخيص للبيانـات واسـت            
وتساعد في المراسالت بين الدوائر واألقسام المختلفة في الجامعة، كما وتمكن مـن اسـتخدام البريـد                 
اإللكتروني، وحسب رأي أفراد العينة فان الكثير منهم اعتبروا أن البرامج المستخدمة تضاهي احـدث               

  .البرامج المستخدمة وحسب رأيهم بأنه نظام ممتاز
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مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صـنع    " لسابع وهو مجال    ويأتي الترتيب ا  
أقل مـن  ) 0.000(وبمستوى معنوية   ) 3.979(وبمتوسـط حسابي   %) 79.6(بوزن نسبـي   " القرار  

، مما يشير إلى المدى المرتفع نوعا ما في استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة فـي                 ) 0.05(
لسطينية في الجامعات الفلسطينية ، حيث وافق معظم المبحوثين على أنهم متفهمـين             صنع القرارات الف  

تلقوا تدريبا حول اسـتخدامه وأنهـم قـادرون علـى           % 70ألهداف وغايات نظام المعلومات وبنسبة      
استخدام نظم المعلومات التي يحصلون عليها من نظم المعلومات وأن هنـاك اسـتفادة ملموسـة مـن                

اذ القرارات، حيث لديهم ثقة به وبالتالي بالقرارات التي تتخذ اعتمادا علـى البيانـات           استخدامه في اتخ  
منهم ال يتخـذون قـرارات مكـررة دون         % 70التي يحصلون عليها من خالل استخدامه ، و حوالي          

منهم يعتمدون بشكل كبير على نظم المعلومـات اإلداريـة    % 90الرجوع إلى نظم المعلومات وحوالي      
  .عند اتخاذهم للقراراتالمحوسبة 
فيـأتي  " مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات بالوقت المناسـب  " أما مجال    

) 0.000(وبمستوى معنويـة    ) 3.884(وبمتوسـط حسابي   %) 77.7(بالمرتبة الثامنة بوزن نسبـي     
وثين، حيث انهم أكدوا    ، مما يشير إلى أن هناك رضى واضح على ذلك من قبل المبح            ) 0.05(أقل من   

منهم أن طريقة االتصال بمركز نظم المعلومات سهل وزمن االتصال سريع وعلى            % 96بنسبة حوالي   
مدار ساعات الدوام وبأن زمن االستجابة يكون قصير جدا، وكل ذلك يسبب في تسريع عمليـة صـنع         

زة متطورة تخـدم معظـم      القرار، ويدل ذلك على أن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تستخدم أجه           
  .المشتركين والمستفيدين من النظم بصورة سريعة ودون تأخير

مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة معلومـات         " ويأتي الترتيب التاسع وهو مجال      
أقل من  ) 0.000(وبمستوى معنوية   ) 3.711(وبمتوسـط حسابي   %) 74.2(بوزن نسبـي   " مالئمة    

ستنتاج من خالل ما سبق في هذا المجال أن نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة تقدم              ، يمكن اال  ) 0.05(
معلومات مالئمة، حيث أنها تقدم معلومات تتناسب مع نوع القرارات المطلوب اتخاذها وتكـون هـذه                
المعلومات محدثة وحالية وتاريخية  وذات صلة وثيقة بالحالة أو بموضوع المشكلة المطلـوب حلهـا                

فة إلى أنه يقدم معلومات رقمية وغير رقمية، وأما فيما يخص موضوع المساعدة في التعـرف                باإلضا
على المشكلة الغير متوقعة أو وضع الحلول الممكنة للمشاكل أو تقديم معلومـات تقديريـة لقـرارات                 
ه مستقبلية فلقد أجاب المبحوثين بعدم بنوع من التحفظ على ذلك وعدم التأكد وهذا يـدل علـى أن هـذ             

 التنبـؤ بحلـول أو   ع حيث أنها ال تستطية بالمائة مائExpert Systemsالنظم ال تعتبر نظم خبيرة 
  .إيجاد الحلول لمشاكل مستقبلية أو إيجاد حلول ممكنة للمشاكل الحالية بصورة عالية

مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات       " وآخر مجال هو المجال العاشر وهو         
أقـل مـن  ) 0.000(وبمستوى معنوية ) 3.384(وبمتوسـط حسابي %) 67.7(بوزن نسبـي " ية  كاف
، تشير هذه النتائج إلى أن هذا المجال غير قوي إجماال ولكن هناك بعض بنود هذه المجاالت                 ) 0.05(
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ـ      ات قوية وقد اجمع عليها المبحوثين تقريبا مثل توفير نظم المعلومات تدفق سـلس للبيانـات والمعلوم
وتوفيره للمعلومات التي قد يحتاجها متخذ القرار أثناء صنعه لقراره وهذه المعلومات شبه كاملة غيـر                
ناقصة بالنسبة للمشكلة محل القرار، وان النظم  تعطي معلومات خارجية بصورة متدنية عن جامعـات         

  .أو مراكز إحصاء وبالمثل فيما يخص توفير إحصائيات في مجاالت مختلفة
  
  

  )7.18(جدول 
                                                                                                                                                                          المتوسط الحسابي والنسبة المئوية واختبار اإلشارة لجميع المجاالت الرئيسية للدراسة

 المجـــــــــــال
المتوسط 
 الحسابي

انحراف 
 المعياري

ــسبة  الن
 المئوية

ــار  اختب
 اإلشارة

 0.000 %78.5 0.412 3.926 جميع المجاالت

  
  

 لجميع فقــرات اإلستبانة هــو  ييظهر أن المتوسط اإلجمال) 7.18(كما أن الجدول السابق   
ممـا  ) 0.05(هو أقل مـن     و) 0.000(وأن مستوى الداللة    %) 78.5(بوزن نسبي   ) 3.926(

يعني أن آراء المستجيبين كانت إيجابية بالنسبة لجميع المجاالت مجتمعة وتؤكـد وجـود أثـر        
فعال لهذه المجاالت مجتمعة في عملية صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلـسطينية فـي       

عات الفلـسطينية  قطاع غزة، ومما سبق استنبط الباحث كفاءة نظم المعلومات اإلدارية في الجام    
في قطاع غزة أدى إلى زيادة ثقة متخذي القرارات بهذه النظم وبالتالي استخدامها بشكل كبيـر            
في عملية صنع القرارات لديهم، باإلضافة إلى ذلك كشفت الدراسة االهتمـام الواضـح مـن                

 بمـا   اإلدارة العليا في الجامعات بنظم المعلومات وضرورة رفع كفاءتها باستمرار وتطويرها          
يتالءم والتطور التكنولوجي، وهذا إن دل فإنما يدل على فهم هذه اإلدارة للدور الهـام الـذي                 
ــاالت  ــتى المجـ ــور المؤســـسة فـــي شـ ــي تطـ ــنظم فـ .تلعبـــه هـــذه الـ
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  المبحث الثالث                                  
  اختبار فروض الدراسة

  
  :اختبار الفرضية األولى: أوال

بـين مكونـات نظـم المعلومـات     ) ≥0.05α(لة إحصائية عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات دال    
وتنبثق عن هـذه الفرضـية   . اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجامعة         

  : الفروض التالية

المعدات / بين المكونات المادية    ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -1
  .لنظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجامعة

/ بـين المكونـات الماديـة    ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة            -2
االتصاالت وقواعد البيانات المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطـاع          

  .زة تعزى لمتغير الجامعةغ

البرمجيـات  / بـين المكونـات   ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         -3
  .المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجامعة

المـستوى  / بـين المكونـات   ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة        -4
التنظيمي لدائرة نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية فـي قطـاع غـزة تعـزى لمتغيـر          

  .الجامعة

كفـاءة األفـراد   / بين المكونات ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       -5
  . الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجامعةالعاملين  في نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات

الختبار  الفروض السابقة قام الباحث باستخدام اختبار كروسكال والس الختبار الداللـة اإلحـصائية               
لمكونات نظم المعلومات اإلدارية تبعا لمتغير الجامعة، باإلضافة إلى إيجاد المتوسطات الحـسابية كمـا         

  :لتاليا) 7.19(هي مبينة في الجدول 
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  )7.19(جدول 
المتوسطات الحسابية وقيمة اختبار كروسكال والس الختبار الداللة اإلحصائية لمكونات نظم 

  المعلومات اإلدارية تبعا لمتغير الجامعة

  
  

/ بـين المكونـات الماديـة    ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة     -1
  .المعدات لنظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجامعة

/  الماديـة  السابق يتبين أن المتوسط الحسابي لمدى كفـاءة المكونـات         ) 7.19(من خالل الجدول رقم     
، والقـدس  ) 3.5517(، األقصـى   ) 3.7873(، األزهـر   )4.6037(المعدات للجامعـة اإلسالميـة    

، مما يظهر تقدم الجامعة اإلسالمية عن باقي الجامعات األخرى من حيث المكونات المادية              )3.5405(
وحة، أما بالنـسبة لقيمـة   لنظم المعلومات اإلدارية، تليها جامعة األزهر ثم جامعة األقصى فالقدس المفت    

وهي أقل مـن القيمـة      )  146.096(المعدات فهي   /مربع كاي المحسوبة لمدى كفاءة المكونات المادية      
مما يـدل علـى رفـض الفـرض     ) ≥0.05α(الجدولية مما يظهر داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

ق ذات داللة إحصائية عند  أنه توجد فرو   الصفري للفرضية الفرعية األولى وقبول الفرض البديل وهو       
المعدات لنظم المعلومات اإلدارية فـي الجامعـات        / بين المكونات المادية    ) ≥0.05α(مستوى داللة   

  .الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجامعة

/ بـين المكونـات الماديـة     ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            -2
لبيانات المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع االتصاالت وقواعد ا

  .غزة تعزى لمتغير الجامعة

 المتوسطات الحسابيــــة

 الجامعــــــــــة

  
 مكونـــات النظم اإلداريـــة المحوسبة

 دسالق األقصى األزهر اإلسالمية

  
 مربع كاي

  
مستوى 
 الداللة

 Hardware 4.6037 3.7873 3.5517 3.5405 146.096 0.000المعدات / مدى كفاءة المكونات المادية

 0.000 143.802 3.7529 3.4926 3.5714 4.5493 مدى كفاءة االتصاالت وقواعد البيانات المستخدمة

 0.000 143.528 3.4170 3.4975 3.6889 4.6105 ة البرمجيات المستخدمة مدى كفاء

 0.000 47.020 3.9966 3.8491 3.8361 4.2389 المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات في الجامعة

 0.000 108.266 3.7568 3.7989 3.9185 4.5060  مدى كفاءة األفراد العاملين في النظام

       3.6928   3.6380   3.7604   4.5017  ــــيمتوســـط اإلجمالـــــــ
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السابق يتبين أن المتوسط الحسابي لمدى كفـاءة االتـصاالت وقواعـد       ) 7.19(من خالل الجدول رقم     
، ) 3.4926(قـصى   ، األ ) 3.5714(، األزهـر    )4.5493(البيانات المستخدمة في الجامعة اإلسالمية      

، مما يظهر تقدم الجامعة اإلسالمية عن باقي الجامعات األخرى فـي االتـصاالت              )3.7529(والقدس  
وقواعد البيانات المستخدمة في  نظم المعلومات اإلدارية، تليها جامعة القدس المفتوحة ثم األزهـر ثـم                 

المعدات فهـي  / ة المكونات المادية    جامعة األقصى ، أما بالنسبة لقيمة مربع كاي المحسوبة لمدى كفاء          
) ≥0.05α(وهي أقل من القيمة الجدولية مما يظهر داللة إحصائية عند مستوى الداللـة              ) 143.802(

 أنه توجـد    مما يدل على رفض الفرض الصفري للفرضية الفرعية الثانية  وقبول الفرض البديل وهو             
االتـصاالت  /  بين المكونـات الماديـة       )≥0.05α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللــة        

وقواعد البيانات المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطـاع غـزة               
  .تعزى لمتغير الجامعة

البرمجيات / بين المكونات   ) ≥0.05α(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           ال   -3
 اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطـاع غـزة تعـزى لمتغيـر              المستخدمة في نظم المعلومات   

  .الجامعة

الـسابق يتبـين أن المتوسـط الحـسابي لمـدى كفـاءة البرمجيـات               ) 7.19(من خالل الجدول رقم     
، والقدس  ) 3.4975(، األقصى   ) 3.6889(، األزهر   )4.6105(المستخدمــة في الجامعة اإلسالمية     

لجامعة اإلسالمية عن باقي الجامعات األخرى فـي كفـاءة البرمجيـات            ، مما يظهر تقدم ا    )3.4170(
المستخدمة في  نظم المعلومات اإلدارية، تليها جامعة األزهر ثم جامعة األقصى ثم القدس المفتوحـة ،                 

وهي أقـل  ) 143.528(أما بالنسبة لقيمة مربع كاي المحسوبة لمدى كفاءة البرمجيات المستخدمة  فهي           
مما يـدل علـى رفـض       ) ≥0.05α(دولية مما يظهر داللة احصائية عند مستوى الداللة         من القيمة الج  

 أنه توجـد فـروق ذات داللـة         الفرض الصفري للفرضية الفرعية الثالثة  وقبول الفرض البديل وهو         
البرمجيات المستخدمة في نظم المعلومـات      / بين المكونات   ) ≥0.05α(إحصائية عند مستوى داللة     

  .جامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجامعةاإلدارية في ال

المـستوى  / بـين المكونـات   ) ≥0.05α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    ال   -4
التنظيمي لدائرة نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطـاع غـزة تعـزى لمتغيـر        

  .الجامعة

سابق يتبين أن المتوسط الحسابي للمستوى التنظيمـي لـدائرة نظـم            ال) 7.19(من خالل الجدول رقم     
، والقــدس  ) 3.8491(، األقصى   ) 3.8361(، األزهر   )4.2389(المعلومات في الجامعة اإلسالمية     

، مما يظهر تقدم الجامعة اإلسالمية عن باقي الجامعات األخرى فـي المـستوى التنظيمـي          )3.9966(
ها القدس المفتوحة ثم جامعة األقصى ثم جامعة األزهر ، أما بالنسبة لقيمـة              لدائرة نظم المعلومات ، تلي    
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وهي أقل مـن القيمـة      ) 47.020(مربع كاي المحسوبة للمستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات فهي          
مما يـدل علـى رفـض الفـرض        ) ≥0.05α(الجدولية مما يظهر داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

وهو أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  رعية الرابعة وقبول الفرض البديل      الصفري للفرضية الف  
المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات اإلداريـة فـي         / بين المكونات   ) ≥0.05α(مستوى داللة   

  .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجامعة

كفـاءة  / بين المكونـات    ) ≥0.05α(وى داللة   أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست        ال   -5
األفراد العاملين  في نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغيـر                

  .الجامعة

السابق يتبين أن المتوسط الحسابي لكفاءة األفراد العاملين في النظام في           ) 7.19(من خالل الجدول رقم     
، ممـا   )3.7568(، والقدس   ) 3.7989(، األقصى   ) 3.9185(، األزهر   )4.5060(الجامعة اإلسالمية   

يظهر تقدم الجامعة اإلسالمية عن باقي الجامعات األخرى في كفاءة األفراد العاملين في النظام، تليهـا                
جامعة األزهر ثم جامعة األقصى ثم القدس المفتوحة ، أما بالنسبة لقيمة مربع كاي المحـسوبة لكفـاءة                  

وهي أقل من القيمة الجدولية مما يظهر داللـة احـصائية    ) 108.266(د العاملين في النظام فهي      األفرا
مما يدل على رفض الفرض الصفري للفرضـية الفرعيـة الخامـسة            ) ≥0.05α(عند مستوى الداللة    

بـين  ) ≥0.05α(وهو أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  وقبول الفرض البديل  
كفاءة األفراد العاملين  في نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطـاع              / ت  المكونا

  .غزة تعزى لمتغير الجامعة

ومن خالل الجدول السابق يتضح لنا من المتوسط اإلجمالي للمتوسطات لكل جامعـة يمكـن ترتيـب                 
) 7.20( هو موضح في الجـدول  الجامعات الفلسطينية من حيث المكونات لنظم المعلومات اإلدارية كما     

  :التالي

  )7.20(جدول 

  يوضح ترتيب الجامعات الفلسطينية من حيث المكونات لنظم المعلومات اإلدارية

  المتوسط اإلجمالي الجامعــــــــة
 لمكونات النظم اإلدارية المحوسبة

 الترتيب

 1  4.5017 الجامعة اإلسالميــة

 2  3.7604 جامعــة األزهــر

 3  3.6928 جامعة القدس المفتوحة

 4  3.6380  جامعــة األقصــى



                                                                                                                                    اإلطار العملي للدراسةالفصل السابع    
__________________________________________________________________________________________  

  

  159

  3.8982 المتوســـــــط
  

ومن خالل ما سبق من تفسير للنتائج السابقة في الجدولين السابقين تم قبول الفرضية البديلة للفرضـية                 
ونات نظم   بين مك  )≥0.05α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         : الرئيسية وهي انه    

  .المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجامعة
تظهر النتائج تقدم الجامعة اإلسالمية ثم تليها جامعة األزهر ثم القدس المفتوحة ثم جامعـة األقـصى،                 

ـ       ذي توليـه إدارة  وهذا يعزى إلى اإلمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الجامعة اإلسالمية والدور المهـم ال
الجامعة لنظم المعلومات اإلدارية باإلضافة إلى االهتمام باألفراد العاملين في النظام، وقد يعـود هـذا                

بين مكونات نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات ولصالح الجامعة اإلسـالمية           %) 20(الفرق الكبير   
  :إلى العوامل التالية

  .الخبرة والعمر الزمني -1
 .نسبي للطاقم اإلدارياالستقرار ال -2

 . االهتمام بالتحديث والتطوير من قبل اإلدارة العليا -3

؛ حيث أضاف إلى أن اإلدارة العليا في الجامعة اإلسـالمية           )2005(مدوخ في المقابلة    .وهذا ما أكده م   
تولي مركز الحاسوب اهتماما كبيرا وتوفر لهم اإلمكانيات الضرورية لتحـديث الـشبكات واألجهـزة               

الفـرا المقابلـة    .وأيضا ما أكـده د    . مج وقواعد البيانات وأجهزة االتصاالت الحديثة في الجامعة       والبرا
التي أجريت معه أن الجامعة اإلسالمية تقوم في نهاية كل فصل بعمل تقييم لـألداء               ) 2005(الشخصية  

يتم تحديـد المهـارات     عبر الشئون األكاديمية لعمل تقييم للهيئة التدريسية فيها وبناء على نتائج التقييم             
التي يجب تطويرها ألعضاء هيئة التدريس وبناء عليه يتم تنظيم دورات تدريبية مـن قبـل الجامعـة                  

وإضافة إلى ذلك فقد أظهرت النتائج مـن خـالل المتوسـطات            . لالرتقاء بمستوى كفاءة العاملين فيها    
نية في قطاع غزة بنظم المعلومـات      الحسابية للمجاالت السابقة االهتمام الواضح لدى الجامعات الفلسطي       

. اإلدارية من خالل فهمها للدور التي تلعبه هذه النظم في تسهيل و تسريع األعمال واتخـاذ القـرارات        
ومثال على تطور نظم المعلومات هو أن الجامعة اإلسالمية واألزهر تمكن طالبها من معرفة نتـائجهم     

ت وباستطاعتهم تسجيل مواد جديدة أو السحب واإلضـافة       النهائية في المواد الدراسية من خالل اإلنترن      
  .عبر اإلنترنت
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  :اختبار الفرضية الثانية: ثانيا

بين المستوى التنظيمـي    ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           
اإلدارية في جامعـات    لدائرة نظم المعلومات اإلدارية و استخدام المعلومات الالزمة لصنع القرارات           

  .قطاع غزة بفلسطين

ومن اجل اختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام معامل االرتباط سبيرمان لقيـاس العالقـة بـين                 
المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات اإلدارية و استخدام المعلومات الالزمـة لـصنع القـرارات               

  :التالي) 7.21(نت النتائج كما هو موضح في الجدول اإلدارية في جامعات قطاع غزة بفلسطين وقد كا
  )7.21(جدول 

  يوضح معامل االرتباط سبيرمان لقياس العالقة بين المستوى التنظيمي و استخدام المعلومات
 استخدام المعلومات

 مستوى الداللة معامل االرتباط
 0.007 0.192 المستـوى التنظيمـي

  
 المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومـات       ين أن معامل االرتباط بين    بالرجوع إلى الجدول السابق يتب    

اإلدارية وبين استخدام المعلومات اإلدارية لصنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع             
، وهذا يعني رفض الفـرض  )0.01(وهو دال إحصائيا عند مستوى داللة   ) 0.192(غزة بفلسطين هو    
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          : فرض البديل وهو أنه   الصفري وقبول ال  

)0.05α≤ (              بين المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات اإلدارية و اسـتخدام المعلومـات الالزمـة
  . لصنع القرارات اإلدارية في جامعات قطاع غزة بفلسطين
 الفرضية وبالرجوع إلى الجدول السابق رقـم  من خالل ما سبق أكدت الدراسة وبعد إثبات هذه   

والذي يعالج مجال مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة والجدول السابق رقـــم      ) 7.12(
والذي يناقش مجال المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة والجـدول             ) 7.10(

وسطات المجاالت وترتيبها واجمالي متوسط كل مجـال؛        والذي يناقش إجمالي مت   ) 7.17(السابق رقم   
بنـسبة  ) 4.04(الحظ الباحث أن إجمالي متوسط مجال المستوى التنظيمي لدائرة نظـم المعلومــات        

وهـذا  . وبنفس المستوى تقريبا كانت نسبة استخدام نظم المعلومات من قبل متخذي القرارات           % 80.8
 نظم المعلومات على استخدام المعلومات مـن قبـل صـانعي    يدل على تأثير المستوى التنظيمي لدائرة   

على البنوك  ) 2000(وهذا يتفق مع دراسة الشنتف      . القرارات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة      
والذي أكد أن وجود هيكل تنظيمي و وصف وظيفي للعاملين في دائرة نظم المعلومـات يـؤثر علـى              
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في دراسته عن البلديات حيث أكد أيضا على هـذه العالقـة    ) 2004(وأيضا غنيم   . استخدام المعلومات 
  .بين المستوى التنظيمي واستخدام المعلومات في البلديات

  :اختبار الفرضية الثالثة: ثالثا

بين المستوى التنظيمـي    ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           
اإلدارية لـنظم   ) الكفاية-التوقيت-المالئمة-الدقة(جودة المعلومات   لدائرة نظم المعلومات اإلدارية و    

  .المعلومات اإلدارية في جامعات قطاع غزة بفلسطين

تم اختبار هذه الفرضية باستخدام معامل االرتباط سبيرمان لقياس العالقة بين المستوى التنظيمي لدائرة              
 الدقة والمالئمة والتوقيت المناسـب والكفايـة        نظم المعلومات اإلدارية و جودة المعلومات المتمثلة في       

الكمية للمعلومات؛ والالزمة لصنع القرارات اإلدارية في جامعات قطاع غزة بفلـسطين وقـد كانـت                
  :التالي) 7.22(النتائج كما هو موضح في الجدول 

  )7.22(جدول 
  المعلوماتيوضح معامل االرتباط سبيرمان لقياس العالقة بين المستوى التنظيمي و جودة 

 كفاية المعلومات التوقيت المناسب مالئمة المعلومات دقة المعلومات
ــل  معامـ

 االرتباط
مــستوى 

 الداللة
ــل  معامـ

 االرتباط
مــستوى 

 الداللة
ــل  معامـ

 االرتباط
مــستوى  

 الداللة
ــل  معامـ

 االرتباط
ــستوى  مـ

 الداللة
  المستوى

 0.000 0.373 0.000 0.365 0.000 0.406 0.016 0.173 التنظيمي
  

بالرجوع إلى الجدول السابق تبين أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة أقـل      
بين المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات اإلدارية وبين جـودة المعلومـات التـي        ) ≥0.05α(من  

ية فـي قطـاع غـزة    تقدمها نظم المعلومات اإلدارية لصنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلـسطين      
أقـل مـن    ) 0.016(عند مستوى داللة    ) 0.173(بفلسطين، حيث كان معامل االرتباط لدقة المعلومات        

أقـل مـن    ) 0.000(عند مستوى داللة    ) 0.406( ، وكان معامل االرتباط لمالئمة المعلومـات        0.05
أقل ) 0.000( داللة   عند مستوى ) 0.365( ، وكان معامل االرتباط للتوقيت المناسب للمعلومات         0.05
أقل مـن   ) 0.000(عند مستوى داللة    ) 0.373( ، وكان معامل االرتباط لكفاية المعلومات        0.05من      
توجد عالقة ارتباطيـه ذات     : وهذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل وهو أنه         0.05

 نظم المعلومات اإلدارية    بين المستوى التنظيمي لدائرة   ) ≥0.05α(داللة إحصائية عند مستوى داللة      
اإلدارية لنظم المعلومات اإلدارية في جامعـات       ) الكفاية-التوقيت-المالئمة-الدقة(وجودة المعلومات   
  .قطاع غزة بفلسطين
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إن إثبات هذه الفرضية يعزز تفسير ومناقشة مجال الدراسة المتعلق بالمستوى التنظيمي لدائرة                
، والمجاالت األربعة التي تحـدثت      )7.10( الجدول السابق رقم     نظم المعلومات اإلدارية، والواضح في    

عن جودة المعلومات المتمثلة في الدقة، المالئمة، التوقيت، والكفاية؛ والواضحة في الجـداول الـسابقة               
حيث كان المتوسـط    ) 7.16(والجدول رقم   ) 7.15(والجدول رقم   ) 7.14(والجدول رقم   ) 7.13(رقم  

يدل علـى أن    % 80.8بنسبة مئوية   ) 4.04( التنظيمي لدائرة نظم المعلومات      اإلجمالي لمجال المستوى  
هناك اهتمام بالمستوى التنظيمي من قبل اإلدارة العليا أثر ذلك على نظم المعلومـات وذلـك بإنتاجهـا       

واتفق ذلك مع دراسة وينترمـان وسـميث        . المعلومات ذات جودة عالية تفيد في عملية اتخاذ القرارات        
والتي تحدثت عن الدور اإليجابي الذي تلعبه نظم المعلومات من خالل إنتاجها لمعلومات             ) 1998(وأبل  

  .ذات جودة عالية في عملية صنع القرارات في الدوائر الحكومية في المملكة المتحدة

  

  
  :اختبار الفرضية الرابعة: رابعا

بين جودة المعلومات التي ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     
تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه النظم في صنع القرارات اإلدارية فـي               
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ، ومن خالل هذه الفرضية يمكن اشـتقاق الفـروض الفرعيـة               

  :التالية 

بين دقة المعلومـات    ) ≥0.05α(مستوى داللة   ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند          -1
التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه النظم فـي صـنع القـرارات     

  .اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

بين مالئمة المعلومات ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2
لتي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه النظم فـي صـنع القـرارات     ا

  .اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

بـين التوقيـت    ) ≥0.05α( ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة              -3
رية واستخدام صانعي القرار لهذه النظم في       المناسب للمعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدا      

  .صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

بين الكميـة الكافيـة   ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة      -4
لنظم فـي صـنع   للمعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه ا        

  .القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
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تم اختبار هذه الفرضية باستخدام معامل االرتباط سبيرمان لقياس العالقة بين جودة المعلومـات التـي                
تقدمها نظم المعلومات اإلدارية و واستخدام صانعي القرار لهذه النظم في صنع القرارات اإلدارية فـي              

  :التالي) 7.23(ت قطاع غزة بفلسطين وقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقمجامعا
  )7.23(جدول رقم 

يوضح معامل االرتباط سبيرمان لقياس العالقة بين جودة المعلومات واستخدام صانعي القرارات 
  لهذه المعلومات

 كفاية المعلومات التوقيت المناسب مالئمة البيانات دقة البيانات
ــل  معامـ

 االرتباط

مــستوى 
 الداللة

ــل  معامـ
 االرتباط

مــستوى 
 الداللة

ــل  معامـ
 االرتباط

مــستوى 
 الداللة

ــل  معامـ
 االرتباط

ــستوى  مـ
 الداللة

ــت خدام اس
 0.001 0.235 0.000 0.563 0.000 0.670 0.000 0.655 المعلومات

  
  

  :والختبار الفرضية الفرعية األولى) 7.23(بالرجوع إلى الجدول السابق رقم 

بين دقة المعلومات التـي  ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة      
تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه النظم في صنع القرارات اإلدارية فـي               

  .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

تي تقدمها نظم المعلومات اإلداريـة واسـتخدام صـانعي    بين دقة المعلومات التبين أن معامل االرتباط     
ارتبـاط  ) 0.655(القرار لهذه النظم في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة             

: ، وهذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل وهو أنـه           )0.01(قوى عند مستوى داللة     
بين دقة المعلومـات التـي      ) ≥0.05α(ئية عند مستوى داللة     توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصا     

تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه النظم في صنع القرارات اإلدارية فـي               
  .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

  :والختبار الفرضية الفرعية الثانية)  7.23(أيضا من خالل نتائج الجدول السابق رقم 

بين مالئمـة المعلومـات   ) ≥0.05α( توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       ال
التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه النظم في صنع القرارات اإلدارية              

  .في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

ات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صـانعي         بين مالئمة المعلوم  تبين أن معامل االرتباط     
ارتبـاط  ) 0.670(القرار لهذه النظم في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة             

: ، وهذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل وهو أنه          )0.000(قوى عند مستوى داللة     
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بين مالئمة المعلومات التي    ) ≥0.05α(ة إحصائية عند مستوى داللة      توجد عالقة ارتباطيه ذات دالل    
تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه النظم في صنع القرارات اإلدارية فـي               

  .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

  :والختبار الفرضية الفرعية الثالثة)  7.23(بالرجوع إلى الجدول السابق رقم 

  

بين التوقيـت المناسـب     ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           
للمعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهـذه الـنظم فـي صـنع                 

  .القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

  

 لتوقيت المناسب للمعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام        تبين أن معامل االرتباط بين ا     
) 0.536 (صانعي القرار لهذه النظم في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غـزة             

، وهذا يعني رفض الفرض الصفري )≥0.05α(أقل من ) 0.000(وهو ارتباط قوي عند مستوى داللة      
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائيـة عنـد مستـوى داللــة         : بديل وهو أنه  وقبول الفرض ال  

)0.05α≤ (           بين التوقيت المناسب للمعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي
  .القرار لهذه النظم في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

  

  :والختبار الفرضية الفرعية الرابعة) 7.23( نتائج الجدول السابق  رقم وأخيرا من خالل

بـين الكميـة الكافيـة      ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            
للمعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهـذه الـنظم فـي صـنع                 

  .ي الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةالقرارات اإلدارية ف

بين الكمية الكافية للمعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلداريـة واسـتخدام            تبين أن معامل االرتباط     
) 0.235(صانعي القرار لهذه النظم في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غـزة               

، وهذا يعني رفض الفرض الصفري وقبـول الفـرض          )0.001(ارتباط غير قوى عند مستوى داللة       
بين الكميـة  ) ≥0.05α(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  : البديل وهو أنه  

الكافية للمعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية واستخدام صانعي القرار لهذه النظم في صنع              
  . الفلسطينية في قطاع غزةالقرارات اإلدارية في الجامعات
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وبالرجوع إلى مجاالت الدراسة التي تحدثت عن جودة المعلومات والتـي تمثلـت فـي دقـة                    
المعلومات ومالءمتها والحصول عليها بالتوقيت المناسب وكفايتها ومن خالل الجداول السابقــة رقم            

زز مناقشة وتفسير هذه المجاالت،     ؛ فإن إثبات هذه الفرضية قد ع      ) 7.16(،  )7.15(،  )7.14(،  )7.13(
الذي يوضح المتوسط اإلجمالي لكل مجال من مجاالت الدراسة؛ كان المتوسط           ) 7.17(وفي جدول رقم    

، والمتوسط اإلجمـالي لمجـال مـدى تقـديم نظـم            )4.05(اإلجمالي لمجال مدى دقة المعلومات هو       
مدى تقديم نظـم المعلومـات اإلداريـة    ، والمتوسط اإلجمالي لمجال )3.7(المعلومات معلومات مالئمة  

، والمتوسط اإلجمالي لمجال مـدى تقـديم نظـم          )3.88(المحوسبة لمعلومات في الوقت المناسب هو       
، وبحـساب المتوسـط اإلجمـالي لألربـع         )3.38(المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات كافية هو       

وهـي نـسبه   %) 76(بنـسبة مئويـة   ) 3.8(مجاالت السابقة التي تمثل جودة المعلومات وجد يساوي         
السابق والذي تحـدث عـن مجـال    ) 7.12(وبالرجوع إلى جدول رقم   . مرتفعة تمثل جودة المعلومات   

للحـصول  ) 7.17(استخدام المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات اإلدارية والجدول رقـم            
، وما سـبق يـدل      %)79.4(مئوية  بنسبة  ) 3.97(على متوسط إجمالي هذا المجال؛ لوحظ أنه يساوي         

على ارتفاع في استخدام نظم المعلومات من قبل صانعي القرارات نظرا لجودة هذه المعلومات وبالتالي               
ثقة متخذي القرارات بنظم المعلومات مما جعل مستوى استخدامهم عالي وهذا يثبت العالقة اإلرتباطيـة     

  . المعلوماتبين جودة المعلومات واستخدام صانعي القرار لهذه

والتي تحدثت عن مدى اسـتخدام نظـم المعلومـات    ) 1975(وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة لوكاس  
المحاسبية في إنجاز األعمال المصرفية، وقد خلصت الدراسة إلى أن التقـارير المحاسـبية الـشهرية                

 فقط وبأن نظم المعلومات     واليومية لها عالقة إيجابية مع إنجاز القرارات بناء على التقديرات الشخصية          
المحاسبية توفر المعلومات لمتخذي القرار، وتساعدهم في تحديد المشاكل والمعوقات، و وضع الحلـول   

حيث توصلت الدراسة إلى أن     ) 1990(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة النظاري       . المناسبة لهذه المشاكل  
  . القرارات في المصارف التجارية األردنيةهناك عالقة إيجابية بين جودة المعلومات وفاعلية اتخاذ



  ثامنالفصل ال
  

النتائج والتوصيات  
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  :مقدمة
بعد القيام بجمع إستبانات الدراسة الميدانية وتفريغها وإجراء العمليـات اإلحـصائية المناسـبة            
عليها واختبار الفرضيات واستخراج النتائج قام الباحث في هذا الفصل بتلخيص هـذه النتـائج التـي                 

اولت دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،              تن
وبعد عرض تلخيص هذه النتائج قام بتقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساعد الجامعات                

ات مما يؤدي إلى    الفلسطينية بقطاع غزة في تطوير الدور الذي تلعبه هذه النظم في عملية صنع القرار             
وفي نهاية هذا الفصل، هناك مجموعة مـن        . تطوير األداء اإلداري في هذه المؤسسات الوطنية الهامة       

المقترحات التي يرى الباحث أنها مفيدة للجامعات وللباحثين إلجراء المزيد من الدراسـات فـي هـذا                 
  .اتالمجال وذلك للتقييم المستمر لدور نظم المعلومات في اتخاذ القرار

  
  :نتائج الدراسة: أوالً

  
  :يمكن تلخيص نتائج التحليل اإلحصائي واختبار فروض الدراسة في البنود التالية

 
فيما يتعلق بمكونات نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بقطـاع غـزة،              -1

خلص الباحث إلى أن هناك فروق واضحة بين مكونات نظم المعلومات اإلداريـــة            
 المستوى التنظيمي لدائرة نظـم  - البرمجيات- االتصاالت وقواعد البيانات  -داتالمع( 

في كـل جامعـة مـن       )  كفاءة األفراد العاملين في دائرة نظم المعلومات       -المعلومات
وكان ذلك لصالح الجامعة اإلسالمية حيث احتلت المرتبة        . الجامعات موضوع الدراسة  

لقدس المفتوحة ثم جامعة األقصى ولكن إجماالً       األولى، تليها جامعة األزهر ثم جامعة ا      
فإن المكونات المذكورة موضوع الدراسة تعتبر بمستوى مرتفع حيث حصلت إجمـاالً            

وهذا مؤشر على التطور الملحوظ في هذه الجامعات في هـذا           ) 5.0(من  ) 3.9(على  
 به نظم   المجال واهتمام المسؤولين متخذي القرارات في الجامعات في الدور الذي تقوم          

 .المعلومات في صنع القرارات وتسريع وتسهيل العملية اإلدارية لهم

وجود تقنيات حديثة في مكونات نظم المعلومات اإلدارية جعلت مستخدمي هذه النظم يعتمـدون        -2
عليها اعتمادا كبيراً في صنع القرارات الخاصة بهم في الجامعات الفلـسطينية بقطـاع غـزة                

 :واتضح ذلك من خالل%). 80( النسبي هو وأظهرت النتائج أن الوزن

قدرة البرامج المستخدمة على تمكين مستخدمي النظام من تبادل المعلومات بـسهولة ويـسر،                - أ
وأن  ) Multi user system( وإتاحة الفرصة ألكثر من مستفيد باالتصال في وقـت واحـد   
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جاع وتحليـل البيانـات     برامج النظم المستخدمة حاليا لها قدره عالية على التخزين واالسـتر          
ومعالجتها وإنتاج المعلومات الالزمة التي يحتاجها صانعي القرارات كما وتعتبر مـن أفـضل            

  .وأحدث البرمجيات المتوفرة في األسواق
كان هناك إجماع من غالبية أفراد العينة على أن النظام الحالي المستخدم يعتمد بشكل أساسـي                 -  ب

ة تحقق الغاية من النظام بـشكل مناسـب وأن قـدرتها            على الحاسوب وأن المعدات المستخدم    
 .التخزينية عالية و تتسم بالمرونة بحيث يمكن تعديل استخدامها

أن النظم الحالية تستخدم شبكة معلومات محوسبة وذلك لنقل البيانات والمعلومات وأن سرعتها              -  ت
 .كافية جداً إلنجاز األعمال المطلوبة في الوقت المناسب

قواعد البيانات وإدارتها لها القدرة العالية من حيـث التخـزين واالسـترجاع             أن نظم تشغيل     -  ث
والحذف والعرض والطباعة والمعالجة وهي توفر معلومات تساعد في التعرف على المـشكلة             
وتوفر عدم التكرار للبيانات المخزنة وتوفر الحماية الجيدة للبيانات من خالل مستويات أمنيـة              

 .متعددة

 النظام الحالي متنوعي التخصصات ويتمتعون بمستوى خبـرة فنيـة وإداريـة      أن العاملين في   - ج
تتناسب والمهام المنوطة بهم ويتلقون تدريباً بشكل دوري لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مع أنـه              
لديهم القدرة على التكيف مع متطلبات العمل، ولديهم استجابة عالية لتقديم الخدمات اإلرشـادية              

 .للمستفيدين

لى نظام المعلومات اإلداري الحالي المستخدم في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة أنـه             أخذ ع  - ح
ال يوفر المعلومات اإلحصائية الخارجية وليس لديه اتصال مع مراكز اإلحصاء أو إحصائيات             

 .أخرى لجامعات خارجية تساعد متخذي القرارات

امعات الفلسطينية بقطاع غزة أنـه      أخذ على نظام المعلومات اإلداري الحالي المستخدم في الج         - خ
 حيث أنة ال يوفر البدائل للحلول الممكنـة  Expert Systemلم يصل إلى مرتبة النظم الخبيرة 

 .للمشاكل المطلوب اتخاذ قرار بشأنها والتي تساعد بدورها صانعي القرارات

ت الالزمـة  هناك عالقة  بين المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات و اسـتخدام المعلومـا             -3
لصنع القرارات اإلدارية، وان الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعطي إهتماماً كبير وأولويـة             

حيث أظهرت النتائج بأن الـوزن النـسبي   . لتطوير دائرة نظم المعلومات تنظيمياً وعلمياً وفنياً  
 %).81( لهذا المجال هو 

م المعلومات وجودة المعلومات اإلداريـة  هناك عالقة ايجابيةً  بين المستوى التنظيمي لدائرة نظ   -4
لنظم المعلومات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، و تتمثل الجودة في دقة المعلومات التي              
تقدمها نظم المعلومات ومالءمتها والتوقيت المناسب للحصول على هذه المعلومـات والكميـة             
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ستعانة بها من قبل صانعي القـرارات       الكافية من المعلومات والتي بدورها يتم استخدامها واال       
 .في هذه الجامعات

هناك استخدام فعال من قبل صانعي القرار لنظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلـسطينية               -5
بقطاع غزة في صنع قراراتهم اإلدارية نظرا لجودة المعلومات الناتجـة مـن هـذه الـنظم،                 

 أن الغالبية العظمى تعتمد بشكل أساسـي        حيث%) 79(وأظهرت النتائج أن الوزن النسبي هو       
  :على أنظمة المعلومات في حالة اتخاذ قرارات إدارية، كما هو موضح فيما يلي

 هناك عالقة بين دقة المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات اإلداري في الجامعات الفلـسطينية               -أ
 اإلدارية، وأظهرت الدراسة بأن     بقطاع غزة وبين استخدام المديرون لهذه النظم في صنع قراراتهم         

وهذا يعني أن درجة قوة هذه العالقة تتراوح ما بين القوية والقويـة جـداً               %) 81(الوزن النسبي   
وهذا يعني علمياً بأنه كلما زادت دقة المعلومات التي يقدمها النظام كلما زاد اسـتخدام المـديرون                 

 .لهذه النظم في صنعهم لقراراتهم

مالئمة المعلومات التي يقدمها نظـام المعلومـات اإلداري فـي الجامعـات             هناك عالقة بين    -ب
الفلسطينية بقطاع غزة وبين استخدام المديرون لهذه النظم في صنع قراراتهم اإلدارية ، وأظهـرت         

وهذا يعني أن هذه العالقة قوية وهذا يعني علمياً بأنـه كلمـا             %) 74(الدراسة بأن الوزن النسبي     
لومات التي يقدمها النظام كلما زاد استخدام المديرون لهذه الـنظم فـي صـنعهم           زادت مالئمة المع  

 .لقراراتهم

هناك عالقة بين التوقيت المناسب للمعلومات المقدمـة مـن نظـام المعلومـات اإلداري فـي                -ج
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وبين استخدام المديرون لهذا النظام في صنع قراراتهم اإلداريـة،             

وهذه يعني علمياً بأن درجة سرعة      %) 78(رت الدراسة أن الوزن النسبي لهذا المجال وكان         وأظه
وصول المعلومات المطلوبة لها عالقة قويةً  باستخدام المديرين لنظـام المعلومـات اإلداري فـي            

 .صنع قراراتهم

ي فـي الجامعـات     هناك عالقة بين الكفاية الكمية للمعلومات التي يقدمها نظام المعلومات اإلدار          -د
الفلسطينية في قطاع غزة وبين استخدام المديرون لهذا النظام فـي صـنع قـراراتهم اإلداريـة،                 

مما يفسر أن كمية المعلومـات لهـا       %) 68(وأظهرت الدراسة أن الوزن النسبي لهذا المجال كان         
 فـي صـنع   عالقة تتراوح بين المتوسطة والقوية الستخدام المديرين لنظـام المعلومـات اإلداري    

 .قراراتهم
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  :التوصيات: ثانياً

  :بناءاً على ما سبق من تحليل ونتائج لهذه الدراسة فإن الباحث يقدم التوصيات التالية
  
االستمرار والتعزيز في تطوير و رفع كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وذلـك تبعـاً                -1

على الجامعات االخرى العمل علـى      للمستحدثات التكنولوجية الحديثة في الجامعة اإلسالمية و      
التخلص من العقبات المادية واإلدارية التي تواجه عمـل الـدوائر واألقـسام التابعـة لـنظم                 
: المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وذلك من حيث مكونات النظام مـن             

 .المعدات البرمجيات، االتصاالت وقواعد البيانات و العاملين

  
مرار في  تطوير المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة وإبـراز              االست -2

أهمية نظم المعلومات ودورها المهم في عملية صنع القرارات في الجامعات الفلسطينية بقطاع             
 .غزة

 
أن تحرص الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة على زيادة جودة المعلومات التي تقدمها نظمهـا               -3

زيادة دقتها وسرعة الوصول إليها ومالءمتها وكفايتها الكمية، بحيـث تـستمر هـذه         من حيث   
 .الجودة كحافز قوياً للمديرين في الجامعات الستخدام هذه النظم في صنع قراراتهم

 
أن تحرص الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة على القيام وبشكل مستمر بتحديث بيانات نظامها              -4

اإلحصاء الخارجية المتوفرة في الداخل والخارج وذلـك لتـوفير          المعلوماتي وربطة بمراكز    
 .المعلومات التي يحتاجها صانعي القرارات

 
العمل على تطوير نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لتعمل على توفير المعلومـات الكافيـة                -5

فـي عمليـة   المتعلقة بجميع البدائل الممكنة لمتخذي القرار للمساهمة في اختيار البديل األفضل     
صنع القرار، وذلك ليكون لديها القدرة على تحليل المشكالت المعقدة وتبسيطها وتسهيل فهمها،             

  .Expert Systemومحاولة الوصول بها إلى مستوى النظم الخبيرة 
 
تطوير النظم الحالية وذلك بحيث تشمل أشكاالً مختلفة من التقارير مثل المخططـات والجـداول            -6

 . للمساعدة في اتخاذ القراراالتي يسهل فهمها وتحليلهوالرسوم البيانية 

 .تطوير األفراد العاملين في النظام وذلك باالستمرار في رفع كفاءتهم الفنية واإلدارية -7
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ضرورة التأكيد على وجود دليل مكتوب لكل نظام من النظم اإلدارية المحوسبة وذلك لتـسهيل          -8
 .ي تقدمها هذه النظم وأن يتم تحديثه بشكل دورياستخدامها واالستفادة من كل اإلمكانيات الت

  :مقترحات الدراسة: ثالثاً
  
  : تقترح الدراسة الحالية إجراء المزيد من الدراسات الميدانية في الموضوعات التالية-
  
 . دور نظم المعلومات اإلدارية في عملية صنع القرارات في الجامعات الفلسطينية عامة-1

مات اإلدارية المحوسبة في عملية الرقابة اإلداريـة فـي الجامعـات             قياس دور نظم المعلو    -2
  .الفلسطينية

 . قياس دور نظم المعلومات اإلدارية في عملية صنع القرارات في المؤسسات الحكومية-3

  
  
 أن تقوم الجامعات الفلسطينية بالمساهمة الفعالة في عمل توعيـه شـاملة فـي مجـال نظـم                 -

سبة وتوضيح اإلمكانيات التـي يمكـن أن تقـدمها للمؤسـسات العامـة              المعلومات اإلدارية المحو  
  .والخاصة، وذلك من خالل ندوات و ورشات عمل بهذا الخصوص

  
  
 تقترح الدراسة بأن تقوم الجامعات الفلسطينية بفتح تخصصات نوعية تهـتم بـنظم المعلومـات              -

 .لفلسطينياإلدارية، وذلك نظراً لندرة هذا التخصص في الجامعات والمجتمع ا

  
  
 أن تقوم الجامعات الفلسطينية بالتعاون مع بعضها وعمل قاعدة معلومـات مـشتركة مرتبطـة                -

بجميع هذه الجامعات وأفرعها في الوطن من خالل شبكة اتصاالت محوسبة قادرة علـى التبـادل                
 .للمعلومات بصورة سريعة
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   الرحمن الرحيماهللا بسم        
  

  
  

  ................  في الجامعة …م األخوات الكرا/وة األخ
  

  وبعد،،، ..... السالم عليكم ورحمته وبركاته 
  

وهي إحدى المتطلبات الدراسية للحصول على درجة الماجستير  أيديكم هذه االستبانة بين أضع
: في إدارة األعمال في الجامعة اإلسالمية وهي بعنوان

 
  

كلي أمل بكم في التعاون وتقديم المعلومات التي تساعد في إتمام هذا البحث الـذي أتمنـى مـن         
خالله تقييم الدور الذي تلعبه نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات مما يساهم باالرتقاء               

  .ية وخاصة الجامعات إلى المستوى العلمي المتميز واألداء المطلوببمستوى مؤسساتنا الوطن
  

  شاكرا لكم حسن تعاونكم
  الباحث                                           

  صبري فايق أبو سبت
  

  إن كنت ترغب في الحصول على نتائج الدراسة: مالحظة •
 :ييرجى كتابة اسمك وعنوانك أو البريد اإللكترون •

 .................................................../ ..........االسم •

  /..................................................البريد اإللكتروني •

  
  :المعلومات الشخصية: أوال

  : أمام الفقرات التالية حسب ما تراه مناسباXالرجاء وضع إشارة 
  المسمى الوظيفي؟   -1
 ___________: رئيس شعبة     مسمى آخر  رئيس قسم  مدير   عميد الكلية 

    

 ــــــــ:                                                   الرقــم  غـزة– اإلسالمية الجامعــة
 ــــــــ:                                       التاريـخ األعمــال إدارة ماجستير -  التجارةكلية
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  المؤهل العلمي؟  -2
  دبلوم أو أقل  بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه 
   العمل في هذا المنصب؟سنوات عدد -3
  سنوات فأكثر6   6 اقل من – 4   4 اقل من – 2  أقل من سنتين 

  عدد سنوات الخبرة في مجال اإلدارة؟  -4
  سنة فأكثر16  16 اقل من –10  10 اقل من – 5   سنوات5أقل من  

  العمر؟  -5
 اقل من -40   40  اقل من-30   سنة30 من أقل 

50  

  فأكثر سنة50 

  الجنس؟  -6
  أنثــى  ذكــر 

    
   

  في الجامعة اإلدارية المحوسبة المعلومات نظام: ثانيا 
  

 :أنت تستعمل نظام المعلومات اإلداري منذ -7
 فأكثر سنوات 8   8 أقل من– 3   3 اقل من -1  أقل من سنه 

 :يتم تحديث نظام المعلومات الحالي  -8
 بإستمرار  كل سنة  كل ستة اشهر  كل شهر 
   

  مكونات النظام: ثالثا
 المستخدمة في النظام Hardwareالمعدات / مدى كفاءة المكونات المادية- أ

 :الحالي

 البيـــــــــــــان م
أوافق 
 بشده

 أوافق
ال 
 أدري

ال 
 أوافق

 ال اوافق بشدة

      يعتمد نظام المعلومات اإلداري الحالي بشكل أساسي على الحاسوب 9

10 
المعدات المستخدمة حاليا تتناسب وطبيعة العمل، وتوفر القدرة الالزمة 

 للتشغيل 
     

11 
 في تعتبر المعدات المستخدمة حاليا من أفضل وأحدث تكنولوجيا متوفرة

 السوق
     

      القدرة التخزينية لألجهزة المستخدمة مناسبة وتؤدي أغراض الحفظ بكفاءة 12

      تتميز المعدات المستخدمة بالمرونة الكافية بحيث يمكن تعديل استخدامها  13

كافية وتساعدك في ) إلخ......لوحة المفاتيح، الفأرة،(تعتبر وحدات اإلدخال  14
 بكفاءةعمليات اإلدخال 

     

     كافية وتساعدك في عمليات ) إلخ... الشاشة،الطابعة، (تعتبر وحدات اإلخراج  15
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 اإلخراج بكفاءة
   

 & Data Base مدى كفاءة االتصاالت وقواعد البيانات - ب

Communications المستخدمة في النظام: 

 ـــانالبيــــــــــ م
أوافق 
 بشده

 أوافق
ال 
 أدري

ال 
 أوافق

 ال اوافق بشدة

16 
يستخدم النظام الحالي لتبادل ونقل المعلومات شبكة اتصال محوسبة محلية 

 .مرتبطة بجميع الدوائر واألقسام في الجامعة
     

 البيـــــــــــــان م
أوافق 
 بشده

 أوافق
ال 
 أدري

ال 
 أوافق

 ال اوافق بشدة

17 
 محوسبة مرتبطة يستخدم النظام الحالي لتبادل ونقل المعلومات شبكة اتصال

 .بجميع أفرع الجامعة
     

18 
هناك نظام حماية محكم لقاعدة البيانات بحيث تمنع الغير مخولين الدخول 

 للنظام
     

19 
تتميز إدارة وتشغيل قواعد البيانات بالقدرة الفائقة على التخزين واالسترجاع 

 واإلضافة والتعديل والحذف والعرض والطباعة
     

       ستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في الحصول على المعلوماتيتم اال  20

      تراعي قواعد البيانات المستخدمة في النظام عدم تكرار البيانات المخزنة  21

      قواعد البيانات المستخدمة تساعد في التعرف على المشكلة  22

      قواعد البيانات المستخدمة تساعد في ايجاد الحلول  23
   

 : المستخدمة في النظام Software مدى كفاءة البرمجيات - ج

 البيـــــــــــــان م
أوافق 
 بشده

 أوافق
ال 
 أدري

  ال
 أوافق

  اوافق بشدةال

24 
تتميز البرامج المستخدمة بتمكين أكثر من مستفيد باإلتصال معا في وقت 

 واحد
     

      ومات بين مستخدمي النظامتمكن البرامج المستخدمة من التبادل المرن للمعل 25

26 
تستطيع البرامج المستخدمة عمل تحليل وتبويب وتلخيص للبيانات واستخراج 

 المعلومات
     

تساعد البرمجيات المستخدمة فى التقليل من استخدام الورق في المراسالت   27
  بين الدوائر واألقسام المختلفة في الجامعة

     

       تخدمة من استخدام البريد اإللكترونيتمكنك البرمجيات المس  28

      المستخدمة تضاهي أحدث البرامج المستخدمة) األنظمة(تشعر بأن البرامج  29

      يصنف نظام المعلومات اإلدارية المحوسب الحالي حسب رأيك بأنه نظام ممتاز 30
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  المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات في الجامعة - د** 
    

  ؟ كباقي اإلدارات في الجامعةلنظم المعلوماتمستقلة  دائرة يوجد هل -31

 ____________________________ آخر مسمىتحت   ال  نعم 

 عدد العاملين في دائرة نظم المعلومات ؟ -32
 أقل – 10   10 أقل من – 5   موظفين5أقل من  

  20من

   موظف فأكثر20 

              

 البيـــــــــــــان م
أوافق 
 بشده

 أوافق
ال 
 أدري

ال 
 افقأو

 ال اوافق بشدة

      هناك اتصال مباشر بين دائرة نظم المعلومات والشئون األكاديمية واإلدارية 33

 البيـــــــــــــان م
أوافق 
 بشده

 أوافق
ال 
 أدري

ال 
 أوافق

 ال اوافق بشدة

34 
ين من النظام في جميع الموقع التنظيمي الذي تحتله الدائرة مناسب للمستفيد

 الدوائر األخرى فى الجامعة
     

      هناك خطة واضحة لعمل نظام المعلومات اإلداري المحوسب 35

      يتم تدريب العاملين في النظام بشكل دوري لتطوير مهاراتهم وقدراتهم 36

37 
ال توجد مقاومة من بعض المستفيدين للتحديث الذي يقوم به العاملون في 

 لنظاما
     

38 
يوجد هيكل تنظيمي لدائرة نظم المعلومات ووصف وظيفي لكل العاملين في 

 النظام
     

      تعطي رئاسة الجامعة دائرة نظم المعلومات اهتماما كبيرا 39

      تعطي رئاسة الجامعة تطوير دائرة نظم المعلومات أولوية كبيرة 40
   

 :لنظام  مدى كفاءة األفراد العاملين في ا-هـ

 البيـــــــــــــان م
 أوافق 
 بشده

 أوافق
ال 
 أدري

ال 
 أوافق

 ال اوافق بشدة

41 
تشعر أن هناك تنوع في تخصصات العاملين في النظام كمهندسين ومحللي 
نظم ومبرمجين ومشغلو حاسوب وفنيي شبكات واتصاالت واداريو قواعد 

 الخ..بيانات وصيانة

     

42 
في النظام لديهم خبرات إدارية تتناسب والمهام المنوطة تلمس أن العاملين 

 بهم
     

      تلمس أن العاملين في النظام لديهم خبرات فنية تتناسب والمهام المنوطة بهم 43

      يعتبر العاملون في النظام الحالي لهم القدرة على التكيف مع متطلبات العمل 44

      ستفيدين من قبل العاملين في النظام عاليةتشعر بان االستجابة لمتطلبات الم 45

      االستجابة للصيانة واإلرشاد للمستفيدين من قبل العاملين في النظام عالية 46
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 مدى استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات -رابعا

 :اإلدارية

 ــــــــــــانالبيـ م
أوافق 
 بشده

 أوافق
ال 
 أدري

ال 
 أوافق

 ال أوافق بشدة

      أنت متفهم ألهداف وغايات نظام المعلومات اإلداري المحوسب في الجامعة 47

48 
تلقيت تعليما أو تدريبا بطريقة ما حول استخدام نظم المعلومات التي 

 تستخدمها
     

      أنت قادر على استخدام المعلومات التي تحصل عليها من نظم المعلومات 49

50 
د استفادة ملموسة من نظام المعلومات المحوسب في اتخاذك للقرارات في توج

 مجال عملك
     

      أنت تثق بنظام المعلومات لديك  51

      أنت تثق بالقرارات التي تتخذ باالعتماد على نظم المعلومات  52

       تفضل اتخاذ قرارات مكررة دون الرجوع إلى نظم المعلومات  53

      اذك القرار تعتمد بشكل كبير على نظم المعلومات اإلدارية المحوسبةعند اتخ  54

   جودة المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة-      خامسا
   مدى دقة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة-           أ

 

 البيـــــــــــــان م
ق أواف

 بشده
 أوافق

ال 
 أدري

ال 
 أوافق

 ال اوافق بشدة

      المعلومات التي يوفرها النظام تكون معلومات حديثة  55

      المعلومات التي يوفرها النظام تكون معلومات صحيحة خالية من األخطاء  56

التقارير التي يخرجها النظام واضحة وخالية من التشويه ويمكن فهمها   57
 بسهولة

     

      المتوفرة ال تهمل منها شيئا وهي ليست أكثر من الالزمالمعلومات   58

      تحتوي تقارير النظام على معلومات غير مكررة  59

      تأتي المعلومات التي تحتاجها مرتبة ترتيبا معينا بحيث يسهل فهمها  60

إن السرعة التي يوفر بها النظام المعلومات المطلوبة ال تتناقض مع كونها   61
 مات دقيقة وصحيحةمعلو

     

  

   مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة معلومات مالئمة-     ب
 

 البيـــــــــــــان م
أوافق 
 بشده

 أوافق
ال 
 أدري

ال 
 أوافق

 ال اوافق بشدة

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة تتناسب مع نوع   62
 القرارات التي تتخذها

     

     المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة تكون متعلقة فقط   63
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 بالمشكلة التي تنوي اتخاذ قرار بشأنها

       يساعدك النظام الحالي في التعرف على المشكالت الغير متوقعة  64

       يزودك النظام بحلول ممكنة للمشكلة المطلوب اتخاذ قرار بشأنها  65

      نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك المعلومات الرقمية وغير الرقمية  66

      نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك معلومات محدثـــة  67

نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك معلومات تقديرية لقرارات   68
 مستقبلية

     

      ة المحوسبة يقدم لك معلومات حاليــةنظام المعلومات اإلداري  69

      نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم لك معلومات تاريخيـة  70

نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة يقدم معلومات ذات صلة وثيقة بالحالة أو   71
  بموضوع القرار الذي تنوي اتخاذه 

     

يزودك بالمخططات البيانية التي تحتاجها عند نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة   72
 الطلب

     

  

  
  
  
  
  
  
  

  مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة للمعلومات بالتوقيت المناسب-       ج
  

 البيـــــــــــــان م
أوافق 
 بشده

 أوافق
ال 
 أدري

ال 
 أوافق

 ال اوافق بشدة

       طريقة االتصال بمركز نظم المعلومات سهلة  73

      زمن االتصال بمركز نظم المعلومات سريع  74

      االتصال بمركز نظم المعلومات يكون مستمر على مدار ساعات الدوام  75

       عند االستفسار عن المعلومات فإن زمن االستجابة يكون قصير جدا  76

      سبالمعلومات التي تصلك من مركز نظم المعلومات تصلك في الوقت المنا  77

يتسبب النظام بتسريع عملية صنع القرارات بشكل كبير بسبب سرعته في   78
 تقديم المعلومات الالزمة

     

  

  
   مدى تقديم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة لمعلومات كافية-     د
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 البيـــــــــــــان م
أوافق 
 بشده

 أوافق
ال 
 أدري

ال 
 أوافق

 ال اوافق بشدة

       ام لك أية معلومات قد تحتاجها أثناء صنعك لقرار معينيوفر النظ  79

التقارير التي يوفرها نظام المعلومات الحالي تحتوي على معلومات كاملة غير   80
 ناقصة بالنسبة للمشكلة محل القرار

     

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات الحالي تعتبر معلومات شاملة لجميع   81
 الممكنةبدائل الحلول 

     

       يوفر لك نظام المعلومات الحالي تدفق سلس للبيانات والمعلومات  82

يوفر لك نظام المعلومات الحالي معلومات خارجية عن جامعات ، مراكز   83
  احصاء

     

يوفر لك نظام المعلومات اإلحصائيات الالزمة في المجاالت المختلفة التي   84
 تحتاجها لصنع قراراتك

     

   
  
  
  

  
  تصبري ابو سب: الباحثشاكرا لكم حسن تعاونكم                              
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  )2(ملحق رقم 
  أسماء المحكمين

  
  

 مكان العمل الوظيفة االسم م
  الجامعة اإلسالمية  أستاذ مساعد إدارة أعمال  ماجد الفرا.د.أ  1
  الجامعة اإلسالمية  أستاذ مساعد إدارة أعمال  سامي ابو الروس.د  2
 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد في اإلحصاء نافز بركات.د 3
 الجامعة اإلسالمية  مدير دائرة الشبكات  سهيل امدوخ. م  4
  وزارة التعليم  مدير دائرة التخطيط  مازن الخطيب. م.أ  5
 وزارة التعليم رئيس قسم التخطيط محمد امقاط . أ 6
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  )3(ملحق رقم 
   لإلستبانةالرسالة الموجهة للمحكمين

  
   الرحمن الرحيماهللا بسم        

  

  
  

  ــــــــــــــــ   الفاضلـــــــــ/ السيد
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا     وبعد ،،،،
  

يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية بهدف تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صـنع القـرارات                
اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك الستيفاء متطلبات الحصول على درجة الماجـستير             

  .األعمال من كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية بغزةفي إدارة 
وبهدف إعداد و تطوير اإلستبانة فقد  استند الباحث في فقراتها على دراسة اسـتطالعية للفئـة المـستهدفة        

  .والي أدبيات الدراسة والمقاييس التي توفرت من الدراسات السابقة إضافة إلى الخبرة الشخصية للباحث
  

 في هذا المجال وثقة الباحث بكم جعلته يضع إستبانة الدراسـة المرفقـة بـين                إن خبرتكم الطويلة  
  :أيديكم للوقوف على صحة وصدق فقراتها وكذلك مدى صالحيتها و مالءمتها  وتهدف اإلستبانة إلى

تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية  في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غـزة،                  
  . من خالل المكونات المادية للنظم واستخدامها و جودة المعلومات الناتجة عنهاوذلك

  
ويتطلع الباحث إلى مالحظاتكم وآرائكم النيرة التي ستكون ذات تأثير كبير في إخراج اإلستبانة بشكل يتسم                

حظات ترونها  بالمنهجية العلمية و تحقيق األهداف المرجوة منها، وذلك بإجراء تعديالت أو إضافات أو مال             
  .مناسبة وتثري هذه االستبانة

  
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 ــــــــ:                                                   الرقــم  غـزة– اإلسالمية الجامعــة
 ــــــــ:                                       التاريـخ األعمــال إدارة ماجستير -  التجارةكلية
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  ت سبأبوصبري : الباحث                                 
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  )4(ملحق رقم 
لى كتاب الكلية إلى الجامعة اإلسالمية بالتعاون وتسهيل مهمة الباحث في توزيع اإلستبانة ع

  أفراد العينة في الجامعة
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  )5(ملحق رقم 
كتاب الكلية إلى جامعة األزهر بالتعاون وتسهيل مهمة الباحث في توزيع اإلستبانة على 

  أفراد العينة في الجامعة
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  )6(ملحق رقم 
كتاب الكلية إلى جامعة القدس بالتعاون وتسهيل مهمة الباحث في توزيع اإلستبانة على 

   الجامعةأفراد العينة في
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  )7(ملحق رقم 
كتاب الكلية إلى جامعة األقصى بالتعاون وتسهيل مهمة الباحث في توزيع اإلستبانة على 

  أفراد العينة في الجامعة
  
  


