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 شكر وتقدير
الحمد هلل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على ماا ننماع علاى مام ل مااه للارا الدراساة ون ال  

 ونسلع على نب  األمة المملع األوه محمد بم عبد هللا وعلى آله و حبه نجمميم.
ى علا  با م نعاانن  نم نخال بقلما  كلماا  وننا على مشارف لنلاء هرا الرسالة، فمازاه فضل هللا المظيع يتاوال

 الفضل الريم نفاضوا على بن حلع، وسخروا ل  علملع. ي الشكر والثناء لرو 
يقوه رسولنا ال ريع  لى هللا عليه وسلع: " مام   يشاكر الناا    يشاكر هللا ". لارا يسامدن  نم نتقادع بالشاكر 

لااا  فر اااة ل مااااه   نتاحاااالتااا  ،   الملياااا فااا  فلسااا يملدارة ن اديمياااة اردارة والسياساااة للدراسااااوالمرفاااام للاااى 
 الدكتور/نضـال فريـد عبـدهللادراست  المليا، ونخص بالشكر كافة نعضاء الليئة التدريسية ال اراع ونخاص مانلع 

الري نشرف على رسالت  ونفادن  بالن ح والرني السديد منر نم كان  هرا الرسالة مجرد فكرة، فغمرنا  بملماه 
لوافر، حتى است م  نم نشق  ريق  لترى هرا الرسالة النور، فبارك هللا لاه فا  علماه وعملاه الزاخر وع ائه ا

 وجزاا هللا خير الجزاء.
كما يسارن  نم نتقادع بالشاكر والتقادير لذسااترة نعضااء لجناة المنارشاة ال اراع ورلاك لتفضاللما بقباوه المشااركة 

ثرائلاا، فجازاهع هللا ف  منارشاة الرساالة، ونرجاو مام هللا نم تسااهع مهحظااتل ع الساديدة فا  لانااء هارا الرساالة واه
 خيرًا.

كماا ونتقادع  كما نتقدع بالشكر للسادة المحكميم على تماونلع ولما رادموا مام جلاد وورا  فا  تحكايع ا ساتبانة.
 ا ستبانة. لبيانا الري راع بالتحليل ارح ائ   الدكتور/ حازم زكي عيسىبالشكر الجزيل لذخ المزيز 

 ساااتجاباتلع الفمالاااة فااا  ت بياااق  لماااوظف  ال لياااة الجاممياااة للملاااوع الت بيقياااة اااازةا نرااادع عظااايع ا متناااام كمااا
 ا ستبانة. 

ونتقااادع بخاااالص الشاااكر وا متناااام للاااى كااال مااام رااادع لااا  الااادعع والرعاياااة، وال ااابر علاااى انشاااغال  عااانلع نثنااااء 
 يجزيلع كل الخير والتوفيق والنجاح.دراست ، نس ه هللا تمالى نم يجمل رلك ف  ميزام حسناتلع، ونم 

ونخياارًا كاال التقاادير لماام يسااتحق الشااكر والثناااء ولااع يبخاال علااى بالم اااء والاادعاء ونساااه هللا الملاا  القاادير نم 
 يجزيلع عن  خير الجزاء.

 يوسف رمضان خضرالباحث / 
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 الدراسة ملخص
 حوسابة فا  تحسايم األداء الاوظيف  فا نظاع المملوماا  اردارياة الم دورالتمارف علاى  للى الدراسة هرا هدف 

 وت اوير ت اميع تاع الدراساة نهاداف ولتحقياق نمورجاًا  ال لياة الجاممياة للملاوع الت بيقياةال لياا  المتوسا ة  
 ة.الدراس متغيرا  وريا  البيانا  جمع لغرض فقرة  56  مم تت وم  استبانة
وراد تاع اساتخداع نسالوم المساح  موظفاًا   258 دهع عاد الباال  الميناة نفاراد علاى ا ساتبانة توزياع تاع ولقاد

  للقيااااع بالتحليااال SPSSوتاااع ا عتمااااد علاااى الحااازع ارح اااائية   اساااتبانة،  236ا  منلااا اساااترجع الشاااامل ،
التجزئة ممامل سيبرمام، ارح ائ  للرا الدراسة، ورلك باستخداع األساليم ارح ائية التالية: ممامل ارتباط 

اختباااار ، و (T.test)اختباااار ، المتوسااا ا  الحساااابية وا نحرافاااا  المميارياااة، بااااخكرونوممامااال نلفاااا  الن ااافية،
 .التبايم األحادي تحليل

 ،البرمجياة المادياة، (المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع مت لباا  نم نهملاا نتاائ  عادة للاى الدراساة تو ال 
 بايم لح اائية د لاة را  عهراة جاودوو  ،المبحاوثيم نظار وجلاة مام عالياة بكفااءة تتمتاع  التنظيمية ،البشرية
كماا خل ا   اازة.–ة واألداء الاوظيف  فا  ال لياة الجاممياة للملاوع الت بيقياة المحوساب اردارياة المملوما  نظع

الدراسااة للااى وجااود عهرااة ارتبا يااة سااالبة باايم ممورااا  ت بيااق نظااع المملومااا  ارداريااة المحوساابة وتحساايم 
 ية للملوع الت بيقية.األداء الوظيف  ف  ال لية الجامم

 اردارياة المملوماا  نظاع دور " حاوه لح اائية د لاة را  نناه   توجاد فارو   للاى الدراساة تو ال  كماا
 "ا  المتوساا ة  ال ليااة الجامميااة للملااوع الت بيقيااة نمورجااًا تحساايم األداء الااوظيف  فاا  ال لياا علااى المحوساابة
ماع وجاود فار  يمازى   ، ناو  الوظيفاة الملما المؤهال ،ياةالفئاة الممر  الجان ،  الديموارافياة للمتغيارا تمازى 

 لسنوا  الخبرة.
 :نهملا التو يا  مم مجموعة للى الدراسة وخل  
 كافاة البرمجياا  تغ ا  بحياث بال لياة الممال حاجاا  مع يتناسم بما البرمجيا  تحديث على الممل .1

 لا األرساع ف  ال لية.ب تقوع الت  النشا ا 
 رفاع ، مثالواردارياة الفنياة كفااءتلع رفاع ف  با ستمرار ورلك النظاع ف  لمامليما األفراد ردرا  ت وير .2

 .موظف  ال لية الجاممية بمض لدى ا نجليزية اللغة ملارا 



 ج
 

 الممال لمساتجدا  مهئماة سارعتلا ت ابح بحياث بال لياةوننظمتلاا  الشابكةت اوير وتحاديث  ضارورة .3
 واحتياجاته. 

 عام للتمبيار للمرؤوسايم الفر اة م ا ي بحياث المحوسام اري ارد المملوماا  نظااع ت اوير ضارورة .4
تاحة رنيلع  .القرارا  اتخار ف  للمشاركة للع الفر ة واه

 نظع المملوما  مجاه ف  الحديثة الت نولوجيا استخداع مم تحد الت  والمادية اردارية المقبا  تخ   .5
 ممياار ضامم المساتخدمة الممادا  نوعياة لتحدياد و بيمتاه الممال حجاع ا عتباار بمايم األخار ماع

 .الت لفة
 بالسالولة والت اابق يت ف الحال ، النظاع استخداع كيفية عم المتبمة لإلجراءا  مكتوم دليل ليجاد .6

 .دوري  بشكل تحديثه ويتع الممل آليا  مع
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Abstract 

This study aims at identifying the role of the computerized management 

information systems in improving the job performance in the colleges; (The 

University College of Applied Sciences as a model). So; to achieve the objectives 

of the study, the researcher had designed, and developed a questionnaire consisting 

of (56) items in order to collect data and measure the variables of the study.          

The questionnaire was distributed to a sample consisted of (258) staff (a 

comprehensive survey method had been used ), where (236) questionnaires were 

received, the statistical packages (SPSS) was adopted in this study, using the 

following statistical methods: coefficient Spearmen correlation, retail midterm 

coefficient, Cronbach's alpha coefficient, averages and standard deviations, T.test, 

and analysis of variance test.                                                                                 

This study had many findings, where the most important one was that the 

requirements of the computerized management information systems (hardware, 

software, human, and organizational) have high efficiency from the perspective of 

the respondents, and there is statistically significant relationship between the 

computerized management information systems and the job performance in the 

University College of Applied Sciences -Gaza.     

The study also indicated that there were no statistically significant differences on 

"the role of the computerized management information systems in improving the 

job performance in the colleges (The University College of Applied Sciences as a 

model) due to demographic variables (gender, age, educational qualification, job 

type) with a difference due to years of experience.                                   

The study concluded a set of recommendations, where the most prominent of them 

are:                                                                                                                       

1. Working to update the software to meet the needs of work at the college, 

so that the software covers all activities undertaken by the departments in the 

college.                                                                                                       

2. Developing the capabilities of persons working in the system by 

continuing raise of their technical and managerial competence, such raising 

the English language skills of some of the staff of the University College. 

3. Developing and updating the network equipment and systems so that it 

becomes appropriate to the future work needs.                                
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 4. Developing a computerized management information system which gives 

the opportunity for subordinates to express their opinions and give them the 

opportunity to participate in decision-making.                         

5. Skipping the administrative and physical obstacles that limit the use of 

modern technology in the field of information systems, taking into account 

the size and nature of the work to determine the quality of the equipments 

used in light of standard cost.                                                                      

6. Establishing a manual guide of the procedures on how to use the current 

system, this guide must be easy and compatible with the mechanisms of 

work and is updated periodically.                                                                
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 مة الدراسة:مقد .1.1
مثللا مثل الموارد البشرية والمالية،  المنظمة، موارد مم ورئيسيا ملما موردا – اليوع – المملوما  تمد

المديااد ماام الممليااا  ارداريااة األساسااية كااالتخ يل واتخااار القاارارا  وايرهااا دوم ا عتماااد نداء حيااث   يمكاام 
 ونهادافلا، رساالتلا تحقياق فا  المنظماة الحاساع بنجااح المامال تشاكلألم المملوماا   رلاك ،علاى المملوماا 

 المتساارعة، لت نولوجياةا نتيجاة الت اورا  ورلاك والتغيير، مم التمقيد عالية بدرجة يتميز عالع ظل ف  خا ة
علا ،   .فشاللا نو المنظماة نجااح اساتراتيجيًا يتوراف علياه وماوردا تنافسايا ساهحا المملوماة ن بح  كله وللرا

  22: ص2005

 نهمية را  مكانة واسمة تحتل المملوما  ننظمة ، ن بح وا رت ادية الت نولوجية للت ورا  نتيجةو 
وتمادد   ساريمة بخ اى ننظماة المملوماا  ت اور  حياث ردارياة،ا المجاا   وخا اًة فا  المجاا   كال فا 

 تماد ب نلاا  34: ص 2002  المغرب  ركرها الت  كما األنظمة هرا اردارية، المستويا  جميع ف  ت بيقاتلا
 تلدف الت  المت املة األنش ة تلك ننلا تمثل لر الم ر تحديا  المنظما  بلا تواجه الت  الوسائل ننجح مم
 فا  القارارا  اتخاار فا  الماديروم  بلاا ليساتميم ت نولوجياة بوساائل والممرفاة المملوماا  علاى هالح او  للاى

  المختلفة. الموارع

 توسع هرا الت ورا  ورافق وا ستراتيجية، والفنية التشغيلية المستويا  ف  األنظمة هرا استخدم  فقد
 مام ا ساتفادة بغياة نحاد مكوناتلاا يةالحاساوب الت بيقاا  جملا  التا  المملوماا  ننظماة اساتخداع مجااه فا 

 التا  المناافع فا  المملوما  نظع نهمية ت مم المنظما ، حيث حجع تزايد يوازي  بما ال بيرة الممالجية ردراتلا
مكانية الت اليف ارنجاز وتقليل ف  والسرعة المرونة مثل تحققلا  الور  المناسم، وف  مفيدة مملوما  تقديع واه
، والجنااب   رناديلج ة. المختلفا المستويا  ف  اردارية واألنش ة الممليا  على مستوى  استخداملا للى لضافة
  132: ص 2007

  54-52: ص 2007  والجنااب  رناديلج  عرفلاا كماا نظاع المملوماا  نبمااد هناا ناركر نم باد و 
مو  .الت نولاوج  والبماد والمنظماة، ارداري، البماد ها  ثاهث نبمااد علاى لنلاا تشاتمل بقاوللع  الحواسايم اه

 . المملوما  لنظاع فقل الت نولوجية المنا ر تمثل والبرمجيا 
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 يشاتمل والاري المملوماا ، لانظع فلاع راعادة تاوفر ضارورة للى تشير المملوما  نظع ثقافة فإم وبرلك
 جياالت نولو  لهزمايما والفلاع الممرفاة للى لضافة النظع، يستخدموم  الريم واألفراد للمنظمة السلوك  الفلع على

  51: ص2007، والجناب  رنديلج المملوما .   بنظع المرتب ة الحواسيم،

 ف  ُلتستخدع نيًضا رلك تتمدى بل فقل، القرار اتخار عملية ف  لي  نهميتلا وت مم ثروة، فالمملوما 
 اساتخداع ول ام بماد األداء، وتقيايع والرراباة، السياساا ، ورساع الخ ال، كوضاع نخارى، لدارياة عملياا 
 عملياة ت ابح فبادوم المملوماا  ونهمياة، جاربياة ا ساتخداما  هارا ن ثار األداء تقيايع ف  ونظملا وما الممل
 ومام ، األساساية اردارياة مام المملياا  ب نلاا األداء تقيايع لمملياة ينظار حياث اعتبا ًياا نماراً  األداء تقيايع

 خهللاا فمام مؤسساة، ني فا  ت اويرال والتخ ايل لمملياا  ، التفكيار عناد منلاا  بد الت  الحساسة المواضيع
 ورادرتلا واحتياجاتلاا، المؤسساة ظاروف ماع تتناسام بارام  ت ويرياة واهعاداد ت اميع مام الملياا اردارة تاتمكم
مناسابة.  وبارام  خ ال لعاداد المؤسساة علاى ال امم مام سايكوم  تقيايع ألوضااعلا لجاراء وبادوم  ، الفملياة
  55: ص2005ي،  السمود

التملايع التقنا   ر اا  فا  الرائادة المؤسساة ت اوم  نم للاى تت لاع الجاممياة ال لياةويارى الباحاث نم 
 فا  المساتجدا  آخار موا بة على والقادرة المت ورة التحتية البنية توفير خهه مم ورلك فلس يم ف والملن  

 ال لياة ممالتو  كماا. لهن ه  التقنية القاعدة وتمتبرها المملوما  نظع على تمتمد ال لية حيث نم الق ا ، هرا
 مام ورلاك خادماتلا عام رضااهع مساتوى  ورفاع  هبلاا لادى  اورتلا تحسايم علاى مساتمر وبشاكل الجاممياة
 المملوماا  نظاع علاى باعتمادهاا ل  ياتع لام الاري موظفيلاا نداء كفااءة ورفاع خادماتلا جاودة ت اوير خاهه

 وتحسيم ، الموظف نداء متابمة خهللا مم يتع لر ،ارداري  الت وير ع م تمتبر الت  النظع هرا المحوسبة،
 ، ال لية ونهداف منسجمة األداء نتائ  لجمل الممل وجماعا  األفراد سلوك ف  ت ثيرا  وللا ، الوظيفية ردرته

 لضافية مسؤوليا  تحمل على ردراته وت وير لليه الموكلة والواجبا  الملاع انجاز على القدرة المامل وتم  
 يمكام وبارلك ، الممال بيئاة ماع الت ياف علاى القادرة وتم ياه الاوظيف ، الرضاا مام عالياة درجاة لاه تحقاق

 علاى نثارا يانمك  الاري األمار ، وارنتاجياة ال فااءة حياث مام البشري  األداء على المترتبة المنا ر است شاف
 لل لية الجاممية. ال لية الفاعلية
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 :الدراسة مشكلة .1.2
دورا بارزا ف  تنظيع الممل وتحسينه و  سيما تلاك التا   تلمم األنظمة المملوماتية ف  مؤسسا  التمليع المال 

توا ااام الت اااور الملمااا  والت نولاااوج ، فمؤسساااا  التملااايع الماااال  تحتااااج لهنفتااااح علاااى الجمياااع مااام  اااهم 
 نبااو  .كمااا تحتاااج نيضااا لتباااده المملومااا  كمااًا ونوعااًا حتااى تحقااق نهاادافلا بفماليااة ;ون اااديمييم وجلااا  نخاارى 

 ردارة الرئيساية المساتلزما  مهئماة مادى علاى التمارف للاى البحاث هارا لارا يسامى  44: ص2005ساب ، 
ونيضاا الممورااا  الرئيسااية التنظيميااة   البشاارية، البرمجيااة،  المادياة، نظااع المملومااا  المحوسام وتشاغيل

جامميااة للملااوع ال ليااة ال فاا  لت بيااق نظااع المملوماا  ارداريااة المحوساابة  التقنيااة، البشاارية، الماليااة اردارياة، 
 مام احتياجاا  مساتخدميه تلبياة فا  فيلاا المملوماا  نظااع فاعلياة مادى علاى التمارف ومام ثاع الت بيقياة

 مواضع على الوروف ال لية الجاممية تست يع الدور هرا ممرفة خهه مم .األعماه ألداء المملوما  المهئمة
 ورفاع ت اوير مام تاتمكم ثاع ومام محاولاة عهجاه وبالتاال  فيلاا المحوسابة اردارياة المملوما  عنظ ف  الخلل
 حيث يمكم  يااة مشكلة الدراسة بالتساؤه الرئيس  التال : فيلا األداء الوظيف  كفاءة

ات األداء الوظيفي في الكليتحسين في  نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة دور ما
 نموذجا (؟ الجامعية للعلوم التطبيقيةالمتوسطة )الكلية 

 هرا التساؤه األسئلة الفرعية التالية: وانبثق مم

تحسايم األداء الاوظيف  فا  فا  المساتلزما  الرئيساية ردارة وتشاغيل نظااع المملوماا  المحوسام  دورماا  نوً :
 ؟للملوع الت بيقية نمورجًا  ال لية الجامميةال ليا  المتوس ة  

 وينبثق منلا التال :

  تحسايم األداء الاوظيف  فا  فا  نظااع المملوماا  المحوسام  المستلزما  المادياة ردارة وتشاغيل دورما
 ال ليا  المتوس ة  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية نمورجًا ؟

  تحسيم األداء الاوظيف  فا  ف  المستلزما  البرمجية ردارة وتشغيل نظاع المملوما  المحوسم  دورما
 ورجًا ؟ال ليا  المتوس ة  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية نم
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  تحسايم األداء الاوظيف  فا  فا  المستلزما  البشرية ردارة وتشغيل نظااع المملوماا  المحوسام  دورما
 ال ليا  المتوس ة  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية نمورجًا ؟

  تحساايم األداء الااوظيف  فاا  المسااتلزما  التنظيميااة ردارة وتشااغيل نظاااع المملومااا  المحوساام  دورمااا
 المتوس ة  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية نمورجًا ؟ال ليا  

تحساايم األداء الااوظيف  فاا  فاا  الممورااا  الرئيسااية ردارة وتشااغيل نظاااع المملومااا  المحوساام  دورمااا : ثانياااً 
 ال ليا  المتوس ة  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية نمورجًا ؟

 وينبثق منلا التال :

  تحساااايم األداء الااااوظيف  فاااا  ردارة وتشااااغيل نظاااااع المملومااااا  المحوساااام  ارداريااااةالممورااااا   دورمااااا
 ال ليا  المتوس ة  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية نمورجًا ؟

  تحسااايم األداء الااوظيف  فااا  فاا  ردارة وتشااغيل نظاااع المملوماااا  المحوساام  التقنياااة الممورااا  دورمااا
 يقية نمورجًا ؟ال ليا  المتوس ة  ال لية الجاممية للملوع الت ب

  تحساااايم األداء الااااوظيف  فاااا  ردارة وتشااااغيل نظاااااع المملومااااا  المحوساااام  البشاااارية الممورااااا  دورمااااا
 ال ليا  المتوس ة  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية نمورجًا ؟

  تحساايم األداء الااوظيف  فاا  فاا  ردارة وتشااغيل نظاااع المملومااا  المحوساام  الماليااة الممورااا  دورمااا
 المتوس ة  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية نمورجًا ؟ ال ليا 

نظع المملوما  اردارية المحوسبة فا   دورلهل توجد فرو  را  د لة لح ائية ف  تقدير عينة البحث ثالثًا: 
ناو   الخبارة، سانوا  ،المؤهال الملما  ،الفئاة الممرياة الجان ،تحسايم األداء الاوظيف  يمازى للمتغيارا  التالياة  

 ظيفة ؟الو 
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 الدراسة متغيرات .1.3
 :التالية المتغيرا  تحديد للى الدراسة سم 

 :المستقل المتغير

 وتحتوي: المحوسبة اردارية المملوما  نظع
 وتتكون من المستلزمات: المستلزما  الرئيسية ردارة وتشغيل نظاع المملوما  المحوسم 

 المادية 

 البرمجية 

 البشرية 

 التنظيمية 

 وتت وم مم الممورا : نظاع المملوما  المحوسمدارة وتشغيل الممورا  الرئيسية ر 
 اإلدارية 

 التقنية 

 البشرية 

 المالية 

 :التابع المتغير

 األداء الوظيف تحسيم 

 :الدراسة فرضيات .1.4
 :ه  الفرضيا  مم مجموعة الدراسة هرا تتضمم

 المساتلزما  بايم(  ≤ 0.05عناد مساتوى د لاة   لح اائية د لاة رو يوجاد دور :الرئيسية األولـى الفرضية
ال لياا  المتوسا ة  ال لياة الجاممياة  فا  األداء الاوظيف تحسايم و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  الرئيسية

 للملوع الت بيقية نمورجًا .
 ينبثق عم الفرضية األولى الفرضيا  التالية:

لانظع  المادياة  المساتلزما بايم(  ≤ 0.05ة عناد مساتوى د لاة  لح اائي د لاة رو يوجاد دور .1
ال لياا  المتوسا ة  ال لياة الجاممياة  فا  تحسايم األداء الاوظيف و المملوماا  اردارياة المحوسابة 

 للملوع الت بيقية نمورجًا .



7 
 

لانظع  البرمجياة المساتلزما  بايم(  ≤ 0.05عناد مساتوى د لاة   لح اائية د لاة رو يوجاد دور .2
ال لياا  المتوسا ة  ال لياة الجاممياة  فا  ظيف تحسايم األداء الاو المملوماا  اردارياة المحوسابة و 

 للملوع الت بيقية نمورجًا .
لانظع  البشارية المساتلزما  بايم (  ≤ 0.05عناد مساتوى د لاة   لح اائية د لاة رو يوجاد دور .3

ال لياا  المتوسا ة  ال لياة الجاممياة  فا  األداء الاوظيف تحسايم و المملوماا  اردارياة المحوسابة 
 مورجًا .للملوع الت بيقية ن

لانظع  التنظيمياة المساتلزما  بايم (  ≤ 0.05عند مستوى د لاة   لح ائية د لة رو يوجد دور .4
ال لياا  المتوسا ة  ال لياة الجاممياة  فا  األداء الاوظيف تحسايم و  المملوماا  اردارياة المحوسابة

 للملوع الت بيقية نمورجًا .
 المموراا  بايم (  ≤ 0.05عناد مساتوى د لاة   يةلح اائ د لاة رو يوجاد دور الثانيـة: الرئيسـية الفرضـية
ال لياا  المتوسا ة  ال لياة الجاممياة  فا  األداء الاوظيف تحسايم و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  الرئيسية

 للملوع الت بيقية نمورجًا .
 ينبثق عم الفرضية الثانية الفرضيا  التالية:

لانظع  اردارياة المموراا  بايم(  ≤ 0.05ة  عناد مساتوى د لا لح اائية د لاة رو يوجاد دور  .1
ال لياا  المتوسا ة  ال لياة الجاممياة  فا  األداء الاوظيف تحسايم و المملوماا  اردارياة المحوسابة 

 للملوع الت بيقية نمورجًا .
لانظع  التقنياة المموراا  بايم(  ≤ 0.05عناد مساتوى د لاة   لح اائية د لاة رو يوجاد دور .2

ال لياا  المتوسا ة  ال لياة الجاممياة  فا  وسابة وتحسايم األداء الاوظيف المملوماا  اردارياة المح
 للملوع الت بيقية نمورجًا .

لانظع  البشارية المموراا  بايم(  ≤ 0.05عناد مساتوى د لاة   لح اائية د لاة رو يوجاد دور .3
 ال لياا  المتوسا ة  ال لياة الجاممياة فا  األداء الاوظيف تحسايم و  المملوماا  اردارياة المحوسابة

 للملوع الت بيقية نمورجًا .
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لانظع  المالياة المموراا  بايم(  ≤ 0.05عناد مساتوى د لاة   لح اائية د لاة رو يوجاد دور .4
ال لياا  المتوسا ة  ال لياة الجاممياة  فا  األداء الاوظيف تحسايم و المملوماا  اردارياة المحوسابة 

 للملوع الت بيقية نمورجًا .
 لااة لح ااائية فاا  تقاادير عينااة البحااث لاادور نظااع المملومااا    توجااد فاارو  را  د :الثالثــةالفرضــية 

المؤهال  ،الفئاة الممرياة الجن ، اردارية المحوسبة ف  تحسيم األداء الوظيف  يمزى للمتغيرا  التالية 
 .نو  الوظيفة  الخبرة، سنوا  ،الملم 

 :الدراسة أهداف .1.5
 :يل  ما للى الدراسة هرا تلدف

ال لياااا   فاا األداء الاااوظيف   تحساايم ارداريااة المحوسااابة فاا التماارف علااى دور نظاااع المملومااا   .1
 المتوس ة  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية نمورجًا .

 ال لياااة فااا  األداء الاااوظيف مساااتوى النظااااع المحوسااام فااا  تحسااايم  الاااري يقاااوع باااه دورممرفاااة الااا .2
 .الجاممية للملوع الت بيقية

 تمزياز خاهه مام لماامليمالاوظيف  ل داءاأل يمتحسا فا اردارة  تسااعد وارتراحاا  تو ايا  تقاديع .3
 .ال لية الجاممية للملوع الت بيقية ف  اردارية المملوما  نظع دور

نظااع المملومااا   دور مااوظفيم ال ليااة الجامميااة اردارياايم واأل اااديمييم حااوه آراء علااى التماارف .4
 .تحسيم األداء الوظيف  ف اردارية المحوسبة 

 :الدراسة أهمية  .1.6

 العلمية:األهمية  .1.6.1
تباارز األهميااة الملميااة للدراسااة ماام خااهه ممرفااة آليااا  عماال لاانظع المملومااا  ارداريااة المحوساابة ماام حيااث 
تحدياد  اورة اردارة الحديثاة، ووضااع منااه  جديادة لااإلدارة، بارضاافة للاى تزويااد مكتباة اردارة الماماة بدراسااة 

 جديدة ف  علع اردارة.
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 األهمية العملية: .1.6.2
نظاع المملوماا  المحوسابة ماع تحسايم  دور تتنااوه التا  واألبحااث الدراساا   ورةباا تمتبار كونلاا .1

 علاع حاد علاى نمورجاا  ال لياة الجاممياة للملاوع الت بيقياة  ف  ال لياا  المتوسا ةاألداء الوظيف  
 .الباحث

 تسليل الضوء على النظاع ارداري المحوسم ف  ال لية الجاممية. .2
 للمامليم ف  ال لية الجاممية.تممل على تحسيم األداء الوظيف   .3
 .رد يستفيد مم هرا الدراسة القائموم على النظاع ارداري ف  ال لية الجاممية .4

 :الدراسة منهجية .1.7
تحقيقلااا فقاد اسااتخدع الباحااث المانل  الو ااف  التحليلاا ،  للااىبنااًء علااى  بيمااة الدراساة واألهااداف التاا  تسامى 
الوارااع ويلااتع بو اافلا و اافا دريقااًا ويمباار عنلااا تمبياارًا كيفيااًا  والااري يمتمااد علااى دراسااة الظاااهرة كمااا توجااد فاا 

المتملقاة بالظااهرة مام نجال استق ااء مظاهرهاا وعهرتلاا  البياناا وكميًا، كما   يكتف  هرا المانل  عناد جماع 
د المختلفة، بل ويتمداا للى التحليل والربل والتفسير للو وه للى اساتنتاجا  يبناى عليلاا بحياث يزياد بلاا ر اي

 الممرفة عم الموضو .
الاوظيف  فا   األداء تحسيم ما  اردارية المحوسبة ف نظع المملو  دورتع استخداع ا ستبانة ك داة لقيا  "ورد 

، حياااث تمتبااار ا ساااتبانة األداة المهئماااة للدراساااة الميدانياااة للح اااوه علاااى "ال لياااة الجاممياااة للملاااوع الت بيقياااة
 ئتلا مم ربل المستجيم.المملوما  والبيانا  الت  يجري تمب

 :الدراسة مجتمع .1.8
 موظففف   853  عاااددهع والباااال ال لياااة الجاممياااة للملاااوع الت بيقياااة  ماااوظف  كافاااة مااام الدراساااة مجتماااع يت اااوم 
 كالتال : كافة دوائر ونرساع ال لية الجاممية للملوع الت بيقية على موزعيم
 130 .موظف لداري متفرغ 
 128 الساعةموظف ب 495موظف ن اديم  متفرغ و 
 81 موظف يومية 19موظف خدما  متفرغ و 
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ماام  موظااف  258=128+130 ني فاارايم تالمااوظفيم األ اااديمييم واردارياايم الم ماامعينااة البحااث  وكاناا 
  مجتمع الدراسة عبارة عم عينة متاحة  اير عشوائية .ونجد نم  .  موظف853ن ل  

 حدود الدراسة: .1.9
 الجاممية للملوع الت بيقية بغزة. ية: نجري  هرا الدراسة ف  ال لالحد المكاني
 .2013/2014: نجري  هرا الدراسة ف  الف ل الثان  مم الماع الدراس  الحد الزماني

: تناولاا  هاارا الدراسااة المااامليم  اردارياايم واأل اااديمييم المتفاارايم  فاا  ال ليااة الجامميااة للملااوع البشــري الحــد 
كما تناول  النظاع ارداري المحوسم الري تستخدمه ال لية  الت بيقية بمختلف تخ  اتلع وموارملع الوظيفية

 ف  عمللا ارداري.

 :الدراسة هيكلية .1.10
 ف وه وه  كالتال : ستةمم  الدراسة ات وم هرت

 .واألهمية واألهداف والفرضيا  الدراسة مشكلة وتشمل الدراسة ار ار الماع ل:األو الفصل
 :مم ويت وم  ،للدراسة النظري  ار ار ويشمل :الثاني الفصل

 .المحوسبة اردارية المملوما  نظع :األوه المبحث
 .الوظيف  األداء :الثان  المبحث

 التمليع الملن  وال لية الجاممية المبحث الثالث:
 .السابقة الدراسا  :الثالث الفصل
 .ال ريقة وارجراءا  الرابع: الفصل
 نتائ  الدراسة ومنارشتلا :الخامس الفصل
 والتو يا . النتائ  :السادس الفصل
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 مصطلحات الدراسة: .1.11

 مستلزمات إدارة وتشغيل نظام المعلومات: .1.11.1
هااا  المساااتلزما  الضااارورية لضااامام عمااال نظااااع المملوماااا  ايلااا ، مااام خهللاااا ياااتع القيااااع بنشاااا ا  نظااااع 

لك المملومااا  ومنلاااا اردخاااه، التخااازيم، التحااديث، وا ساااترجا  لنقااال المملومااا  وايرهاااا ماام األنشااا ة، وكااار
  58: ص2005ي،  السمود ضمام  يانة النظاع وت ويرا.

 :المستلزمات المادية 

وتتمثاال باااألجلزة والشاابكا  المسااتخدمة فاا  نظاااع المملومااا  بمااا فاا  رلااك وحاادا  اردخاااه وارخااراج ووحاادة 
  58: ص2005ي،  السمود  .(CPUة الممالجة المركزي

 :المستلزمات البرمجية 

دارة نجلازة النظااع بارضاافة للبرمجياا  الت بيقياة المساتخدمة ه  مجموعة البرمجيا  الت   تساتخدع لتشاغيل واه
  58: ص2005ي،  السمود ف  نداء الممل.

 :المستلزمات البشرية 

 ااايانة النظااااع والشااابكة لممالجاااة المشاااكه  التااا  يواجللاااا برمجاااة و  وهااا  التااا  تتمثااال بالجلاااة المسااائولة عااام
  58: ص2005ي،  السمود مملوما  ايلية.المستخدموم ف  نثناء استخداع نظاع ال

 :المستلزمات التنظيمية 

وه  تتمثل بدعع اردارة المليا  ستخداع نظاع المملوما  وردرة النظاع على لتاحة المملوما  للمستخدميم مام 
  58: ص2005ي،  السمود دوم ريود تنظيمية.

 المعوقات: .1.11.2
 نو نفس  نو ممنوي  نو مادي مانع نو اجزح عم عبارة" ب نه المائق  360: ص 2005  جرج  وعرف

 ه".حاجات تحقيق نو  موحه وبيم المرء بيم كالسد يقف اجتماع ،
 ا جتماعياة األشاكاه نو ا شخاص نو ا شياء كل " ب نلا الممورا   508: ص 2005كما عرف جرج   

 ه".و موحات نهدافه ارنسام يحقق نم دوم  يحوه عائقا ت وم  نم يمكمالت  
 :الدراسة هرا ف  الباحث لاب يمن 
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 بال ورة المت املة.ت بق نظع المملوما  اردارية  نم دوم  تحوه الت  روفظوال الموامل كل

 اإلدارية المعوقات: 

 وتحديد الخ ل ورسع والمبادئ والسياسا  الوظائف حيث مم اردارية بالجوانم المتملقة الممورا  ني
 بلا. الممل نساليمو  التنظيمية والليا ل وتنفيرها األهداف

 التقنية: المعوقات 

 ". مواد مم تنتجه وما والممدا  ا جلزة   التقنية ب نلا "200: ص2002عرف السريح  وشاهيم  
لت بياق نظاع المملوماا   الهزماة التقنياة واألدوا  بااألجلزة تتملاق التا  المموراا  :الدراساة هارا فا  وتمناى

 ا ت اا   وشابكا  المختلفاة والانظع والبرمجياا  يلا ا الحاسام تقنياا  وتشامل اردارياة المحوسابة
 .ارل ترونية

 البشرية المعوقات: 

نظاع المملوماا  اردارياة  لت بيقاا  اساتخداملع عناد واألرسااع الوحادا  فا  بالماامليم المتملقاة المموراا  ني
 المحوسبة.

 المالية المعوقات: 

 األجلازة و ايانة لشاراء والم اروفا  النفقاا  دتحديا حياث مام المالياة باالنواح  المرتب اة المموراا  ني
  .والبرام التقنية والممدا 

 

 :األداء الوظيفي 

 وتتضامم بمملاه، الموظاف ريااع عام الممبارة اردارياة السالوكيا  مام مجموعاة ب نه الوظيف  األداء عرف ورد
 نعضااء بقياة مع والتفاعل ا ت اه عم فضه ،بالوظيفة الم لوبة الفنية والخبرة التنفير، وحسم األداء، جودة

 البشابشاة،  .حارص بكال للاا ا ساتجابة نحاو والسام  عملاه تانظع التا  اردارياة بااللوائح وا لتازاع ،المنظماة
2005) 

 نشااط هاو الاوظيف  ألداءويارى الباحاث مام خاهه ا  اه  علاى التمريفاا  المختلفاة لاذداء الاوظيف  با م ا
 فا  كال بلاا القيااع الفارد علاى يجام التا  ،ومساؤوليا  وملااع باا واج مام باه يقوماوم  ماا خاهه مام المامليم
والمتمثل مستواها ف  الدرجاة التا  يح ال  وجه ن مل على سبق بما القياع هو األمثل واألداء ،الوظيف  مورمه

 عليلا الموظف مم استجاباته واستجابة الموظفيم على فقرا  األداء حسم سلع ليكر .
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 للدراسة ري اإلطار النظ: الفصل الثاني
 .نظم المعلومات اإلدارية المحوسبةالمبحث األول: 

 المبحث الثاني: األداء الوظيفي.

 .التعليم التقني والكليات المتوسطةالمبحث الثالث: 
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 .نظم المعلومات اإلدارية المحوسبةالمبحث األول:  .2.1
 مقدمة 
 النظام 
 والبيانات المعلومات 
 المعلومات نظام 
 إلداريةمفهوم نظم المعلومات ا 
 المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم 
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 مقدمة: .2.1.1
 تغيارا حادوث عليلاا ترتام والتا  المملوماا  ثاورة نماي  ونحام الماضا  القارم  مام ماضاية رليلاة سانوا  منار

 والت نولوجياا المملوماا  نظاع ن ابح  ولقاد؛ والتجاارة األعمااه ممارساة وفا  المنظماا ، هيا ال فا  جارريا
 ن ابح  كماا المنظماا ، لليلاا تسامى التا  مالياةوال ال فااءة لتحقياق الرئيساة المحاددا  نحد مملا المستخدمة
 .األعمااه لمنظماا  بالنسبة الريادة للى والو وه السو   ف  التنافسية الميزة لتحقيق والفماه المن ق  األسا 

  31: ص 2007لدري ،  
 ماع األعمااه منشات  تمامال نسالوم  فا محورياة تغيارا  وت بيقاتلاا الت نولوجياة الت اورا  نحادث  ولقاد

 وموثقاة محادودة سياساا  خاهه مام لت مينلاا واليقظاة المناياة تت لام المملوماا  تلاك نهمياة ونم المملوماا ،
 داخال المملوماا  نظاع وتشاغيل وبنااء ت اميع مشاروعا  مام كبيار عادد فا  المملوما  نظع وتدريق لمراجمة

  217: ص2005ل ف ،   .ننواعلا بمختلف المؤسسا 

 :النظام .2.1.2
 مفهوم النظام: .1
 شا ء لت اويم بمضالا ماع مركباة الوحادا  مام مجموعاة انه على عامة ب فة للنظاع األساس  المفلوع يشير
 فا  نظاع الوحادا  ويمكم اعتبار تلك الوحدا ، مم مجموعة مم مكوم  فالنظاع انسجاع، ف  مما وتممل كل 
 اعتبارهاا ويمكام جزئياة وحادا  ن اغر تسامى حادا و  مام مكاوم  يكاوم  نم يمكام منلاا كل نم كما راتلا، حد

: ص 2005 ل فا ،  .ن بار نظااع وحادا  وحادة مام ل  هاو ماا راتاه النظااع نم كماا راتلاا، حد ف  نظع نيضا
1-2  

نيضااا ب نااه "مجموعااة وحاادا  نو عنا اار نو عمليااا  متراب ااة نو متفاعلااة مااع بمضاالا ماام  النظاااع كمااا عاارف
رجاتاه ن بار مام القايع المضاافة للياه مام ربال الوحادا  المشااركة فياه فيماا لاو ، ت وم رايع مخالنظاعنجل ت ويم 

، و"النظااااع هااااو كااال مت امااال ماااام  37: ص 2011عملااا  بشاااكل مسااااتقل عااام بمضااالا الاااابمض"  ال هلااادة، 
 " نناه علاى   النظااعParker  1989، P68كماا يمارف  ، 17: ص2009مكوناا  نو عنا ار"  ياسايم، 

 ".موحد كل لت ويم تتجمع الت  ب ةالمترا المنا ر مم مجموعة
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 التا  المتراب اة المكوناا  مام مجموعاة" نناه علاى   النظااعStair& Reynolds  2001: P4كماا يمارف 
 " .تحقيق األهداف نجل مم الراجمة بالتغرية والقياع والبيانا  ونشر المملوما  وممالجة جمع على تممل
 بينلا، فيما المتبادلة والمهرا  المن قية واألفكار المادية ياءاألش مم مجموعة" ب نه للنظاع آخر تمريف وهناك
 مم ن بر ت وم  ككل النظاع وفمالية ريمة نم الملع مع مشتركة، نهداف نو هدف تحقيق نحو توجيللا يتع والت 
 يمبا فيماا المتبااده التجااوم تا ثير نو بمقادار ريماة ورلاك انفاراد، علاى مكوناته مم كل فماليا  نو ريع مجمو 
  21: ص2007لدري ،   المكونا  هرا

 بوضاوح النظااع مفلاوع رباراز رباو  األ ثار هاو  2007تمريف لدريا   يمتبر ول م للنظاع تماريف عدة وهناك
 هرا مم وكل فرعية نظع عدة مم تت وم  وممقدة مت املة وحدة النظاع نم على خهف يوجد   حاه ني وعلى
 .للنظاع مشتركة نهداف لتحقيق جميما تسمى والت  ن غر، رى نخ فرعية نظع مم بدورا يت وم  النظع

 عناصر النظام: .2
  52: ص2012ايت :  المبادي والمارض ،  وتشمل المنا ر األساسية للنظاع

 :ه  المادة األولية الت  يرام النظاع ف  تحويللا للى حالاة نافماة تخادع البيئاة، وتمثال  المدخالت
 مل النظاع مثل الموارد البشرية والموارد المالية وايرها.با حتياجا  األساسية الهزمة لم

 :هاا  األنشاا ة والفماليااا  التاا  يباارللا النظاااع لتحوياال الماادخه  للااى مخرجااا  وفااق  اإلجــراءات
 رواعد عمل وخ ل مرسومة مسبقا.

 :كل ما يقدمه النظاع مم نتائ  واه دارا  نتيجة عمليا  النظاع للى البيئة الت  يمي   المخرجات
 يلا.ف
 :يق ااد بلااا الح ااوه علااى البيانااا  والمملومااا  الهزمااة لتقياايع عنا اار النظاااع  التغذيــة العكســية

مكانيتل   ف  تحقيق نهدافلا. االسابقة والت  د مم درتلا واه
  :ل اال نظاااع بيئتاايم لحااداهما داخليااة تااتع فيلااا مختلااف الممليااا  والتفاااعه ، وبيئااة خارجيااة البيئــة

 ه تبادليا ويت ثر بلا.يتفاعل مملا النظاع تفاع
 للى المدخه  النظاع يحوه ال ريقة وبتلك بالت امل، تتسع نم يجم النظاع عنا ر بيم المهرا  لم

 مهئع. بشكل التحوه عملية تتع حتى عملياته ف  وتتحكع النظاع برلك التحكع آلية وتضبل مخرجا ،
 



17 
 

 تصنيف النظم: .3
 ،نبمادا ووضوح  بيمته فلع وزيادة النظاع على التمرف لدفب نس  لمدة وفقا المملوما  نظع ت نيف يمكم
 :للى البيئية للحدود النظع وفقا  رسم ورد

 :النظام المغلق 
ت اال بالبيئااة الخارجيااة وينح اار عملااه فيمااا يوجااد بداخلااه فقاال، ني لااي  لااه عهرااة نخاار يع التاا    االنظاا وهاا

 المغلاق ب ناهساة النظرياة فقال، وراد عارف النظااع وع اء مع البيئة الخارجياة وهارا الانظع وجاد  ألااراض الدرا
"النظااع المف اوه عام البيئاة المحي ااة، فاه يتفاعال مملاا و  توجاد بينلمااا ني حادود مشاتركة، و  يقاوع بممليااة 
التباده للمواد نو المملوما  نو ال ارة مع البيئة الموجود بلا، وهرا الناو  مام الانظع ناادر الوجاود مثال السااعة 

  236: ص2010.  النجار، "بالب ارية ونظع الررة ونظاع التفاعل ال يميائ  الممزوهالت  تممل 
 نسبيا   النظام المغلق: 
 النظااع، حادود مام مميناة مادخه  بتلقا  فيسامح للرراباة والبيئاة النظااع بايم التبااده يخضاع النظااع هارا وفا 

  32: ص2007 لدري ،  .البيئة عم ًفقل جزئيا ممزو  ويكوم  محددة، مخرجا  ويجلز
 :النظام المفتوح 
تفاعل مع البيئة الخارجية ني هناك عهمة ت ثيرية تبادلية بينه وبيم البيئة الخارجية، ني يع الت  االنظرلك  هو

يستقبل هرا النو  مام الانظع مدخهتاه مام البيئاة المحي اة ثاع يميادها بماد ممالجتلاا للاى هارا البيئاة علاى شاكل 
يمكاام تمريفااه ب نااه "النظاااع الااري يتفاعاال مااع البيئااة المحي ااة يتاا ثر ويااؤثر بلااا، ساالع نو خاادما  نو مملومااا  و 

ويكوم له عهرة مستمرة مملا، ويتباده مع بيئته المملوما  وال ارا  والموارد، ويستقبل مم بيئته المادخه ، 
  237: ص2010ملوما  اردارية".  النجار، ليحوللا للى مخرجا  كنظع الم

 ات:المعلومات والبيان .2.1.3
 المدخه  نو الموارد نحد باعتبارها المملوما  بخا ية بتملق ما المما رة المنظما  خ ائص مم

 خدمية تجارية،  ناعية،  غيرة، نو كبيرة عامة، نع خا ة ننواعلا اختهف على المنظما  للرا األساسية
 .خيرية نو حكومية،
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 تعريف المعلومات والبيانات: .1
 الماوارد مام وايرهاا ...وال اراا  واي   الممادا  عام منظماة ألي بالنسابة نهمياة تقال   المملوماا  لم

 .المحددة ألنش تلا وممارستلا المنظمة رنشاء الضرورية
 األعماه، لمنظما  جديد نساس  كمورد المملوما  نهمية ربراز المملوما  نظرية الجزئية هرا ف  وسنتناوه

 حياث ا ساتخداع شاائع ا  ا هح ورلاك المملوماا  مفلاوع تحدياد يتمايم فإناه النظااع، تمرياف تاع راد نناه كما
 ندماى اساتقباه هنااك يكاوم  نم يجام اناه بممنى الركية، للممرفة نو للممرفة استقباه نو ات ا   ب نلا تمرف
 لج يرناد  .مملوماا  علياه ي لاق ممناوي  شا ء للاى ويحوللاا للنظااع ت ال التا  الرساائل يفسار نم يمكام

  35: ص2005 ،والجناب 
 مام تغيار التا  والبياناا  الحقاائق " ها  المملوماا  فاإم والحقاائق البيانا  على ترت ز المملوما  كان  ولما

  46: ص2013 ،والجناب  رنديلج ".  مميم موضو  ف  للشخص الممرفية الحالة
 ها  البياناا ف والبياناا ، المملوما  مم كل بيم التفررة يت لم المملوما  نظع تحليل نم للى ارشارة ويجم
 .ومفيادة مفلوماة مملوماا  للاى تتحاوه لاع ماا هارا، األولا  بشاكللا ريماة را  ليسا  نولياة، خااع وحقاائق ماواد

 .ويسااعد فا  اتخاار القارار ممناى لاه شاكل للاى وتحويللاا ممالجتلاا، تما  التا  البياناا  ها  والمملوماا 
  35: ص2005، والجناب  رنديلج  

 فلا  ،والقارارا  األفمااه تلادي التا  وارجاراءا  والقواعاد واألفكاار المفااهيع  مام وتع تمرفلا نيضًا ب نلا "مازي
 نوضا  بخلق والمنظما  لذفراد للسماح مًما تممل الت  والقيع واألحكاع والحقائق بالتجربة ممتزجة مملوما 
دارة جديدة   Alter, 2002: P142تغير".   واه
ب نلا نرراع نو كلماا  نو رماوز تو اف ظااهرة مميناة نو  البيانات مفلوع الباحث نجمل السابقة التمريفا  ومم

 ب نلا بيانا  تم  ممالجتلا ون بح  را  فائدة ف  اتخار القرار. المعلوماتومفلوع  محددةتمبر عم حقيقة 
 ت اوم  راد التا  الممرفاة، للاى عاادة تقودنا المملوما  نم حيث الممرفة مفلوع توضيح لضرورة ن ل هنا ومم
 يماده نو الساابقة ممارفناا مام يوساع شايئا تضايف نم نو ربال، مام شايئا عنلاا نمارف   مبت ارة ديادةج ممرفاة
  36: ص2005، وآخروم  رنديلج  (.منلا
م  لخلاق مؤسسااتلع رادرا  تحسايم يريادوم  للريم كبير اهتماع محل ه  المملوما  ت نولوجيا ف  الت ورا  واه

 نم مم والت  د الممرفة وا تسام خلق على القادرة الملارا  على تمتمد المؤسسا  مم المديد، الممرفة وحشد
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 ثاروة م ادر يراهاا والابمض اربادا  نسا  الممرفة وتمتبر المؤسسة، داخل الملارا  هرا يوظفوم  األشخاص
دارة، الحديثاة ا رت ااديا  فا   وا تساام، خلاق، علاى راادرة لت اوم  ةت اوير المؤسسا محاولاة ها  الممرفاة واه

 ممارساا  ماع مباشارة عهراة للاا الممرفاة نظاع فاإم، المؤسساة نفاراد بايم الممرفاة واساتخداع ومشااركة وتخازيم
  Boddy, et al., 2008 : P221.  الممرفة ومشاركة وا تسام وتخزيم ف  خلق، المؤسسا 
 .نخرى  جلة مم الممرفة وبم  لح جلة، مم البيانا  بم  لح مرتبل هو المملوما  فم  لح

 والمساتخدميم القارار  انا  ربال مام المملوماا  واساتثمار  ساتخداع ونلائياة ملماة لةح اي ها  الممرفاة وام
 .مجتمماتلع ويخدع يخدملع مثمر وعمل ،ممرفة للى المملوما  يحولوم  الريم ايخريم،
 عليلا،،، والت ثيرا  ،بالممرفة المملوما بالبيانا   عهرة يوضح مبسل نمورج هو التال  والشكل

 
 (1شكل رقم )

 موذج مبسط لعالقة المعلومات بالمعرفة بالبياناتن
(، "نظم المعلومات اإلدارية"، الطبعة األولى، دار المسيرة 37ص :2005 ،الجنابي قنديلجي)المصدر: 

 للطباعة والنشر، عمان، األردن.
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  الجيدة:المعلومات خصائص  .2
  بيمة عم النظر بغض منظمةال بناء ف  رئيسا م درا ن بح  المملومة نم ف  شك ني هناك يمد لع

 بلا تمتاز نم يجم خ ائص عدة هنالك المملومة هرا مم الفائدة تتحقق ول  مل يتلا.  نو حجملا نو عمللا
  Stair & Reynolds 2001، P7 و   32: ص2002المغرب ، الجيدة:   المملومة
 .القرار متخر يفيد الري بال ماه المملومة تت ف نم يجم الشموه: .1
 .البحث  لم والموضو  المستخدع  لم حسم المملومة وفيرت الدرة: .2
 .الفمالة القرارا   تخار المناسم الور  ف  المملومة ورود التوري : .3
 .مستخدملا لدى وواضحة الغموض عم بميدة المملومة فيلا ت وم  الت  الدرجة الوضوح: .4
 .مرة مم ن ثر استخداملا يمكم بحيث للت يف المملوما  رابلية مدى المرونة: .5
  .المملومة مستخدع على الت ثير بغرض والتمديل التحريف مم خالية ننلا ني الموضوعية: .6
 .برلك األشخاص المخوليم ربل مم ل  لليلا الو وه يمكم و  آمنة المملومة ت وم  نم يجم األمم: .7
 لليلا بالشكل الو وه يحقق مما مناسم بمكام المملوما  تحفظ نم يجم الو وه: لمكانية .8

 .المناسم وبالور  م لومال
 ت لفة المملومة بيم تناسم هنالك يكوم  نم بممن  ارت ادية المملومة ت وم  نم يجم ا رت اد: .9

 .المملومة تلك مم المتورع والمائد

 نظام المعلومات: .2.1.4
 ف  جرريا تغييرا نحدث  هائلة مملوماتية ثورة نمي  ونحم الماض  القرم  مم األخيرة القليلة السنوا  منر
 .والتجارة األعماه وممارسة و بيمة المنظما  ا لهي

 تعريف نظم المعلومات: .1
 المتداخلاة المنا ار مام مجموعاة ب نلاا المملوماا  نظاع  23ص :2005  والجنااب  رناديلج  عارف راد

 وبثلاا، وتخزينلاا، وممالجتلاا، والمملوماا ، البياناا  جماع علاى تممال والتا  الابمض بمضالا ماع والمتفاعلاة
 تحليال للاى لضاافة المنظماة، علاى والساي رة والتا ميم والتنسايق القارارا ،  اناعة دعاع غارضب وتوزيملاا،
 .الممقدة للموضوعا  الم لوم المنظور وت ميم المشكه ،
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 المملوماا  تاوفير للاى تلادف التا  الانظع تلاك" ب نلاا المملوماا  نظاع  5ص :2005  ل فا  عارف ولقاد
 على ين م األوه األرل على جزئييم نظاميم المملوما  ظاعن يتضمم نم ويجم البيئة، مملوما  وخدما 
 .المملوما  خدما  لتوفير والثان  للمملوما  النظاع تجميع
 مجتممة مكونا  عم عبارة ب نلا المملوما  نظع تمريف  Louden & Louden  2006 ،P13 نجمل ورد

 والتنسايق القارار  انع عملياة لدعع وممالجتلا وتخزينلا المملوما ، لجمع البمض بمضلا مع تممل ومرتب ة
 فا  والماامليم ارداريايم تسااعد كماا لاإلدارة، واضاحة ت ابح بحياث المنظماة مساتوى  علاى والتحليال والرراباة
 .ال مبة المواضيع واستيمام المشا ل، تحليل

 لانظع التمريفاا  ند  هو  Louden & Louden  2006 ،P13 تمريف نم السابقة التمريفا  مم ويهحظ
 .والمخرجا  والممليا  المدخه  وه  للنظاع الثهثة المنا ر على اشتمل تمريفه نم حيث مملوما ال

 فا  نو المنظماة داخال واألشاياء واألماا م األفاراد، حاوه متنوعاة مملوماا  علاى للمملوماا  نظاع ني ويحتوي 
 .المملوما  نظع ووظائف ل بيمة مبسل نمورج هو التال  والشكل .المحي ة البيئة

 
  2شكل ررع  

 نموذج مبسط لطبيعة ووظائف نظم المعلومات
  ، "نظع المملوما  اردارية ف  المنظما  المما رة"، الدار الجاممية.123ص: 2007لدري ،  الم در: 
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 نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب .2
نما البيانا  وموارد مم يا  على المملوما  نظع عهرة تقت ر    الت نولوجيا ارتقاء مع مهرةال هرا ترتق  واه

 موارد ومع المملوما ، رنتاج البيانا  موارد مع تتمامل المملوما  نظع  م ورلك النظع، تلك ف  المستخدمة
 ميااديم فا  واساتثمارا الاركاء رنتااج المترا ماة والخبارا  الممرفاة وماع الممرفاة، رنتااج والقارارا  المملوماا 
 .المختلفة األعماه

 الت نولوجيا مم عريض ر ا " ننلا على المملوما  ننظمة ت نولوجيا Reynolds (P4 :1992)  عرف ورد
 .المت املة الدوائر ت بيقا  على الممتمدة
 نعمااه نظاع لت اويم المنظماة والمملية الملمية الجلود بكل المملوما  نظع حقل يرتبل تقدع، ما للى بارضافة
 األداء بلادف تحسايم وفمالياة بكفااءة بتوظيفلاا وتقاوع المتاحاة بيةالحاساو  الممالجاة رادرا  تساتثمر حاساوبية
  23: ص2005ياسيم،   والزبائم للمستفيديم القيمة دالة وتمظيع
 الحاساوم علاى الممتمادة المملوماا  نظااع علياه ي ا لح ماا كثيارا والاري المحوسابة المملوماا  نظاع تمارف
 البرمجياة والمكوناا  األجلازة نو المادياة المكوناا  ىعلا يمتماد الاري النظاع فلو ،(CBIS)اخت ارا له وبرمز

  28: ص2007، والجناب  رنديلج   المملوما  واسترجا  بث ثع ومم البيانا  ممالجة ف  ،للحاسوم
 نم كماا ،األرال علاى واحاد جزئا  نظااع لاه مملوماا  نظااع ب ناه المحوسام المملوماا  نظااع ل فا  عارف كما

  7-1: ص2005 ل ف ،  .جزئيا آليا يكوم  مملوماته نرشيف
 المحوسم المملوما  بنظاع للتمريف ت ورا التال  الشكل ويوضح
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 (3شكل رقم )

 لتعريف بنظام المعلوماتلمفردات اتصور 
"نظاااع المملوماااا  اردارياااة"، ال بماااة الثانياااة، دار المسااايرة   ،29ص :2007 والجنااااب ،  رناااديلج : المصـــدر

 لل باعة والنشر، عمام.
جاراءا  آلياا  ب ناه المحوسابة المملوماا  نظاع مفلاوع تلخايص يمكم ث بانهيرى الباحو   بواسا ة تاتع منظماة واه

 للاى تحويللاا ثاع ومام المماال ، بواسا ة وممالجتلاا البياناا  وفارز وت انيف، بتجمياع، تسامح الحاساوم،
 وظيفاة، ب ياة يااعالق نو رارار اتخاار نو عمال انجاز مم ليتمكم لليلا، الحاجة عند ارنسام يسترجملا مملوما 

 .النظاع مم المسترجمة المملوما  مم عليلا سيح ل الت  الممرفة  ريق عم

 مفهوم نظم المعلومات اإلدارية: .2.1.5
يمتد تاريخ ت نولوجيا الحاسوم للى ستة عقود وتحديدًا مم م لع الخمسينيا  مام القارم الماضا ، ثاع ظلار  

حيث ظلر مع نلاية عقد الستينيا  وألوه  1967ى سنة استخداماته المدنية ألوه مرة ف  عقد الستينيا  وحت
وكان  الفترة الممتدة ما بيم السبمينا  والثمانينا  فترة ازدهار وانتشار  ،مرة م  لح نظع المملوما  اردارية

لمفلااوع ت نولوجيااا نظااع المملومااا  ارداريااة التاا  امتااد  ت بيقاتلااا فاا  جميااع ننشاا ة األعماااه وفاا  مقاادمتلا 
  25: ص2009لمحاسبية المالية والم رفية.  ياسيم، األنش ة ا
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المملوما  اردارية ب نلا "منلجية يمكنلا نم تت ور منظماة األعمااه  ع  نظ63: ص2010بسيون   ويمرف 
ككيااام واحااد مكااوم ماام عاادة نظااع فرعيااة تاارتبل بمهرااا  فيمااا بينلااا واعتماديااة متبادلااة تباادو كللااا ممااا لتااوفير 

 الركية للمؤسسة ". ة  تخار القرار ارداري الري يقود للى نمثلة األهداف مملوما  موروتة ودريق
نتاج تقارير ومملوما  وتقارير تمثل  وتمرف نيضا ب نلا "النظع الت  تتولى ممالجة بيانا  األعماه وتخزينلا واه

  54: ص2009خه ة لممامه  المنظمة ف  مجا تلا الوظيفية".  ياسيم، 
موعااة ماام المكونااا  تشاامل مااا ياا ت : ارجااراءا   نساالوم تنفياار نشاااط مماايم ، واألفااراد، ورااد عرفاا  نيضااًا "مج

والبيانااا ، والقواعااد البيانااا ، والبرمجيااا  واألجلاازة، وشاابكا  ا ت اااه. وتلاادف للااى لنتاااج مملومااا  مفيااادة 
زماة لتحسايم ندائلاا للمستخدع مم نجل رياع المنظمة ب عماللا بسرعة ودرة، وكرلك اتخار القارارا  ال اائبة اله

  154: ص2010نهدافلا األساسية".  برهام، والو وه للى 
وورد فاا  تمريفلااا ننلااا "نظاااع ماام البشاار والتجلياازا  وارجااراءا  والوثااائق وا ت ااا   التاا  تجمااع وتلخااص 

ألخارى". وتمال  وتخزم البيانا   ستخداملا فا  التخ ايل والموازناة والحساابا  والساي رة والمملياا  اردارياة ا
  198: ص2012 المبادي والمارض ، 

ونظاااع المملوماااا  اردارياااة هااا   ريقاااة منظماااة لتاااوفير مملوماااا  عااام الماضااا  والحاضااار والمساااتقبل تتملاااق 
  82: ص2011 يئتلا الخارجية.  ال هلدة،بالممليا  الداخلية للمنظمة وب

رياة ومقاررة سالفًا والتا  تلخاص المملوماا  عبارة عم نظاع يتولى توفير تقارير دو   ه" اب نل اكما يمكم تمريفل
  197: ص2007م راعدة البيانا ".  لدري ، م

وي لق على نظع المملوما  اردارية نيضا نظع المملوماا  الوظيفياة والتا  تتاولى تزوياد الماديريم فا  مساتوى 
  41: ص2009التنظيع، والررابة.  ياسيم، اردارة الوس ى بالمملوما  ورلك لدعع ننش ة التخ يل، 

 ها  األنظماة لمؤسسة، وهراعم ا الهزمة بالمملوما  المديريم تزود الت  النظع ه  اردارية المملوما  نظع
 المملوماا ، وتساترجع وتماال ، تقبل، وتخازم، الت  والبرمجيا  الممدا  مم تت وم  وه  المحوسبة، األنظمة
 التخ يل ف  اردارية القرارا  اتخار عملية مع ناسمالمهئع لتت بالشكل وتقديملا اختيارها يتع المملوما  وهرا

 (Curtis & Cobham, 2002:P253) .المؤسسا  ننش ة ومراربة
نظاااع المملوماااا  اردارياااة نظاااع مت املاااة تممااال علاااى خدماااة جمياااع   للاااى نم 44: ص2002ونشاااار المغربااا   

 مة وتتميز ب نلا: المجا   اردارية ف  المنظ
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 والررابة واتخار القرارا  اردارية. والتوجيه عمليا  التخ يل والتنظيعتقدع المملوما  ال املة  .1
 تخدع اردارا  المختلفة بالمنظمة كالتسويق وارنتاج والتمويل. .2
 تتملق بالماض  والحاضر والمستقبل. .3
 رد تتع ب ر  يدوية كما رد تستخدع الحاسبا  ايلية والتقنيا  الحديثة ف  لدارتلا. .4
 ا  اردارية ف  المنظمة  المليا والوس ى والتشغيلية .تخدع كافة المستوي .5

 نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: .2.1.6
 تمهيد: .1
 هارا مجاا   وتنوعا  ت بيقاتلاا وانتشار  األخيارة ايوناة فا  المحوسابة اردارياة المملوماا  نظع ت ور  لقد

نناه  لر بالمملوماا ، فقال ي ولا باألعمااه المنظماة يماد الاري الحياوي  الشاريام تمثال ن ابح  حتاى الت بيقاا 
 كالم اارف، األعمااه منظماا  ممظاع اساتمرار ت اور يمكام   المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع بادوم 

 .األخرى  والتجارية ال ناعية والشركا ا  الخدم شركا وايرها مم  الت ميم، شركا 
 البمادثاهث ها :  نبمااد ىعلا تشاتمل المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع نم علاى الت  ياد الضاروري  ومام

 .الت نولوج  والبمد والمنظمة، ارداري،
 لمكاناا  اساتثمار دوم  مام واناه، المملوماا  لنظااع الت نولوجياة المنا ار تمثال والبرمجياا  الحواسايم وام 

 الحواسايم فاام واردارة، بالمنظماة المتمثلايم ايخاريم، المن اريم نحاو وتوجيللاا والبرمجياا  الحواسايم
 تحادد لاع ماا ول ام وبرمجياا ، حواسايم شاراء الشاركة تسات يع :فماثه فائدة دوم  مم ست بحام يا ،والبرمج
 ر اع على ستح ل فإنك عمللا بتنظيع والقياع والمنظمة، اردارة مساعدة ف  الت نولوجيا هرا ستستخدع كيف
  66: ص2005 ،والجناب  رنديلج   مكتبك على شكلية
 المحوسبة:تعريف نظم المعلومات اإلدارية  .2
 لدريا  ينسام الاري التمرياف رلاك نبسا لا مام ول م المحوسبة اردارية المملوما  لنظع التماريف تمدد  ورد
 لتاوفير يساتخدع رسام  نسالوم عام عباارة هاو المحوسابة اردارياة المملوماا  نظااع"  200ص :2007 

 القيااع مام ريميالماد تمكام والتا  رارا ،القا اتخاار عملياة لتسليل والهزمة لإلدارة، والموروتة الدريقة المملوما 
 ."بفاعلية لليلا تسمى الت  األهداف تحقق نم يمكم حتى المنظمة ف  والررابة والتشغيل التخ يل بوظائف
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 المرتب اة وارجاراءا  والبياناا  األفاراد مام مجموعاة":ب نلاا المحوسابة اردارية المملوما  نظع تمريف ويمكم
  .16ص: 2007،المفتوحة القد  جاممة  مفيدة وما ممل لتقديع البمض بمضلا مع
 ،وعملياا مملوماا   نرشايف علاى يشتمل الري المملوما  نظاع :"ب نه  14-1ص: 2005  ل ف  عرفه كما

 ."المنظمة اردارية الوظائف لدعع مملوما  مت املة توفير ف  ويستخدع
 تاوفير يتاولى نظااع عام عباارة هاو وسابةالمح اردارياة المملوماا  نظااع نم  203: ص2007  لدريا  رى ياو 

 .البيانا  راعدة مم المملوما  تلخص والت  سلفا ومقررة دورية تقارير
 روافاد مام المشاتق والمملا  النظاري  الحقال رلاك ب ناه الم ا لح هارا عام  53: ص2005  ياسايم عبار وراد

 والسلوكية، ال مية والملوع ت ادا ر التنظيع، اردارة، المملوما ، ت نولوجيا الحاسوم، تخ  ا  مم متنوعة
 .واألعماه اردارة ونظريا  المملوما  ت نولوجيا بيم ما والتزاوج الت امل نتاج يمثل والري
 تشاغيل مسائوليا  تتحمال التا  الانظع تلاك ها  المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع با م الباحاث رى يا وهكارا

 .لليلاا يحتااج مام ل ال المملوماة ونقال ،تحليلياة ياةعمل خاهه مام المملوماا  خلاق تتضامم والتا  المملوماا 
 نظاع فاإم النلاياة وفا  مساتقبه راد تحادث نو حالياا مشاكه  بوجاود اردارة تنارر نو تنباه االباا الانظع وهارا

 .اردارة ف  المملوما  نظع استخداع مح لة ه  اردارية المملوما 
 أهمية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: .3
 ملمتلاا كاوم  فا   200: ص2007  لدريا  يراهاا كماا المحوسابة اردارياة المملوماا  عنظا نهمياة تبارز

 المناسام الورا  فا  ورلاك لاإلدارة، المفيادة المملوماا  رنتاج وممالجتلا الهزمة البيانا  توفير ه  األساسية
 .القرار متخري واحتياجا  يتناسم وبما المناسبة، وبال مية وبالدرة المناسبة

 نو عادع يمن  الحديثة األعماه منظما  ف  المحوسبة اردارية المملوما  نظع ايامم ن القوه ل البدي ومم
 مساتلدف مساتوى  ندنى تحقيق  موبة نيضا يمن  كما، للمنظمة الجوهرية األعماه ننش ة استمرار نو وجود
. مباشارة ب اورة  المملوماا تت ال بت نولوجياا   راد التا  األعمااه ننشا ة بماض فا  والفمالياة ال فااءة مام
  141: ص2006ياسيم،  

 :مختلفتايم نظار وجلتا  خاهه مام المنظماة فا  المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع دور تحدياد ويمكام كماا
مكاناتلاا وا ت اا   للحواسايم المملوماا  تقنياة دور علاى األولاى النظار وجلاة تركاز  كسارعة المت اورة واه

 الت  ال بيرة الفنية ارمكانا  مم رلك واير المت ورة ا ت اه وسائل وتوفير المالية التخزيم و ارة الممالجة
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 كفاءة لتحسيم وتوظيفلا ارمكانا  هرا مم لهستفادة المناسبة الوسائل عم وتبحث ال بيرة، التقنية هرا توفرها
 المنظماة فا  الموجاودة وارمكاناا  القاوة نقااط علاى تركاز الثانياة النظار وجلاة نماا .المنظماة فا  اردارة عمال
 هارا مام لهساتفادة المملوماا  تقنياة اساتخداع كفااءة تقيايع ثاع ومام منلاا ا ساتفادة يمكام التا  الفارص وعلاى
  19: ص2007 ،المفتوحة القد  جاممة  .القوة ونقل وارمكانا  الفرص

 : ل ي بما وتوجلاتلا ننواعلا بمختلف المحوسبة اردارية المملوما  نظع ونهمية دور تلخيص ونست يع
  38ص :2005، والجناب  رنديلج  

 .وتزدهر لتبقى المحوسبة اردارية المملوما  نظع للى المنظما  ممظع تحتاج -ن
 .جغرافيا عديدة موارع للى التوسع ف  المؤسسا  المحوسبة اردارية المملوما  نظع تساعد -م
 .جديدة وخدما  منتجا  ت ميم ف  المحوسبة اردارية المملوما  نظع تساعد -ج
الممال  وانسايابية الوظاائف تشاكيل لعاادة فا  المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع للاى المؤسساة تااجتح -د

 .فيلا
 .المنظمة للا تتمرض الت  للمشا ل الحلوه ت ميم على المحوسبة اردارية المملوما  نظع تممل -ه
 . األعماه لدارة ف  والواسع الجرري  التغيير عملية ف  المحوسبة اردارية المملوما  نظع تسلل -و
 المنظماا  بيئاة فا  بالحيااة جاوهري  مكاام تحتال المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع نم الباحاث يارى و 

 تمثل ننلا كما حديثة، نعماه منظمة ألي الجوهرية للمكونا  والنشاط الحياة م در فل  الحديثة والمؤسسا 
 وفا  الماديريم وادوار ننشا ة وماع ظماةللمن الوظيفياة البنياة ماع المملوماا  ت نولوجياا لت امال  اورة نفضال
 .اردارية القرارا  اتخار مقدمتلا

 أنواع نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: .4
 على المنظمة ف  المحوسبة اردارية المملوما  نظع ت نيف المفيد مم نم  Louden  2010 ،P43 يرى 

 ونظاع التنفيرياة، الادعع نظاع :مثال ج ا ساتراتي المساتوى  نظاع وها  المنظماة فا  التنظيمياة المساتويا  نسا 
 الممليات  المستوى  نظع يشتمل بينما القرارا  مساندة ونظع ،اردارية المملوما  نظع وتشمل ارداري  المستوى 

 المملوما . ممالجة نظع
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 :نظم المعلومات التشغيلية :(Transaction Processing Systems-TPS) 
 ي لق ما نو اردارة التنفيرية ،  الدنيا اردارية المستويا  تدعع الت  ةاألساسي المملوما  نظع عم عبارة وه 
 والروتينياة اليومياة التقاارير بممال تقاوع محوسابة ننظماة عام عباارة وه  التشغيلية، اردارية بالمستويا  عليلا
 .الفناد  ف  الحجز وعمليا  البيع، نوامر لدخاه ننظمة نمثلتلا ومم الممل، سير باستمرار تتملق الت 
 اإلدارية المعلومات نظم :(Management Information Systems-MIS): 
 اردارة بمد وتقوع اردارة الوظيفية ،  المؤسسة ف  الوس ى اردارة تخدع الت  المملوما  نظع عم عبارة وه 

 تخادع تقاارير تماد ب نلاا اردارياة المملوماا  نظاع وتتمياز المؤسساة، داخل األداء مستوى  عم بتقارير الوس ى
 علاى عمللاا فا  وتمتماد المحي اة، للبيئاة نو للخاارج موجاه ت اوم    بحياث المؤسساة، داخال مام اردارة عمل

 .التشغيلية المملوما  نظع بواس ة الممدة التقارير
 اردارياة المملوماا  نظاع وبايم كت انيف، اردارياة المملوماا  نظاع بايم التميياز يجام با م هناا الجادير ومام

 .بالحاسوم اردارة يربل علع نو ععا كإ ار
 القرار: دعم نظم :(Decision Support Systems-DSS) 
 ورواعاد آلياا  علاى تمتماد   التا  القرار  نع عملية ف  الوس ى اردارة تخدع مملوما  نظع عم عبارة ه 
 القارار عاعد نظاع وتمتماد TPS، MIS م اادر علاى تمتماد ننلاا كماا للمملوماا ، داخلا  كماورد، ساابقا ممادة
 .المنافسوم  يقدملا الت  المنتجا  نسمار مثل خارجية مملوما  على
 التنفيذي:  الدعم نظم:(Executive Support Systems-ESS) 
 للمؤسساة واللاماة ا ساتراتيجية القارارا  باتخاار تقاوع التا  اردارة بخدماة تقاوع مملوما  ننظمة عم عبارة وه 
 كما المميق، والتحليل والتفكير الحكمة للى تحتاج ررارا  اتخار على تساعد لانن بحيث اردارة ا ستراتيجية ، 

 المال  والوضع الضرائم كقوانيم بالمؤسسة، المحي ة الخارجية الموامل تحليل على نساس  بشكل تمتمد ننلا
 .النظع الثهثة ف  المنظمة للرا ت ورا يوضح  4ررع  والشكل .للمنافسيم

   النقاط التالية:Rainer & Cegielski،2011 :P205ورد نضاف لليلا  
 الخبيرة النظم: Expert Systems (ES) 
 .ال مبة القرارا  اتخار ف  اءر للمد والن ح المشورة تقديع ف  القرار متخري ةر خب تستخدع
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 التنفيذية: اإلدارة دعم نظم Executive Support Systems (ESS) 
 ة  ا ستراتيجية المليكل اير ا ر القرا ل نع الهزمة التحليلية والنمارج ا بالمملوم المليا اردارة لدعع ت مع

 
 (4شكل رقم )

 ننوا  نظع المملوما  الثهث الت  تخدع المستويا  التنظيمية
 ، "نظااع المملومااا  ارداريااة"، ال بمااة الثانيااة، دار 78ص: 2007 والجناااب ، رنااديلج  : بتصــرف المصــدر 

 ر، عمام.المسيرة لل باعة والنش
 العوامل اإلنسانية التي تؤثر على نظم المعلومات اإلدارية: .5
 فقال يقت ار   المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع فشال نو نجااح لم  Parker  1989: P42 نوضاح لقاد
 للاى يحتااج   الانظع تلاك محا ااة نو تنفيار ألم ورلاك الت نولوجياة، الناحياة مام الانظع نررى وتنفير ارتناء على
 بمايم تؤخار التا  واردارياة ارنساانية الموامال للاى الن اا  رلاك يتجااوز بال ،فقال والفنياة المادياة الماوارد فرتاو 

 تنافساية ميازة تحقياق نجال مام الانظع تلاك وت بياق تنفيار علاى سايقوع الاري البشاري  بال اادر ا رتقااء ا عتباار
 البحاث مإفا وعلياه واساتمراريتلا، يتلااربح علاى باريجاام ساينمك  مماا الت نولوجياة، الناحياة مام للمؤسساة
 .النظع تلك نجاح على المؤثرة النفسية والموامل الفيزيائية الموامل يتناوه

 للوهلاة يساتبمد راد البشاري  ال اادر مام عليلاا والماامليم المملوماا  لانظع المرارام لم :الفيزيائيـة العوامـل :أوال
 المجلاود للاى يحتااج منلاا األ بار القساع ألم ورلاك مانية،والجسا الفيزيائياة للموامال الملام تلاك احتيااج األولاى
 المامال يتحمال نم تت لام ألنلاا ورلاك الجسادية، الموامال بماض للى تحتاج الملم تلك فإم هرا ومع الرهن ،
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 ياوع، كال فا  الورا  مام  ويلاة لمادة المحوسابة األجلازة علاى الممال مام الناات  اررهاا  المجاا   تلاك فا 
 .الجانبية الجسمانية لااتوت ثير  األجلزة تلك عم ال ادرة اعا لإلشم التمرض وكرلك

 البحاث فاإم وعلياه كثيارة، اردارياة المملوماا  نظاع علاى الماؤثرة النفساية الموامال لم :النفسـية العوامـل :ثانيا
 :التالية النواح  يتناوه
 .الذكاء مستويات .1
 .للتغيير االستعداد .2
  .النفسي الضغط .3
 .اإلدراك .4
 .التحيز .5
 .نةالمرو  .6
 .الذاكرة .7
 .التعليم .8

 الخالصة: .2.1.7
 تاوفير للاى تلادف اردارياة المملوماا  ونظاع ايلياة البياناا  ممالجاة نظاع مام كاه نم للباحاث ويتضاح

 المكتبية لذعماه ايل  التشغيل ونظع والدنيا، الوس ى اردارية المستويا  مت لبا  تف  الت  المملوما 
 األجال فا  باألحاداث تتملاق الاثهث الانظع هارا وجمياع كتبياة،الم األعماه نداء على المساعدة للى تلدف

 مجااه فا  الملياا اردارة يخادع فلاو القارار دعاع نظاع نماا ،الروتينياة الليكلياة المشاا ل وتماال  الق اير،
 .المنظمة نوجه ل افة األجل  ويل التخ يل



31 
 

 

 الوظيفي ءاألدا :الثانيالمبحث  .2.2
 مقدمة 
 الوظيفي األداء مفهوم. 
 الوظيفي داءاأل عناصر. 
 الوظيفي األداء محددات. 
 الوظيفي األداء على المؤثرة البيئية العوامل. 
 الوظيفي. األداء ضعف مظاهر 
 الوظيفي. األداء تحسين في اإلدارة تساعد التي العوامل 
 األداء. تحسين مداخل 
 البشري  العنصر أداء قياس أهمية. 
 الوظيفي األداء تقييم عملية مراحل. 
 الوظيفي األداء تقييم معايير. 
 الوظيفي األداء تقييم على الثقافة تأثير. 
 الوظيفي األداء تقييملعملية  الحديثة االتجاهات. 
 الوظيفي األداء تحسين في المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم دور. 
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 :مقدمة .2.2.1
 الت  الوسيلة وفل موضوعاتلا، وبيم اردارية المملية ف  مرمورة ب همية األداء الوظيف  تقييع موضو  يحظى
 مرؤوسايلع ومساؤوليا  واجباا  يتاابموم  الرؤسااء تجمال حياث ونشااط، بحيوياة للممال اردارياة األجلازة تادفع
 المجاا   للاى النظار عناد نيضاا لوسايلةا هارا نهمياة وتظلر بفمالية، للممل المرؤوسيم وتدفع مستمر، بشكل
 وسايلةك يعياالتق هارا واعتمااد وت اويرا، الموظاف اءند تحسايم :ونهملاا األداء، يعياتق نتاائ  فيلاا تساتخدع التا 

 سياسا  سهمة مدى على للحكع ووسيلة التدريبية، ا حتياجا  عم لل شف ونداة والمهوا ، المكافت  لتحديد
  256: ص2010، ابوشيخة.  السياسا  هرا لرسع ونسا  موضوع  والتدريم، والتمييم ا ختيار

 الوظيفي األداء مفهوم .2.2.2
تمااع تحقيق درجة للى الوظيف  داءاأل يشير  يتحقاق التا  يمكا  ال يفياة وهاو الفارد، لوظيفاة المكوناة الملااع واه
 للى يشير فالجلد والجلد، األداء وتداخل بيم لب  يحدث ما واالًبا الوظيفة، مت لبا  بلا الفرد يشبع نو بلا،

 ف  كبيًرا جلًدا يبره رد ال الم فمثه الفرد،حققلا  النتائ  الت  نسا  على فيقا  األداء نما المبرولة، ال ارة
 عاال  المباروه الجلاد يكاوم  الحالاة هارا مثل وف  منخفضة، درجا  يح ل على ول نه لهمتحام، ا ستمداد

  43: ص2001،  محمد .منخفض األداء بينما
 بلاا ت لفه  الت ومسؤولياته ألعماله الموظف تنفير :ب نه الوظيف  ءاألدا  12-11: ص1996  ههه ويمرف
  .المنظمة ف  الموظف يحققلا الت  النتائ  ويمن  بلا، وظيفته ترتبل الت  الجلة نو المنظمة
 بتنفيارها نو مكلاف بلاا متملاد نعمااه وتحقياق وتنفيار انجااز" ب ناه الاوظيف  األداء ن سافورد راامو  ويمارف

 Armstrong, 2001: P112  ، ب عبااء القيااع" ب ناه داءاأل اردارياة الملاوع ممجاع م ا لحا  ويمارف 
: 2004، الشاريفالمادرم".   ال فاؤ المامال مام نداؤا المفاروض للمماده وفقااً  وواجباا  مسائوليا  مم الوظيفة

  92ص
 اجلاد بتفاعال يتحادد السالوك رلاك وام الموظاف، لسالوك تفاعال" ب ناه األداء  6: ص2010 شااهيم  ويمارف
تماع تحقيق درجة للى األداء ويشير“ .وردرته  يحقق الت  يمك  ال يفية ما وهو الفرد، لوظيفة المكونة الملاع واه

  الوظيفة. مت لبا  الفرد بلا يشبع نو
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 خاهه مام المباروه الجلاد نتيجاة الفرد حققلا الت  والمخرجا  النتائ  مح لة هو األداء نم الباحث ويستنت 
 .لليه الموكلة والمسئوليا  والواجبا  بالملاع الفرد رياع

 الوظيفي داءاأل عناصر .2.2.3
  55: ص2004السكرام،   :نهملا المنا ر مم مجموعة مم األداء يت وم 
 الماماة والخلفياة والملنياة الفنياة، والملاارا  المامة، الممارف وتشمل :الوظيفة بمتطلبات المعرفة .1

 .بلا المرتب ة والمجا   الوظيفة عم
 راباة مام يمتل اه وماا باه يقاوع الاري عملاه عام الفارد يدركاه ماا مادى فا  وتتمثال :العمـل نوعيـة .2

 .األخ اء ف  الورو  دوم  الممل وتنفير التنظيع على وردرة وبراعة وملارا 

 للممال، المادياة الظاروف فا  لنجازا الموظف يست يع الري الممل مقدار ني :المنجز العمل كمية .3
 .ارنجاز هرا سرعة ومقدار

 الممال مسائولية تحمال علاى الموظاف رادرةو  الممال فا  والتفاان  الجدياة وتشامل :والوثـو   المثـابرة .4
نجاز  .المشرفيم ربل مم والتوجيه لإلرشاد الموظف هرا حاجة ومدى المحدد، نوراتلا ف  األعماه واه

 الوظيفي األداء محددات .2.2.4
 األداء نم هرا ويمن  والملاع، الدور وادراك بالقدرا  تبدن الت  الفرد لجلود ال اف  األثر هو الوظيف  األداء"

 اللاع الدور وادراك والقدرا  الجلد بيم المتداخلة المهرة نتاج ننه على لليه النظر يمكم مميم مورف اجنت هو
   210: ص1999".  حسم، للفرد

 :ه  متغيرا  ثهثة للى تستند األداء محددا  لم القوه ويمكم
 .لذداء هدافميت ومدى الممل، ألداء الفرد حما  درجة مك ي وهو :العمل في المبذول الجهد .1
 الجلاد المباروه يتوراف والتا  الساابقة، والخبارا  الفردياة، القادرا  ها  الفرديـة: والخصـائص القدرات .2

 .عليلا
 عام لت اوراته، وان باعاتاه األداء نثناء الشخ   الفرد سلوك ف  تتمثل :الوظيفي لدوره الفرد إدراك .3

  5: ص2007 الحرب ،  المؤسسة. ف  يمارسلا الت  ال يفية
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 يبارللا والتا  والمقلياة، الجسامانية ال اراة للاى  الحاوافز  التادعيع علاى الفارد ح اوه مام الناات  الجلاد ويشاير
 هارا وتتقلامر تتغيا و  الوظيفاة، ألداء المساتخدمة الشخ ية الخ ائص فل  القدرا  نما ملمته، ألداء الفرد

 الضروري  مم ننه الفرد يمتقد الري جااا ت للى الملمة نو الدور دراكل ويشير ،ر يرة زمنية فترة عبر القدرا 
 ملاماه، نداء فا  ب هميتلاا الفارد يمتقاد الاري والسالوك األنشا ة وتقاوع خهلاه، مام الممال فا  جلاودا توجياه
  170ص :2001، محمد.  الدور لدراك بتمريف

 نعمالاه، ازالمباروه رنجا الفارد جلاد بايم المازج فا  تتمثل الوظيف  األداء محددا  لم :القوه يمكم سبق مما
 .لليلا ينتم  الت  ف  المؤسسة به يقوع لما لدرا ه ومدى وخبرا ، ومملوما  ملارا  مم به يتمتع وما

 الوظيفي األداء على المؤثرة البيئية العوامل .2.2.5
 نو للفارد يكاوم  والتا  للمنظماة الداخلياة الموامال منلاا ،الاوظيف  األداء علاى الماؤثرة الموامال مام ال ثير هناك

م وتقالياد، وعاادا  رايع مام تحتوياه وماا بالمنظماة المحي اة الخارجياة الموامال نو فيلاا، ملاع دور المنظماة  واه
 ساوف ندائلاع تحسايم علاى والممال األفاراد احتياجاا  لاتلم  الادائع وحر الا الموامال للارا المنظماة مراعااة
 .عالية وفاعلية فاءةبك واستراتيجياتلا نهدافلا تحقيق ف  والمتمثل للمنظمة الماع األداء على ينمك 
 دائماا تممال نم موظفيلاا ونداء كفااءة رفاع للاى تسامى التا  المنظماة لدارة علاى يجام ف ناه تقادع ماا علاى بنااء
 .المنشودة األهداف لبلوغ ورلك لنتاجيتلع على تؤثر الت  الممورا  لزالة على

: 2008وال اباغ،  درةو   49: ص2010بظااظو، )الاوظيفي:  األداء فاي الماثرر  العوامال أها  يلاي وفيماا
  271ص

 ومماد   لنتااج واضاحة خ ال للاا يكاوم  نم دوم  تممل الت  المنظما  لم :المنظمة أهداف تحديد .1
 الموظفيم على نداء ينمك  بدورا وهرا انجازا ، مم تحقق ما مدى تقي  نم تست يع   ف نلا محددة
 .فيلا

 مشااركة المساتويا  ضامف لم :القـرارات وصنع التخطيط في المختلفة اإلدارية المستويات مشاركة .2
 والماوظفيم الملياا اردارة بايم فجاوة ليجااد فا  سااهع القارارا  و انع التخ ايل فا  المختلفاة اردارياة
 .ككل المنظمة نداء على ينمك  بدورا والري

 .األداء ممد   تدن  ف  األساسية الموامل مم يمتبر الرضا انخفاض :الوظيفي الرضا .3
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 فا  انخفااض كبيار تا ثير للاا التا  اردارياة الظاواهر مام ارداري  التسايم يمتبار :ي اإلدار  التسـيب .4
 .الموظفيم نداء ممد  

 .الموظفيم نداء ممد   انخفاض ف  نثر للا عنه الناتجة والمشكه  :التنظيمي التطور .5
 سيئة آثار ترك للى يؤدي للمامليم مناسبة مادية عمل بيئة توفير عم المنظمة عجز :المادية البيئة .6

 .الوظيف  ندائلع مستوى  ضمف للى يؤدي مما المامليم نفو  ف 
 عادع علاى يترتام حياث الاوظيف ، األداء علاى الت ثير ف  دورا ارشراف ن ا  يلمم :اإلشراف نطا  .7

 نثاراً  يترك الثقة وبالتال  عدع مم جو وخلق للموظفيم الممنوية الروح انخفاض ،الجيد ارشراف وجود
 .وظفيمالم نداء على

 حاثلع فا  ويسااهع الماامليم تحفياز فا  يسالع ننواعلاا اخاتهف علاى الحاوافز نظااع لم :الحـوافز نظام .8
 .الممل عم رضاهع درجة مم ويزيد ندائلع كفاءة رفع على

 :مثل تنظيمية إدارية عوامل .9
 .المؤسسة ف  وارنتاجية الممل علىيساعد  مناخ توفر عدع -ن
 .الممل ف  وزمهئه الموظف بيم نو ورئيسه الموظف بيم ال را  -م
 .دريقاً  اتحديد الوظيفة الملاع تحديد عدع -ج
 التدريم. ف  والنقص السيئ ارشراف -د
 الموظف. واجبا  تحديد عدع -ه
 و وللا. ت خر نو المادية الموارد ف  نقص -و

 :مثل خارجية بيئية عوامل .10
 ف  لسائدةا وا تجاها  القيع وبيم الموظف يحمللا الت  وا تجاها  القيع بيم ال را  -ن

 المجتمع.
 الممل. سو   وظروف ا رت ادية األحواه -م
 النقابا . وسياسا  الحكومية التشريما  -ج
 السياس . ا ض رام -د
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 :مثل بالموظف تتعلق عوامل  .11
 للممل. والدافمية الرابة ف  نقص -ن
 المقلية. الموظف ردرا  ف  ر ور نو الشخ ية ف  ضمف -م
 الممل. عم مستمر تغيم -ج
 عائلية. مشكه  -د

  97: ص2009 رمضام،  :الوظيفي األداء ضعف رمظاه .2.2.6
 .المحدد الور  ف  األعماه لنلاء وعدع موا فاتلا، ف  الجيدة واير الضميفة ارنتاجية .1
 .الجدد وخا ة والموظفيم اردارة بيم المستمر ال داع .2
 .مامليملدى ال الهمبا ة حالة وازدياد الحافزيه وفقدام السائدة المؤسسة ثقافة مع ا نسجاع عدع .3
 .القرارا  اتخار ف  والت خير المخا رة روح وفقدام والملارا  الممرفة ف  ضمف .4
 .الوظيف  والت ور النمو ف  الرابة وجود عدع .5

 :الوظيفي األداء تحسين في اإلدارة تساعد التي العوامل .2.2.7
 :التالياة الخ اوا   فا والمتمثلاة الاوظيف  األداء لتحسايم بلاا القيااع لاإلدارة يمكام التا  ارجاراءا  بماض هناك

  87: ص2006 عبا ، 
 نم لر ،األداء الاوظيف  فا  ا نحاراف نسابام تحدياد مم  بد :األداء لمشاكل الرئيسية األسباب تحديد .1

 .والمامليم اردارة مم ل ل كبيرة نهمية رو األسبام تحديد
 للاى ألسابام المؤدياةا تحدياد خاهه مم ورلك: والعاملين اإلدار  بين التنظيمية الصراعات من الحد  .2

 بيئاة فا  المورفياة والفاعلية والموامل الدوافع ،األسبام هرا ومم لزالتلا، على والممل األداء انخفاض
 مام بالمدياد فتت ثر الدوافع نما بلا الماملوم، يتمتع الت  والقدرا  الملارا  تمك  فالفاعلية ،المنظمة
 التا  المورفياة والموامال الراتياة المتغيارا  للاى والحاوافز، لضاافة األجاور مثال الخارجياة المتغيارا 
 وظاروف ،المساتخدمة الماواد كنوعياة ليجاباا نو سالباً  األداء الماؤثرة علاى الموامال مام ال ثيار تتضامم
 .الخ ...الممل
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 ووضاع مام مشاكه  األداء للتقليال الهزمة الممل خ ة تشمل :الحلول إلى للوصول عمل خطة تطوير .3
 ت اوير مجااه فا  جلاة وا ستشاارييم ا خت ا اييم مام والماامليم اردارة بايم التمااوم  للا، الحلوه
 .نخرى  جلة مم وتحسينه األداء

 .األداء تحسيم ف  نهمية را  والمامليم المشرفيم بيم المباشرة ا ت ا   لم :المباشر  االتصاالت .4

 :األداء تحسين مداخل .2.2.8
 :بإيجاز نوردها األداء لتحسيم داخلم نو مستويا  ثهث للى ، 87: ص2008ي، الفايد  يشير

  :الموظف أداء تحسين :األول المدخل
را ،التغيير ف   موبة الموامل ن ثر مم الموظف نداء تحسيم يمتبر  ب م األداء تحليل بمد الت  د تع واه

 :ه  الموظف نداء ف  التحسيم ألحداث وسائل عدة فلناك األداء ف  تحسيم نو تغيير للى بحاجة الموظف
 دراك نو ، عمله يجم وما القوة نواح  على تركيزال  نواح  جميع على القضاء يمكم   ننه حقيقة واه

 .الموظف لدى والضمف الق ور
 يؤديه ما وبيم عمله ف  الفرد يرام ما بيم التوازم  مم نو  نحداث. 
 الموظفيم ونهداف اهتماما  مع األداء تحسيم مجلودا  ربل. 

  :فةالوظي تحسين :الثاني المدخل
 كانا  لرا األداء مستويا  تدن  ف  الوظيفة محتويا  تساهع حيث األداء لتحسيم فر اً  الوظيفة تغيير يوفر
 .ضرورية اير نو مناسبة، اير ملاع على تحتوي  نو الموظف ملارا  تفو   كان  لرا نو لللمع ومثب ة مملة

 العمل:بيئة تحسين  :الثالث المدخل
 خاهه مام األداء تحسايم للاى ياؤدي الاري ،للتغييار فر اة الوظيفاة فيلاا تاؤدى التا  البيئاة نو الموراف يمتبار
 ووضوح مناسبة ومدى ،المؤسسة تنظيع بلا يتع الت  وال ريقة ،التنظيمية المستويا  عدد مناسبة مدى ممرفة
 .الخدمة مم المستفيديم ومع الدوائر مع المتباده التفاعل ليةآ قوف والمسئولية ،ا ت اه خ وط

 بمض نم مم وبالراع ندائه، مستوى  على تؤثر نم يمكم والت  الفرد سي رة ن ا  خارج الموامل بمض كهنا
 والشاكل بالفمال، وموجاودة حقيقاة ألنلاا ا عتباار فا  تؤخار نم يجام ننلاا ل  ك عارار، تؤخار راد الموامال هارا

  212: ص2001 د،محم.  الوظيف  على األداء وتؤثر تمده الت  البيئية الموامل يوضح التال 
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 (5شكل رقم )

 الوظيف  على األداء وتؤثر تمده الت  البيئية الموامل
 : جرد بواس ة الباحث.المصدر

 البشري  العنصر أداء قياس أهمية .2.2.9
 يمكام والتا  رياا  األداء، لتحقيقلاا يسامى التا  األهاداف مام البشاري  المن ار نداء رياا  نهمياة بياام يمكام

  102: ص2000 ، شاوي  :يل  بما تلخي لا
 (:Promotion and Transfers) والنقل الترقية -أ
 يسااعد كماا وظاائفلع، مم نعلى وظائف للى ترريتلع يتع وبالتال  المامليم، ردرا  عم األداء ريا  يكشف لر
 .وردراته تتناسم الت  الوظيفة ف  فرد كل ووضع نقل ف 
  :Evaluation of Supervisor and Managers  والمديرين المشرفين تقييم -م
 الاري الفرياق نعضااء وت اوير تنمياة ف  والمديريم المشرفيم فاعلية مدى تحديد ف  األداء ريا  يساعد حيث
 .وتوجيلاتلع لشرافلع تح  يممل
  :Wage and salary Adjustments  واألجور الرواتب في تعديالت إجراء - 
 ياتع التا  المملوماا  ضاوء ففا  للماامليم، ةالمناساب المالياة المكافات  ارتاراح فا  يسالع األداء رياا  نم لر

 نظااع ارتاراح ويمكام كماا لنقا الا نو الماامليم ونجاور رواتام زياادة يمكام األداء رياا  مام عليلاا الح اوه
 .للع مميم حوافز
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  :Evaluation of Organization policies  تقييم سياسات المنظمة -ث
 مجااه فا  نخارى  ت بيقاا  سياساا  تقيايع فا  مقباو ، ًساامقيا نو مميااًرا يمتبار نم يمكام األداء رياا  نم لر

 يمكام التا  البحوث بتقارير يتملق فيما وكرلك المؤسسة، ف  التدريم فاعلية مدى على كالحكع ورلك األفراد،
 .لعدادها
  :Counseling  المشورة تقديم -ج
 شاكل التحسايم ي خار وراد ،ندائلاع لتحسايم لجاراء وارتاراح الماامليم ضامف يعيالتق نداة األداء رياا  يشاكل لر

 ومقياًسا الشخ   للت وير حافًزا األداء ريا  يمتبر نم يمكم آخر وبممنى وخارجلا المؤسسة داخل التدريم
 .له

  :Requiring Acquaintance  واالطالع الشخصية للمعرفة متطلب يعتبر -ح
 الممرفاة عناه فتنات  قياا ال عملياة نثنااء بمرؤوسايلع ا حت ااك علاى المشارفيم يشاجع األداء رياا  نم لر

 .يقيمه عمم ال ثير يمرف نم يجم المقيع نم لر المشرفيم، ِربل مم المرؤوسيم للؤ ء الشخ ية
 :(Discovering of Training Needs) التدريبية االحتياجات اكتشاف -خ
 برام  ننوا  يدتحد وبالتال  التدريبية الحاجا  عم ال شف ف  األساسية الموامل مم يمتبر األداء ريا  نم لر

 ة.الهزم والت وير التدريم

 ي: الوظيف األداء تقييم عملية مراحل .2.2.10

 على ومبنًيا سليًما، تخ يً ا تنفيرها على القائميم مم تت لم وممقدة،  مبة عملية األداء تقييع عملية تمتبر
 ة خ وا  كالتال :وتمر بمد المنظمة، تنشدها الت  األهداف تحقيق بغية متسلسلة خ وا  را  من قية ُنس 

  102: ص2009 اردارة المامة لت ميع وت وير المناه ، 
 :وضع معايير األداء .1

اردارة ماام المااامليم  تريااد تباادن عمليااة تقياايع األداء الااوظيف  بوضااع ممااايير األداء وهاا  مسااتويا  األداء التاا 
 اردارة.الت  تقوع بلا  بقة و تحقيقلا، 

 قياس األداء الفعلي: .2
 ديدة لقيا  األداء الفمل  مثل:توجد  ر  ع
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o .المهحظة الشخ ية 
o .التقارير ارح ائية 
o .التقارير الشفوية 
o  .التقارير المكتوبة 

 مقارنة األداء الفعلي بالمعايير: .3
هاارا الشاا م. وب بيمااة للماماال بالممااايير التاا  وضاامتلا المنظمااة فاا   فاا  هاارا الخ ااوة يااتع مقارنااة األداء الفملاا 

 نحراف نو فجوة بيم األداء الفمل  واألداء الممياري.الحاه رد يكوم هناك ا
 مناقشة تقييم األداء مع العاملين .4

يقوع المدير بمنارشاة الماامليم فا  تقاارير األداء الخا اة بلاع بماد ا هعلاع عليلاا، وراد يواجاه المادير رد فمال 
وماام الملااع فاا  هاارا ساالب  رااوي ماام رباال المااامليم الااريم ح االوا علااى تقااديرا  منخفضااة فاا  عمليااة التقياايع. 

المرحلة نم يقوع المدير بإرنا  المامليم ب م ما ح لوا عليه مم تقديرا  رد تع وفق نس  موضاوعية   يوجاد 
 بلا ني نو  مم ننوا  التحيز ضدهع. 

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة .5
ة لجمااال األداء فااا  الفتااارة المرحلاااة األخيااارة فااا  عملياااة تقيااايع األداء هااا  اتخاااار ارجاااراءا  الت اااحيحية الهزمااا

 القادمة يكافئ نو يقترم مم الممايير الموضوعية.

 (Criteria Performance Appraisal) الوظيفي األداء يميتق معايير .2.2.11
 ها  نو علياه، للحكاع باه يقاارم  األداء بمماايير يق اداألداء المميااري  وبالتاال  الفرد لليه ينسم الري األسا 

 يعياتق عملياة لنجااح ضاروري  نمار المماايير هارا تحدياد ونم ومرضاًيا، جياًدا األداء فيلا يمتبر الت  المستويا 
 المنظماة، نهاداف تحقياق بخ اوص مانلع م لاومهاو  بماا الماامليم تمرياف فا  تسااعد ننلاا حياث األداء،
 ماييرالم هرا ت اغ نم و بد األداء، لت وير ا عتبار بميم تؤخر نم ينبغ  الت  األمور للى المديريم وتوجيه
خه لع للممل ندائلع درجة رفع على مما يساعد المامليم بمشاركة   200: ص2003الليت ،   للمنظمة واه
ا يكون  أن نوعيته كانت ومهما المعيار في ويشترط  ويكون ، قياسهالمراد  األداء عن التعبير في دقيق 
  197: ص2003الليت ، : )اآلتية بالخصائص تميز إذا هكذا المعيار
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  (:Validity) قياسالم صد  -ن
 بادوم  الممال نداء يت لبلاا التا  الخ اائص تلاك تمبار نم يجام المقياا  فا  الداخلاة الموامال نم ني

 .نق ام نو زيادة
  :Reliability  المقياس ثبات -م

 تختلف عندما نما ثابًتا، نداؤا يكوم  عندما ثابتة المقيا  خهه مم الفرد نعماه نتائ  ت وم  نم يمن  
نما فيه عيًبا لي  رلك إمفه ئندا مستويا  نو درجا  باختهف القيا  نتائ   . بيمية حالةت وم  واه

  :Discrimination  التمييز - 
 بساي ة كانا  ملماا األداء مساتويا  فا  ا ختهفاا  بإظلاار المقياا  حساساية درجاة بلاا ونمنا  

 .األفراد مم مجموعة نو الفرد نداء بيم فيميز
  :Easiness  المقياس استخدام سهولة -ث

مكانية المقيا  وضوح به ونمن   .الممل ف  الرؤساء ربل مم استخدامه واه

 الوظيفي األداء تقييم على الثقافة تأثير .2.2.12
   األداء تقيايع نتاائ  اساتخداع بشا م الادوه هرا بيم ا ختهف فإم الدوه، بيم والقيع الممايير  ختهف نظًرا
 الت  ال ريقة تت ثر حيث واليابام، نمريكا ف  األداء تقييع بيم الفرو   التال  جدوهال ف  ونوضح للدهشة، يثير
ولقاد تاع اختياار الو ياا  المتحادة األمريكياة والياباام ألنلماا  بلاا نشا  الت  بالثقافة ايخريم على الفرد بلا يحكع

 .بينلما يمتبرام مم ن ثر الدوه تنظيما لداريا مع اختهف الثقافا  والمادا 
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  واليابام نمريكا ف  األداء تقييع بيم فرو  ال (6شكل رقم )

 اسماعيل رفاع ، :ترجمة.المنظما  ف  السلوك لدارة ، 97ص ،2004، باروم و  جرينبرج  المصدر:

 ، السمودية.الرياض للنشر، المريخ دار بسيون ،

 الوظيفي األداء تقييم لعملية الحديثة االتجاهات .2.2.13
 :يل  كما تلخي لا يمكم والت  الحاضر الور  ف  داء الوظيف األ تقييع ف  الحديثة ا تجاها  بمض هناك
 .المستخدمة الممان  وتمميق توسيع مع التقييع موضو  ال فا  مم نرل عدد استخداع للى ا تجاا .1
 .المامة النتائ  واستخراج التقديرا  ر د ف  ا ستمماه وسللة بسي ة وسائل استخداع للى ا تجاا .2
 الشاخص لناواح  الجزئياة بالتقاديرا  وا  تفااء المامال ل فااءة لجمالية ريمة احتسام عدع للى ا تجاا .3

  97: ص2005 شاوي ،  ة.المختلف
 تلك السابقة، الحديثة ا تجاها  ا عتبار ف  ت خر والت  األداء الوظيف  ريا  ف  نيًضا الحديثة ال ر   ومم
 ا رترا  ب ريقة الفرد تقييع يتع نم هو ال ريقة، تلك ونسا  المشترك، التقييع  ريقة عليلا ي لق نم يمكم الت 

 رلك وعلى ارداري، للمركز اعتبار ني دوم  ممه يمملوم  الريم الممل جماعة نفراد مم فرد كل بواس ة السري 
  98: ص2005شاوي ، .  ومرؤوسيه ورؤسائه زمهئه، بممرفة يتع ريا  الفرد فإم
 
 



43 
 

 :هي المشترك التقييم لطريقة األساسية الخطوات أهم أما
 .التقييع عملية ف  والزمهء والمرؤوسيم، الرؤساء، اشتراك .1
 .السري  ا رترا  .2
 .بالتقييع القائميم بممرفة التقييع موضع ال فا  اختيار يتع .3
 .بنتائجلا التقييع عملية ف  مشترك كل لحا ة .4
: 2005اوي ،  شا .التقيايع نتاائ  فيلاا تساتممل التا  األااراض علاى التقيايع فا  المشاتركيم رراباة .5

  99ص

 .الوظيفي األداء تحسين في المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم دور .2.2.14
 والسارعة المروناة مثل للمنظمة الفوائد مم ال ثير تحقيق على ردرتلا ف  اردارية المملوما  نظع نهمية ت مم

 سارعة ة ياادز  خاهه مام األداء تحسايم فا  تسااعد وكارلك الساو   وبحاوث ارنتااج ومرارباة المخازوم  وضابل
 خاهه مام تسااعد كماا ورابااتلع حاجااتلع ماع ياتهءع بماا الزباائم خادما  وتقاديع ودرتلاا، المماامه  انجااز
نتاجيتلاا ريمتلاا وزياادة القارارا  نوعياة تحسايم وبالتاال  القارارا  اتخاار عملياة دعاع فا  توفرهاا الت  التقارير  واه
 .لمنظمةا يةبإنتاج والمقترنة المقدمة المملوما  على الممتمدة

 المليا اردارة مستوى  على المنظما  ف  تستخدع بل ،آخر دوم  مجاه على األنظمة هرا استخداع يقت ر و 
 التنفيار عملياا  فا  تفياد حياث الوسا ى اردارة مساتوى  علاى وتساتخدع والتنافسا ، ا ساتراتيج  البماد آخارة

 بماا الادنيا اردارة مساتوى  علاى تساتخدع كما ،ارالت ر   ابع عليلا يغلم ت تيكية ب نلا هنا المملوما  وتو ف
: 2004، ومكااوي  الساالع.  المت اررة الملمياا  ساير علاى المباشار وارشاراف المرارباة عملياة مام يمازز
  125ص
 اردارياة المملوماا  نظاع جاودة لتحسايم تن ام نم يجام الجلاود نم علاى الماالع هارا فا  البااحثوم  اتفاق ورد
  43: ص2005.  البشابشة، الوظيف  ألداءا لتحسيم بدورا يؤدي الري
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 (7شكل رقم )

 نظم المعلومات اإلداريةل الرئيسة دواراأل

 م(. أنظمة المعلومات اإلدارية، مطبعة جامعة القدس المفتوحة، األردن.2007المصدر: جامعة القدس المفتوحة )

 نعداد تداوه مم المامليم تمكم الت  ةارداري المملوما  نظع استخداع خهه مم يتحقق ارنتاجية مستوى  فرفع
 .جًدا ر ير زمم ف  النلائية للنتائ  والو وه ن بر، وبدرة ،نفضل بجودة وممالجتلا ،السجه  مم كبيرة

 ال فااءة نم يمنا  وهارا تنفيارها، الم لاوم باألعمااه القيااع علاى المنظماة نو الفارد رادرة هاو ال فااءة وتحسايم
 فا  المنظماة النظااع يسااعد حياث التنافسا  الموراع وتقوياة .المقاررة لذهاداف للو اوه األعمااه با داء تارتبل
المفتوحاة،  القاد  جامماة.  المنظماة تساتخدملا التا  المنافساة  ريقاة تغير ف  تؤثر فمالة استراتيجيا  ت وير
  22-20: ص2007
 مخزوناة مملوماا   واساترجا وممالجاة وت انيف بجمع تسمح آلية عم عبارة هو المملوما  نظاع ألم ونظًرا
ل ترونية سابًقا، ميكانيكية نو يدوية ب ورة ملفا ، ف  نتااج بنااء للاى لضاافة حالًياا، واه  مام جديادة مملوماا  واه

 مام ارل ترونياة الحواسايم تاوفرا لماا ونظاًرا ممالجتلاا، بماد النظااع فا  ن اه والموجاودة الساابقة المملوماا 
 محوسام نظااع بنااء فا  الجادي التفكيار فاإم لارا المما ارة، المملوماا  نظاع فا  تجاوزهاا يمكام   تساليه 

  34: ص2007، والجناب  رنديلج   :ه  عدة ألسبام نسا ، نمر ن بح للمملوما ،
ر عناد بكثي نسر ونوعيتلا المختلفة، ت وم  للمملوما  الم لوبة التوثيقية ارجراءا حيث نم  :السرعة .1

 .المملوما   سترجا  بالنسبة وخا ة استخداع الحواسيم،
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يكااوم باانف  القابليااة والدرااة، سااواء ن ااام رلااك فاا  الاادرائق األولااى ماام  نم نداء الحاسااوم حيااث :الدقــة .2
 عمله نو ف  الدرائق األخيرة منلا، بغض النظر عم ور  الممل ومدته وظروفه.

ة، حوسابالم النظااع فا  المباروه الجلاد مام ن بر هو التقليدية النظع ف  البشري  الجلدف :الجهود توفير .3
سواء ن ام رلك على مستوى لجراءا  التمامل ماع المملوماا  وم اادرها المختلفاة وممالجتلاا وخزنلاا 
والسااااي رة عليلااااا ماااام رباااال اخت ا اااا  التوثيااااق، نع علااااى مسااااتوى اسااااترجا  المملومااااا  والم ااااادر 

 وا ستفادة منلا مم ربل الباحثيم والمستفيديم ايخريم.
، ملماا كاام حجاع محادودة التقليدياة باال ر   المخزوناة والوثاائق ماا المملو  حجاع مل :المعلومات كمية .4

 الحفاظ ووساائل الحواسايم، لارا رة والمتنامياة ال بيارة بارمكاناا  رياساا ارمكاناا  البشارية والمكانياة،
 والتخزيم ارل ترونية والليزرية المساعدة األخرى.

 الانظع فا  ونسار  ونفضال نوساع لوماا المم اساترجا  خياارا  لم :االسـترجاع فـي المتاحـة الخيارات .5
فبارضاااافة للاااى منافااار ا ساااترجا  الممروفاااة كاااالمؤلف والمناااوام . منلاااا فااا  الااانظع التقليدياااة المحوسااابة

 Booleanورؤو  الموضوعا  والوا فا ، فلنالك مرونة عالية ف  ا سترجا  بالمن ق البوليان   
Logicض و و  للى ند  المملوما .  حيث ترتبل الموضوعا  والوا فا  بمضلا مع بم 

 خالصة:ال .2.2.15
 :نهملا نقاط عدة ف  الوظيف  األداء تحسيم ف  اردارية المملوما  نظع دور الباحث ح ر ركرا سبق ومما
 الورا  وفا  وال افياة الحقيقاة المملوماا  بتوفيرهاا ساليع نسا  على القرارا  اتخار سرعة على تساعد .1

 .المناسم
 والرراباة التخ ايل عملياا  فا  اردارا  ومسااعدة المختلفاة اردارياة يا المساتو  للاى المملوما  تقديع .2

 .والتنظيع
 .اردارية المستويا  كافة بيم ارداري  ا ت اه تسليل .3
 .جديدة نسوا  وفتح ا ستراتيج  التخ يل ف  المنظمة تساعد .4
 للبياناا  ثماراسات نفضال وتحقياق اردارياة، األسااليم وتنمياة بت اوير الماوظفيم نداء كفااءة زياادة .5

 .ودرتلا الممامه  انجاز وسرعة المتاحة،
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 .الخدمة مستوى  وتحسيم الت لفة، تخفيض .6
 .المملوما  وحفظ وعرض تحليل ف  ا ل ترونية األجلزة مم ا ستفادة .7

 
 



47 
 

 

 المبحث الثالث
 التعليم التقني والكليات المتوسطة

 مقدمة 

 ماهية التعليم التقني 

 التقني التعليم مفهوم 

 التقني التعليم أهمية 

 يالتقن التعليم أهداف 

 وتطوره فلسطين في التقني التعليم نشأة 

 فلسطين في التقني التعليم تواجه التي والتحديات الصعوبات 

  غزة–الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 
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 :مقدمة .2.3.1
 الن ايم الادوه مام يارال ث خ  ا  وراد وت ورهاا، األماع تقادع تظلار التا  المؤشارا  نهاع مام التمليع يمتبر
 بجميع ا رتقاء ف  يسلع الري التقن  التمليع وخا ة فروعه، بجميع التمليع على لإلنفا  ميزانيتلا مم األ بر
 ال لياا  مام المديد بإنشاء خاً ا اهتماًما التمليع هرا الفلس ين  المجتمع نولى حيث الم رية، الحياة مناح 
: 2010.  حماد، عالمًياا التقنياة المساتجدا ومتابماة  اازة محافظاا  ألبنااء عالتملي مم النو  هرا لتوفير التقنية
  234ص
 نو لسابم الاريم الماماة الثانوياة المرحلاة  اهم مام الخاريجيم نعاداد بتزاياد التقنياة ال لياا  نش ة ارتب   ولقد
 المجتماع شالدها التا  اللاماة والتحاو   الت اورا  عام فضاه اساتيمابلع، مام الجامماا  تاتمكم لاع يخار

 مام وايرهاا وال اناعة والنقال وارعاهع وا ت اا   الموا اه  وشابكا  المملوماا  نظاع فا  الفلسا ين 
 ا رت اادي التغييار مت لباا  مواجلاة علاى راادرة بشارية راوي  للاى الحاجاة عازز الاري األمار المجاا  ؛

 التنمياة خ ال مت لباا  تحقيق ف  هامة وواجبا  مسؤوليا  التقنية ال ليا  على بدورا ووضع وا جتماع ،
  62: ص2007.  الشويخ، وا جتماعية ا رت ادية

 تااع، نحاو علاى يكام لاع المدرباة الفنياة القاوى  وت هيال لعاداد فا  التقنياة ال لياا  حققتاه الاري النجااح نم حياث
 ساتواهام تراجاع للاى يؤدي مما كاملة، ب ورة وظيفتلا نداء تميق الت  وال موبا  الممورا  مم جملة بسبم

لى الملم ،  ماادي هاو ماا منلاا متماددة بناواح تتملاق والموائاق التحاديا  وهارا الفنياة، الخريجيم كفاية نقص واه
  19: ص2006.  راض ، المتبمة التمليمية بالنظع يت ل ما ومنلا

 :التقني التعليم ماهية .2.3.2
 اساتمراريتلا، وضامام التنمياة حقياقت عملياة فا بالمساهمة  التقن  التمليع يلمبه الري واللاع الحيوي  للدور نظرا
 ال ناعية الق اعا  ف  للممل ال فؤة البشرية القوى  وت هيل لعداد مجاه ف  ومؤثرا فاعه دورا يلمم لنه حيث

. ألهميتاه نظارا واهتمااع فاائقيم بمناياة يحظاى نم يجام التمليع مم النو  هرا فإم والخدمية، وال حية والزراعية
  63: ص2007 الشويخ، 

 المباشار بارتبا اه األخارى  التملايع ننوا  مم ايرا عم يتميز التقن  التمليع لم  20: ص2006 راض   وهويق
 نخارى،ة ناحيا مام الت نولاوج  وباالت ور ناحياة، مام للمجتماع وا جتمااع  ا رت اادي باالوارع والمضاوي 
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 ال اناعية المشااريع يانةو ا وتشاغيل تنفيار مسائولية عليلاا تقاع التا  الماملاة القاوى  لعاداد م ادر وباعتباارا
 . والخدماتية وال حية والزراعية

 :التقني التعليم مفهوم .2.3.3
 (األخ اائييم بايم تقاع تقنياة ن ار لعاداد للاى يلادف الاري التملايع: "ب ناه التقنا  للتملايع المربا  ا تحااد يمارف

.  سامدية، "الثانوياة بماد سانتيم عام فيه الدراسة مدة تقل و  الماملة، القوى  هرع ف  الملرة والمماه) الجاممييم
  84: ص2005
 والملاارا  المماارف األفاراد كساميُ  الاري التملايع" ب ناه التقنا  التملايع  236ص :2010د  حما ويمارف

 بماد سانتيم فيلاا الدراساة وت اوم  التقنياة األعمااه لحادى فا  الممل سو   ف  لهنخراط تؤهله الت  وا تجاها 
 ة".المام الثانوية

 والمملوماا  الملاارا  علاى الفارد ح اوه عملياه" :ب ناه التقنا  التمليع عرف د  فق22: ص2006  راض  نما
 القياع على رادًرا لي بح وندائه سلوكه ف  تغيير للى يؤدي بشكل لديه، ت ويرها نو بلا، تزويدا نو وا تجاها 

 م". مناس بشكل األعماه مم بمجموعة نو مت امل بممل نو عمل مم بجزء

 :تقنيال التعليم أهمية .2.3.4
 موا بة على رادرة بشرية كوادر مم التمليع رلك يوفرا لما ورلك األخيرة ايونة ف  التقن  بالتمليع ا هتماع كثر

  91: ص2005 سمدية،  :التقن  التمليع نهمية نجد ولرا التقن  الت ور
 اجاا ا حتي تحقياق فا  للمسااعدة وسايلة وتشاكيل للممرفاة، األساساية البشارية ا حتياجاا  تحقياق .1

 .وتسريمه الشامل الت وير على الحفاظ ف  والمساعدة األخرى، األساسية
 بالممرفاة ال لباة وتزوياد التخ اص مام مساتوى  للاى والنظاري  والت بيقا  الملما  المساتوى  رفاع .2

وكفااءا   ساليمة فكرياة ورايع  تجاهاا  وانتساابلع للاع الهزماة وال فااءا  والملاارا  المتخ  اة
  37: ص2007.  مسلع، بلا وا هتماع المجتمع رضايا ف  للمشاركة اجتماعية

الرسامية  ،ال اناعيةو  ا رت اادية للق اعاا  المااهرة الماملاة ألياديمام ا الضارورية ا حتياجا  توفير .3
 .الماملة للقوي  ارنتاجية والقدرا  والملارا  الممرفة لت وير الوسيلة وتشكيل الرسمية، واير
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لعاداد  بو افه التملايع مام الناو  هارا نحاو علياه والقاادريم التقنا  يعباالتمل الملتمايم الدارسايم توجياه .4
  37: ص2007.  مسلع، ملنة لمزاولة

 ي:التقن التعليم أهداف .2.3.5
 احتياجاتاه بماض وتلبياة الفلسا ين  المجتماع تنمياة فا  ارسالاع علاى تقاوع التقنا  التملايع ونهاداف فلسافة لم

 البنياة تاوفير علاى الممال خاهه مم ورلك والم اء ارنتاج على القادرة والملارا  بال فاءا  ورفدا ومت لباته،
 للتادريم المتخ  اة الملمياة البشارية وال اوادر األ ار تاوفير ماع باساتمرار وتجديادها التمليمياة، الدراساية

 األجياه نماع والتمليع التدري  فرص وتليئة لل لبة الت بيقية الملمية الخبرا  توفير للى تسمى كما والتدري ،
 ،نباو جارادو  14: ص2010 حماد،  :التالياة األهاداف نهاع ركار ويمكام ون اديمياا ملنياا واهعادادها لمتهحقاة،ا

  82: ص2000
 .المختلفة التقنية المجا   ف  التقن  المستوى  ف  المدربة البشرية القوى  لعداد .1
 .المملية والحياة التمليع وبيم والمجتمع التمليمية المؤسسة بيم ال لة توثيق .2
 .الت بيقية والجوانم النظرية الجوانم بيم الوثيق بالربل للممرفة الت بيقية بالنواح  ا هتماع  يدت  .3
 تقادير علاى وتاربيتلع نحاوا اريجابياة ماوارفلع وت  ايل ال اهم نفاو  فا  وتنميتاه الممال حم ار  .4

 ال اابع را  را والملاا األعمااه ممارساة خاهه مام رلك ويتع المامليم، واحتراع والمفيد المتقم الممل
 .ا رت ادي والمضموم  الت نولوج 

 رلك بمد لتمكينلع الشغل بمالع ال لة را  والملارا  والمفاهيع الخبرا  مم مفيًدا ردًرا ال لبة ل سام .5
 .الملن  الممل نساسيا  مم

 القادرا  لتنمياة سابيه رلاك واتخاار المملياة المجاا   فا  ا بت ااري  النشااط علاى ال اهم تشاجيع .6
 .بداعيةار

 مساتوى  للاى والت بيقياة النظرياة الممرفاة مجاا   مام ن ثر نو مجاه ف  لذفراد الملم  المستوى  رفع .7
 وتنمياة الاتملع موا الة فا  لرابااتلع تحقيًقاا الجاامم  والمساتوى  الثاانوي  المساتوى  بايم التخ اص
 .ا جتماعية الشخ ية ل فاياتلع
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 :وتطوره فلسطين في التقني التعليم نشأة .2.3.6
 وكانا   اناعية، مدرساة نوه ننشائ  حياث ع 1860 عااع كاام فلسا يم فا  التقنا  التملايع نسا  عوضا لم

 مملاد نسا  حياث المشاريم القارم  مام الثهثيناا  فا  كانا  حياث فلسا يم فا  الحقيقية التقن  التمليع بدايا 
 نناه الملنا  التملايع عام الفلسا ينية الموسوعة ف  وجاء ع 1930 عاع  ول رع مدينة ف  الزراع   خضوري  

 الممدا  بجميع المدرسة تزويد تع ورد ال ناعية حيفا مدرسة ه  واحدة مدرسة ف  فلس يم ف  مح ورا كام
 17 سام وحتاى سنة 14 سم مم سنوا  ثهث المدرسة هرا ف  الدراسة ومدة ع 1936 سنة الهزمة واألبنية
  36: ص2007 .  مسلع،ا بتدائية المرحلة بمد ل ماللع ال هم بلا ويلتحق سنة
 الحا الوم  فيلماا يقبال وكاام المملماا ، دار ومملاد المملمايم دار مملد 1955 سنة ازة ر ا  ف  ننشئ ثع

 التملايع ميادام فا  نماا .الادبلوع شالادة بمادها المتخارج يمانح سانتام، امافيل الدراساة ومادة الثانوية، شلادة على
 تخ  ا  ف  ن باء مساعدي لتخري  المحلية، المستشفيا  تتبع الت  المرا ز مم عدد ت س  فقد ال ح ،
 هاو لنشااؤا تاع مركاز نوه فكاام وال ايدلة، الماماة وال احة المخباري  والتحليال التماريض ملناة فا  مختلفاة
 مستشافى تماريض مركاز رلاك بماد وننشائ ع، 1945سانة ورلاك ال احية، الملاوع لراب اة المممدانياة المدرساة
 األمال ومركاز ،1976 سانة الن ار لمستشافى التابماة لحكيماا ا الممرضاا  ومدرساة ع، 1971 سانة الشفاء
 بإنشااء الدولياة الغاوث وكالاة راما  والتقنا  الملنا  والتدريم التمليع مضمار وف  ع 1984 سنة يون  بخام
 ملنًياا، الفلسا ينييم الهجئيم نبناء ت هيل لنشائه مم اللدف وكام ع، 1952 سنة بغزة الملن  التدريم مركز

  237: ص2010.  حمد، وألسرهع للع ال ريع المي  لت ميم الممل م فرصم لتمكينلع
 عااع تقنياة تخ  اا  علاى  حتوائاه اازة تادريم كلياة لي ابح اازة تادريم مركاز ت اوير تاع اازة ر اا  وفا 

 البلح دير ف  ننشئ  كما ع، 1991 عاع والت نولوجيا الملوع كلية خانيون  مدينة ف  ت سس  ورد ع، 1989
 وفا  ،الابلح ديار التقنياة فلسا يم كلياة للاى ع 1995 عااع تحولا  والتا  ع، 1992 عااع الملنياة عالملاو  كلياة
 الملنياة الملوع كلية ننشئ  ثع ومم ع، 1996عاع األزهر بجاممة المتوس ة الدراسا  كلية فتح تع ازة مدينة

وتغيار  جامماة ارساهميةعام ال  وراد انف ال  فيماا بماد اازة فا  ع 1998 عااع ارسهمية بالجاممة والت بيقية
 ع، 1999 عااع المربياة المجتماع كلياة ننشائ  رفاح وفا  ،اازة  -اسملا للى ال لية الجاممية للملوع الت بيقياة 

  94: ص2005.  سمدية، ازة ف  ع 2004 عاع للدراسا  السياحية ازة مجتمع كلية وننشئ  كما
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 للتقنياا  فلسا يم بوليت نياك نيضاا ننشائوراد  كلياا ، تساع اازة محافظاا  فا  التقنياة ال لياا  عادد بلا  وراد
 .الت بيق  المستقبل وبوليت نيك ع، 2006 عاع الت بيقية

 :فلسطين في التقني التعليم تواجه التي والتحديات الصعوبات .2.3.7
 المؤسساا  علاى للقضااء دائًماا يسامى الاري ارسارائيل  ا حاتهه مام يمان  الفلس ين  الوارع نم المملوع مم

 والتمويال والمانح األماواه منع خهه مم نو البشري  ال ادر مستوى  على سواء منلا، التقنية بخا ةو  التمليمية
 :يل  فيما والتحديا  ال موبا  تتجسد حيث التقنية، المؤسسا  للرا

 ت لفاة عام تقال   عالياة لت لفاة عاادة يحتااج والتقنيايم الملنيايم تادريم لم :التمويال ضامف .1
 مام للتادريم المملياة المت لباا  نسابة  زديااد عليلاا، تزيد األحيام ضبم وف  المليا، ا خت ا ا 

  67: ص2007.  الشويخ، ونظرية عملية خبرة روي  ونخ ائييم ممدا 
 لعداد عم را رة تقليدية، مناه  التقنية ال ليا  ف  تدر  الت  المناه  بمض تمتبر ة:التمليمي النظع .2

 الملنية المجا   ف  الت نولوجية والمستجدا  لمتغيرا ا مع تت يف و  الم لوم، بالمستوى  خريجيم
. ومت لباتاه الممال الفلسا ين  ساو   باحتياجا  مرتب ة واير مستقرة، اير كونلا جانم للى والتقنية،
  33: ص2006 راض ، 

 ال لياا  دور وتفميال تنمياة فا  جادا ملاع عن ار البشاري  ال اادر نم رااع :التدريسا  البشاري  ال اادر .3
 نرسااع :مثال الفنياة التخ  اا  بماض فا  الماؤهليم المادربيم فا  نق اا تمان  زال  ما نلافإ التقنية
 للاى المادربيم مام رليال ايار عادد افتقاار عام فضاه الموسايقية، والتربياة الت بيقياة والفناوم  الفندراة
 ويعالتقا لمملياة الملمياة وال رائاق والتادريم التادري  فا  الحديثاة األسااليم وممرفاة الترباوي  الت هيال
 تدريم ف  المتبمة والسياسا  التدريبية ا حتياجا  تحديد ف  واضح ر ور للى رلك ويمود والقيا ،
  209: ص2005.  سمدية، المامليم

 هارا نهاع ومام الفتارة هارا فا  علادها لحداثاة التقنا  التملايع لمؤسساا  وتماود :الراتياة المموراا  .4
 خريجيلاا ودور المتوسا ة التقنياة ال لياا  فلسافةل الفلسا ين  المجتماع لادى الخاا ئ الفلع الممورا ،

 روي  مم ال ليا  بلرا يلتحقوم  الريم ال هم نم الممتقد فمم الفلس ين  للمجتمع الهزع الت وير ف 
 نياه علاى ح اوله دوم  مميناة ملناة فا  يممال الخاري  ونم الماماة الثانوياة فا  المنخفضاة المماد  
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 يلتحقاوم  ال اهم نم الواضاح مام وكاام الفنا ، مساتواا يرلت او  نو الملم  تح يله  ست ماه فر ة
: 2000ة.  نباو جاراد، الماما الثانوياة فا  مماد تلع تادن  بسابم ورلاك مانلع راباة دوم  ال لياا  بلارا
  66ص

 عادع للاى التقنا  التملايع علاى الماماة الثانوياة خريجا  لربااه ضامف يماود :وا ساتراتيجيا  السياسا  .5
 تؤهللاا ب عاداد  اهم للياه وتجارم التملايع مام الناو  هارا تخادع واضحة واستراتيجيا  سياسا  وجود

 الخريجيم مم الفئة للرا الملم  المستوى  تدن  نم كما والتنمية، التمليع سو   ف  والتحدي لهستمرار
 واضاحة رواعاد بإرسااء المشاكلة هارا مواجلاة بارمكاام لناه ل  ،بلاا ا لتحاا  فا  الارئي  السابم يماد

 يساد بشاكل عنادها ال لباة توزيع ويتع المتقدع، للا يخضع شخ ية ومقابه  باختبارا  م تقتر  للقبوه
. ا رت اادية لمكاناتاه يتناسام ماع بماا المجتماع لليلاا يحتااج التا  المدرباة الفنياة األ ار فا  الانقص

  33: ص2006 راض ، 

 غزة:–الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  .2.3.8
  7900حيث بلا  عادد  هبلاا  ، ن بر ال ليا  التقنية ف  فلس يم ة ُتمتبر ممال لية الجاممية للملوع الت بيقي

امى  , 1998  ُننشائ  بقارار مام وزارة التملايع الماال  فا  عااع ، الام و الباة  كلياة مجتماع الملاوع  تحا  مسم
الفلسا ين  وكاام اللادف الارئي  لل لياة هاو تاوفير خدماة التملايع التقنا  والملنا  للمجتماع  ، الملنية والت بيقياة

ورلااك للمساااهمة فاا  لتاحااة تخ م ااا  جدياادة ،وُملحااة ,اخت ا ااًا فاا  كافااة المجااا    خااهه  سااتة وثهثاايم 
ع التملايع  ا المؤسس مم نوائل ولمما كان  ال لية عندئر ه  ،لحاجا  سو  الممل األ اديمية ف  ر ا  ازة تقدم

و ت ااور  النشاا ة لت اابح عاااع  ، ااا  جدياادةبااادر  بفااتح تخ م و ،  الت بيقاا  فقااد راارر  الت  يااد علااى نهميتااه
  7للااى  كليااة جامميااة  تماانح درجتاا  البكااالوريو  لنحااو   ،ماام كليااة تماانح شاالادة الاادبلوع المتوساال  2007 

ونعضاء هيئة تدري  مكوناة  ،ورد وفمر  ال لية الجاممية للع برنامجًا مميزاً ، تخ م ا  ف  مختلف المجا  
ورلااك لتلبيااة مت لبااا  ، ماام حملااة شاالادا  الاادكتوراا والماجسااتير  149  بياانلعماادر  ن اااديم    455 ماام 

كما وفمار  ال لياة الجاممياة كاادرًا لدارياًا ماؤهًه فا   ، الممل ف  بيئة ال لية مم النواح  اردارية والمالية والفنية
ما  لمجتمع جميملع لتقديع نفضل الخد  ليسمموظفًا وموظفة،   250  واألرساع بل  عددهعمختلف الوحدا  
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انظااار الملحاااق الثالاااث يوضاااح الليكلياااة اردارياااة لل لياااة   .ةهم ونوليااااء نماااورهع وهيئاااة تدريسااايال لياااة مااام  ااا
 . الجاممية

عشر عامًا وا ل  فيلا رفد السو  المحلم  بنخبة مام الخاريجيم  ستةهرا ورد مر على لنشاء ال لية الجاممية 
بارضااافة للااى  واألهلاا ،يااة واررليميااة فاا  الق ااا  الحكااوم  الااريم احتلااوا مرا ااز ملمااة فاا  المؤسسااا  المحل

ورااد بلاا  عاادد  والماجسااتير،موا االة عاادد ماام نبنائلااا تملاايملع األ اااديم  للح ااوه علااى شاالادة البكااالوريو  
  وخريجة.الخريجيم نربمة عشر نلف خري  

مخرجاااا  جاااودة    اساااتحدث  ال لياااة بااارام  الت اااوير حسااام الخ ماااة المرساااومة فااا  تحسااايم2009وفااا  عااااع  
وتمزيااز مهءتمتلااا وفقااًا  حتياجااا  المجتمااع المحلاا  واررليماا  ف نشاا   ال ليااة الجامميااة مركااز لخدمااة  ،التملاايع

 ،المجتمع اشتمل المركز على عدة مرافق ملمة خهه تنفيرها برام  الت هيال والتادريم كمركاز التملايع المساتمر
اضانا  األعمااه والمشااريع وح ،ووحدة الرسوع المتحركاة ،دووحدة الممل عم ُبم، وعيادة اض رابا  التخا م

واستمرار لبرناام  الت اور فا  ال لياة نوجاد  الضارورة لتحسايم الظاروف اللوجساتية ل اهم الجناوم ، ال غيرة
 زاه الممل على ت اوير و   2009  ورلك خهه افتتاح فر  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية ف  خانيون  عاع

وع والبكالوريو  تمزيزًا لهخت ا ا  والبرام  وفق الممايير والمت لبا  المالمية الت  تحقمق وتلبم  برام  الدبل
  2014الت بيقية، للملوع الجاممية ال لية ويم مورع.  احتياجا  المجتمع المحلم  واررليم 
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 :المحلية لدراساتا .3.1
 (:2013دراسة مرتجى ) .1

المرحلاة  السانوي لمملما  األداء تقيايع نظااع فمالياة درجاة بايم المهراة علاى التمارف للاى الدراساة هارا هادف 
 المانل  الباحثاة تبما ا الدراسةنهداف  ولتحقيق ،نظرهع وجلة مم للمملميم الوظيف  باألداء وعهرتلا الثانوية
المرحلاة  لمملما  السانوي  األداء نظااع تقيايع درجاة لقياا  األولاىاساتبانتيم:  مساتخدمة ،التحليلا  الو اف 
 عيناة وت ونا  ،نظارهع وجلاة مام للمملمايم الاوظيف  األداء لقياا  الثانياة وا ساتبانة ،اازة بمحافظاة الثانوياة
 عادة للاى الدراساة وتو ال  ،ومملماة مملماا  128  عاددهع ةعشوائية بساي  ب ريقة اختيارها تع الت  الدراسة
 موجبة ارتبا ية عهرة وجود وكرلك ،جدا كبيرة كان  الوظيفة ألدائلع المينة تقدير نفراد درجة نم نهملا نتائ 
لمساتوى  وتقاديراتلع للمملمايم السانوية األداء تقيايع نظااع فمالياة لدرجاة الثانوياة المرحلاة تقاديرا  مملما  بايم
 .الوظيف  دائلعن

 (2012دراسة المحتسب ) .2
هاادف البحااث بشااكل رئااي  للااى التماارف علااى دور نظااع المملومااا  ارداريااة فاا  حاال المشااكه  ارداريااة فاا  

 الق ا  الماع: دراسة على وزارة ال حة الفلس ينية.
 ، وراد 120ة    فرد، وبل  عادد ا ساتبانا  المساترد129ورد وزع  ا ستبانة على عينة البحث المكونة مم  

 خرج البحث بمجموعة مم النتائ ، نهملا:
 .يوجد دور ليجاب  لنظع المملوما  اردارية ف  حل المشكه  اردارية 
  نظلر  نتائ  البحث ارتفا  درجة استخداع وزارة ال حة الفلسا ينية لت نولوجياا المملوماا  مام نجلازة

 وبرمجيا .
  الفلسااا ينية بتااادريم موظفيلاااا علاااى التمامااال ماااع نظاااع نظلااار  النتاااائ  انخفااااض اهتمااااع وزارة ال اااحة

 المملوما  اردارية.
  (2011) سلطان أبو دراسة .3

 فا  الحكومياة فا  المؤسساا  للماامليم الاوظيف  باألداء وعهرته الوظيف ، ا اترام على التمرف للى هدف 
 البيانا  جمع ف  رئيسة داةك  واستخدم  ا ستبانة التحليل ، الو ف  المنل  الباحثة واستخدم  ازة، ر ا 



57 
 

 ومم ،(%40) بنسبة لداري  موظف (302) المينة لداريا، وبلغ  موظفاً  (755) الدراسة مجتمع األولية، وبل 
 :لليلا الدراسة تو ل  الت  النتائ  نهع

 ف  اردارييم والمامليم الوظيف  واألداء الوظيف  ا اترام بيم لح ائية د لة را  عهرة هناك 
 .ازة ر ا  ف  والتمليع لتربيةا وزارة

 بيم  ظروف الممل الموظف، عهرة المباشرة، باردارة الموظف عهرة  مم كل بيم عهرة هناك 
 ر ا  ازة. ف  والتمليع التربية وزارة ف  اردارييم للمامليم الوظيف  األداء

 (2009العمري ) دراسة .4
 شاركة فا  نداء الماامليم علاى المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع نثار علاى التمارف للاى الدراساة هارا هادف 

 لغارض فقارة  60  مام تت اوم  اساتبانة وت اوير ت اميع تاع الدراساة نهاداف ولتحقياق ،الفلسا ينية ا ت اا  
 موظفا، (360) عددهع البال  المينة نفراد على ا ستبانة توزيع تع ولقد ة.الدراس متغيرا  وريا  البيانا  جمع

 للارا ارح اائ  بالتحليل للقياع (SPSS)ارح ائية الحزمة على ا عتماد استبانة وتع  310  منلا استرجع
 ،المتمادد ا نحادار تحليال ،الو اف  ارح ااء مقاايي  :التالياة ارح اائية األسااليم باساتخداع ورلاك الدراساة
 .التبايم وتحليل سبيرمام ا رتباط ممامل
دارة تشاغيل لمت لباا  لح اائية د لاة رو رنثا وجاود نهملا نتائ  عدة للى الدراسة تو ل   المملوماا  نظاع واه
 ا ت اا   شاركة فا  الماامليم نداء علاى  التنظيمياة البشارية، البرمجياة، المادياة،  المحوسابة اردارياة

 اردارياة المملوماا  نظاع نثار" حاوه المبحاوثيم تقاديرا  بايم لح اائية د لاة را  فارو   وجاودو  ،الفلسا ينية
 المساتوى   الديموارافياة للمتغيارا  تمازى  ،“ الفلسا ينية ا ت اا   شاركة فا  الماامليم نداء علاى المحوسابة
   .الوظيف المستوى  الممل، مكام الخبرة، سنوا  الملم ،

 (2006) البحيصي دراسة .5
 دراساة- األعمااه منظماا  فا  اردارياة القارارا  علاى ونثرهاا الحديثاة المملوماا  ت نولوجياا بمناوام وها 

 عازة ر اا  فا  التضاامم وشاركا  والمحادودة الماماة المسااهمة الشاركا  تمثل ،الفلس ين  للوارع عيةاست ه
 71 لعادة تعورد  الشركا  هرا مم 126 مجموعه ما على ا ستبيام توزيع تع ورد المستلدف، المينة مجتمع
 تاع التا  البياناا  تحليال تاع. و توزيماه تع الري ا ستبيام حجع مم 56.3 % يماده الررع وهرا مكتملة، نسخة

  .SPSS  ارح ائ  البرنام  باستخداع ا ستبانة مم عليلا الح وه
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 ونم التقنياا ، هارا تساتخدع   الفلسا ينية الشاركا  مام األ بر الجزء نم نهملا نتائ  للى الباحث تو ل ورد
 تاؤدي التا  الموامال نهاع همتشاك ارنجليزياة اللغة ف  لمكانياتلع وضمف ارنترن  ب همية المدراء ممرفة عدع
 الدورا  ونوعية المديريم نولئك مؤهه  تشكل حيم ف  ،التقنيا  للرا الفلس ينية الشركا  استخداع عدع للى

 .التقنيا  لتلك استخداملع مدى تحديد ف  هاما عامه الشركا  وحجع تلقوها الت  التدريبية

 (2005) سبت أبو دراسة .6
 ر اا  فا  الفلسا ينية الجامماا  ف  القرارا  اردارية  نع ف  النظع هرا دور عتقيي للى الدراسة هرا وهدف 
الجامماا   فا  اردارياة المملوماا  نظاع مكونا  بيم وجود فرورا  مدى است شاف على الدراسة وترت ز ازة،

 األفاراد كفااءة- المملوماا  نظاع لدائرة التنظيم  المستوى – البيانا  ا ت ا   ورواعد-البرمجيا - الممدا 
 المملوماا  اردارياة نظاع واساتخداع المملوماا  جاودة دور رياا  على الدراسة ركز  ف  النظاع ،كما المامليم

 .القرارا   نع عملية ف 
 رارار متخار  195  مام الدراساة عيناة وت لفا  البياناا  لجماع اساتبانة البحاث خ ة وضع ف  الباحث استخدع
 .ال بقية المينة اعتماد وتع ازة ا ر  ف  الفلس ينية الجامما  على موزعة
 وام الجامماة ارساهمية، ل الح اردارية المملوما  نظع مكونا  ف  فرورا  وجود للى الدراسة خل   ورد

 عملياة فا  المملوماا  وجاودة واساتخداع المملوماا  نظاع لادائرة التنظيما  المساتوى  بيم جدا روية عهرة هناك
 .القرارا   نع

 :العربية الدراسات .3.2
 (2012) :المسوري  دراسة .1

 التملايع مام الشاق األوه مادار  لماديري  الاوظيف  األداء فاعلياة مادى علاى التمارف للاى الدراساة هارا هادف 
 ارجابا  بيم الفرو   د لة ال شف عم وكرلك ومديريلا، المدار  تلك مملم  نظر وجلة وبحسم األساس ،

 األداء فمالياة مادى تقريار فا  (الماديريم والمملمايم مباي ني – وتادري  لدارة،) الممال متغيار ل بيماة وفقااً 
 الاوظيف  األداء لقياا   ا ساتبيام نداة نعاد  فقاد نهاداف الدراساة تحقياق ،وألجال المادار  لماديري  الاوظيف 
  35   مام ت ونا  اساةر الد مجتماع مام عيناة علاى وزعا  ثاع  ادرلا وثباتلاا، مام الت  د تع المدار  لمديري 
 للنتاائ  اساةر الد تو ال  وراد ،التحليلا  الو اف  المانل  الباحاث استخدع ورد ومملمة، مملماً   175  و مدير
 :ايتية
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 والمال ، والمتوسل الضميف األداء بيم الوظيفية لملماتلع المدار  لمديري  األداء مستوى  تنو  .1
 .المينة نفراد نظر وجلة وبحسم

 مماا ؛والمملميم المديريم با لجا بيم  0.05  مستوى  عند لح ائية د لة را  فرو   توجد   .2
 .لملماتلع المديريم نداء  بيمة حوه ايراء تقارم على يده

 (2010) الشهري دراسة  .2
 الداخلية بوزارة المالية اردارة ت وير ف  اردارية المملوما  نظع لسلاع مدى على التمرف للى الدراسة هدف 

 المالياة اردارة ف  اردارية المملوما  نظع ت بيق مجا   على التمرف خهه مم السمودية المربية بالممل ة
 بايم المهراة تحدياد للى لضافة المالية اردارة عمل ف  اردارية المملوما  نظع تواجه الت  التلديدا  وممرفة
 واعتماد التحليلا ، الو اف  المانل  الباحاث اساتخدع وراد .المالياة اردارة وت اوير اردارياة المملوماا  نظاع

نااا ، ويت ااوم مجتمااع الدراسااة ماام جميااع مااوظف  اردارة الماليااة بااوزارة الداخليااة البيا لجمااع كاا داة ا سااتبانة
  موظاف، وراد تاع اختياار عيناة بساي ة ممثلاة ل امال المجتماع 193بالممل ة المربية السمودية، البال  عددهع  

 :نهملا النتائ  مم عدد للى الدراسة خل   ورد   موظف.130لت وم ف  حدود  
 الداخلية بوزارة المالية اردارة ف  اردارية المملوما  نظع فيلا ت بق عدة مجا   هناك من .1

 ة.السمودي
 ة.المالي اردارة عمل ف  المملوما  نظع تواجه وحقيقية جدية تلديدا  هناك نم .2
 ة.المالي اردارة وت وير المملوما  نظع ت بيق بيم عهرة هناك نم .3

 (2009دراسة المري ) .3
 الماماة اردارة الماامليم فا  نداء كفااءة رفاع فا  الحديثاة التقنياة دور "بمناوام ميدانياة دراساة باإجراء ماري ال رااع

 فا  الحديثاة التقنياة دور التمارف علاى للاى الدراساة هارا هادف “ .السامودية المسالحة باالقوا  ال بية للخدما 
 الو اف  التحليلا  المانل  دراساته ف  ع المري اتب .ال بية للخدما  المامة اردارة ف  المامليم نداء كفاءة رفع
 مجتماع وتشاكل البياناا ، لجماع كا داة ساتبانةا  واعتماد علاى الدراساة، لمجتماع الشاامل الح ار  رياق عام

  1200  عاددهع الريااض من قاة فا  ال بياة للخادما  بااردارة الماماة الماامليم واألفاراد الضاباط مام الدراساة
 .شخً ا
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 المسلحة بالقوا  للخدما  ال بية المامة اردارة ف  الحديثة التقنية تتوافر :نهملا مم نتائ  للى المري  وتو ل
م متوسا ة، بدرجاة  باالقوا  ال بياة للخادما  الماماة فا  اردارة المااملوم  يساتخدملا التا  الحديثاة التقنياا  واه

 نساخ وعمال وتساجيللا، المماامه  لنلااء فا  الحاسام ايلا  اساتخداع :ها  نعماللع ملاع لنجاز ف  المسلحة
م والملونة، ال ابما  المادية خهه مم الملمة للممامه  وررية   ستخداع جًدا القوية اريجابية ا نمكاسا  واه
 لجاراءا  تساليل : ها  منساوبيلا نداء علاى الحديثاة للتقنياة المسالحة ال بياة باالقوا  للخادما  الماماة اردارة
نجااز ال بياة، للخادما  اردارة الماماة داخال الممال  لنجااز فا  والدراة يومًياا، المماامه  مام كاع ن بار واه

م الممورا  الممامه ،  المسالحة باالقوا  ال بياة للخادما  الماماة اردارة اساتخداع دوم  تحاوه الت  الملمة واه
 خ ة رتواف وعدع الحديثة، التقنيا  استخداع مجاه ف  التدريبية الدورا  رلة :ه  عالية بدرجة للتقنية الحديثة

 .الحديثة التقنيا  لتفميل استخداع التدريبية الدورا  مناسبة وعدع الحديثة، التقنية نهمية ت  يد ف  تسلع عمل
 (2008) الزهرانيدراسة  .4

 التمامااال ماااع وسااابل األمنياااة األجلااازة فااا  المملوماااا  نظاااع ت بياااق مجاااا   علاااى التمااارف للاااى الدراساااة هااادف 
باااراز دور. اردارياااة المملوماااا  نظاااع  ساااتخداما  الحاااال  الوضاااع علاااى التمااارف خاااهه مااام ملااادداتلا  نظاااع واه
 المملوماا  لانظع ل اار مقتارح وضاع للاى لضاافة الماماة اردارة مشاكه  حال فا  ونهميتلا اردارية المملوما 
 (160) الدراسة مجتمع بل  ورد الرياض، المديرية عمل ف  والنجاح الفاعلية تحقيق ف  يساهع بحيث اردارية
 . البيانا  ا ستبانة جمع نداة خهه مم الدراسة على تساؤ   نجام الري المجتمع كل تمثل مفردة
 :نهملا نتائ  عدة للى الدراسة خل   ورد
 للا. التابمة المتغيرا  وجميع اردارية المملوما  نظع بيم و ردية روية ارتباط عهرة هناك .1
 اردارية. األعماه تنفير وعمليا  اردارية المملوما  نظع بيم لح ائية د لة را  عهرة هناك .2
 (2007) العتيبي دراسة .5

 مساحية دراساة وها  ،األمنياة األجلازة فا  البشارية الموارد لدارا  نداء تحسيم ف  ودورها األتمتة بمنوام وه 
 :للى سةالدرا هرا وهدف  ،الرياض بمدينة المركزية األمنية األجلزة ف  البشرية الموارد بإدارا  المامليم على

 رياق  عام الو اف ، المانل  باساتخداع الماوارد البشارية لدارا  نداء تحسايم فا  األتمتاة دور علاى التمارف
 الماوارد لدارا  وننشا ة ملااع مباشار بشاكل يمارساوم  الماامليم الاريم علاى ا جتمااع  المساح مادخل ت بياق
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 المجتماع تمثال مفاردة (150) الدراساة مجتماع بلا  وراد الريااض المركزياة بمديناه األمنياة األجلازة فا  البشارية
 البيانا  ا ستبانة . جمع نداة خهه مم الدراسة على تساؤ   نجام الري النلائ 

 النتائ  التالية: للى الدراسة وخل  
 ف  تسلع نم يمكم األتمتة ونم ،ضميفة كان  عامة ب فة البشرية الموارد بإدارة األتمتة استخداع 

 .كبيرة بدرجة التدريبية ا حتياجا  وتحديد البشرية الموارد واستق ام تخ يل
 نثبتا  وراد كبيارة، بدرجاة البشارية الماوارد لدارا  نداء تحسايم فا  تسالع نم يمكام األتمتاة مل 

 األتمتة لتفميل تنظيم  نمورج الدراسة وردم  ،األتمتة ت بيق مم تحد ممورا  هناك نم الدراسة
 .السمودية المربية بالممل ة المركزية ألمنيةا األجلزة ف  البشرية الموارد بإدارا 

 (2006) المانع دراسة .6
 ، الماع باألمم المامليم الضباط على ت بيقية دراسة  األداء تحسيم ف  ودورها ا ت اه تقنيا  بمنوام وه 
 كماا .الريااض فا  المااع األمام جلااز فا  األداء بتحسايم وعهرتلاا ا ت ااه تقنياا  دراساة للاى تلادف وها 
 التا  المموراا  وتحدياد األمام جلاز ف  المستخدمة ا ت ا    بيمة على الوروف نجل مم الدراسة ء جا

 .الوظيف  األداء فاعلية وبيم ا ت اه تقنيا  استخداع بيم المهرة  بيمة على التمرف وكرلك تواجللا،
 اساترجع  المجتماع نفاراد مام % 40 تمثال عشاوائية عيناة علاى التحليلا  الو اف  المانل  الباحاث اساتخدع ورد

 مجتمع نفراد ممظع نم نهملا نتائ  للى الباحث تو ل ورد ،استبانة تع توزيملا  500استبانة مم ن ل  194
 تقنياا  واساتخداع توظياف ونم ،متادن  واراع هاو المااع األمام جلااز ف  ا ت اه وارع نم للى يميلوم  الدراسة
 نم علاى اجمماوا الميناة نفاراد نم كماا ،األمام لمنساوب  لاوظيف ا بااألداء فاعلياة كبيرة بدرجة سيحقق ا ت اه

 مساتوي  وانخفااض منلاا، المتاوافر ورادع األجلازة، رلاة هاو ا ت اا   تقنياة اساتخداع فا  المموراا  نهاع مام
 .المامليم تدريم

 (2006) وآخرون  معشرال   دراسة .7
 الق اا  فا  ت بيقياة دراساة :ةارداريا ما المملو  نظع ت بيقا  ف  والتقنية التنظيمية الموامل نثر بمنوام وه 

 ف  اردارية المملوما  نظع ت بيقا  ف  والتقنية التنظيمية الموامل نثر الدراسة واستلدف  .األردن  الم رف 
ع عدده البال  المينة نفراد على وتوزيملا استبانة ت ميع تع الدراسة نهداف ولتحقيق .األردن  الم رف  الق ا 

 لمتغيار لح اائية د لاة ري نثار وجود للى الدراسة وتو ل  ،استبانة (292) منلا ترجعاس موظف،  486 
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 لشاراك بضارورة الدراساة نو ا  وراد .اردارياة المملوماا  نظع ت بيقا  ف  التنظيمية ومتغير التقنية الموامل
 .وت ويرها اردارية المملوما  ننظمة ت ميع عملية ف  والمستخدميم المامليم

 (2006) ينالحس دراسة .8
 فا  الشااملة األتمتاة نظااع ماع الممال تقبال علاى الماامليم اتجاهاا  فا  البشارية الموامال نثار بمناوام وها 

 فا  البشارية للموامال والسالبية ا يجابياة ايثاار علاى للتمارف الدراساة وراما  ،الساوري  التجااري  الم ارف
 كما الملاع، لتسريع ايل  الحاسوم تخداعاس نظاع وهو ،األتمتة نظاع مع الممل تقبل على المامليم اتجاها 
 بايم المهراة ووضاح  الشااملة، األتمتاة نظااع لت بياق الم لوباة والتقنياة الفنياة الملاارا  للاى الدراساة ت ررا 
 .الم رف ف  الموظفيم عمل  ريقة وبيم األتمتة نظاع ت بيق فوائد

عيناة عشاوائية مام زباائم  اختياار تشاتمل الميناة علاى عادة ن اراف: زباائم الم ارف ك ارف خاارج  حياث تاع
للتحليال، نماا داخال الم ارف فتقساع الميناة   58 منلاا ورباوه   62 زبوم، تع اساتهع   80 الم رف شمل  

 للى رسميم:
مام فارو  الم ارف التجااري الساوري، تاع  فار )50(األوه: عينة المدراء: حيث تع توزيع ا ستبانة على مدراء 

 . لتحليلل)42(وربوه  منلا)45(استهع 
الثاااااان : عيناااااة الماااااوظفيم: تاااااع توزياااااع ا ساااااتبانة علاااااى عيناااااة عشاااااوائية مااااام الماااااوظفيم الماااااامليم مؤلفاااااة مااااام 

 ف  التحليل. استخدم )116(وربوه  منلا)130(، تع استهع موظف)150(
 احتيااج نهملاا نتاائ عادة  للاى الباحاث وتو ل ،البيانا  تحليل لغرض SPSSبرنام   الباحث استخدع كما 

 ت بياق تمياق التا  المموراا  نهاع مام ونم ،ندائلاع لت اوير التدريبية الدورا  مم المديد للى الم رف  موظف
 .الم رف ف  و هحيتلع سل اتلع مم يحد ب نه للنظاع للموظفيم رؤية هو األتمتة نظاع

 (2005) السعودي دراسة .9
 ،ا جتمااع  الضامام مؤسساة فا  الماامليم نداء علاى المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع نثار بمناوام وها 

 مؤسساة فا  الماامليم نداء علاى سبةو المح اردارية المملوما  نظع نثر على التمرف للى الدراسة هرا وهدف 
 على وتوزيملا البيانا  جمع لغرض استبانة وت وير ت ميع تع الدراسة نهداف ولتحقيق .ا جتماع  الضمام

 وراد (SPSS)ا جتماعياة  للملاوع ارح اائية الرزماة اساتخداع عتا   عضاو،369  عاددهع الباال  الميناة نفاراد
 واألداء المملوماا  نظاع ألبمااد الميناة نفراد تقديرا  لممرفة الو فية ارح ائية األساليم الدراسة واستخدم 
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 المتغيار علاى المساتقلة المتغيارا  ونثار الدراساة نماورج  اهحية  ختباار المتمادد ا نحادار وتحليال ،الاوظيف 
 .األحادي التبايم وتحليل ،لتابعا

 المحوسام المملوماا  نظااع وتشاغيل ردارة الرئيسية للمستلزما  نثر وجود نهملا نتائ  للى الدراسة وتو ل 
 بايم لح اائية د لاة را  فارو   هنااك ونم .الاوظيف  األداء فا   والتنظيمياة والبشارية والبرمجياة المادياة 

 .الديمغرافية للمتغيرا  تمزى  المملوما  نظاع ولمستلزما  الوظيف  لذداء المبحوثيم تقديرا 
 (2005) البشابشة دراسة .10
 الضامام مؤسساة فا  الاوظيف  األداء مساتوى  رفاع فا  ةارداريا المملوماا  نظاع جاودة نثار بمناوام وها 

 وى مست رفع ف  ارداري  المملوما  نظع جودة نثر على التمرف للى الدراسة هرا هدف ، و األردن  ا جتماع 
 نظاع جاودة واراع علاى التمارف للاى هادف  كماا، األردنا  ا جتمااع  الضامام مؤسساة فا  الاوظيف  األداء

 .الوظيف  األداء ومستوى  المؤسسة، هرا ف  ارداري  المملوما 
 وتاع.  اساتبانة271  اساترجا  وتاع موظاف، (300) مام المكوناة الدراساة عيناة علاى ا ساتبانة توزياع وتاع

 .ارح ائ  بالتحليل للقياع  SPSS  ارح ائية ةالحزم على ا عتماد
 .الوظيف  األداء مستوى  رفع ف  المملوما  نظع لجودة هاع نثر وجود نهملا نتائ  للى الدارسة وتو ل 

 (:2002) الحازمي دراسة .11
 من قاااة لماااارة علاااى مساااحية : دراساااةارداري  الممااال فااا  ارل ترونااا  الحاسااام اساااتخداع مموراااا " بمناااوام وهااا 
 مام تحاد التا  والفنياة وارنساانية اردارياة المموراا  علاى التمارف للاى الدراسة تلك هدف  ورد " المنورة نةالمدي

 الو ف  المنل  الباحث المنورة. استخدع المدينة من قة بإمارة ارداري  الممل ف  ا ل ترون  الحاسم استخداع
 (250) مم المكونة الدراسة عينة على ا ستبانة توزيع وتع البيانا . لجمع ك داة ا ستبانة مستخدما التحليل 
 بالتحليال للقيااع  SPSS  ارح اائية الحزماة علاى ا عتمااد وتاع.  اساتبانة224  اساترجا  وتاع موظاف،

 .ارح ائ 
 نهملا: مم النتائ  مم عدد عم الدراسة نسفر  ورد

 ارداري:  المماال فاا  ارل تروناا  الحاساام اسااتخداع ماام تحااد التاا  ارداريااة الممورااا  نهااع ماام نم
 .%85 بنسبة ارل ترون  الحاسم لمستخدم  والترر  للنمو فرص التنظيم  الليكل لتاحة عدع
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 ارداري:  الممااال فااا  ارل ترونااا  الحاسااام اساااتخداع ماام تحاااد التااا  ارنساااانية المموراااا  نهاااع وماام
 .%71 بنسبة ايل  الحاسم نجلزة مم ال ادر ارشما  م ادر مم بالخوف الشمور

 ارداري: عدع الممل ف  ايل  الحاسم استخداع مم تحد فنية ممورا  وجود الدراسة نظلر  اكم 
 .%63 بنسبة ايل  الحاسم ف  متخ  ة دورا  لع اء

 (: 2002) المسفر دراسة .12
 ت بيقياة دراسة األمنية: األجلزة ف  ايل  الحاسم  ستخداع والت بيقية اردارية الممورا " بمنوام كان  والت 
 ا سااتخداما  تحديااد علااى التماارف للااى الدراسااة هاارا وتلاادف " الرياااض بمدينااة األمنيااة األجلاازة بمااض لااىع

 اساتخداع مام تحد الت  والت بيقية اردارية الممورا  على والتمرف األمنية، األجلزة ف  ايل  للحاسم الحالية
 ت بيقاتااه، اسااتخداع لزاء ايلاا  الحاساام مجاااه فاا  المااامليم نظاار ووجلااا  نراء علااى التماارف الحاساام، كاارلك

 البيانا . لجمع ك داة ا ستبانة مستخدما المسح  األسلوم خهه مم الو ف  المنل  الباحث
 نهملا: مم النتائ  مم عدد عم الدارسة نسفر  ورد

 البياناا  واساترجا  الوظيفة، حفظ ملاع ه : تنفير استخداما ايل  الحاسم مجا   ن ثر مم نم 
موالمملومااااا ،   ا نترناااا ، الررابااااة القاااارارا ، اسااااتخداع اتخااااار هاااا : ألاااااراض اسااااتخداما نرللااااا واه
 والتخ يل.

 هاا :  األمنيااة األجلاازة فاا  يلاا  الحاساام اسااتخداع ماام تحااد التاا  ارداريااة الممورااا  ن ثاار ماام نم
 تادريم علاى اردارة حارص المدربة، عادع الماملة القوي  ف  نقص للمامليم، وجود الحوافز ضمف
 ايل . الحاسم مجاه ف  مالماملي

 ماام ا سااتفادة دوم  تحااوه رااد التاا  الت بيقيااة الممورااا  ماام عاادد هناااك نم الدراسااة نظلاار  كمااا 
 مجاه ف  مكثفة تدريبية دورا  وجود عدع: نهملا مم األمنية األجلزة ف  ايل  الحاسم لمكانا 
 اسااتخداع مجاااه فاا  تلفااةالمخ األمنيااة الجلااا  باايم الخباارا  تباااده ايلاا ، عاادع الحاساام اسااتخداع
 ا هتماااع ايلاا ، عاادع الحاساام مجاااه فاا  المااامليم لاادى كافيااة خباارة وجااود ايلاا ، عاادع لحاساام
 ايل . الحاسم وننظمة نجلزة تحديث لذجلزة، عدع الدورية بال يانة
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 :األجنبية لدراساتا .3.3
 Perera (2014)دراسة  .1

ر ااا  المهباا  فاا  نع ام االمااوظف  داء الااوظيف  الرضااا الااوظيف  علااى األنثاار هاادف  هاارا الوررااة للااى دراسااة 
نظارا ألهمياة ر اا  المهبا  فا  التنمياة ا رت اادية فا  ساريهنكا، وبالتاال  التركياز فا  هارا هنكا، ورلاك سري

حيااث نم يوجااد  نع المهباا االدراسااة هااو تحلياال تاا ثير الرضااا الااوظيف  علااى األداء الااوظيف  للمااامليم فاا  م اا
تااع توزياااع ماااا . حيااث نناااه البياناااا  تااع اساااتخداع ا ساااتبيام لجمااع. ق التجااارة الحااارةتقاااع فاا  مناااا  ةشاارك  17 

رابلاة لهساتخداع، مماا نسافر عام مماده  اساتبانة  322 نعياد   وراد نفاراد الميناة على استبانة  383 مجموعه
نم  ل  للى ونساليم الممادلة الليكلية. ورد تو   . ورد تع استخداع المنل  الو ف  التحليل %84  ا ستجابة

 .الرضا الوظيف  له ت ثير ليجاب  كبير على األداء الوظيف 
 

 Aidah (2013)دراسة  .2
 

كااام الغاارض ماام هاارا الرسااالة تقياايع آثاار التاادريم علااى نداء المااوظفيم، ورلااك ماام خااهه مجاااه ا ت ااا   
مااة نهااداف تركااز الساال ية والهساال ية فاا  نواناادا كدراسااة حالااة. وماام نجاال فلااع اللاادف الدراسااة رااد وضاام  نرب

بشكل خاص على تحديد برام  التدريم الموجودة ف  هرا ال ناعة، واللدف مم التدريم المقدع وال ر  التا  
واساتند  الدراساة علاى ثاهث مام ن بار شاركا   استخدم  ونخيرا آثار التدريم والت وير على نداء الماوظفيم.

 18  لجماع البياناا  باساتخداع اساتبيام يت اوم مام ا ت ا   الماملة ف  نواندا. واعتمد منل  البحاث الناوع
المستجيبيم. وكان  النتائ  الت  تع الح وه عليلاا تشاير للاى نم التادريم يكاوم للاا  120سؤاه وزع  على 

تااا ثير واضااااح علااااى نداء المااااامليم. يمكاااام للنتااااائ  نم ت ااااوم مفياااادة لمااااديري المااااوارد البشاااارية، و اااانا  القاااارار 
 ، فضه عم المؤسسا  الحكومية واأل اديمية.لسياسا  الموارد البشرية

 (Ben Asscili, 2009) دارسة .3
 نرساع ف  ال بية، القرارا  اتخار عملية تحسيم ف  المملوما  ت نولوجيا مساهمة تقييع للى الدراسة هرا هدف 

  هساج تحليال الباحاث اساتخدع ولقاد ال بيار، الضاغل تحا  بالممال تتساع بيئاا  فا  تممال التا  ال اوارئ 
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 وممااد   ا رتبااط، وممامال المتوسا ا ، مقارناة مثال المتبماة، ارح ااء وساائل علاى اعتماادا المرضاى،
 .الفرضيا  مم للتحقق ا نحدار

 ننلاا كماا األرسااع، لادخوه القباوه رارارا  فا  القديماة المرضاى مملوماا  اجماةر م :الدراساة نتاائ  لار ظن ولقد
 المحلية، القديمة المرضى مملوما  جمة ومرا بحثلا، يمكم الت  ةالمت رر  القبوه عمليا  مم بالتقليل ساهم 
المملوماا   مكوناا  ونم الخارجياة، القديماة المرضاى مملوماا  مام ن بار بشاكل القباوه عملياا  فا  تسااهع
 مام المملوما  المجتمع، مم المملوما  ،السابقة القبوه مملوما  حوه تمحور  القبوه، عمليا  ف  المؤثرة
 .السابقة الخارجية الممليا  مملوما   وير،الت عمليا 

 Agarwal (2009 )دراسة  .4
 نداء ماع وترافقلاا تقيادها وعادع اردارياة، والحاوافز األداء تمويال حادود ليضااح عام البحاث للاى الدراسة هدف 
 مام بمزياد األداء تحدياد نم علاى األداء، تحدياد فا  ا ختياار وحرياة األداء تحدياد فا  التقياد وعادع نفضال،
 نفقاا  نسابة مماده ونم المتمياز، األداء ماع تتفاق لدارياا مفضالة حاوافز اتفارياة بواس ة يكوم  اردارية الحوافز
 :يل  ما النتائ  نهع مم وكام المتميز، األداء توضح بالضرورة لي  الحوافز

 ا نفقا يحمال التباادل  الاري بالتمويال مقارنة مميزة تماردية ترتيبا  تشمل األداء تمويل حدود نم 
 األجل.  ويل مال  لتوظيف والحاجة األداء، نسا  على الحوافز

 نفضل. نداء عنه ينت  اردارية الحوافز ظل ف  األداء تمويل نم 
 لجيدا لذداء ال حيح ارداري  المقيا  هو بالضرورة لي  الحوافز على النفقا  ممده نم. 

 Supattra Boonmak (2007) دراسة .5
 الدراساة نعاد  وراد ،ارداري  الممال كفااءة علاى المملوماا  ونظاع اردارياة ا المملوما نظاع نثار بمناوام وها 
 األعماهاستراتيجية  وعلى ،الشركة لدارة كفاءة على المملوما  وت نولوجيا اردارية المملوما  نظع نثر لقيا 
 مختلفاة  مؤسساا مام تنفيري مدير  170  آراء  ستق اءا ستبانة  نسلوم على الدراسة اعتمد  ورد ،فيلا
 المتمدد وا نحدار وا رتباط الو ف  ارح اء منلا ندوا  عدة ا ستبانة ف  الباحث استخدع ورد ،تايهند ف 

 .المستق اة المملوما  لتقييع
 فاعلية مم تزيد المملوما  وت نولوجيا اردارية المملوما  نظع نم نهملا ،نتائ  عدة للى الدراسة تو ل  ورد

 كلماا ن ثر المملوما  على ا عتماد امك كلما وننه ،فيلا ا ستراتيج  الممل وتحسم ،دائلان وكفاءة ،المنظمة
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 وت نولوجياا اردارياة المملوماا  نظاع علاى ا عتمااد زاد كلماا ونناه ،المملوماا  ت نولوجياا للاى الحاجاة زاد 
 كفااءة نحاو المؤسساة ف  ليمالمام ثقافة تحسن  وكلما فماليتلا، وزاد  ،المنظمة كفاءة زاد  كلما المملوما 

 .وفماليته األداء
  Chang & King (2005) دراسة .6
 وظيفية . تقييع ب ارة  المملوما  نظع نداء كفاءة ريا  بمنوام وه 
 والمخرجاا  المادخه  نماارج علاى با عتمااد المملوماا  نظاع نداء لقياا   نماورجنداة  الدراساة  اور  وراد

 .المؤسسا  نداء وتحسيم الوظيفية الممليا  كفاءة لدعع المستخدمة المملوما  نظع لوظائف
 النظااع، كفاءة وه  للتقييع واتجاها  مخرجا  ثهث على تحتوي  البحث هرا ف  المقترحة األداة نو والنمورج
 .الخدمة وكفاءة المملوما ، وفاعلية
 الماامليم، نداء علاى نثارا وكارلك الاخ ....الساريمة واساتجابته ،اساتخدامه سالولة فا  المتمثلاة النظااع كفااءة

 نداء علاى نثرهاا وكارلك والقيماة وا ساتمماه الت اميع فا  المملوماا  جاودة فا  المتمثلاة المملوماا  وفاعلياة
 فا  اساتخدامه وحتاى النظااع ت اوير مم بداية تمتد الت  األنش ة جميع ف  المتمثلة الخدمة وكفاءة ،المامليم
 .وا ستشارة الدعع
 تع مختلفة، مؤسسة 149 ف  للنظاع مستخدع 346 على ت بيقه تع فاعليته مم والت  د لللمم النمورج ورتاحة
 للرا المامليم على وزع استبانا   باستخداع (www.hoovers.com) المورع مم عشوائية ب ريقة اختيارها
 على ا يجاب  راوت ثي النمورج فاعلية مم الت  د وتع حدة على اتجاا كل الثهثة ا تجاها  هرا لقيا  النظاع
 .فيلا الممليا  كفاءة وتحسيم المنظما  فاعلية
  Euripides & Loakim (2005) دراسة .7
 للى الدراسة وهدف  ،اليونام ف  المنظما  نداء على اردارية المملوما  نظع ف  ا ستثمار نثر بمنوام وه 

 وراد ،اليوناام فا  ال اناعية ظماا المن نداء علاى اردارياة المملوماا  نظاع فا  ا ساتثمار نثار علاى التمارف
نتاجياة ،المبيما  عائد وه  المنظما  نداء على للد لة مقايي  ثهثة الدراسة استخدم   والمائاد ،الماامليم واه

  .مال  كمقيا   األ وه على
 فا  الباحاث اعتماد وراد ،الثهثاة المقاايي  علاى المملوماا  لانظع ايجاب  ت ثير هناك نم الدراسة افترض  ورد
 فا  ال اناعا  اتحااد ماع بالتمااوم  ال اناعية المنظماا  علاى ا ستق اائية ا ساتبانة نسالوم علاى اساتهدر 
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 مقاايي  علاى لمملوماا  لانظع كبيارليجااب   تا ثير هنااك نم نهملاا نتاائ  للاى الدراساة تو ال  وراد ،اليوناام
 .نرل كام األ وه على المائد على ت ثيرها ونم .المامليم ونداء ،ارنتاج
 المملوماا  ننظماة وعوامال المملوماا  ننظماة فا  ا ساتثمار بايم ت امال هنااك نم للاى الدراساة ل ا خ كماا

 هارا ونم ،األخارى  الموامال مام وايارا ،التادريم وحجاع ،المملوماا  ننظماة ماوظف  عادد فا  المتمثلاة اردارياة
 .فيلا المامليم لنتاج وكفاءة ،المؤسسة ف  ارنتاج حجع زيادة اتجاا ف  يدعع الت امل
  Schilleweall & Ahearne (2001) دراسة .8
 هرا وعمل  األمريكية، المتحدة الو يا  ف  البيع رجاه نداء كفاءة على المملوما  ت نولوجيا نثر بمنوام وه 

 راعادة للاى للتو ال والمهحظاا  الو اف  المقاابه  نظااع ماع الخاارج  البحاث ندبياا  ت امال علاى الدراسة
 فحاص تاع وراد ،البياع رجااه عمال وكفااءة المملوماا  ت نولوجياا بايم المهراة يوضاح  مقتارح نماورج   البة

 فا  الميادان  البحاث وبواسا ة البياع رجااه مام المديد على بت بيقه فاعليته وفحص ،للدراسة المقترح النمورج
 فا  مثلاةالم البياع رجااه عمال كفااءة علاى المملوماا  ت نولوجياا ت ثير ليدر  النمورج  مع ورد ،المجاه هرا

 .الخ..... ارنتاج ممده البيع، ملارا 
 البياع عاروض مثال فيلاا متنوعاة بياناا  م اادر علاى وبا عتمااد واحادة مؤسساة علاى النماورج  باق وراد

 .بيع رجل 187 م الخا ة المؤسسة وتقارير المدراء ونبحاث
لاى البياع رجااه ءندا كفااءة علاى المملوماا  لت نولوجياا ايجااب  نثار هنااك نم للاى التو ال تاع وراد  فاعلياة واه

 .المهرة هرا يوضح الري المقترح النمورج

 على الدراسات السابقة: التعقيب .3.4
اردارياة  المملوماا  لانظع بالنسابة ايجابياة وتوجلاا  متزاياد اهتمااع هنااك نم الساابقة الدراساا  مام يتضاح

 وايار الحكومياة المؤسساا  مام يشامل المدياد بال المؤسساا  مام واحاد ناو  علاى يقت ر   وهرا ،المحوسبة
  بيماة واخاتهف فيلاا، نجريا  التا  البيئاا  اخاتهف الساابقة الدراساا  اساتمراض مام تبايموراد  .حكومياةال

 .تناولته الت  المتغيرا  وتنو  عليلا،  بق  الت  المنظما  نشاط
 ،الشخ اية المقابلاةو  ا ساتبانة :منلاا البياناا  لجماع ندوا  عادة اساتخدم  الساابقة الدراساا ونجد نيضاا نم 

 .األولية البيانا  لجمع ا ستبانة على الباحث ف  هرا الرسالة اعتمد ورد
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 تسااؤ   لإلجاباة علاى ارح اائية، األسااليم اساتخداع ف  السابقة الدراسا  مع الحالية الدراسة اشترك ورد 
 المركزياة النزعاة ومقاايي المئوياة  والنسام الت اراري، التوزياع مثال الفرضايا ، نفا  نو ورثباا  الدراساة،
 .األحادي وتحليل التبايم واختبار ف  بيرسوم  ارتباط ممامل وكرلك والتشت ،

 المنظماة رساالة تحقياق فا  الارئي  ودورهاا اردارياة المملوماا  نظاع نهمياة عام الدراساا  تلاك كشاف  وراد
 البيئاة للاا وتاوفر  ،المنظماة رةلدا مام الم لاوم الادعع للاا وتاوفر ساليمتا، اساتخداماً  استخدم  ما لرا واايتلا
 .للت بيق المناسبة

 نهمية وعلى األداء، على ال بير ونثرها المملوما  نظع نهمية ف  السابقة الدراسا  مع الدراسة هرا اتفق  ورد
 .المملوما  ألنظمة الت نولوج  البمد

  2009دراساة  المماري، و  2005) السامودي،  دراساة عادا الساابقة الدراساا  جمياع عام الدارساة هارا وتمتااز
 نبمادا بكافة المحوسبة اردارية المملوما  نظع ف  المتمثل المستقل المتغير هما لمتغيريم وتحليلا تركيزها ف 
 ولاي  نخارى، جلاة مام نبماادا بكافاة الماامليم نداء فا  المتمثال التابع المتغير على نيضا وتركيزها ،جلة مم

 .ركرها السالف السابقة الدراسا  ف  رنينا كما نخر دوم  عامل على تركيزها
 متغيراتلا مجموعة مم ف   2009ودراسة  الممري،  2005) السمودي،  دراسة مع الدراسة هرا وتشترك كما

 تمتباراازة والتا  الت بيقياة فا  علاى ال لياة الجاممياة للملاوع  ابت بيقلا الدراساة هارا تميز مع والمستقلة، التابمة
 لا وننظمتلا.نعمال كافة ف  ونساس  حيوي  عامل المحوسم ا المملوم نظاعمؤسسة تمتمد 

ممورااا  ت بيااق نظااع دور  تتحاادث عاام نوه دراسااة محليااة وتتميااز هاارا الدراسااة عاام بااار  الدراسااا  فاا  ننلااا
وهو ما لع تت ر  له ني مام الدراساا  الساابقة التا  تحادث  حسم علع الباحث المملوما  اردارية المحوسبة 

 اردارية. عم نظع المملوما 
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 مقدمة .4.1
يتناااااوه هاااارا الف اااال و اااافًا لماااانل  الدراسااااة، ونفااااراد مجتمااااع الدراسااااة وعينتلااااا، وكاااارلك نداة الدراسااااة 

دها، و درلا وثباتلا، كما يتضمم هرا الف ل و فا لإلجاراءا  التا  رااع بلاا الباحاث المستخدمة و ر  لعدا
 ف  تقنيم ندوا  الدراسة وت بيقلا، ونخيرا الممالجا  ارح ائية الت  اعتمد الباحث عليلا ف  تحليل الدراسة.

 منهجية الدراسة  .4.2
 بالموضو  تتملق نتائ  للى النلاية ف  ي لل خ اها، الباحث يتتبع الت  ال ريقة ب نه البحث منل  اعتبار يمكم

 لجاراء بكيفية يمنى الري الملع ننه للى لضافة البحث، مشكلة لحل المستخدع المنظع األسلوم وهو الدراسة، محل

لمانل  ا مام اجال تحقياق نهاداف الدراساة رااع الباحاث باساتخداع ، و 2001.  عبيادا  وآخاروم، الملمية البحوث
 على والوروف لتفسيرها البحث موضو  المشكلة عم والحقائق البيانا  توفير للى يلدف الريو الو ف  التحليل  

 وال احف كال تام المختلفاة للوثاائق الرجاو  خاهه مام ياتع التحليلا  الو اف  المانل  نم وحياث د  تلاا،

: 2000، ااااألالبحاث.   نهاداف للاى للو اوه تحليللاا بلادف  ادرلا يثبا  التا  الماواد مام وايرهاا والمجاه 
واعتماد   واأل ااديمييم،، ورد تع استخداع منل  المسح الشامل على موظفيم ال لياة الجاممياة ارداريايم  2ص

 على نوعييم نساسييم مم البيانا : الدراسة
 :البيانات األولية .1

لدراسااة بماض مفااردا  البحااث وح اار وتجميااع   ورلاك بالبحااث فاا  الجاناام الميادان  بتوزيااع اسااتبيانا
 SPSS (Statisticalلهزماة فا  موضاو  البحاث، ومام ثاع تفريغلاا وتحليللاا باساتخداع برناام  المملوماا  ا

Package for Social Science)  ارح اائ  واساتخداع ا ختباارا  ارح اائية المناسابة بلادف الو اوه
 لد    را  ريمة ومؤشرا  تدعع موضو  الدراسة.

 البيانات الثانوية: .2

ريا  والمنشورا  الخا ة نو المتملقة بالموضو  ريد الدراساة، والتا  تتملاق وتم  مراجمة ال تم والدو 
والمدياد ماام المراجاع وجااد  ،الااوظيف  داءارتحسايم ب وعهرتلااا بانظع المملوماا  ارداريااة المحوسابة

لتماارف لالباحااث للم ااادر الثانويااة فاا  الدراسااة،  ورااد لجاا تساالع فاا  لثااراء الدراسااة بشااكل علماا ،  الباحااث ننلااا
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األس  وال ر  الملمية السليمة ف  كتابة الدراسا ، وكرلك نخار ت اور عااع عام آخار المساتجدا  التا   على
 حدث  وتحدث ف  مجاه الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة:  .4.3
 يدرسلا الت  الظاهرة مفردا  جميع ب نه الدراسة عمجتم  109: ص 2001م  وآخرو  عبيدا  يمرف

 ة.ساار الد مشاكلة موضاو  يكوناوم  الاريم األشاياء نو األفاراد جمياع هاو الدراساة مجتماع فاإم وبارلك الباحاث،
يت وم مجتمع الدراسة مم جميع الماوظفيم األ ااديمييم وارداريايم فا  ال لياة الجاممياة للملاوع الت بيقياة، وراد و 

ولجمع البيانا  تع استخداع نسلوم الح ر الشامل ورد تع    موظف وموظفة.258بل  حجع مجتمع الدراسة  
رد   ، وبمد تفحص ا ستبياناة  استبان243على جميع نفراد مجتمع الدراسة، وتع استرداد    توزيع ا ستبيانا
  اساااتبانا  نظااارا لمااادع تحقاااق الشاااروط الم لوباااة لإلجاباااة علاااى ا ساااتبيام، وبااارلك يكاااوم عااادد 7تاااع اساااتبماد  

 .  استبانة236الخاضمة للدراسة    ا ستبيانا

 ن خصائص وسمات عينة الدراسة كما يلي:والجداول التالية تبي
ماام  %20.8"، و ركاارماام مجتمااع الدراسااة جنساالع "  % 79.2  نم 4.1يباايم جاادوه ررااع  الجــنس:  .1

 "  ننثىمجتمع الدراسة جنسلع " 
 (4.1جدول رقم )

 الجن  توزيع عينة الدراسة حسم متغير
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 79.2 187 ركر

 20.8 49 ننثى

 100.0 236 جمو الم

نم نسابة مشااركة الاركور فا  ساو  الممال تفاو  نسابة مشااركة ارنااث، ويماود  لوحظ مم خاهه الجادوه نعاها
رلااك للمجتمااع بثقافتااه وعاداتااه وتقالياادا الاادور األ باار فاا  هاارا النتيجااة حيااث اتاحااة الفر ااة للرجاااه فاا  سااو  

 ربة المنزه.الممل واتجاا نسبة كبيرة مم النساء للى البقاء ف  دور 
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 30مام مجتماع الدراساة كانا  نعماارهع نرال مام  %26.3  نم 4.2رراع   جادوهيبايم الفئة العمرية:  .2
مام  %21.6سانة، و 40للى ارل مام  30مم مجتمع الدراسة تراوح  نعمارهع بيم  %52.1سنة، و

 .سنة ف  ثر 40مجتمع الدراسة بلغ  نعمارهع 
 (4.2جدول رقم )

 الفئة الممرية تغيرتوزيع عينة الدراسة حسم م
 النسبة المئوية العدد العمر
 26.3 62 سنة 30نرل مم 

 52.1 123 سنة 40نرل مم  -30

 21.6 51 سنة ف  ثر 40

 100.0 236 المجمو 

  ساانة ورااد 40نراال ماام   ى  الاا30لااوحظ ماام خااهه الجاادوه نعااها نم الفئااة الممريااة الغالبااة هاا  ماام  
دراسااة وتتميااز هاارا الفئااة الممريااة بالتجربااة والملااارة ارداريااة واأل اديميااة   ماام عينااة ال52.1بلغاا  مااا نساابته  

 والخبرة المكتسبة، وكرلك تتميز هرا الفئة بحيوية ونشاط الشبام والنزو  الى ال ر  اربداعية ف  الممل.

"، دبلااوعماام مجتمااع الدراسااة مااؤهللع الملماا  " % 18.6  نم 4.3يباايم جاادوه ررااع  العلمــي:  المؤهــل .3
مااام مجتماااع الدراساااة ماااؤهللع  %31.4" وبكاااالوريو مااام مجتماااع الدراساااة ماااؤهللع الملمااا  " %50.0و

 " دراسا  علياالملم  "

 (4.3جدول رقم )
 المؤهل الملم  توزيع عينة الدراسة حسم متغير

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي
 18.6 44 دبلوع

 50.0 118 بكالوريو 

 31.4 74 دراسا  عليا

 100.0 236  المجمو 

 



74 
 

 ماا بماد شالادة الثانوياة الماماة   الشالادا  حملاة مام  ارداريايم واأل ااديمييم  ال لياة ماوظف كال  نم ونهحاظ
 الملمياة الماؤهه  روي  مام عاامليم للاى تحتااجالتملايع  خادما  تقاديع فا  تممال كلياة فا وهارا شا ء  بيما  

 وهرا يبيم .فنية نو لداريةنو  ن اديمية كان  سواء الممل  بيمة وعم الوظيف  المورع عم النظر بغض المالية
 ياده علاى الملما  وهارا التح ايل روي  مام الماامليم يكاوم  نم علاى الجاممياة للملاوع الت بيقياة ال لياة حارص
 .الت نولوج  وارداري  والت وير التنمية موا بة على ورادريم علميا مؤهليم عامليم اختيار على حر لع
مم مجتماع الدراساة بلغا  سانوا  الخبارة لاديلع "  % 13.5  نم4.4دوه ررع  يبيم جسنوات الخدمة:  .4

 8للاى نرال مام 4مم مجتمع الدراسة بلغا  سانوا  الخبارة لاديلع " مام  %40.3سنوا "، و 4نرل مم 
 سنوا  ف  ثر ". 8مم مجتمع الدراسة بلغ  سنوا  الخبرة لديلع "  %46.2سنوا  "، و

 (4.4جدول رقم )
 سنوا  الخدمة اسة حسم متغيرتوزيع عينة الدر 

 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة
 13.5 32 سنوا  4نرل مم 

 40.3 95 سنوا  8للى ارل مم  4مم 

 46.2 109 سنوا  ف  ثر 8

 100.0 236 المجمو 

ماام عينااة الدراسااة هااع ماام ن ااحام ساانوا  الخدمااة  %86ماام خااهه الجاادوه نعااها نجااد نم مااا يربااوا علااى 
ساانوا  خدمااة ممااا يشااير الااى تميااز هاارا الفئااة فاا  نداء  4وال ويلااة فاا  المماال ني بمااا يزيااد علااى  المتوساا ة

األعماه المنا ة بلع، وكرلك ضرورة التجديد والت وير ف  نلية نداء األعماه بما يتوافق ويتناسم مع الت ور 
ماااة والقاااوانيم الماملاااة فااا  الحا ااال علاااى مااادار السااانوا  التااا  ا تسااابوا فيلاااا الخبااارة والممرفاااة ال بيااارة باألنظ

 المؤسسة.   

ماام مجتمااع الدراسااة يمملااوم كمااوظفيم ن اااديمييم،  %35.2  نم4.5يباايم جاادوه ررااع  نــوع الوظيفــة:  .5
مااام مجتماااع الدراساااة يمملاااوم  %13.1مااام مجتماااع الدراساااة يمملاااوم كماااوظفيم لداريااايم، و % 51.7و

 كموظفيم ن اديمييم ويشغلوم من م لداري.
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 (4.5جدول رقم )
 وزيع عينة الدراسة حسم متغير نو  الوظيفةت

 النسبة المئوية العدد نوع الوظيفة
 35.2 83 ن اديم 

 51.7 122 لداري 

 13.1 31 ن اديم / لداري 

 100.0 236 المجمو 

مم عينة الدراسة هع مم ن حام الخبرا  ال ويلة فا   %62مم خهه الجدوه نعها نجد نم ما يربوا على 
ساانوا  خباارة ممااا يشااير الااى تميااز هاارا الفئااة فاا  نداء األعماااه المنا ااة بلااع،  10زيااد علااى المماال ني بمااا ي

وكرلك ضرورة التجديد والت وير ف  نلية نداء األعماه بماا يتوافاق ويتناسام ماع الت اور الحا ال علاى مادار 
 السنوا  الت  ا تسبوا فيلا الخبرة.   

 الدراسة: ةأدا .4.4
راع الباحث بإعداد ف  مجاه الدراسة بشكل عاع، الدراسا  السابقة بمد ا  ه  على األ ر النظرية و 

ال ليااة ال ليااا  المتوساا ة   األداء الااوظيف  فاا تحساايم فاا   نظااع المملومااا  ارداريااة المحوساابة دوراسااتبانة 
 -  والت  ت ون  مم رسميم نساسييم: 1ملحق   ، نمورجاً  الجاممية للملوع الت بيقية

ى البيانا  الشخ ية للمفحو يم والمتمثلة ف   الجن ، الفئة الممرية، والمؤهل ويشتمل عل: القس  األول
 الملم ، وسنوا  الخدمة، نو  الوظيفة .

   مجا   ه :3  فقرة موزعة على  56ويشمل مجا   الدراسة والمكونة مم   :القس  الثاني
 :فقارة موزعاة 22وم مام  ، ويت االمحوسام المملوماا  نظااع وتشاغيل لدارة مساتلزما  المحـور األول  

   فقرة.7، 5، 5، 5  ابماد كل بمد اشتمل على الترتيم  4على  

 :نهااع الممورااا  المااؤثرة علااى ت بيااق نظااع المملومااا  ارداريااة المحوساابة فاا  ال ليااة  المحــور الثــاني
تيم   ابماد كل بمد اشتمل على التر 4  فقرة موزعة على  24الجاممية للملوع الت بيقية، ويت وم مم  

 .  فقرة5، 7، 6، 6 

 :فقرا .10األداء الوظيف ، ويت وم مم   المحور الثالث   
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 (4.6جدول )
 توزيع الفقرا  على مجا   ا ستبيام

 –رليلااة  –متوسا ة  –كبيارة  –كبياارة جاداً خماسا   ليكار  الوفقااًا لتادرج  انةا ساتجابة علاى ا ساتب وتاع
وللت  اد   ، وجمياع الفقارا  ليجابياة الت احيح.1-2 –3 –4 –5وت حح على التوال  بالادرجا    ، رليلة جداً 

بانة ألهااداف الدراسااة راااع الباحااث باا جراء ال ااد  والثبااا  لهسااتبانة، وفااق الخ ااوا  ماام ماادى م ابقااة ا ساات
 األتية:

 صد  االستبانة من وجهة نظر المحكمين: (1
 ال ااد  البنااائ  ، تااع عااارض ا سااتبانة بمااد لعاادادها ب اااورتلا  ا ساااتبانةبلاادف التحقااق ماام  ااد  

مرفااق  مجاااه اردارة وت نولوجيااا المملومااا األوليااة علااى مجموعااة ماام األساااترة الجاااممييم المتخ  اايم فاا  
 ، ورلك بلدف لبداء الرني ف :األوهنسماء المحكميم ف  الملحق 

 .مدى وضوح الفقرا  و يااتلا 
 . ال يااة اللغوية للفقرا 
 .مدى انتماء كل فقرة للى المجاه الري تنتم  لليه ومهئمتلا 
 المقترحا  ضوء ف  وتمديل حرف مم زعيل ما بإجراء وراع المحكميم يراء الباحث استجام ورد

 الثان . الملحق انظر- النلائية  ورته ف  ا ستبيام خرج وبرلك المقدمة،
 لالستبانة: صـد  االتسا  الداخلي (2

 وتع حسام  د  ا تسا  الداخل  ل ل محور على حدة:  

 أرقام الفقرات عدد االبعاد المحاور

 22 4 المحوسم المملوما  نظاع وتشغيل لدارة مستلزما 

 24 4 ة المحوسبةالممورا  المؤثرة على ت بيق نظع المملوما  ارداري

 10 - األداء الوظيف 

 56 المجموع
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ياث تاع حساام ، حالمحوسام المملوماا  نظااع وتشاغيل لدارة مساتلزما  اد  ا تساا  الاداخل  لااااا   ن
 ااد  ا تسااا  الااداخل  ل اال فقاارة ماام فقاارا   سااتبانة مااع درجااة محورهااا، وكاال فقاارة ماام فقاارا  
 المحور مع البمد الري تنتم  لليه، وكل بمد مع المحور الري ينتم  لليه، وفق الخ وا  التالية:

 نظـام وتشـغيل إدارة مسـتلزماتلمحـور حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكليـة  -1

كال فقارة درجاة تع حسام  د  ا تساا  الاداخل  بإيجااد ممامال ا رتبااط بايم  :المحوسب المعلومات
  :4.7كما يتضح مم الجدوه   له، والدرجة ال لية محورمم فقرا  ال

 (4.7) جدول
 المحوسم ما المملو  نظاع وتشغيل لدارة مستلزما لمحور درجة كل فقرة والدرجة ال لية  بيم ا رتباط ممامل

 المحوسب المعلومات نظام وتشغيل إدارة مستلزمات 
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.01 0.43 تتوافق نجلزة الحاسوم المتوفرة مع مت لبا  الممل. 1

 0.01 0.46 تتهءع ننظمة الحاسوم مع المساحا  الهزمة لضروريا  الممل. 2

خراج البيانا   3  0.01 0.44 المتواجدة مع ضروريا  الممل.تتناسم وسائل لدخاه واه

 0.01 0.73 تنجز الشبكة المتوفرة الممل الم لوم بسرعة كافية. 4

 0.01 0.66 تسلل تقنيا  ا ت اه الحديثة المتواجدة لنجاز الممل الم لوم. 5

 0.01 0.59 تستخدع برمجيا  تتهءع مع نظاع الممل ف  ال لية. 6

 0.01 0.70 بكة المستخدمة ف  الممل.تنسجع البرمجيا  مع الش 7

 0.01 0.70 تساعد البرام  والت بيقا  الحاسوبية المستخدمة ف  لنجاز الممل الم لوم. 8

 0.01 0.46 توجد التمليما  واررشادا  الضرورية ل يفية تشغيل البرام  المستخدمة. 9

 0.01 0.63 تتوفر حماية ونمام للبرام  المستخدمة تضمم سهمة البيانا . 10

 0.01 0.66 يتع التوا ل مع المسئوليم عم نظاع المملوما  بشكل مباشر. 11

12 
يستجيم مركز الحاسوم ف  ال لية للتساؤ   والمشكه  ف  النظاع والشبكة ف  الور  

 المحدد.
0.81 0.01 

13 
ءة يقوع مركز الحاسوم ف  ال لية بإنجاز كافة الملاع والخدما  الم لوبة منه بكفا

 عالية.
0.81 0.01 

 0.01 0.68 يتماوم الماملوم ف  مركز الحاسوم ف  ت ميع وت وير النظاع بملارة كافية. 14
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 0.01 0.68 يمتبر مستخدمو نظاع المملوما  المحوسم مؤهليم للممل على النظاع. 15

 0.01 0.51 توفر اردارة المليا المملوما  ب ريقة سللة ومباشرة. 16

 0.01 0.79 دارة المليا ت وير واستخداع نظع المملوما  المحوسبة.تدعع ار 17

 0.01 0.68 تدفع اردارة المليا باتجاا ت بيق ا ستخداع لنظع المملوما  المحوسبة. 18

19 
تمتمد اردارة المليا البرام  التدريبية والمت لبا  الهزمة ل يفية استخداع نظع المملوما  

 المحوسبة.
0.71 0.01 

 0.01 0.60 يتع منارشة التمديه  الت  ي لبلا المستخدميم للنظاع. 20

 0.01 0.76 تحفز اردارة المليا على ت وير البرمجيا  وننظمة الممل. 21

 0.01 0.72 تقدع اردارة المليا موازنا  كافية ألنظمة المملوما . 22

 :( أن4.7من الجدول السابق ) يتضح
 .للمحورمع الدرجة ال لية ،  0.01  ارتبا ا  دالة لح ائيًا عند مستوى د لة  جميع فقرا  ا ستبانة حقق 

 محــورالــذي تنتمــي إليــه فــي  بعــدحســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل فقــرة ودرجــة ال -2
حساام مماامه  ا رتبااط بايم درجاة كال فقارة  تاعالمحوسـب:  المعلومـات نظـام وتشـغيل إدارة مستلزمات
 .بيم رلك  ي4.8والجداوه ررع   ابمادا،الري تنتم  لليه مم  بمدجة الودر  المحورمم فقرا  

 

 (4.8جدول )
 نظاع وتشغيل لدارة مستلزما  محورالري تنتم  لليه ف   بمدممامل ا رتباط بيم درجة كل فقرة ودرجة ال

 المحوسم المملوما 
 

 المحوسب المعلومات نظام وتشغيل إدارة مستلزمات
معامل 
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

 ( المستلزمات المادية1)
 0.01 0.81 تتوافق نجلزة الحاسوم المتوفرة مع مت لبا  الممل. 1

 0.01 0.82 تتهءع ننظمة الحاسوم مع المساحا  الهزمة لضروريا  الممل. 2

خراج البيانا  المتواجدة مع ضروريا  الممل. 3  0.01 0.73 تتناسم وسائل لدخاه واه

 0.01 0.80 لمتوفرة الممل الم لوم بسرعة كافية.تنجز الشبكة ا 4

 0.01 0.77 تسلل تقنيا  ا ت اه الحديثة المتواجدة لنجاز الممل الم لوم. 5
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 البرمجية مستلزمات( ال2) 
 0.01 0.69 تستخدع برمجيا  تتهءع مع نظاع الممل ف  ال لية. 1

 0.01 0.82 تنسجع البرمجيا  مع الشبكة المستخدمة ف  الممل. 2

 0.01 0.76 تساعد البرام  والت بيقا  الحاسوبية المستخدمة ف  لنجاز الممل الم لوم. 3

 0.01 0.49 توجد التمليما  واررشادا  الضرورية ل يفية تشغيل البرام  المستخدمة.  4

 0.01 0.67 تتوفر حماية ونمام للبرام  المستخدمة تضمم سهمة البيانا . 5

 البشرية المستلزمات( 3) 
 0.01 0.80 يتع التوا ل مع المسئوليم عم نظاع المملوما  بشكل مباشر. 1

2 
يستجيم مركز الحاسوم ف  ال لية للتساؤ   والمشكه  ف  النظاع والشبكة ف  

 الور  المحدد.
0.78 0.01 

3 
يقوع مركز الحاسوم ف  ال لية بإنجاز كافة الملاع والخدما  الم لوبة منه بكفاءة 

 ية.عال
0.91 0.01 

 0.01 0.85 يتماوم الماملوم ف  مركز الحاسوم ف  ت ميع وت وير النظاع بملارة كافية. 4

 0.01 0.75 يمتبر مستخدمو نظاع المملوما  المحوسم مؤهليم للممل على النظاع. 5

 التنظيمية المستلزمات( 4)
 0.01 0.63 توفر اردارة المليا المملوما  ب ريقة سللة ومباشرة. 1

 0.01 0.86 تدعع اردارة المليا ت وير واستخداع نظع المملوما  المحوسبة. 2

 0.01 0.79 تدفع اردارة المليا باتجاا ت بيق ا ستخداع لنظع المملوما  المحوسبة. 3

4 
تمتمد اردارة المليا البرام  التدريبية والمت لبا  الهزمة ل يفية استخداع نظع المملوما  

 .المحوسبة
0.78 0.01 

 0.01 0.72 يتع منارشة التمديه  الت  ي لبلا المستخدميم للنظاع. 5

 0.01 0.76 تحفز اردارة المليا على ت وير البرمجيا  وننظمة الممل. 6

 0.01 0.81 تقدع اردارة المليا موازنا  كافية ألنظمة المملوما . 7

 :( أن4.8من الجدول السابق ) يتضح
ماع الدرجاة ال لياة ،  0.01ستبانة حقق  ارتبا ا  دالاة لح اائيًا عناد مساتوى د لاة  جميع فقرا  ا  

 .للبمد
 : للمحورمع الدرجة الكلية  بعدمعامل االرتباط بين كل  -3
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وها  كماا  للمحاور ماع الدرجاة ال لياة المحاور ابماادمام  بمادلقاد رااع الباحاث بحساام ممامال ا رتبااط بايم كال 
  .4.9 يوضحلا الجدوه ررع 

 (4.9جدول )
 محورلل مع الدرجة ال لية المحور ابمادمم  بمدممامل ا رتباط بيم كل يوضح 

 مستوى الد لة ممامل ا رتباط عدد الفقرا  المجا   ع

 0.01دالة عند  0.67 5 المستلزما  المادية 1

 0.01دالة عند  0.87 5 المستلزما  البرمجية 2

 0.01ند دالة ع 0.89 5 المستلزما  البشرية 3

 0.01دالة عند  0.89 7 المستلزما  التنظيمية 4

للمحور مرتب ة ارتبا ًا رو د لة لح ائية مع الدرجة ال لية  ا بماد  نم جميع 4.9يتضح مم الجدوه  
 .0.01عند مستوى د لة 

، الممورااا  المااؤثرة علااى ت بيااق نظااع المملومااا  ارداريااة المحوساابة ااد  ا تسااا  الااداخل  لاااااا   م
 ساتبانة مااع درجاة محورهاا، وكاال احياث تاع حسااام  اد  ا تساا  الااداخل  ل ال فقارة ماام فقارا  

فقرة مم فقرا  المحاور ماع البماد الاري تنتما  للياه، وكال بماد ماع المحاور الاري ينتما  للياه، وفاق 
 الخ وا  التالية:

ثرة علـى تطبيـق المعوقـات المـؤ لمحـور حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجـة الكليـة  -1
تاع حساام  اد  ا تساا  الاداخل  بإيجااد ممامال ا رتبااط بايم  :نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة

  :4.10كما يتضح مم الجدوه   له، والدرجة ال لية محوركل فقرة مم فقرا  الدرجة 
 (4.10) جدول

ة على ت بيق نظع المملوما  الممورا  المؤثر لمحور درجة كل فقرة والدرجة ال لية  بيم ا رتباط ممامل
 اردارية المحوسبة

 المعوقات المؤثرة على تطبيق نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة م.
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.01 0.46 تنفرد اردارة المليا ف  اتخار القرار دوم الرجو  للمخت يم.  .1
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 0.01 0.45   اردارية بشكل مت امل.عدع وجود رؤية مستقبلية لت بيق وت وير نظع المملوما  .2

 0.01 0.60 رلة الوع  ب همية ت بيق نظع المملوما  اردارية المحوسبة بشكل مت امل.  .3

 0.01 0.67 فتور التنسيق بيم الوحدا  اردارية ف  ال لية.  .4

 0.01 0.43 الليا ل التنظيمية الحالية تتوافق مع ت بيقا  نظع المملوما  اردارية المحوسبة.  .5

رلة الحوافز  المادية والممنوية   ستخداع وت وير ت بيقا  نظع المملوما  اردارية   .6
 المحوسبة.

0.65 0.01 

 0.01 0.56  موبة مسايرة التقنية المملوماتية نتيجة سرعة التغير فيلا.  .7

 0.01 0.72 ا فتقار للى رواعد بيانا  دريقة.  .8

 0.01 0.70 ا فتقار للى رواعد بيانا  مت املة.  .9

 0.01 0.65 التبا ؤ ف  ال يانة والمتابمة لذجلزة.  .10

 0.01 0.68 ضمف برام  الحماية للبيانا  والمملوما  ب رساع ال لية.  .11

 0.01 0.62 رلة ا هتماع بالمتابمة والت وير للبرمجيا  الم بقة.  .12

 0.01 0.59 رلق بمض موظف  ال لية مم التغيير.  .13

ية بقدرتلا على استخداع ت بيقا  نظع المملوما  اردارية انخفاض ثقة موظف  ال ل  .14
 المحوسبة.

0.84 0.01 

 0.01 0.67 فتور الدافمية عند موظف  ال لية للتغيير.  .15

 0.01 0.65 الخوف مم زيادة الملاع واألعباء اردارية على الموظف.  .16

 0.01 0.49 ضمف استخداع اللغة ارنجليزية لدى بمض موظف  ال لية.  .17

 0.01 0.61 خوف بمض موظف  ال لية مم المساءلة ف  حاه تم ل نحد األجلزة.ت  .18

خشية بمض موظف  ال لية مم فقدام مرا زهع الوظيفية نتيجة عدع القدرة على موا بة   .19
 الت ور المملومات .

0.57 0.01 

ارتفا  نسمار بمض األجلزة والممدا  الخا ة بت بيق نظع المملوما  اردارية   .20
 . المحوسبة

0.45 0.01 

 0.01 0.41 تزايد نسمار البرمجيا  الهزمة لت بيق نظع المملوما  اردارية المحوسبة.  .21

رلة كفاية الموازنة المخ  ة لت ميع وت وير برام  وت بيقا  نظع المملوما    .22
 اردارية المحوسبة.

0.57 0.01 

 0.01 0.58 سبة بشكل مت امل.نقص ارمكانيا  المالية لت بيق نظع المملوما  اردارية المحو   .23
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 0.01 0.44 ارتفا  ت اليف الت وير وال يانة.  .24

 :( أن4.10من الجدول السابق ) يتضح
 .للمحورمع الدرجة ال لية ،  0.01جميع فقرا  ا ستبانة حقق  ارتبا ا  دالة لح ائيًا عند مستوى د لة  

 مسـتلزمات محـورذي تنتمـي إليـه فـي الـ بعـدحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة ال -2
حسام ممامه  ا رتباط بيم درجة كل فقرة مم فقرا   تع: المحوسب المعلومات نظام وتشغيل إدارة

 .بيم رلك  ي4.11والجداوه ررع   ابمادا،الري تنتم  لليه مم  بمدودرجة ال المحور
 (4.11جدول )

 المحوسم المملوما  نظاع وتشغيل لدارة ممورا  محورتنتم  لليه ف  الري  بمدممامل ا رتباط بيم درجة كل فقرة ودرجة ال
 

 المعوقات المؤثرة على تطبيق نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ( المعوقات االدارية1)
 0.01 0.77 تنفرد اردارة المليا ف  اتخار القرار دوم الرجو  للمخت يم. 1

 0.01 0.70 رؤية مستقبلية لت بيق وت وير نظع المملوما  اردارية بشكل مت امل. عدع وجود 2

 0.01 0.83 رلة الوع  ب همية ت بيق نظع المملوما  اردارية المحوسبة بشكل مت امل. 3

 0.01 0.82 فتور التنسيق بيم الوحدا  اردارية ف  ال لية. 4

 0.01 0.64 يقا  نظع المملوما  اردارية المحوسبة.الليا ل التنظيمية الحالية تتوافق مع ت ب 5

6 
رلة الحوافز  المادية والممنوية   ستخداع وت وير ت بيقا  نظع المملوما  اردارية 

 المحوسبة.
0.65 0.01 

 المعوقات التقنية( 2) 
 0.01 0.67  موبة مسايرة التقنية المملوماتية نتيجة سرعة التغير فيلا. 1

 0.01 0.78 لى رواعد بيانا  دريقة.ا فتقار ل 2

 0.01 0.75 ا فتقار للى رواعد بيانا  مت املة. 3

 0.01 0.72 التبا ؤ ف  ال يانة والمتابمة لذجلزة. 4

 0.01 0.82 ضمف برام  الحماية للبيانا  والمملوما  ب رساع ال لية. 5

 0.01 0.74 رلة ا هتماع بالمتابمة والت وير للبرمجيا  الم بقة. 6

 المعوقات البشرية( 3) 
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 0.01 0.72 رلق بمض موظف  ال لية مم التغيير. 1

2 
انخفاض ثقة موظف  ال لية بقدرتلا على استخداع ت بيقا  نظع المملوما  اردارية 

 المحوسبة.
0.84 0.01 

 0.01 0.82 فتور الدافمية عند موظف  ال لية للتغيير. 3

 0.01 0.72 باء اردارية على الموظف.الخوف مم زيادة الملاع واألع 4

 0.01 0.67 ضمف استخداع اللغة ارنجليزية لدى بمض موظف  ال لية. 5

 0.01 0.73 تخوف بمض موظف  ال لية مم المساءلة ف  حاه تم ل نحد األجلزة. 6

7 
خشية بمض موظف  ال لية مم فقدام مرا زهع الوظيفية نتيجة عدع القدرة على موا بة 

 المملومات . الت ور
0.70 0.01 

 ( المعوقات المالية4)

1 
ارتفا  نسمار بمض األجلزة والممدا  الخا ة بت بيق نظع المملوما  اردارية 

 المحوسبة. 
0.83 0.01 

 0.01 0.84 تزايد نسمار البرمجيا  الهزمة لت بيق نظع المملوما  اردارية المحوسبة. 2

3 
ميع وت وير برام  وت بيقا  نظع المملوما  اردارية رلة كفاية الموازنة المخ  ة لت 

 المحوسبة.
0.91 0.01 

 0.01 0.85 نقص ارمكانيا  المالية لت بيق نظع المملوما  اردارية المحوسبة بشكل مت امل. 4

 0.01 0.83 ارتفا  ت اليف الت وير وال يانة. 5

 :( أن4.11من الجدول السابق ) يتضح
 .للبمدمع الدرجة ال لية ،  0.01نة حقق  ارتبا ا  دالة لح ائيًا عند مستوى د لة  جميع فقرا  ا ستبا  

 : للمحورمع الدرجة الكلية  بعدمعامل االرتباط بين كل 
وها  كماا  للمحاور ماع الدرجاة ال لياة المحاور ابماادمام  بمادلقاد رااع الباحاث بحساام ممامال ا رتبااط بايم كال 

  .4.12 يوضحلا الجدوه ررع 
 (4.12) جدول

 للمحور مع الدرجة ال لية المحور ابمادمم  بمدممامل ا رتباط بيم كل يوضح 

 مستوى الد لة ممامل ا رتباط عدد الفقرا  المجا   ع

 0.01دالة عند  0.74 6 الممورا  ا دارية 1
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 0.01دالة عند  0.88 6 الممورا  التقنية 2

 0.01دالة عند  0.85 7 الممورا  البشرية 3

 0.01دالة عند  0.57 5 الممورا  المالية 4

للمحور مرتب ة ارتبا ًا رو د لة لح ائية مع الدرجة ال لية  ا بماد  نم جميع 4.12يتضح مم الجدوه  
 .0.01عند مستوى د لة 

، حيث تم حسـاب صـد  االتسـا  الـداخلي لكـل فقـرة األداء الوظيفيصد  االتسا  الداخلي لــــ  (ت
 نة مع درجة محورها، وفق الخطوات التالية:من فقرات الستبا

تااع حسااام  :االداء الوظيــفلمحــور حســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل فقــرة والدرجــة الكليــة  -1
 والدرجاة ال لياة محاوركال فقارة مام فقارا  الدرجاة  د  ا تسا  الداخل  بإيجاد ممامل ا رتبااط بايم 

  :4.13كما يتضح مم الجدوه   له،
 (4.13) جدول

 األداء الوظيف لمحور درجة كل فقرة والدرجة ال لية  بيم ا رتباط ممامل

 ا داء الوظيف  م.
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.01 0.72 .نشمر ب م ندائ  لملاع الوظيفة ف  تحسم 1

 0.01 0.69 .ننجز ملام  الوظيفية ف  التوري  الم لوم 2

 0.01 0.69 .الم لوبةنروع بإنجاز عمل  ضمم ضوابل الجودة  3

 0.01 0.73 .نت يف على لنجاز الممل ف  الحا   ال ارئة 4

 0.01 0.78 .نتمرف على احتياجا  الجملور و ر  حل مشا للع 5

 0.01 0.73 .نعمل على كشف المشكه  الت  تميق سير الممل ونردع للا الحلوه 6

يجابية 7  0.01 0.73 .نتوا ل مع زمهئ  ف  الممل بكفاءة واه

 0.01 0.71 .نست يع الح وه على المملوما  الهزمة للتخ يل الجيد ربل التنفير 8

 0.01 0.72 . نتماوم مع زمهئ  ف  الممل على تحمل المسئولية اردارية والفنية 9

 0.01 0.69 .نناف  زمهئ  ف  القياع بملام  على ن مل وجه 10

 .للمحورمع الدرجة ال لية ،  0.01لح ائيًا عند مستوى د لة   جميع فقرا  ا ستبانة حقق  ارتبا ا  دالة
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، وننلا تف  ب اراض الدراسة، تتمتع بدرجة عالية مم ال د نداة الدراسة  نم :ويستنتج مما سبق
بمد  د  ا تسا  الداخل ، وبرلك  وم تغييربمد التحكيع دللا  وليةبرلك ت وم رد حافظ  على ال ورة األو 

 ال ورة النلائية لهستبانة.نفسلا ت بح ه  

 تع الت  د ب ريقتيم لثبا : ثبات استبانة تحديد االحتياجات:ثانيا : 

 طريقة التجزئة النصفية:الطريقة األولى:    
ا سااتبانة وفقاارا  ا سااتبانة ككاال، ورااد بلغاا  كمااا يوضااحلا  حاااورتااع حسااام مماماال الثبااا  لفقاارا  م

  :4.14الجدوه 
 (4.14جدول )

 حاورهالهستبانة وم التجزئة الن فيةثبا  ب ريقة ممامل ممامه  ال
  الثباتمعامل   العدد المحاور

 0.88 22 المحوسم المملوما  نظاع وتشغيل لدارة مستلزما 

 0.83 24 الممورا  المؤثرة على ت بيق نظع المملوما  اردارية المحوسبة

 0.74 10 األداء الوظيف 

 

 ، وهاا  راايع 0.74، 0.83، 0.88علااى الترتياام   ا  للمحاااور الثهثااةالثباارااد تراوحاا  ريمااة مماماال و 
 مقبولة علميًا، األمر الري يدلل على درجة جيدة مم الثبا  تف  بمت لبا  ت بيق ا ستبانة على نفراد المينة. 

 :الطريقة الثانية: الفا كرونباخ     
نة ككاال، ورااد بلغاا  كمااا يوضااحلا ا سااتبانة وفقاارا  ا سااتبا حاااورتااع حسااام مماماال الثبااا  لفقاارا  م

  :4.15الجدوه 
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 (4.15جدول )
 ممامه  الثبا  ب ريقة ممامل نلفا كرونباخ لهستبانة ومحاورها

  الثباتمعامل   العدد المحاور
 0.93 22 المحوسم المملوما  نظاع وتشغيل لدارة مستلزما 

 0.92 24 حوسبةالممورا  المؤثرة على ت بيق نظع المملوما  اردارية الم

 0.89 10 األداء الوظيف 

 

 ، وهاا  راايع 0.89، 0.92، 0.93علااى الترتياام   الثبااا  للمحاااور الثهثااةرااد تراوحاا  ريمااة مماماال و 
 مقبولة علميًا، األمر الري يدلل على درجة جيدة مم الثبا  تف  بمت لبا  ت بيق ا ستبانة على نفراد المينة. 

برلك ت وم رد و ، وننلا تف  ب اراض الدراسة، تتمتع بدرجة عالية مم الثبا اسة ويستنت  مما سبق نم نداة الدر 
 ، وت بح ه  نفسلا ال ورة النلائية لهستبانة. وم تغييردللا  وليةحافظ  على ال ورة األ

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة: .4.5
 Statisticalتماعياة  ا جاساتخدع الباحاث فا  التحليال ارح اائ  برناام  الحزماة ارح اائية للملاوع 

Package for Social Sciences – SPSS). :ورد تع استخداع األدوا  ارح ائية التالية 

 . ةممامل ارتباط بيرسوم ريجاد  د  ا تسا  الداخل  لهستبان -1
 .ا ستبانةاخ للت  د مم ثبا  نبوممامل نلفا كرو  التجزئة الن فية،ممامل  -2
الماامليم ارداريايم واأل ااديمييم ساتجابا  للاى ا  المميارياة للتمارف المتوس ا  الحسابية وا نحرافاا -3

 .على فقرا  ا ستبانة بال لية
لمتوس ا  عباارا  التاوافر ريجااد الفارو  را  الد لاة ارح اائية بايم المماد    (T.test)اختبار  -4

 .الدراسةالمامة لدرجة التوافر ومتغيرا  
عبارا  التوافر ريجاد الفرو  را   لمتوس ا  One way ANOVAاختبار تحليل التبايم األحادي  -5

 LSDالدراسة، وتع استخداع اختبارالد لة ارح ائية بيم الممد   المامة لدرجة التوافر تبمًا لمتغيرا  
 .لل شف عم الفرو  
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 :مقدمة .5.1
ضااوء  لنتااائ  الدراسااة التاا  تو اال لليلااا الباحااث ومنارشااتلا وتفساايرها فاا  عرضااًا مف ااهً  الف االيتناااوه هاارا 

فا   نظاع المملوماا  اردارياة المحوسابة دور علاىمشكلة الدراسة وتسااؤ تلا، والتا  كاام اللادف منلاا التمارف 
تخداع حيااث تاع اساا ،نمورجاًا  ال لياة الجامميااة للملاوع الت بيقيااةال لياا  المتوساا ة   األداء الاوظيف  فاا تحسايم 

النتاائ  التا  كشاف  عنلاا الدراساة  عارض راد تاعو  ،  فا  ممالجاة بياناا  الدراساةSPSSالبرنام  ارح اائ   
 الدراسة واختبار فروضلا.ومنارشة هرا النتائ  مم خهه ارجابة عم نسئلة 

 ومناقشتها:تحليل بيانات الدراسة  .5.2
 النتائج التي تتعلق بالسؤال األول ومناقشتها .1
المحوسم، وكرلك  نظاع المملوما  وتشغيل ردارة الرئيسية بماد ن ثر ت ثرًا بالمستلزما  وبدراسة ني ا 

تع بيام ريمة المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  ل ل فقرة مم الفقرا  ف  كل مجاه فقراتلا، 
 على حدة كما يل :

 على ما يلي:  ينص والذيالسؤال األول: تحليل بيانات 
فــي تحســين األداء  المحوســب نظــام المعلومــات وتشــغيل إلدارة الرئيســية المســتلزمات دورا " مــ

 ؟"الوظيفي في الكليات المتوسطة )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نموذجا(
تح ال علاى نعلاى درجاة مام وجلاة نظار نفاراد  ونيلاا ا بماادكال ولإلجابة عم هرا السؤاه راع الباحث بدراسة 

ث تاااع ليجااااد ريماااة المتوسااال الحسااااب  وا نحاااراف المميااااري والاااوزم النساااب  للمساااتلزما  الرئيساااة الميناااة، حيااا
  .5.1وابمادها، كما يوضحلا الجدوه  

 (5.1جدول )
 الرئيسية المستلزما  ريمة الوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  والترتيم لفقرا  المحور "

 المحوسم "  نظاع المملوما  وتشغيل ردارة

 االبعاد م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 81.93 0.56 4.10 المستلزما  المادية -1
 3 80.61 0.52 4.03 المستلزما  البرمجية -2
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 2 80.64 0.59 4.03 المستلزما  البشرية -3
 4 79.16 0.50 3.96 المستلزما  التنظيمية. -4

 *** 80.46 0.44 4.02 يةالدرجة الكل

  ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
  وبلا  الاوزم النساب  للارا المحاور %4.02متوسل درجة ا ستجابة لادى عيناة الدراساة علاى ا ساتبانة بلغا   

ورد تع عرض ا بماد كما  ، %81.93-%79.16  ف  حيم تراوح  نسم فقرا  المجاه ما بيم  80.46% 
 يل :

 اديةالمستلزما  الم 

 المستلزما  البشرية 

 المستلزما  البرمجية 

 المستلزما  التنظيمية. 

ويرجع الباحث رلك للى: اهتماع ال لية الجاممية بتوفير المستلزما  المادياة نو  با وه ونيضاا متابماة الت اورا  
م لوبة مم ربال المتهحقة للا، والحرص على توفير المتاد الهزع رنجاز الملاع ف  الور  الم لوم وبالدرة ال

 %80ونيضااا ممظاع فقارا  ا سااتبانة راد ح ال  علااى وزم نساب  يفااو  اردارة لماا يماود رلااك عليلاا بالفائادة. 
جميع المستلزما  الرئيسة ردارة وتشغيل نظاع المملوماا  اردارياة توفير بال لية الجاممية  رياع وهرا يدلل على

م كام هناك تبايم  فيف  ف  النتائ . المحوسبة بدوم استثناء واه
كمااا ونهحااظ باا م ريمااة ا نحااراف الممياااري رريبااة ماام ال اافر كلمااا كاناا  ريمااة التشاات  فاا  ارجابااا  بسااي ة 

 وهرا من ق .
وبدراسة كل بمد على حادة لبياام ني الفقارا  تح ال علاى نعلاى درجاة مام وجلاة نظار نفاراد الميناة، حياث تاع 

 والوزم النسب  ل ل بمد:ليجاد ريمة المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري 
تع ليجاد ريمة المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب ، ل ل فقارة مام  أوال : المستلزمات المادية:

  .5.2فقرا  البمد، كما يوضحلا الجدوه  
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 (5.2جدول )

 مستلزما  المادية" ريمة الوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  والترتيم لفقرا  البمد " ال

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 قيمة
T 

SIG الترتيب 

1- 
تتوافق نجلزة الحاسوم المتوفرة مع 

 مت لبا  الممل.
4.11 .80 82.20 21.41 0.000 3 

2- 
تتهءع ننظمة الحاسوم مع المساحا  

 الهزمة لضروريا  الممل.
4.10 .72 81.95 223.5  0.000 4 

3- 
خراج البيانا   تتناسم وسائل لدخاه واه

 المتواجدة مع ضروريا  الممل.
4.11 .71 82.20 23.95 0.000 2 

4- 
تنجز الشبكة المتوفرة الممل الم لوم 

 بسرعة كافية.
4.00 .80 80.08 19.25 0.000 5 

5- 
تسلل تقنيا  ا ت اه الحديثة المتواجدة 

 نجاز الممل الم لوم.ر
4.16 .72 83.22 24.77 0.000 1 

 *** *** *** 81.93 0.56 4.10 الدرجة الكلية

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
  وبلااا  الاااوزم النساااب  للااارا البماااد 4.10متوسااال درجاااة ا ساااتجابة لااادى عيناااة الدراساااة علاااى ا ساااتبانة بلغااا   

يااث اتضااح ماام خااهه ح  ،%83.22-%80.08  فا  حاايم تراوحاا  نساام فقاارا  المجاااه ماا باايم  81.93% 
 درجاة عام زاد راد الفقارة للارا ا ساتجابة درجاة متوسال نم علاى ياده ممااب م جميع الفقرا  دالة،  sigو Tريمة 

 تع عرض الفقرا  كما يل : ورد الفقرا  هرا على المينة نفراد ربل مم موافقة هناك نم يمن  وهرا 3 وه  الحياد

 جاز الممل الم لوم.تسلل تقنيا  ا ت اه الحديثة المتواجدة لن 
 .خراج البيانا  المتواجدة مع ضروريا  الممل  تتناسم وسائل لدخاه واه
 .تتوافق نجلزة الحاسوم المتوفرة مع مت لبا  الممل 
 .تتهءع ننظمة الحاسوم مع المساحا  الهزمة لضروريا  الممل 
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 .تنجز الشبكة المتوفرة الممل الم لوم بسرعة كافية 
نجاااز رنم الفقاارة التاا  ن اا  علااى " تساالل تقنيااا  ا ت اااه الحديثااة المتواجاادة  ويتضااح ماام الماارض السااابق

تاوافر عادة   ، ويرجع الباحاث رلاك للاى:83.22الممل الم لوم "، ح ل  على الترتيم األوه، بوزم نسب   
ل  ر  للتوا ل  تلفوم، بريد لليكترون ، موارع توا ل، ...  بدوم بره مجلود وبادوم ر اع مساافا  مماا يقلا

 مم الزمم الم لوم رنجاز الممل بدوم اررهه مم جودة ودرة الممل الم لوبة.
بينما كان  الفقرة الت  ن   على " تنجز الشبكة المتوفرة الممل الم لوم بسرعة كافية " ف  المرتبة األخيرة، 

ماام خااهه الشاابكة كميااة البيانااا  ال بياارة التاا  يااتع تااداوللا   ، ويرجااع الباحااث رلااك للااى:80.08بااوزم نسااب   
ونيضا عدد المستخدميم  موظفيم و لبة  للشبكة ف  نف  الور  يمكنلا مم لنجاز الممال ول ام تجاد السارعة 
لي  دائما كما يجم نم ت وم وخ و ا ف  نورا  بدايا  الف وه وفترا  التسجيل حيث ننناا نجاد اساتجابة 

 الشبكة سيئة جدًا وب يئة جدًا.
 نحراف الممياري رريبة مم ال فر وكلما كان  ريمة التشت  ف  ارجابا  بسي ة.ونيضا نجد هنا ب م ريمة ا 

تع ليجاد ريمة المتوسال الحسااب  وا نحاراف المميااري والاوزم النساب ، ل ال فقارة  ثانيا : المستلزمات البرمجية:
  .5.3مم فقرا  البمد، كما يوضحلا الجدوه  

 (5.3جدول )
 الممياري والوزم النسب  والترتيم لفقرا  البمد " المستلزما  البرمجية" ريمة الوسل الحساب  وا نحراف 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 قيمة
T 

SIG الترتيب 

تستخدع برمجيا  تتهءع مع نظاع الممل  -1
 ف  ال لية.

4.16 .67 83.14 26.56 0.000 2 

لمستخدمة تنسجع البرمجيا  مع الشبكة ا -2
 ف  الممل.

4.00 .65 80.08 23.77 0.000 3 

تساعد البرام  والت بيقا  الحاسوبية  -3
 المستخدمة ف  لنجاز الممل الم لوم.

4.18 .70 83.64 25.94 0.000 1 

توجد التمليما  واررشادا  الضرورية  -4
 ل يفية تشغيل البرام  المستخدمة. 

3.82 .91 76.44 13.81 0.000 5 
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توفر حماية ونمام للبرام  المستخدمة ت -5
 تضمم سهمة البيانا .

3.99 .86 79.75 17.68 0.000 4 

 *** *** *** 80.61 0.52 4.03 الدرجة الكلية

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
  وبلااا  الاااوزم النساااب  للااارا البماااد 4.03متوسااال درجاااة ا ساااتجابة لااادى عيناااة الدراساااة علاااى ا ساااتبانة بلغااا   

حياث اتضاح مام خااهه   ،%83.64-%76.44  فا  حايم تراوحا  نسام فقارا  المجاااه ماا بايم  80.61% 
 درجاة عام زاد راد الفقارة للارا ا ساتجابة درجاة متوسال نم علاى ياده ممااب م جميع الفقرا  دالة،  sigو Tريمة 

عارض الفقارا  كماا  وراد تاع الفقارا ، هارا علاى الميناة نفاراد ربال مام موافقاة هنااك نم يمنا  وهارا 3 وها  الحيااد
 يل :

 .تساعد البرام  والت بيقا  الحاسوبية المستخدمة ف  لنجاز الممل الم لوم 
 .تستخدع برمجيا  تتهءع مع نظاع الممل ف  ال لية 
 .تنسجع البرمجيا  مع الشبكة المستخدمة ف  الممل 
 . تتوفر حماية ونمام للبرام  المستخدمة تضمم سهمة البيانا 
   واررشادا  الضرورية ل يفية تشغيل البرام  المستخدمة.توجد التمليما 

ويتضح مم المرض السابق نم الفقرة الت  ن   على " تساعد البرام  والت بيقاا  الحاساوبية المساتخدمة فا  
نناه   ، ويرجاع الباحاث رلاك للاى:83.64لنجاز الممل الم لوم "، ح ل  على الترتيم األوه، باوزم نساب   

ننااه يوجااد رسااع مخ ااص  مركااز الحاسااوم  مساائوه عاام التجلياازا  الماديااة والبرمجيااة نتيجااة  بيميااة حيااث 
وتجليااز الماماال البشااري للتماماال مااع النظاااع لح ااوه علااى الت اماال فاا  المهرااة بياانلع، فيقااوع مركااز الحاسااوم 

لبرمجاة باختيار وتجليز البرام  الهزمة بالتماوم مع الموظف المختص سواء كان  البرام  تحتاج للشاراء نو ل
 مم خهه المركز. 

بينما كان  الفقرة الت  ن   على " توجد التمليما  واررشاادا  الضارورية ل يفياة تشاغيل البارام  المساتخدمة 
ميااال الموظاااف   تشااااف البااارام    ، ويرجاااع الباحاااث رلاااك للاااى:76.44" فااا  المرتباااة األخيااارة، باااوزم نساااب   

ا  الواردة ضامم البرناام  نو نناه يحبار ساؤاه نحاد الماوظفيم روي ومحتوياتلا بنفسه و  يميل للى رراءة التمليم
 الخبرة ف  خبايا البرنام  نو ا ت اه على مبرمج  الريم راموا ببرمجة النظاع.
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وهنااا نيضااا نهحااظ باا م ريمااة ا نحااراف الممياااري رريبااة ماام ال اافر وكلمااا كاناا  ريمااة التشاات  فاا  ارجابااا  
 بسي ة.

تاع ليجااد ريماة المتوسال الحسااب  وا نحاراف المميااري والاوزم النساب ، ل ال فقارة  ية:ثالثا : المستلزمات البشـر 
  .5.4مم فقرا  البمد، كما يوضحلا الجدوه  

 (5.4جدول )
 ريمة الوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  والترتيم لفقرا  البمد " المستلزما  البشرية" 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

حراف االن
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 قيمة
T 

SIG الترتيب 

يتع التوا ل مع المسئوليم عم نظاع  -1
 المملوما  بشكل مباشر.

4.03 .74 80.51 21.36 0.000 3 

يستجيم مركز الحاسوم ف  ال لية للتساؤ    -2
والمشكه  ف  النظاع والشبكة ف  الور  

 المحدد.
3.97 .85 79.49 17.72 0.000 5 

يقوع مركز الحاسوم ف  ال لية بإنجاز كافة  -3
 الملاع والخدما  الم لوبة منه بكفاءة عالية.

4.08 .83 81.69 20.05 0.000 1 

يتماوم الماملوم ف  مركز الحاسوم ف   -4
 ت ميع وت وير النظاع بملارة كافية.

4.01 .84 80.25 18.57 0.000 4 

يمتبر مستخدمو نظاع المملوما  المحوسم  -5
 ؤهليم للممل على النظاع.م

4.06 .79 81.27 20.59 0.000 2 

 *** *** *** 80.64 0.59 4.03 الدرجة الكلية

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
  وبلااا  الاااوزم النساااب  للااارا البماااد 4.03متوسااال درجاااة ا ساااتجابة لااادى عيناااة الدراساااة علاااى ا ساااتبانة بلغااا   

حيااث اتضااح ماام خااهه   ،%81.69-%79.49جاااه ماا باايم    فا  حاايم تراوحاا  نساام فقاارا  الم80.64% 
 درجاة عام زاد راد الفقارة للارا ا ساتجابة درجاة متوسال نم علاى ياده ممااب م جميع الفقرا  دالة،  sigو Tريمة 

وراد تاع عارض الفقارا  كماا  الفقارا ، هارا علاى الميناة نفاراد ربال مام موافقاة هنااك نم يمنا  وهارا 3 وها  الحيااد
 يل :
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  الحاسوم ف  ال لية بإنجاز كافة الملاع والخدما  الم لوبة منه بكفاءة عالية.يقوع مركز 
 .يمتبر مستخدمو نظاع المملوما  المحوسم مؤهليم للممل على النظاع 
 .يتع التوا ل مع المسئوليم عم نظاع المملوما  بشكل مباشر 
 ة.يتماوم الماملوم ف  مركز الحاسوم ف  ت ميع وت وير النظاع بملارة كافي 
   يسااتجيم مركااز الحاسااوم فاا  ال ليااة للتساااؤ   والمشااكه  فاا  النظاااع والشاابكة فاا  الورااا

 المحدد.
ويتضح مم المرض السابق نم الفقرة الت  ن ا  علاى " يقاوع مركاز الحاساوم فا  ال لياة بإنجااز كافاة الملااع 

ويرجاع الباحاث  ، 81.69والخدما  الم لوبة منه بكفاءة عالياة"، ح ال  علاى الترتيام األوه، باوزم نساب   
للى حرص اردارة على توفير كافة المستلزما   المادية، البرمجية، البشارية والتنظيمياة  مماا يجملاه  رلك للى:

 جاهزا ألداء نعماله بكفاءة عالية
بينمااا كاناا  الفقاارة التاا  ن اا  علااى " يسااتجيم مركااز الحاسااوم فاا  ال ليااة للتساااؤ   والمشااكه  فاا  النظاااع 

وهارا ناات   ويرجاع الباحاث رلاك للاى: ، 79.49الور  المحدد." ف  المرتبة األخيرة، بوزم نساب   والشبكة ف  
عااام ضاااغل الممااال الشاااديد علاااى مركاااز الحاساااوم لتمااادد الملااااع المنو اااة باااه  ماااا بااايم ملااااع برمجياااة، تقنياااة 

خدماة  واه هح،  وثباا  عادد الماوظفيم الماامليم باه ونيضاًا عادع فارز موظاف نو ن ثار ليكاوم متخ اص فا 
المااوظفيم التاا  توجااد لااديلع مشااا ل والمماال علااى حللااا سااواء ماام خااهه اللاااتف نو لرساااه موظااف مخااتص 

 ب بيمة المشكلة الموجودة لدى الموظف.
وهنااا نيضااا نهحااظ باا م ريمااة ا نحااراف الممياااري رريبااة ماام ال اافر وكلمااا كاناا  ريمااة التشاات  فاا  ارجابااا  

 بسي ة.
تع ليجاد ريمة المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري والاوزم النساب ، ل ال فقارة  :رابعا : المستلزمات التنظيمية

  .5.5مم فقرا  البمد، كما يوضحلا الجدوه  
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 (5.5جدول )
 ريمة الوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  والترتيم لفقرا  البمد " المستلزما  التنظيمية" 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 قيمة
T 

SIG الترتيب 

توفر اردارة المليا المملوما  ب ريقة سللة  -1
 ومباشرة.

3.86 .69 77.20 19.28 0.000 6 

تدعع اردارة المليا ت وير واستخداع نظع  -2
 المملوما  المحوسبة.

4.06 .68 81.27 24.09 0.000 2 

ت بيق ا ستخداع  تدفع اردارة المليا باتجاا -3
 لنظع المملوما  المحوسبة.

4.13 .72 82.63 24.22 0.000 1 

تمتمد اردارة المليا البرام  التدريبية  -4
والمت لبا  الهزمة ل يفية استخداع نظع 

 المملوما  المحوسبة.
3.92 .83 78.47 17.06 0.000 4 

يتع منارشة التمديه  الت  ي لبلا  -5
 المستخدميم للنظاع.

3.86 .78 77.20 16.86 0.000 5 

تحفز اردارة المليا على ت وير البرمجيا   -6
 وننظمة الممل.

4.03 .79 80.51 19.86 0.000 3 

تقدع اردارة المليا موازنا  كافية ألنظمة  -7
 المملوما .

3.84 .75 76.86 17.34 0.000 7 

 *** *** *** 79.16 0.50 3.96 الدرجة الكلية

 ما يلي:السابق جدول من ال يتضح
  وبلااا  الاااوزم النساااب  للااارا البماااد 3.96متوسااال درجاااة ا ساااتجابة لااادى عيناااة الدراساااة علاااى ا ساااتبانة بلغااا   

حيااث اتضااح ماام خااهه   ،%82.63-%76.86  فا  حاايم تراوحاا  نساام فقاارا  المجاااه ماا باايم  79.16% 
 درجاة عام زاد راد الفقارة للارا  ساتجابةا درجاة متوسال نم علاى ياده ممااب م جميع الفقرا  دالة،  sigو Tريمة 

تاع عارض الفقارا  كماا  وراد الفقارا ، هارا علاى الميناة نفاراد ربال مام موافقاة هنااك نم يمنا  وهارا 3 وها  الحيااد
 يل :
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 تدفع اردارة المليا باتجاا ت بيق ا ستخداع لنظع المملوما  المحوسبة 
 لمحوسبةتدعع اردارة المليا ت وير واستخداع نظع المملوما  ا 
 .تحفز اردارة المليا على ت وير البرمجيا  وننظمة الممل 
   تمتماااد اردارة الملياااا البااارام  التدريبياااة والمت لباااا  الهزماااة ل يفياااة اساااتخداع نظاااع المملوماااا

 المحوسبة.
 .يتع منارشة التمديه  الت  ي لبلا المستخدميم للنظاع 
 اشرة.توفر اردارة المليا المملوما  ب ريقة سللة ومب 
 . تقدع اردارة المليا موازنا  كافية ألنظمة المملوما 

تاادفع اردارة المليااا باتجاااا ت بيااق ا سااتخداع لاانظع ويتضااح ماام الماارض السااابق نم الفقاارة التاا  ن اا  علااى " 
 اللاى: وهارويرجاع الباحاث رلاك  ، 82.63"، ح ل  على الترتيم األوه، باوزم نساب    المملوما  المحوسبة

ه عمللاا علاى تاوفير كافاة المساتلزما  الخا اة بت بياق نظاع المملوماا  اردارياة لماا فياه مام واضح مام خاه
م االحة لااإلدارة ماام خااهه توفيرهااا المملومااا  الهزمااة للااا  تخارهااا القاارارا  المناساابة بناااء علااى النتااائ  التاا  

 ة لياة ويممال علاى اساتمراريتخرج مم خهه األنظمة المحوسبة ف  األورا  المناسبة، مما يمود بالنفع علاى ال
 الممل الناجح فيلا.

" فااا  المرتباااة  تقااادع اردارة الملياااا موازناااا  كافياااة ألنظماااة المملوماااا  بينماااا كانااا  الفقااارة التااا  ن ااا  علاااى "
وهرا ناات  عام عادع وجاود الادعع ال ااف  لل لياة مام  ويرجع الباحث رلك للى: ، 76.86األخيرة، بوزم نسب   

رى واعتمادها على رسوع ال لبة ف  تغ ية كافة الم اريف الخا اة بلاا مام رواتام الحكومة وني م ادر نخ
 لموظفيلا ومستلزما  التشغيل نيضا.

وهنااا نيضااا نهحااظ باا م ريمااة ا نحااراف الممياااري رريبااة ماام ال اافر وكلمااا كاناا  ريمااة التشاات  فاا  ارجابااا  
 بسي ة.

 نصت على: والتي بمشكلة البحثالمرتبطة  األساسية األولى الفرضية
لانظع المملوماا   الرئيساية المساتلزما  بايم(  ≤ 0.05عناد مساتوى د لاة   لح اائية د لاة رو يوجاد دور"

 " ال ليا  المتوس ة  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية نمورجًا  ف  األداء الوظيف تحسيم و اردارية المحوسبة 
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  5.6اط ساابيرمام لل شااف عاام المهرااة، والجاادوه  وللتحقااق ماام  ااحة هاارا الفرضااية تااع اسااتخداع مماماال ارتباا
 يوضح رلك.

 (5.6جدول )
ال لية  ف  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  الرئيسة المستلزما ممامل ا رتباط بيم 

 الجاممية

 المحور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ال لية  ف  األداء الوظيف سبة و لنظع المملوما  اردارية المحو  الرئيسية المستلزما 
 الجاممية

0.59 0.01 

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
ال لية  ف  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  الرئيسية المستلزما ريمة ممامل ا رتباط بيم 

 نلما. ، وهرا يدلل على روة المهرة بي0.01  عند مستوى د لة  0.59بلغ    الجاممية
 الت  األبماد الفرعية مع مجمو  تتوافق ننه بحث من قية، نتيجة ه  النتيجة هرا ويرجع الباحث رلك للى: نم

 المجاه حيث يوجد اتجاا ليجاب  مم جلة الموظفيم بالنسبة للمستلزما  الرئيسة بشكل عاع. ت وم 
لنظم المعلومات االدارية المحوسبة  وبدراسة الفرضيات المنبثقة عن كل بعد من ابعاد المستلزمات الرئيسية

 :األداء الوظيفيعلى حدة مع 
ة عنــد إحصــائي داللــة ذو يوجــد دوروالتــي نصــت علــى: "  الفرضــية المرتبطــة بالمســتلزمات الماديــة -

تحسـين و لـنظم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة  المادية المستلزمات ( بين ≤ 0.05مستوى داللة )
 " المتوسطة )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نموذجا ( الكليات في األداء الوظيفي

  5.7وللتحقااق ماام  ااحة هاارا الفرضااية تااع اسااتخداع مماماال ارتباااط ساابيرمام لل شااف عاام المهرااة، والجاادوه  
 يوضح رلك.
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 (5.7جدول )
ال لية  ف  األداء الوظيف و المادية لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  المستلزما ممامل ا رتباط بيم 

 الجاممية

 المحور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ال لية  ف  األداء الوظيف لنظع المملوما  اردارية المحوسبة و  المادية المستلزما 
 الجاممية

0.55 0.01 

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
ال لية  ف  األداء الوظيف و وسبة لنظع المملوما  اردارية المح المادية المستلزما ريمة ممامل ا رتباط بيم 

  ، وهرا يدلل على روة المهرة بينلما.0.01  عند مستوى د لة  0.55بلغ    الجاممية
 يرجاع ولمال رلاك المادياة، المساتلزما  نحاو مرتفماة ايجابياة اتجاهاا  للمبحاوثيم نمويرجع الباحاث رلاك للاى 

المساتخدمة  الشابكة وسارعة حداثاة وكارلك ساتخداعا  وسالولة بالحداثاة تت اف الممادا  التا و  األجلازة لوجاود
 وبالتاال  المتساارعة الت نولوجياة الت اورا  موا باة ال لية الجاممية تقتض  ف  الممل  بيمة نم حيث ،بال لية
 ة.المحوسب اردارية المملوما  نظع المادية لتشغيل المستلزما  نحدث توافر
 للمساتلزما  المبحاوثيم تقاديرا  نم للاى تو ال  التا   2006دراساة  الماانع،  ماع تتماارض الدراساة وهارا

 تقاديرا  نم للاى تو ال    التا 2005 السامودي،  دراساة ماع دراساة ماع توافقا  وكرلك سيئة، كان  المادية
 .الضمام األردنية مؤسسة ف  جيدة كان  المادية للمستلزما  المبحوثيم

 :الفرعية األولى الفرضية نتيجة
 فا  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  المستلزما  المادية بيم ائيةلح  د لة رو يوجد دور

 بالحداثاة تت اف التا  المساتخدمة األجلازة نم للاى يرجاع رلاك ولمال متورماة، نتيجاة وهارا ال لياة الجاممياة
خاراج خااهلد وساائل وحداثاة وسارعتلا، الشابكة حداثاة وكارلك اساتخداملا، تملاع وسالولة ا ساتخداع وسالولة  واه

 ف  يساعدهع للا استخداملع فإم وبالتال  المامليم، ربل مم وتبنيلا ربوللا سرعة للى كله رلك ندى المملوما 
  .وفاعلية بكفاءة الوظيفية واجباتلع ت دية
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 المادياة للمساتلزما  كبيار نثار وجاود للاى تو ال  التا   2005، البشابشاة  دراساة ماع الدراساة هارا وتوافقا 
، ونيضاا توافقا  ماع دراساة  المماري، األردنياة الضامام مؤسساة فا  الاوظيف  األداء علاى لوماا المم لانظع

 فا  الاوظيف  األداء علاى المملوماا  لانظع المادياة للمساتلزما  كبيار نثار وجاود للاى تو ال    التا 2009
 شركة ا ت ا   الفلس ينية.

 

عنـد  إحصـائية داللـة ذات يوجـد دوروالتـي نصـت علـى: "  الفرضـية المرتبطـة بالمسـتلزمات البرمجيـة -
لنظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وتحسين  البرمجية المستلزمات ( بين ≤ 0.05مستوى داللة )
 " الكليات المتوسطة )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نموذجا ( في األداء الوظيفي

  5.8لل شااف عاام المهرااة، والجاادوه   وللتحقااق ماام  ااحة هاارا الفرضااية تااع اسااتخداع مماماال ارتباااط ساابيرمام
 يوضح رلك.

 (5.8جدول )
ال لية  ف  األداء الوظيف و البرمجية لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  المستلزما ممامل ا رتباط بيم 

 الجاممية

 المحور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ال لية  ف  اء الوظيف األدلنظع المملوما  اردارية المحوسبة و  البرمجية المستلزما 
 الجاممية

0.41 0.01 

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
ال لية  ف  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  البرمجية المستلزما ريمة ممامل ا رتباط بيم 

  ، وهرا يدلل على روة المهرة بينلما.0.01  عند مستوى د لة  0.41بلغ    الجاممية
 ال لياة هتمااع  البرمجياة، المساتلزما  نحاو مرتفماة ايجابياة اتجاهاا  للمبحاوثيم نمجاع الباحاث رلاك للاى وير 

 التاابع البرمجا  الفرياق ونيضاا للاى.الممال احتياجاا  وتلبا  النظااع وتجليازا  تتهءع الت  البرمجيا  باختيار
 واألنظماة البرمجياا  مام ال ثيار ت اميعب لقيااملع ف  المجااه، ورلاك واسمة وخبرة التجربة بممق يتميز لل لية
 مام النظااع ت اوم  مراحال جمياع فا  الدراة ومراعااة ال لياة، داخال اردارياة والمالياة الملااع بحوسابة تقاوع التا 
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 الحديثة المركزية األجلزة ونيضا توفر .للنظاع الراجمة والتغرية والت بيق والبرمجة وا ختبار والت ميع التحليل
 المحوسبة. واألنظمة تلك البرمجيا  ةباستضاف تقوع الت 

 :الفرعية الثانية الفرضية نتيجة
 األداء الاوظيف لانظع المملوماا  اردارياة المحوسابة و  البرمجية المستلزما  بيم لح ائية د لة رو يوجد دور

 ال لية الجاممية. ف 
 مم المستخدع احتياجا  بيةتل على تممل وحداثتلا، المستخدمة البرمجيا  ةممهء حيث متورمة، نتيجة وهرا

 انجااز فا  كبيار تا ثر للاا يكاوم  والتا  المناسام، بالورا  وتوفرهاا والشامولية، بالدراة تت اف التا  المملوماا 
 .الوظيف  األداء تحسيم وبالتال  والوظائف، الملاع

 زما للمساتل كبيار نثار وجاود للاى تو ال  التا   2005، ساب  نباو  دراساة ماع الدراساة هارا توافق هرا ورد 
 .الفلس ينية الجامما  ف  الوظيف  األداء على المملوما  لنظع البرمجية

 

عنـد  إحصـائية داللـة ذات يوجـد دوروالتـي نصـت علـى: "  الفرضـية المرتبطـة بالمسـتلزمات البشـرية -
تحسين و لنظم المعلومات اإلدارية المحوسبة  البشرية المستلزمات بين (  ≤ 0.05مستوى داللة )

 " الكليات المتوسطة )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نموذجا ( في يفياألداء الوظ
  5.9وللتحقااق ماام  ااحة هاارا الفرضااية تااع اسااتخداع مماماال ارتباااط ساابيرمام لل شااف عاام المهرااة، والجاادوه  

 يوضح رلك.
 (5.9جدول )

 ف  األداء الوظيف و  البشرية لنظع المملوما  اردارية المحوسبة المستلزما يوضح ممامل ا رتباط بيم 
 ال لية الجاممية

 المحور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ال لية  ف  األداء الوظيف لنظع المملوما  اردارية المحوسبة و  البشرية المستلزما 
 الجاممية

0.47 0.01 

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
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ال لياة  فا  األداء الاوظيف و ا  اردارياة المحوسابة لانظع المملوما البشارية المستلزما ريمة ممامل ا رتباط بيم 
  ، وهرا يدلل على روة المهرة بينلما.0.01  عند مستوى د لة  0.47بلغ    الجاممية

 يرجاع رلاك ولمال البشارية، المساتلزما  نحاو مرتفماة ايجابياة اتجاهاا  للمبحاوثيم نم ويرجع الباحث رلك للاى
 للاى وكارلك الانظع، للارا المساتخدميم وبايم بيانلع الجيادة والمهراة  المملوماا نظاع عام المسائوليم كفااءة للاى

دارتا النظااع  ايانة عملياة فا  تساتخدع التا  المالية التقنيا   عام شاكاوى الماوظفيم ماع التمامال ه حياث ياتعواه
 تلاك بجدولاة الفنا  الادعع فرياق ثاع يقاوع ومام بتمبئتلاا مام خاهه موراع ال لياة الموظفاوم  يقاوع  لباا   رياق
 السرعة. وجه على الملاع وتنفير األهمية حيث مم با ال ل

 

 :الثالثةالفرعية  الفرضية نتيجة
 ف  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  البشرية المستلزما  بيم لح ائية د لة رو يوجد دور

 .ال لية الجاممية
 للاى ندى المملوماا  نظااع عام المسائوه قساعال فا  الماامليم وكفااءة ملاارة نم الفرضاية هارا نتيجاة يفسار مما

 الجيدة المهرا  نم كما النظاع، عمل تورف للى تؤدي الت  المشا ل رلة وبالتال  النظاع، هرا عمل رفع كفاءة
 التا  المفاجئاة المشاا ل وحال ا ت ااه سارعة للاى ندى المملوماا  نظاع عام المسائوه القساع ف  المامليم مع
 .الممل كفاءة على تؤثر
 المساتلزما  بايم عهراة وجاود للاى تو ال  التا   2006الممشار وآخاروم،  دراساة  ماع الدراساة هرا افق تو 

 .األردن  الم رف  الق ا  ف  الوظيف  واألداء المملوما  لنظع البشرية
عنـد مسـتوى  إحصائية داللة ذات يوجد دوروالتي نصت على: "  الفرضية المرتبطة بالمستلزمات التنظيمية

األداء تحســين و  لــنظم المعلومــات اإلداريــة المحوســبة التنظيميــة المســتلزمات بــين (  ≤ 0.05داللــة )
 " الكليات المتوسطة )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نموذجا ( في الوظيفي

  5.10وللتحقق مم  حة هرا الفرضاية تاع اساتخداع ممامال ارتبااط سابيرمام لل شاف عام المهراة، والجادوه  
 يوضح رلك.
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 (5.10جدول )
ال لية  ف  األداء الوظيف و التنظيمية لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  المستلزما ممامل ا رتباط بيم 

 الجاممية

 المحور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ال لية  ف  األداء الوظيف لنظع المملوما  اردارية المحوسبة و  التنظيمية المستلزما 
 الجاممية

0.47 0.01 

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
ال لية  ف  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  التنظيمية المستلزما ريمة ممامل ا رتباط بيم 

  ، وهرا يدلل على روة المهرة بينلما.0.01  عند مستوى د لة  0.47بلغ    الجاممية
 يرجاع رلاك التنظيمية ولمل المستلزما  نحو مرتفمة ايجابية ها اتجا للمبحوثيم مويرجع الباحث رلك للى: ن

 وكارلك للاا، اللوجسات  الماال  الادعع تاوفير وبالتاال  المملوماا ، بانظع الملياا اردارة مام ال بيار ا هتمااع للاى
 .النظع هرا لت وير المهئمة القرارا  واتخار التشجيع

 :الرابعةالفرعية  الفرضية نتيجة
 األداء الاوظيف و  لنظع المملوما  اردارية المحوسابة التنظيمية المستلزما  بيم لح ائية لةد  رو يوجد دور

 .ال لية الجاممية ف 
 تاوفير سارعة فا  سااهع مماا المحوسابة المملوماا  بانظع الملياا اردارة اهتمااع للاى الفرضاية هارا نتيجاة وترجع

 اردارة تقديع نم كما .مستوى  كل عمل  بيمة مع ميتناس بما اردارية المستويا  بجميع المهئمة المملوما 
 كله وهرا وجه، ن مل على ب عماللع القياع على الموظفيم لمساعدة التدريبية البرام  وتوفير المال  الدعع المليا
 ف  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية. األداء الوظيف  تحسيم للى ندى
 المساتلزما  بايم عهرة وجود للى تو ل  الت   2004، ومكاوي  السالع  دراسة مع الدراسة هرا توافق  ورد

 .األردنية ال ناعية الشركا  ف  األداء الوظيف و  المملوما  لنظع التنظيمية
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 النتائج التي تتعلق بالسؤال الثاني ومناقشتها
سام، وكارلك فقراتلاا، المحو  نظااع المملوماا  وتشاغيل ردارة الرئيساةوبدراسة ني ا بماد ن ثار تا ثرًا بالمموراا  

تااع بيااام ريمااة المتوساال الحساااب  وا نحااراف الممياااري والااوزم النسااب  ل اال فقاارة ماام الفقاارا  فاا  كاال بمااد علااى 
 حدة.

 على ما يلي:  ينص والذيالسؤال الثاني:  تحليل بيانات
ي فــي مــا دور المعوقــات الرئيســة إلدارة وتشــغيل نظــام المعلومــات المحوســب فــي تحســين األداء الــوظيف" 

 "الكليات المتوسطة )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نموذجا (؟
ولإلجابة عم هرا السؤاه راع الباحث بدراسة ني ا بماد تح ل على نعلى درجة مم وجلة نظر نفاراد الميناة، 

ا، كماا حيث تع ليجااد ريماة المتوسال الحسااب  وا نحاراف المميااري والاوزم النساب  للمموراا  الرئيساية وابمادها
  .5.11يوضحلا الجدوه  

 (5.11جدول )
 ردارة الرئيسية الممورا  ريمة الوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  والترتيم لفقرا  المحور "

 المحوسم "  نظاع المملوما  وتشغيل
 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االبعاد م

 3 57.84 0.79 2.89 داريةالممورا  ار -1

 4 54.22 0.85 2.71 الممورا  التقنية -2

 2 62.42 0.83 3.12 الممورا  البشرية -3

 1 62.73 0.99 3.14 الممورا  المالية -4

 *** 59.29 0.74 2.96 الدرجة الكلية

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
  وبلا  الاوزم النساب  للارا المحاور %2.96انة بلغا   متوسل درجة ا ستجابة لادى عيناة الدراساة علاى ا ساتب

ورد تع عرض ا بماد كما  ، %62.73-%54.22  ف  حيم تراوح  نسم فقرا  المجاه ما بيم  59.29% 
 يل :

 .الممورا  المالية 
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 .الممورا  البشرية 
 .الممورا  اردارية 
 .الممورا  التقنية 
ية ف  آخر مرتبة من قيا وهو يتوافق مع الحرص على توافر نم وجود الممورا  التقن ويرجع الباحث رلك للى:

وجااود الممورااا  الماليااة فاا  المرتبااة األولااى  االماديااة كمااا ظلاار رلااك فاا  الجااداوه السااابقة. ونيضاا  المسااتلزما
ونيضاا  اموبة الح اوه علاى تمويال  لمدع وجاود مخ  اا  كافياة بسابم الوضاع المااع مام ح اار وب الاة

 .خارج 
على حادة لبياام ني الفقارا  تح ال علاى نعلاى درجاة مام وجلاة نظار نفاراد الميناة، حياث تاع وبدراسة كل بمد 

 ليجاد ريمة المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  ل ل بمد:
تع ليجااد ريماة المتوسال الحسااب  وا نحاراف المميااري والاوزم النساب ، ل ال فقارة مام  أوال : المعوقات االدارية:

  .5.12بمد، كما يوضحلا الجدوه  فقرا  ال
 (5.12جدول )

 ريمة الوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  والترتيم لفقرا  البمد " الممورا  ا دارية" 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 قيمة
T 

SIG الترتيب 

دوم تنفرد اردارة المليا ف  اتخار القرار  -1
 الرجو  للمخت يم.

2.98 1.01 59.66 7.38 0.000 3 

عدع وجود رؤية مستقبلية لت بيق وت وير  -2
 نظع المملوما  اردارية بشكل مت امل.

2.72 .98 54.49 3.51 0.000 4 

رلة الوع  ب همية ت بيق نظع المملوما   -3
 اردارية المحوسبة بشكل مت امل.

2.62 1.06 52.46 1.78 0.000 6 

فتور التنسيق بيم الوحدا  اردارية ف   -4
 ال لية.

2.69 1.07 53.81 2.74 0.000 5 

الليا ل التنظيمية الحالية تتوافق مع  -5
ت بيقا  نظع المملوما  اردارية 

3.14 1.02 62.80 9.64 0.000 2 
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 المحوسبة.
رلة الحوافز  المادية والممنوية   ستخداع  -6

لوما  اردارية وت وير ت بيقا  نظع المم
 المحوسبة.

3.19 1.12 63.81 9.51 0.000 1 

 *** *** *** 57.84 0.79 2.89 الدرجة الكلية

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
  وبلااا  الاااوزم النساااب  للااارا البماااد 2.89متوسااال درجاااة ا ساااتجابة لااادى عيناااة الدراساااة علاااى ا ساااتبانة بلغااا   

ويتضاح مام خاهه الجادوه   ،%63.81-%52.46بماد ماا بايم    ف  حيم تراوح  نسم فقرا  ال57.84% 
ورااد تااع  %50ب نلااا كاناا  دالااة لجميااع الفقاارا  وهاارا يااده علااى نم نساابة الممورااا  تزيااد عاام  Tالسااابق لقاايع 

 عرض الفقرا  كما يل :

  رلاااااة الحاااااوافز  المادياااااة والممنوياااااة   ساااااتخداع وت اااااوير ت بيقاااااا  نظاااااع المملوماااااا  اردارياااااة
 المحوسبة.

 ا ل التنظيمية الحالية تتوافق مع ت بيقا  نظع المملوما  اردارية المحوسبة.اللي 
 .تنفرد اردارة المليا ف  اتخار القرار دوم الرجو  للمخت يم 
 .عدع وجود رؤية مستقبلية لت بيق وت وير نظع المملوما  اردارية بشكل مت امل 
 .فتور التنسيق بيم الوحدا  اردارية ف  ال لية 
  ع  ب همية ت بيق نظع المملوما  اردارية المحوسبة بشكل مت امل.رلة الو 

ويتضاح مام الماارض الساابق نم الفقارة التاا  ن ا  علاى " رلااة الحاوافز  المادياة والممنويااة   ساتخداع وت ااوير 
ويرجاع  ، 63.81ت بيقا  نظاع المملوماا  اردارياة المحوسابة "، ح ال  علاى الترتيام األوه، باوزم نساب   

ام ا نسام ب بمه يميل للى السكوم وعدع التجدياد بادوم حاجاة وبادوم حاافز ويحاتفظ بتلياة  لك للى:الباحث ر
الممل الت  اعتاد عليلا وروتينيتلا، ويجم على اردارة األخر بميم ا عتبار ليجاد ايلية المناسبة للممال علاى 

 ا يمود بالنفع على ال لية.مم ومتوا ل التحفيز الدائع للموظفيم للمحافظة على نداء وظيف  مرتفع
بينمااا كاناا  الفقاارة التاا  ن اا  علااى " رلااة الااوع  ب هميااة ت بيااق نظااع المملومااا  ارداريااة المحوساابة بشااكل 

وعااا  الماااوظفيم واردارة  ويرجاااع الباحاااث رلاااك للاااى: ، 52.46مت امااال " فااا  المرتباااة األخيااارة، باااوزم نساااب   
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مل مما يجمل جميع الممامه  الخا اة بالممال ُتجارى مام ب همية ت بيق نظع المملوما  اردارية بشكل مت ا
خهه نظع المملوما  اردارية مما يساعد بسرعة لنجازها وتوفير الور  والجلد وبدرة وموثورياة عالياة وبشاكل 

 كامل ومت امل.
 

ل فقارة مام تع ليجااد ريماة المتوسال الحسااب  وا نحاراف المميااري والاوزم النساب ، ل ا ثانيا : المعوقات التقنية:
  .5.13فقرا  البمد، كما يوضحلا الجدوه  

 (5.13جدول )
 ريمة الوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  والترتيم لفقرا  البمد " الممورا  التقنية" 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 قيمة
T 

SIG الترتيب 

المملوماتية   موبة مسايرة التقنية -1
 نتيجة سرعة التغير فيلا.

3.05 1.00 61.02 8.49 0.000 1 

 3 0.000 2.61 53.39 1.00 2.67 ا فتقار للى رواعد بيانا  دريقة. -2

 2 0.000 2.53 53.64 1.11 2.68 ا فتقار للى رواعد بيانا  مت املة. -3

التبا ؤ ف  ال يانة والمتابمة  -4
 لذجلزة.

2.59 1.13 51.78 1.22 0.000 5 

ضمف برام  الحماية للبيانا   -5
 والمملوما  ب رساع ال لية.

2.64 1.08 52.71 1.93 0.000 6 

رلة ا هتماع بالمتابمة والت وير  -6
 للبرمجيا  الم بقة.

2.64 1.06 52.80 2.02 0.000 4 

 *** *** *** 54.22 0.85 2.71 الدرجة الكلية

 ي:ما يلالسابق من الجدول  يتضح
  وبلااا  الاااوزم النساااب  للااارا البماااد 2.71متوسااال درجاااة ا ساااتجابة لااادى عيناااة الدراساااة علاااى ا ساااتبانة بلغااا   

ويتضح مم خهه الجدوه  ، %*61.02-%51.71  ف  حيم تراوح  نسم فقرا  البمد ما بيم  54.22% 
ورااد تااع ، %50زيااد عاام ب نلااا كاناا  دالااة لجميااع الفقاارا  وهاارا يااده علااى نم نساابة الممورااا  ت Tالسااابق لقاايع 

 عرض الفقرا  كما يل :
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 .موبة مسايرة التقنية المملوماتية نتيجة سرعة التغير فيلا  
 .ا فتقار للى رواعد بيانا  مت املة 
 .ا فتقار للى رواعد بيانا  دريقة 
 .رلة ا هتماع بالمتابمة والت وير للبرمجيا  الم بقة 
 .التبا ؤ ف  ال يانة والمتابمة لذجلزة 
 ف برام  الحماية للبيانا  والمملوما  ب رساع ال لية.ضم 

ويتضااح ماام الماارض السااابق نم الفقاارة التاا  ن اا  علااى "  ااموبة مسااايرة التقنيااة المملوماتيااة نتيجااة ساارعة 
 ويرجع الباحث رلك للى: ، 61.02التغير فيلا "، ح ل  على الترتيم األوه، بوزم نسب   

نو فاا  الباارام  ونظااع التشااغيل ونيضااا فاا  لغااا  البرمجااة وايرهااا  ساارعة الت ااور سااواء فاا  نجلاازة الحواساايم
 بحيث ننه بمجرد نم يتقم الموظف التمامل مع برنام  مميم مثه نجد ننه رد تع ل دار نسخة محدثة منه.

بينمااا كاناا  الفقاارة التاا  ن اا  علااى " ضاامف باارام  الحمايااة للبيانااا  والمملومااا  ب رساااع ال ليااة." فاا  المرتبااة 
عاادع حاادوث ني اخترارااا  لذنظمااة الماملااة فاا   ويرجااع الباحااث رلااك للااى: ، 51.71، بااوزم نسااب   األخياارة

ال لية سواء مم داخللا نو مم خارجلا حيث ننه يوجاد حارص مام اردارة والتقنيايم علاى متابماة نماور الحماياة 
م  ن الية ومحدثاة لذنظمة الماملاة بكال السابل ساواء مام خاهه شاراء نجلازة مخ و اة للحماياة نو شاراء بارا

 للحماية مم الفيروسا  وا خترارا .
 

تع ليجاد ريمة المتوسل الحساب  وا نحراف المميااري والاوزم النساب ، ل ال فقارة مام  ثالثا : المعوقات البشرية:
  .5.14فقرا  البمد، كما يوضحلا الجدوه  

 (5.14جدول )
 والترتيم لفقرا  البمد " الممورا  البشرية" ريمة الوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 قيمة
T 

SIG الترتيب 

 2 0.000 11.98 66.95 1.09 3.35 رلق بمض موظف  ال لية مم التغيير. -1
انخفاض ثقة موظف  ال لية بقدرتلا  -2

على استخداع ت بيقا  نظع المملوما  
2.80 1.04 55.93 4.38 0.000 7 
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 اردارية المحوسبة.
فتور الدافمية عند موظف  ال لية  -3

 للتغيير.
3.08 1.20 61.53 7.40 0.000 4 

الخوف مم زيادة الملاع واألعباء  -4
 اردارية على الموظف.

3.22 1.15 64.41 9.60 0.000 3 

ضمف استخداع اللغة ارنجليزية لدى  -5
 لية.بمض موظف  ال 

3.59 1.01 71.78 16.52 0.000 1 

تخوف بمض موظف  ال لية مم  -6
 المساءلة ف  حاه تم ل نحد األجلزة.

2.94 1.05 58.81 6.42 0.000 5 

خشية بمض موظف  ال لية مم فقدام  -7
مرا زهع الوظيفية نتيجة عدع القدرة على 

 موا بة الت ور المملومات .
2.88 1.13 57.54 5.13 0.000 6 

 *** *** *** 62.42 0.83 3.12 الدرجة الكلية

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
  وبلاا  الااوزم النسااب  للاارا المجاااه 3.12متوساال درجااة ا سااتجابة لاادى عينااة الدراسااة علااى ا سااتبانة بلغاا   

ويتضااااح مااام خااااهه   ،%71.78-%55.93  فااا  حااايم تراوحاااا  نسااام فقاااارا  المجااااه مااااا بااايم  62.42% 
، %50ب نلااا كاناا  دالااة لجميااع الفقاارا  وهاارا يااده علااى نم نساابة الممورااا  تزيااد عاام  Tبق لقاايع الجاادوه السااا

 تع عرض الفقرا  كما يل : ورد

 .ضمف استخداع اللغة ارنجليزية لدى بمض موظف  ال لية 
 .رلق بمض موظف  ال لية مم التغيير 
 .الخوف مم زيادة الملاع واألعباء اردارية على الموظف 
 فمية عند موظف  ال لية للتغيير.فتور الدا 
 .تخوف بمض موظف  ال لية مم المساءلة ف  حاه تم ل نحد األجلزة 
  خشاااية بماااض ماااوظف  ال لياااة مااام فقااادام مرا ااازهع الوظيفياااة نتيجاااة عااادع القااادرة علاااى موا باااة

 الت ور المملومات .
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 ريااااة انخفاااااض ثقااااة مااااوظف  ال ليااااة بقاااادرتلا علااااى اسااااتخداع ت بيقااااا  نظااااع المملومااااا  اردا
 المحوسبة.

ويتضح مم المرض السابق نم الفقرة الت  ن   على " ضمف استخداع اللغة ارنجليزية لادى بماض ماوظف  
 ويرجع الباحث رلك للى: ، 71.78ال لية"، ح ل  على الترتيم األوه، بوزم نسب   

تقوياة ننفسالع فيلاا مام   بيمة دراسة الموظفيم حيث نم ن ثرهع رد نتع دراسته باللغة المربية ولع يحر وا على
خهه الدورا  الت  يتع  رحلا للموظفيم مام خاهه ال لياة بحكاع نم  بيماة عمللاع   تحتااج اللغاة ارنجليزياة 

 بشكل كبير.
بقااادرتلا علاااى اساااتخداع ت بيقاااا  نظاااع بينماااا كانااا  الفقااارة التااا  ن ااا  علاااى " انخفااااض ثقاااة ماااوظف  ال لياااة 

 ويرجع الباحث رلك للى: ، 55.93رتبة األخيرة، بوزم نسب   المملوما  اردارية المحوسبة " ف  الم
وهاااارا واضااااح ماااام خااااهه ا عتماااااد بشااااكل شاااابه كاماااال علااااى مخرجااااا  ت بيقااااا  ننظمااااة المملومااااا  ارداريااااة 
المحوسبة ونيضا نجراء تقريبا جميع الممليا  اردارية واأل اديمية مم خهه ت بيقا  نظع المملوما  اردارياة 

 المحوسبة.
 

تع ليجاد ريماة المتوسال الحسااب  وا نحاراف المميااري والاوزم النساب ، ل ال فقارة مام  عا : المعوقات المالية:راب
  .5.15فقرا  البمد، كما يوضحلا الجدوه  

 (5.15جدول )
 ريمة الوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  والترتيم لفقرا  البمد " الممورا  المالية" 

 الفقرات م
لمتوسط ا

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 قيمة
T 

SIG الترتيب 

ارتفا  نسمار بمض األجلزة  -1
والممدا  الخا ة بت بيق نظع 
 المملوما  اردارية المحوسبة. 

3.22 1.05 64.32 10.50 0.000 1 

تزايد نسمار البرمجيا  الهزمة  -2
لت بيق نظع المملوما  اردارية 

 المحوسبة.
3.14 1.10 62.71 8.89 0.000 3 
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رلة كفاية الموازنة المخ  ة  -3
لت ميع وت وير برام  وت بيقا  
 نظع المملوما  اردارية المحوسبة.

3.16 1.11 63.14 9.10 0.000 2 

نقص ارمكانيا  المالية لت بيق نظع  -4
المملوما  اردارية المحوسبة بشكل 

 مت امل.
3.09 1.19 61.78 7.58 0.000 4 

 5 0.000 7.65 61.69 1.17 3.08 ارتفا  ت اليف الت وير وال يانة. -5

 *** *** *** 62.73 0.99 3.14 الدرجة الكلية

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
  وبلاا  الااوزم النسااب  للاارا المجاااه 3.14متوساال درجااة ا سااتجابة لاادى عينااة الدراسااة علااى ا سااتبانة بلغاا   

ويتضااااح مااام خااااهه   ،%64.32-%61.69  نسااام فقاااارا  المجااااه مااااا بااايم    فااا  حااايم تراوحاااا62.73% 
، %50ب نلااا كاناا  دالااة لجميااع الفقاارا  وهاارا يااده علااى نم نساابة الممورااا  تزيااد عاام  Tالجاادوه السااابق لقاايع 

 تع عرض الفقرا  كما يل : ورد
 بة.ارتفا  نسمار بمض األجلزة والممدا  الخا ة بت بيق نظع المملوما  اردارية المحوس 
  رلااة كفايااة الموازنااة المخ  ااة لت ااميع وت ااوير باارام  وت بيقااا  نظااع المملومااا  ارداريااة

 المحوسبة.
 .تزايد نسمار البرمجيا  الهزمة لت بيق نظع المملوما  اردارية المحوسبة 
 .نقص ارمكانيا  المالية لت بيق نظع المملوما  اردارية المحوسبة بشكل مت امل 
  وير وال يانة.ارتفا  ت اليف الت 

ويتضااح ماام الماارض السااابق نم الفقاارة التاا  ن اا  علااى " ارتفااا  نساامار بمااض األجلاازة والمماادا  الخا ااة 
ويرجااع  ، 64.32بت بيااق نظااع المملومااا  ارداريااة المحوساابة "، ح اال  علااى الترتياام األوه، بااوزم نسااب   

ارداريااة المحوساابة عمليااة مكلفااة  عمليااة تااوفير األجلاازة الخا ااة بت بيااق نظااع المملومااا  الباحااث رلااك للااى:
وخ و ا عند شراء نجلزة حاسوم شخ ية ونجلزة خوادع ونيضا ملحقا  للا وخ و ا عندما ت وم نجلزة 

  .Brand Nameن لية  
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بينمااا كاناا  الفقاارة التاا  ن اا  علااى " ارتفااا  ت اااليف الت ااوير وال اايانة " فاا  المرتبااة األخياارة، بااوزم نسااب  
وجاود متخ  ايم فا  مجاا   نظاع المملوماا  اردارياة المحوسابة مام  رلك للى: ويرجع الباحث ، 61.69 

ضاامم  ااارع المماال يمملااوم علااى ت ااوير األنظمااة والمماال علااى  اايانتلا ماام حاايم يخاار تواجااد نيضااا الااور  
الخا ة بال لية واألجلزة التابمة للا مما يجمل عملية ال يانة والت وير عملية دورية مم ضامم خ ال ال لياة 

 كل دائع ويجمل م روفا  الت وير وال يانة اير مكلفة.  بش
 والتي نصت على: بمشكلة البحثالمرتبطة  األساسية الثانية الفرضية

لـنظم المعلومـات  الرئيسية المعوقات بين (  ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة ) داللة ذو يوجد دور" 
ت المتوســطة )الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة الكليــا فــي اإلداريــة المحوســبة وتحســين األداء الــوظيفي

 " نموذجا (
  5.16وللتحقق مم  حة هرا الفرضاية تاع اساتخداع ممامال ارتبااط سابيرمام لل شاف عام المهراة، والجادوه  

 يوضح رلك.
 (5.16جدول )

ال لية  ف  ظيف األداء الو و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  الرئيسية ممورا اليوضح ممامل ا رتباط بيم 
 الجاممية

 المحور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ال لية  ف  األداء الوظيف لنظع المملوما  اردارية المحوسبة و  الممورا  الرئيسية
 الجاممية

0.163-* 0.05 

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
ال لية  ف  األداء الوظيف و المحوسبة  لنظع المملوما  اردارية الرئيسية مورا المريمة ممامل ا رتباط بيم 

  ، وهرا يدلل عهرة عكسية ضميفة.0.05  عند مستوى د لة  0.163-بلغ    الجاممية
ويرجااع الباحاااث رلاااك للاااى نم حااارص كااال مااام لدارة ال ليااة والماااوظفيم ننفسااالع لنجااااح ت بياااق نظاااع المملوماااا  

ليل نو لنلاء المموراا  اردارياة مام خاهه تساليل اردارية المحوسبة ورلك مم خهه عمل لدارة ال لية على تق
عمليا  التحويل للنظاع المحوسم، ونيضا الممل على تخ يص جزء مم الميزانية لرلك نو تمويلاه مام خاهه 
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دارياا.  استجهم تمويل خارج  له. والممل علاى تادريم الماوظفيم للتمامال مماه بالشاكل األمثال تقنياا ولغوياا واه
 تائ  البحث السابقة فيما يختص بالمستلزما  وا تجاها  اريجابية للا. وهو ي ت  متوافق مع ن

 
وبدراسـة الفرضــيات المنبثقــة عــن كــل بعــد مــن ابعــاد اســتبانة المعوقــات الرئيســية لــنظم المعلومــات االداريــة 

 :األداء الوظيفيالمحوسبة على حدة مع 
ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  د دوريوجـ"  والتـي نصـت علـى: الفرضية المرتبطة بالمعوقـات االداريـة

 فـي األداء الـوظيفيو لـنظم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة  ما بين المعوقـات االداريـة (  ≤ 0.05)داللة 
 الكلية الجامعية." 

  5.17وللتحقق مم  حة هرا الفرضاية تاع اساتخداع ممامال ارتبااط سابيرمام لل شاف عام المهراة، والجادوه  
 يوضح رلك.

 (5.17جدول )
ال لية  ف  األداء الوظيف و ممامل ا رتباط بيم الممورا  ا دارية لنظع المملوما  اردارية المحوسبة 

 لجامميةا

 المحور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ال لية  ف  األداء الوظيف لنظع المملوما  اردارية المحوسبة و  الممورا  ا دارية
 الجاممية

0.25-** 0.01 

 ما يلي:السابق الجدول من  يتضح
ال لية  ف  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  الممورا  ا داريةريمة ممامل ا رتباط بيم 

  ، وهرا يدلل على عهرة عكسية ضميفة.0.01  عند مستوى د لة  0.25-بلغ    الجاممية
 الادعع تاوفير وبالتاال  المملوماا ، بانظع الملياا رةاردا مام ال بيار ا هتمااعويرجع الباحث ضمف المهرة للى: 

ع. وهارا يتوافاق ماع ماا سابق الانظ هارا لت اوير المهئماة القارارا  واتخاار التشاجيع وكرلك للا، اللوجست  المال 
 مم نتائ  بالنسبة للمستلزما  التنظيمية.
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إحصائية عند مستوى داللة  داللة ذو يوجد دور"  والتي نصت على: الفرضية المرتبطة بالمعوقات التقنية
(0.05 ≥  ) الكليـة  فـي األداء الـوظيفيو لـنظم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة  مـا بـين المعوقـات التقنيـة

 الجامعية." 
  5.18وللتحقق مم  حة هرا الفرضاية تاع اساتخداع ممامال ارتبااط سابيرمام لل شاف عام المهراة، والجادوه  

 يوضح رلك.
 (5.18جدول )

 ال لية الجاممية ف  األداء الوظيف و تباط بيم الممورا  التقنية لنظع المملوما  اردارية المحوسبة ممامل ا ر 

 المحور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ال لية  ف  األداء الوظيف لنظع المملوما  اردارية المحوسبة و  الممورا  التقنية
 الجاممية

-0.182** 0.01 

 يلي:ما السابق من الجدول  يتضح
ال لية  ف  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  الممورا  التقنيةريمة ممامل ا رتباط بيم 

  ، وهرا يدلل نم المهرة عكسية ضميفة.0.01  عند مستوى د لة  0.182-بلغ    الجاممية
 ايلا  الحاسام نجلازة ت اور سارعة ،وننظمتلاا ايلا  الحاسام نجلازة ت اور سارعةويرجاع الباحاث رلاك للاى 

وننظمتلا، وهرا يؤكد ما تع ركرا سابقا بما يخاص المساتلزما  المادياة والبرمجياة مام توجلاا  ليجابياة بالنسابة 
 للا، وحرص ال لية على توفيرها.

 
مستوى داللـة  داللة إحصائية عند ذو يوجد دورالفرضية المرتبطة بالمعوقات البشرية والتي نصت على: " 

(0.05 ≥  ) الكليـة  فـي األداء الـوظيفيو لـنظم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة  ما بين المعوقـات البشـرية
 الجامعية." 

  5.19وللتحقق مم  حة هرا الفرضاية تاع اساتخداع ممامال ارتبااط سابيرمام لل شاف عام المهراة، والجادوه  
 يوضح رلك.
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 (5.19جدول )
 ال لية الجاممية ف  األداء الوظيف و لوما  البشرية المحوسبة ممامل ا رتباط بيم الممورا  ا دارية لنظع المم

 المحور
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 ف  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  الممورا  البشرية
 ال لية الجاممية

0.091- 0.05 

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
ال لية  ف  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  البشريةالممورا  ريمة ممامل ا رتباط بيم 

  ، وهرا يدلل على المهرة عكسية ضميفة.  0.05  اير دالة عند مستوى د لة  0.091-بلغ    الجاممية
دارياة اردارية مام خاهه الانظع ار التمامه  كافة ف  ال لية موظف  لدىال بيرة  الثقةويرجع الباحث رلك للى 

 و ايانة تشاغيل فا  المتخ  ايم الماوظفيمممقاوه ومهئاع نوعاا ماا مام  المحوسابة، ونيضاا للاى وجاود عادد
 .الهزمة لت بيق نظع المملوما  اردارية المحوسبة سواء ماديا نو برمجيا نجلزة

داللة  داللة إحصائية عند مستوى  ذو يوجد دور"  والتي نصت على: الفرضية المرتبطة بالمعوقات المالية
(0.05 ≥  ) الكلية  في األداء الوظيفيو لنظم المعلومات اإلدارية المحوسبة  ما بين المعوقات المالية

 الجامعية." 
  5.20وللتحقق مم  حة هرا الفرضاية تاع اساتخداع ممامال ارتبااط سابيرمام لل شاف عام المهراة، والجادوه  

 يوضح رلك.
 (5.20جدول )

 ال لية الجاممية ف  األداء الوظيف و المالية لنظع المملوما  اردارية المحوسبة ممامل ا رتباط بيم الممورا  

 المحور
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 ف  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  الممورا  المالية
 ال لية الجاممية

0.055- 0.01 

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
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ال لية  ف  األداء الوظيف و لنظع المملوما  اردارية المحوسبة  الممورا  الماليةتباط بيم ريمة ممامل ا ر 
  ، وهرا يدلل على عهرة عكسية ضميفة.0.01  عند مستوى د لة  0.055-بلغ    الجاممية

لاه  نم لدارة ال لية تولى ت بيق وت اوير ت بيقاا  نظاع المملوماا  اردارياة وتخ اص ويرجع الباحث رلك للى
لل لية وعدع التزاع ال لبة بادفع الرساوع بسابم الوضاع المااع  لماليةالمدخو   ا ضمفميزانية مخ و ة براع 

 .  ونيضا للى  موبة الح وه على التمويل الخارج  ف  الور  الحال  مم ح ار وب الة
 

 بالجزء المتعلق باألداء الوظيفيالنتائج التي تتعلق 
ثرًا تع تناوه كل فقرة مم فقرا  ا ستبانة على حدة، مع بيام ريمة وبدراسة ني الفقرا  ن ثر ت  

 المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  ل ل فقرة مم الفقرا .
راع الباحث بدراسة ني الفقرا  تح ل على نعلى درجة مم وجلة نظار نفاراد الميناة، حياث تاع ليجااد ريماة  فقد

  .5.21لممياري والوزم النسب  كما يوضحلا الجدوه  المتوسل الحساب  وا نحراف ا
 (5.21جدول )

 رداريةريمة الوسل الحساب  وا نحراف الممياري والوزم النسب  والترتيم لفقرا  " لدور نظع المملوما  ا
 المحوسبة على تحسيم األداء الوظيف  " 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 قيمة
T 

SIG الترتيب 

 1 0.000 25.81 82.97 68. 4.15 .نشمر ب م ندائ  لملاع الوظيفة ف  تحسم -1

ننجز ملام  الوظيفية ف  التوري   -2
 .الم لوم

4.12 .70 82.37 24.61 0.000 3 

نروع بإنجاز عمل  ضمم ضوابل الجودة  -3
 .الم لوبة

4.06 .71 81.27 22.86 0.000 7 

الممل ف  الحا   نت يف على لنجاز  -4
 .ال ارئة

4.09 .72 81.78 23.11 0.000 4 

نتمرف على احتياجا  الجملور و ر  حل  -5
 .مشا للع

4.06 .80 81.27 20.31 0.000 6 
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نعمل على كشف المشكه  الت  تميق  -6
 .سير الممل ونردع للا الحلوه

4.06 .80 81.19 20.43 0.000 8 

كفاءة نتوا ل مع زمهئ  ف  الممل ب -7
يجابية  .واه

4.07 .77 81.44 21.35 0.000 5 

نست يع الح وه على المملوما  الهزمة  -8
 .للتخ يل الجيد ربل التنفير

4.05 .75 80.93 21.58 0.000 9 

نتماوم مع زمهئ  ف  الممل على تحمل  -9
 . المسئولية اردارية والفنية

4.14 .81 82.71 21.44 0.000 2 

ف  القياع بملام  على ن مل نناف  زمهئ   -10
 .وجه

4.00 .85 79.92 17.93 0.000 10 

 *** *** *** 81.58 0.51 4.079 الدرجة الكلية

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
  وبلاا  الااوزم النسااب  للاارا المحااور 4.079متوساال درجااة ا سااتجابة لاادى عينااة الدراسااة علااى ا سااتبانة بلغاا   

حيااث اتضااح ماام خااهه  ، %82.97-%79.92م فقاارا  المجاااه مااا باايم    فاا  حاايم تراوحاا  نساا81.58% 
 درجاة عام زاد راد الفقارة للارا ا ساتجابة درجاة متوسال نم علاى ياده ممااب م جميع الفقرا  دالة،  sigو Tريمة 

وراد تاع عارض الفقارا  كماا  الفقارا ، هارا علاى الميناة نفاراد ربال مام موافقاة هنااك نم يمنا  وهارا 3 وها  الحيااد
 يل :

 نشمر ب م ندائ  لملاع الوظيفة ف  تحسم. 
 نتماوم مع زمهئ  ف  الممل على تحمل المسئولية اردارية والفنية. 
 ننجز ملام  الوظيفية ف  التوري  الم لوم. 
 نت يف على لنجاز الممل ف  الحا   ال ارئة. 
 يجابية  .نتوا ل مع زمهئ  ف  الممل بكفاءة واه
  ر  حل مشا للعنتمرف على احتياجا  الجملور و. 
 نروع بإنجاز عمل  ضمم ضوابل الجودة الم لوبة. 
 نعمل على كشف المشكه  الت  تميق سير الممل ونردع للا الحلوه. 
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 نست يع الح وه على المملوما  الهزمة للتخ يل الجيد ربل التنفير. 
 نناف  زمهئ  ف  القياع بملام  على ن مل وجه. 

 

"، ح ل   نشمر ب م ندائ  لملاع الوظيفة ف  تحسمرة الت  ن   على " ويتضح مم المرض السابق نم الفق
 ، ويرجع الباحاث رلاك للاى: وهارا ينات  مام دراة المملوماا  الناتجاة 82.97على الترتيم األوه، بوزم نسب   

 .وسرعة لنجاز األعماه ومع عدع لرها  المامل البشري بشكل كبير ف  جميع تفا يل الممليا  الم لوبة
" فا  المرتباة األخيارة،  نناف  زمهئ  فا  القيااع بملاام  علاى ن مال وجاهكان  الفقرة الت  ن   على " بينما 

روتينيااة األعماااه الم لوبااة وت رارهااا بشااكل يااوم  مااع عاادع   ، ويرجااع الباحااث رلااك للااى:79.92بااوزم نسااب   
ه منظومااة  ويلااة ماام لماماال البشااري بحيااث   يساات يع تغيياار مجااري المماال ل  ماام خااهبنساابة كبياارة ل تاادخل

علاى  أل حام القرار ارداري للقيااع بتماديل علاى النظااع وعلاى آلياة الممال بلاا وتمميملاا  ال لبا  وا رناعا
 . الموظفيم

نـوع  الخبـرة، سـنوات ،المؤهـل العلمـي ،الفئـة العمريـة )الجـنس،وبدراسة كل متغير على حدة مـن المتغيـرات 
ــدير عينــة ا ــة بـــ تق ــة( المتعلق ــي تحســين األداء الوظيف ــة المحوســبة ف لبحــث لــدور نظــم المعلومــات اإلداري

 الوظيفي. 
" ال توجـد فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  والتـي نصـت علـى: الفرضية المرتبطة بـالجنس

(0.05 ≥  )  تقدير عينة البحث لدور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في تحسـين األداء الـوظيفي في
 تغير الجنس )ذكور، إناث(.تعزى لم

وللتحقااق ماام  ااحة هاارا الفرضااية تااع اسااتخداع اختبااار " " لمينتاايم مسااتقلتيم لل شااف عاام د لااة الفاارو  باايم 
   يوضح رلك.5.22الجنسيم، والجدوه  

 (5.22جدول )
حسام المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري وريمة اختبار "   " لل شف عم الفر  بيم متوسل استجابا  

 ننثى -تقدير نفراد المينة تمزى للى متغير الجن   ركر

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت"
T 

 مستوى الداللة
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دور نظم المعلومات اإلدارية 
المحوسبة في تحسين األداء 

 الوظيفي

 5.26 41.05 187 ركور
 0.05اير دالة عند  1.54

 4.43 39.80 49 لناث

 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
 ، والمتوسااال الحسااااب  رجاباااا  ارنااااث يسااااوي 41.05كاااام المتوسااال الحسااااب  رجاباااا  الاااركور يسااااوي   
، ني ننناا 0.05 ، وها  ايار دالاة عناد مساتوى د لاة 1.54 ، وكان  ريماة " " المحساوبة تسااوي  39.80 

  ننه   توجد فرو  را  د لاة لح اائية عناد مساتوى نقبل الفرض ال فري ونرفض الفرض البديل، وهرا يمن
   فااا  تقااادير عيناااة البحاااث لااادور نظاااع المملوماااا  اردارياااة المحوسااابة فااا  تحسااايم األداء  ≤ 0.05د لاااة  

 الوظيف  تمزى لمتغير الجن   ركور، لناث .
 نفا  علاى مادامويمت األعمااه بانف  يقوماا الجنسايم كاه با م النتيجاة هارا وتفسارويرجاع الباحاث رلاك للاى 

 .واحد ندائلع على النظع هرا ت ثير سيكوم  فبالتال  المحوسبة، اردارية المملوما  نظع مستلزما 
" ال توجـد فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  والتـي نصـت علـى: الفرضية المرتبطة بالفئة العمريـة

يـة المحوسـبة فـي تحسـين األداء تقـدير عينـة البحـث لـدور نظـم المعلومـات اإلدار فـي  (  ≤ 0.05)داللة 
 فأكثر(. 40، 40أقل -30سنة،  30أقل من )الوظيفي تعزى لمتغير الفئة العمرية 

وللتحقق مم  حة هرا الفرضية تع حسام المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري واختبار "تحليل التبايم 
   توضح رلك.5.24، 5.23 ه التالية والجداو  متغير الفئة العمرية،األحادي" لل شف عم د لة الفرو  بيم 

 (5.23جدول )
حسام المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري تقدير عينة البحث لدور نظع المملوما  اردارية المحوسبة ف  

 تحسيم األداء الوظيف  تمزى للى متغير الفئة الممرية
 االنحراف المعياري  المتوسط العدد المتغير المجال

ت اإلدارية دور نظم المعلوما
المحوسبة في تحسين األداء 

 الوظيفي

 5.75 40.00 62 سنة 30أقل من 
 5.12 40.69 123 40أقل -30

 4.05 42.00 51 فأكثر 40
 5.12 40.79 236 المجموع
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 (5.24جدول )
" لدور نظع المملوما   ف" م در التبايم ومجمو  المربما  ودرجا  الحرية ومتوسل المربما  وريمة 

 ارية المحوسبة ف  تحسيم األداء الوظيف  تمزى للى متغير الفئة الممريةارد

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

 مستوى الداللة

دور نظم 
المعلومات 

اإلدارية 
المحوسبة في 
تحسين األداء 

 الوظيفي

بيم 
 المجموعا 

114.57 2.00 57.28 

 0.05لة عند اير دا 2.21
داخل 

 المجموعا 
6038.26 233.00 25.92 

  235.00 6152.83 المجمو 

، ني نننااا نقباال الفاارض 0.05 ، وهاا  اياار دالااة عنااد مسااتوى د لااة 2.21كاناا  ريمااة ف المحسااوبة تساااوي   
 0.05 لاة وهرا يمن  ننه   توجد فرو  را  د لة لح ائية عند مستوى د  ،ال فري ونرفض الفرض البديل

≥     فاا  تقااادير عيناااة البحاااث لااادور نظاااع المملومااا  اردارياااة المحوسااابة فااا  تحسااايم األداء الاااوظيف  تمااازى
 ف  ثر . 40، 40نرل -30سنة،  30نرل مم  لمتغير الفئة الممرية 

 حسام ولاي  الاوظيف  مورماه حسام كال   األعماار جمياع مع تتمامل المليا اردارة نم ويرجع الباحث رلك للى
 كارلك .نيًضاا الاوظيف  الموراع حسام يكاوم  والتادريم المملوماا  وتاوفير الماال  الادعع تقاديع وكارلك مارالم

 وسارعة الملاع بحداثاة يمتاازوم  ال اغيرةر األعماا روي  الماوظفيم نم حايم فا  حياث الاوظيف  لاذداء بالنسابة
 نظاع تا ثير فا  اخاتهف هنااك يكاوم  لام فبالتاال  باالخبرة، ال بيارة األعماار روي  الموظفاوم  يمتااز الاتملع

 .الممر للى يرجع الوظيف  األداء على اردارية المملوما 
" ال توجـد فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  والتي نصت علـى: الفرضية المرتبطة بالمؤهل العلمي

تقـدير عينـة البحـث لـدور نظـم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة فـي تحسـين األداء فـي  (  ≤ 0.05)داللة 
 دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(.)لوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي ا

وللتحقااق ماام  ااحة هاارا الفرضااية تااع حسااام المتوساال الحساااب  وا نحااراف الممياااري واختبااار "تحلياال التبااايم 
   توضح رلك.5.26، 5.25والجداوه التالية   متغير المؤهل العلمي،األحادي" لل شف عم د لة الفرو  بيم 
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 (5.25دول )ج
حسام المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري تقدير عينة البحث لدور نظع المملوما  اردارية المحوسبة ف  

 تحسيم األداء الوظيف  تمزى للى متغير المؤهل الملم 
 االنحراف المعياري  المتوسط العدد المتغير المجال

دور نظم المعلومات اإلدارية 
ء المحوسبة في تحسين األدا

 الوظيفي

 3.96 41.66 44 دبلوع
 5.72 40.47 118 بكالوريو 
 4.70 40.78 74 دراسا  عليا

 5.12 40.79 236 المجموع

 (5.26جدول )
" لدور نظع المملوما   ف" م در التبايم ومجمو  المربما  ودرجا  الحرية ومتوسل المربما  وريمة 

 مزى للى متغير المؤهل الملم اردارية المحوسبة ف  تحسيم األداء الوظيف  ت

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

 مستوى الداللة

دور نظم 
المعلومات 

اإلدارية 
المحوسبة في 
تحسين األداء 

 الوظيفي

بيم 
 المجموعا 

44.98 2.00 22.49 

 0.05اير دالة عند  86.
داخل 

 المجموعا 
6107.85 233.00 26.21 

  235.00 6152.83 المجمو 

، ني نننااا نقباال الفاارض 0.05 ، وهاا  اياار دالااة عنااد مسااتوى د لااة 0.86كاناا  ريمااة ف المحسااوبة تساااوي   
 0.05 وهرا يمن  ننه   توجد فرو  را  د لة لح ائية عند مستوى د لاة  ،ال فري ونرفض الفرض البديل

≥    ظاااع المملومااا  اردارياااة المحوسااابة فااا  تحسااايم األداء الاااوظيف  تمااازى فاا  تقااادير عيناااة البحاااث لااادور ن
 دبلوع، بكالوريو ، دراسا  عليا . لمتغير المؤهل الملم  
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 المملوماا  نظااع ماع وتماامللع وندائلاع وظيفاتلع مساتوى  يكاوم  ال لياة ماوظف  نمويرجاع الباحاث رلاك للاى 
 المبحوثيم تقديرا  على الملم  للمستوى  نثر   فبالتال  ،وحسم وظيفته الملم  مستواا حسم كل   المحوسم

 .الوظيف  لذداء
" ال توجـد فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  والتي نصت على: الفرضية المرتبطة بسنوات الخدمة

تقـدير عينـة البحـث لـدور نظـم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة فـي تحسـين األداء فـي  (  ≤ 0.05)داللة 
 فأكثر(. 8، 8أقل -4سنوات،  4أقل من )تغير سنوات الخدمة الوظيفي تعزى لم

وللتحقق مم  حة هرا الفرضية تع حسام المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري واختبار "تحليل التبايم 
   توضح رلك.5.28، 5.27والجداوه التالية   متغير سنوات الخدمة،األحادي" لل شف عم د لة الفرو  بيم 

 (5.27جدول )
ام المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري تقدير عينة البحث لدور نظع المملوما  اردارية المحوسبة ف  حس

 تحسيم األداء الوظيف  تمزى للى متغير سنوا  الخدمة
 االنحراف المعياري  المتوسط العدد المتغير المجال

دور نظم المعلومات اإلدارية 
المحوسبة في تحسين األداء 

 الوظيفي

 6.97 39.50 32 سنوا  4مم نرل 
8نرل -4  95 41.77 3.97 
ف  ثر 8  109 40.32 5.27 

 5.12 40.79 236 المجموع

 (5.28جدول )
" لدور نظع المملوما   ف" م در التبايم ومجمو  المربما  ودرجا  الحرية ومتوسل المربما  وريمة 
 ير سنوا  الخدمةاردارية المحوسبة ف  تحسيم األداء الوظيف  تمزى للى متغ

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

 مستوى الداللة

دور نظم 
المعلومات 

اإلدارية 
المحوسبة في 

بيم 
 المجموعا 

168.16 2.00 84.08 
3.27 

 
 0.05دالة عند 

داخل 
 المجموعا 

5984.67 233.00 25.69 
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تحسين األداء 
 الوظيفي

  235.00 6152.83 المجمو 

 ،، ني ننناا نقبال الفارض الباديل0.05 ، وها  دالاة عناد مساتوى د لاة 3.27كان  ريمة ف المحسوبة تساوي   
ف  تقدير عينة البحاث لادور     ≤ 0.05 وهرا يمن  ننه توجد فرو  را  د لة لح ائية عند مستوى د لة 

 4األداء الاااوظيف  تمااازى لمتغياااار سااانوا  الخدماااة نرل ماااام  نظاااع المملوماااا  ارداريااااة المحوسااابة فااا  تحساااايم
، كما يوضحلا للتمرف للى اتجاا الفرو  ود  تلا LSDنتائ  اختبار ف  ثر ، وبدراسة  8، 8نرل -4سنوا ، 
  5.29جدوه   

 (5.29جدول )
 للتمرف للى اتجاا الفرو  ود  تلا  LSDنتائ  اختبار 

 سنوات الخدمة
إلدارية المحوسبة في تحسين دور نظم المعلومات ا

 األداء الوظيفي

سنوا  4نرل مم   
8نرل -4  -2.268* 

ف  ثر 8  -0.821 

8نرل -4 ف  ثر 8   1.447* 

 وهذا يعني:
فاا  تقاادير عينااة البحااث لاادور     ≤ 0.05 ننااه توجااد فاارو  را  د لااة لح ااائية عنااد مسااتوى د لااة   -

نرال مام  داء الوظيف  تمزى لمتغير سانوا  الخدماة فئاة نظع المملوما  اردارية المحوسبة ف  تحسيم األ
 .سنوا   4نرل مم  فئة لصالح   8نرل -4سنوا   وفئة   4

ف  تقدير عينة البحث لدور نظع     ≤ 0.05 ننه توجد فرو  را  د لة لح ائية عند مستوى د لة  -
  8اراال -4 وا  الخدمااة فئااة المملوماا  ارداريااة المحوساابة فاا  تحساايم األداء الااوظيف  تماازى لمتغياار ساان

 . 8ارل مم  -4 فئة لصالح  فا ثر  8وفئة  
م الموظف الجديد يكوم لديه الدافمية للممل بكل  اراته ن حيث  بيمية نتيجة هرانم  ويرجع الباحث رلك للى

رثبا  نفسه وللبحث عم الخبارة المملياة، ويكاوم نيضاا  ااحم علاع جدياد وعاادة ماا بكاوم  اغير السام مماا 
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مله سريع ا ستيمام. نما بالنسبة أل حام سنوا  الخدمة األ ثر فيكوم رد تمر  علاى اساتخداع األنظماة يج
 . وتزداد الخبرة وتمود على التمامل مملا فتقل الدافمية لديه للتملع

" ال توجـد فــرو  ذات داللــة إحصـائية عنــد مســتوى  والتــي نصـت علــى: الفرضـية المرتبطــة بنـوع الوظيفــة
تقـدير عينـة البحـث لـدور نظـم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة فـي تحسـين األداء فـي  (  ≤ 0.05)داللة 

 أكاديمي، إداري، أكاديمي اداري(.)الوظيفي تعزى لمتغير بنوع الوظيفة 
وللتحقق مم  حة هرا الفرضية تع حسام المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري واختبار "تحليل التبايم 

   توضح رلك.5.31، 5.30والجداوه التالية   متغير نوع الوظيفة،م د لة الفرو  بيم األحادي" لل شف ع

 (5.30جدول )
حسام المتوسل الحساب  وا نحراف الممياري تقدير عينة البحث لدور نظع المملوما  اردارية المحوسبة ف  

 تحسيم األداء الوظيف  تمزى للى متغير نو  الوظيفة
 االنحراف المعياري  المتوسط العدد المتغير المجال

دور نظم المعلومات اإلدارية 
المحوسبة في تحسين األداء 

 الوظيفي

 4.11 41.25 83 ن اديم 
 5.69 40.86 122 اداري 

 5.02 39.29 31 ن اديم  واداري 
 5.12 40.79 236 المجموع

 (5.31جدول )
" لدور نظع المملوما   ف" ما  وريمة م در التبايم ومجمو  المربما  ودرجا  الحرية ومتوسل المرب

 اردارية المحوسبة ف  تحسيم األداء الوظيف  تمزى للى متغير نو  الوظيفة

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

 مستوى الداللة

دور نظم 
المعلومات اإلدارية 

المحوسبة في 
تحسين األداء 

 الوظيفي

بيم 
 مجموعا ال

88.12 2.00 44.06 
1.69 

 
اير دالة عند 

0.05 
داخل 

 المجموعا 
6064.70 233.00 26.03 

  235.00 6152.83 المجمو 
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، ني نننااا نقباال الفاارض 0.05 ، وهاا  اياار دالااة عنااد مسااتوى د لااة 1.69كاناا  ريمااة ف المحسااوبة تساااوي   
 0.05 فرو  را  د لة لح ائية عند مستوى د لاة  وهرا يمن  ننه   توجد ،ال فري ونرفض الفرض البديل

≥     فاا  تقااادير عيناااة البحاااث لااادور نظاااع المملومااا  اردارياااة المحوسااابة فااا  تحسااايم األداء الاااوظيف  تمااازى
 ن اديم ، لداري، ن اديم  لداري  لمتغير بنو  الوظيفة 

ث يحتااج كال بحيا ،لوظيفاةناو  ا حسامب يختلاف للمملوماا  الماوظفيم احتيااجويرجاع الباحاث رلاك للاى نم 
مااع  بيمااة عملااه حيااث نم الموظااف األ اااديم  يحتاااج للااى  بيمااة بيانااا  تختلااف  تااتهءعموظااف للااى بيانااا  

عم البيانا  الت  يحتاجلا الموظف ارداري تختلف نيضا عم األ اديم   احم المن م ارداري  عاادة ماا 
ألرساع . ويوجد ل ل وظيفة نظاع مميم يخدملا وعادة ما ت وم اردارة المليا والوس ى  المميد ونوابه ورؤساء ا

ت اااوم البرمجياااا  المساااتخدمة ل ااال وظيفاااة تختلاااف عااام  بيماااة الوظيفاااة األخااارى وبالتاااال  سااات وم البرمجياااا  
 المستخدمة مختلفة ورا  واجلا  مختلفة نيضا.
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 النتائج والتوصيات
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 النتائج: .2.1
ال ليا   نظع المملوما  اردارية المحوسبة ف  تحسيم األداء الوظيف  ف  دور لدراسة الدراسة هرا جاء 

 :التالية النتائ  للى الدراسة تو ل رد و  نمورجًا  ال لية الجاممية للملوع الت بيقيةالمتوس ة  
 نظاع وتشاغيل ردارة المادياة المساتلزما  بايم لح اائية د لاة دور رو وجاود للاى الدراساة تو ال  .1

 األجلازة نم للاى ترجاع رلاك نتيجاة ال لياة الجاممياة. ولمال فا  األداء الاوظيف سايم تحو  المملوماا 
 الشابكة حداثاة وكارلك اساتخداملا، تملاع وسالولة ا ستخداع وسلولة بالحداثة تت ف الت  المستخدمة
خاراج لدخاه وسائل وحداثة وسرعتلا،  ربال مام وتبنيلاا ربوللاا سارعة للاى كلاه رلاك ندى المملوماا  واه

 .وفاعلية بكفاءة الوظيفية واجباتلع ت دية ف  يساعدهع للا استخداملع فإم وبالتال  يم،المامل
 للمساتلزما  كبيار نثار وجاود للاى تو ال  التا   2005،  البشابشاةدراساة  ماع الدراسة هرا وتوافق 
  .الوظيف األداء على المملوما  لنظع المادية

 وكرلك  4.03  بل  حساب  بمتوسل مرتفع جاء ةالبرمجي للمستلزما  المبحوثيم تقديرا  مستوى  نم .2
 المملوماا  لانظع البرمجياة المساتلزما  نم علاى موافقاوم  الميناة نفاراد مام % 80.61 نسابته ماا نم

 نحاو مرتفماةليجابياة  اتجاهاا  للمبحاوثيم نم علاى يادلل مماا جيادة، كانا  المحوسابة اردارياة
 وتجليازا  تاتهءع التا  البرمجياا  باختياار ال لياة اهتمااع للى يرجع رلك ولمل البرمجية، المستلزما 

 .الممل ومت لبا  احتياجا  وتلب  النظاع
 األداء الوظيف تحسيم و  البرمجية المستلزما  بيم لح ائية د لة رو دور وجود للى الدراسة تو ل  .3

 تلبياة ىعلا تممال التا  وحاداثتلا المساتخدمة البرمجياا  مهئماة للاى رلك ويرجع ،ال لية الجاممية ف 
 والتا  المناسام، بالورا  وتوفرهاا والشامولية، بالدراة تت اف الت  المملوما  مم المستخدع احتياجا 

 .الوظيف  األداء تحسيم وبالتال  والوظائف، الملاع انجاز ف  كبير ت ثر للا يكوم 
 للمساتلزما  كبيار نثار وجاود للاى تو ال  التا   2005 ساب ،  نباودراساة  ماع الدراساة هارا توافقا 
 .الوظيف  األداء على المملوما  لنظع البرمجية

 نم كماا  4.03  بلا  حسااب  بمتوسل مرتفع جاء البشرية للمستلزما  المبحوثيم تقديرا  مستوى  نم .4
دارة لتشاغيل البشارية المساتلزما  نم علاى موافقاوم  الميناة نفاراد مام % 80.64 نسابته ماا  نظاع واه
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 نحو مرتفمة ايجابية اتجاها  للمبحوثيم نم على يدلل مما جيدة، كان  المحوسبة اردارية المملوما 
 الجيادة والمهراة المملوماا  نظاع عام المسائوليم كفااءة للاى رلاك عازو ويمكام البشارية، المساتلزما 

  ايانة عملياة فا  تساتخدع التا  المالياة التقنياا  للاى وكارلك الانظع، للارا المساتخدميم وبايم بيانلع
دارته النظاع  .واه

 نظاع ردارة وتشاغيل البشارية المساتلزما  بايم لح اائية د لاة رو دور وجاود للاى ةالدراسا تو ال  .5
 ملاارة نم الفرضاية هارا نتيجاة يفسار ومماا .ال لياة الجاممياة فا  األداء الاوظيف و  اردارياة المملوما 
 النظااع، هارا عمال كفااءة رفاع للاى  ند نظااع المملوماا  عام المسائوه القساع فا  الماامليم وكفااءة
 فا  المامليم مع الجيدة المهرا  نم كما ا نجاز، تورف وبلء للى تؤدي الت  المشا ل رلة ل وبالتا
 على تؤثر الت  المفاجئة المشا ل وحل ا ت اه سرعة ندى للى المملوما  نظع عم المسئوه القسع
 جودو  للى تو ل  الت   2006وآخروم،   الممشر دراسة مع الدراسة هرا توافق ورد  .الممل كفاءة
 .الوظيف  واألداء المملوما  لنظع البشرية بيم المستلزما  عهرة

 نم كما  3.96  بل  حساب  بمتوسل مرتفع جاء التنظيمية للمستلزما  المبحوثيم تقديرا  مستوى  نم .6
 اردارية المملوما  لنظع التنظيمية المستلزما  نم على موافقوم  المينة نفراد مم %79.16 نسبته ما

 المساتلزما  نحاو مرتفماةليجابياة  اتجاهاا  للمبحاوثيم نم علاى يادلل مماا جيادة، انا ك المحوسابة
 تاوفير وبالتال  المملوما ، بنظع المليا اردارة توليه الري ال بير ا هتماع للى رلك ويرجع التنظيمية،

 .النظع هرا لت وير المهئمة القرارا  واتخار التشجيع وكرلك للا، واللوجست  المال  الدعع
 اردارياة المملوماا  نظاع وتشاغيل ردارة التنظيمياة المساتلزما  بايم لح اائية د لاة را  يوجاد دور .7

 بانظع الملياا اردارة اهتمااع للاى الفرضاية هارا نتيجاة وترجاع ،ال لياة الجاممياة فا  األداء الاوظيف و 
 بماا اردارياة  المساتويا بجمياع المهئماة المملوما  توفير سرعة ف  ساهع مما المحوسبة المملوما 
 التدريبية البرام  وتوفير المال  الدعع المليا اردارة تقديع نم كما .مستوى  كل عمل  بيمة مع يتناسم
 األداء الاوظيف  تحسايم للاى ندى كلاه وهرا وجه، ن مل على ب عماللع القياع على الموظفيم لمساعدة

 ال لية الجاممية. ف 
 بايم عهراة وجاود للاى تو ال  التا   2004 ،الع ومكااوي السا  دراساة ماع الدراساة هارا توافقا  وراد

 .المامليم ونداء المملوما  لنظع التنظيمية المستلزما 
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نظاع  دور " حاوه المبحاوثيم تقديرا  بيم لح ائية د لة را  فرو   توجد   انه للى الدراسة تو ل  .8
 للااى تماازى  "ع الت بيقيااةالمملومااا  ارداريااة فاا  تحساايم األداء الااوظيف  فاا  ال ليااة الجامميااة للملااو 

 نفا  علاى ويمتمادام األعمااه بانف  يقوماام ال لياة فا  الجنسايم كاه نم للاى رلاك ويفسار الجان ،
 .واحد ندائلع على النظع هرا ت ثير سيكوم  فبالتال  المحوسبة، اردارية المملوما  نظع مستلزما 

نظاع  دور " حاوه المبحاوثيم را تقدي بيم لح ائية د لة را  فرو   توجد   انه للى الدراسة تو ل  .9
 الممار للاى تمازى  "المملوما  اردارية ف  تحسيم األداء الوظيف  ف  ال لية الجاممية للملاوع الت بيقياة

 ولاي  الاوظيف  مورماه حسام كال   األعماار جمياع مع تتمامل المليا اردارة نم ف  رلك تفسير ويمكم
 لاذداء بالنسابة كارلك .نيًضاا الاوظيف  لموراعا حسام يكاوم  والتادريم المملوماا  وتوفير الممر حسم

 الاتملع وسارعة الملاع بحداثاة يمتاازوم  ال اغيرة راألعماا روي  الماوظفيم نم حايم فا  حياث الاوظيف 
 نظاع تا ثير فا  اخاتهف هنااك يكاوم  لام فبالتاال  باالخبرة، ال بيارة األعماار روي  الموظفاوم  يمتااز

 .الممر لىل يرجع الوظيف  األداء على اردارية المملوما 
نظاع  دور " حاوه المبحاوثيم تقديرا  بيم لح ائية د لة را  فرو   توجد   انه للى الدراسة تو ل  .10

 المؤهل للى تمزى  "المملوما  اردارية ف  تحسيم األداء الوظيف  ف  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية
 وندائلع وظيفتلع مستوى  يكوم  ةال لي موظف  نمويرجع الباحث رلك للى   بيمية نتيجة وهرا .الملم 

 نثار   فبالتاال  ،وحسام وظيفتاه الملما  مساتواا حسام كال   المحوسام المملوماا  نظاع مع وتمامللع
 .الوظيف  لذداء المبحوثيم تقديرا  على الملم  للمستوى 

نظاع  دور " حاوه المبحاوثيم تقاديرا  بايم لح اائية د لاة را  فارو   توجاد اناه للاى الدراساة تو ال  .11
تماازى لمتغياار  "مملومااا  ارداريااة فاا  تحساايم األداء الااوظيف  فاا  ال ليااة الجامميااة للملااوع الت بيقيااةال

  سنوا  الخدمة.
م الموظاف الجدياد يكاوم لدياه الدافمياة للممال ن حياث  بيمياة نتيجاة هارانم  ويرجاع الباحاث رلاك للاى

علع جديد وعادة ما بكوم  بكل  اراته رثبا  نفسه وللبحث عم الخبرة المملية، ويكوم نيضا  احم
 ااغير الساام ممااا يجملااه سااريع ا سااتيمام. نمااا بالنساابة أل ااحام ساانوا  الخدمااة األ ثاار فيكااوم رااد 

 تمر  على استخداع األنظمة وتمود على التمامل مملا فتقل الدافمية لديه للتملع وتزداد الخبرة.
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نظاع  دور " حاوه المبحاوثيم ديرا تق بيم لح ائية د لة را  فرو   توجد   انه للى الدراسة تو ل  .12
تمزى لمتغير نو   "المملوما  اردارية ف  تحسيم األداء الوظيف  ف  ال لية الجاممية للملوع الت بيقية

  ن اديم ، لداري، ن اديم  لداري . الوظيفة 
ث يحتااج بحيا ،ناو  الوظيفاة حسامب يختلاف للمملوماا  الماوظفيم احتيااجويرجع الباحث رلك للاى نم 

موظاااف للااى بياناااا  تاااتهءع مااع  بيماااة عملاااه حيااث نم الموظاااف األ ااااديم  يحتاااج للاااى  بيماااة كاال 
بيانااا  تختلااف عاام البيانااا  التاا  يحتاجلااا الموظااف ارداري تختلااف نيضااا عاام األ اااديم   اااحم 
المن ااام ارداري  عاااادة ماااا ت اااوم اردارة الملياااا والوسااا ى مثااال  الممياااد ونواباااه ورؤسااااء األرسااااع  . 

ل وظيفة نظاع مميم يخدملا وعادة ما ت وم البرمجيا  المساتخدمة ل ال وظيفاة تختلاف عام ويوجد ل 
  بيمة الوظيفة األخرى وبالتال  ست وم البرمجيا  المستخدمة مختلفة ورا  واجلا  مختلفة نيضا.

 التوصيات .2.2
 نهملا يل  فيما التو يا  مم مجموعة تقديع للى الباحث يخلص الدراسة لليلا تو ل  الت  النتائ  ضوء ف 

 للمستحدثا  تبماً  ورلك المحوسبة اردارية المملوما  نظع كفاءة ورفع ت وير ف  والتمزيز ا ستمرار .1
 .ف  ال لية الجاممية الحديثة الت نولوجية

 لانظع التابماة واألرسااع الادوائر عمال تواجاه التا  واردارياة المادياة والمموراا  المقباا  مام الاتخلص .2
 الممادا  :مام النظااع مكوناا  حياث مام ورلاك غازة لياة الجاممياة بال فا  ةارداريا المملوماا 
 .المامليمو  البيانا  ورواعد ا ت ا   البرمجيا ،

 المتبماة ولإلجاراءا  المحوسابة اردارياة الانظع مام نظاع ل ل مكتوم دليل وجود على الت  يد ضرورة .3
بالسالولة  يت اف الانظع، هارا تقادملا التا  ارمكانياا  كال مام وا ساتفادة اساتخداملا لتساليل ورلاك

 دوري. بشكل تحديثه ويتع الممل آليا  مع والت ابق
 نشاا ا  جميع حوسبة ف  وتوظيفلا المحوسبة اردارية المملوما  ألنظمة اللائلة ال ارا  استغهه .4

ث ال لياة بحيا بلاا تقاوع التا والممليا  اردارية  النشا ا  كافة تغ   برمجيا  عمل حيث مم ال لية
 .ت ل للى نظع المملوما  اردارية المحوسبة المت املة

 األداء تحسايم ف  المحوسبة اردارية المملوما  نظع ب همية المامليم توعية بضرورة الدراسة تو   .5
 فا  ال لياة ومسااعدة ،الممال نداء كفااءة ورفاع ،ال لياة نعمااه تسايير فا  نهمياة مام للاا لماا الاوظيف ،



130 
 

 وتقليال اردارياة، المماامه  لنجااز سارعة خاهه مام ورلاك تقادملا التا  الخادما  جاودة تحسايم
 .الممل ل لبا  ا ستجابة سرعة األخ اء،

 احتياجااتلع وتفلاع النظااع اساتخداع علاى تشاجيملع خاهه مام للمساتخدميم الملياا اردارة دعاع زياادة  .6
 التغلام ياتع حتاى النظااع اساتخداع عام تاواجللع التا  المشاكه  حاوه نرائلاع واسات ه  ،المختلفاة
 .عليلا

 المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع ت اميع عملياة فا  والمساتخدميم الماامليم لشاراك ضارورة  .7
 الاروح ورفاع ،المقاوماة نسابام وتقليال ،النفسا  الرضاا تحقياق فا  نهمياة مام لارلك لماا وت ويرهاا،
شمار الممنوية،    ال لية.ف ب هميتلع المامليم واه

 يفلاع حتاى النظااع عام المساؤوه القساع فا  والماامليم المملوماا  ننظماة دم مساتخ بايم المهراة تقوياة .8
 ف  اردارييم وتشغيل المملوما ، ننظمة مستخدم  ل افة المملوما  مم اردارية ا حتياجا  الماملوم 

 والنظااع والشابكا  األجلزة لممل فلملع تزيد تقنية خبرا  ر سابلع ممينة لفترا  المملوما  نظاع رسع
 األعمااه فا  النظااع اساتخداع عناد تاواجللع راد التا  المشا ل وتفلع ممالجة ف  يساعدهع حيث ،ل ال 

 .اردارية
 بشكل الوظيفية احتياجاتلع مع يتوافق بما النظاع خهه مم للمستخدميم المملوما  لتاحة على لمملا .9

 .فقل الممل مجاه ف  استخداملا يكفل
 نظع المملوما  مجاه ف  الحديثة الت نولوجيا استخداع مم تحد الت  والمادية اردارية المقبا  تخ   .10

 ممياار ضامم المساتخدمة الممادا  نوعياة لتحدياد و بيمتاه الممال حجاع ا عتباار بمايم األخار ماع
 .الت لفة

 كافاة البرمجيا  تغ   وبحيث بال لية الممل حاجا  مع يتناسم بما البرمجيا  تحديث على الممل .11
 ا األرساع ف  ال لية.لب تقوع الت  النشا ا 

 ملارا  رفع ، مثلواردارية الفنية كفاءتلع رفع ف  با ستمرار ورلك النظاع ف  المامليم األفراد ت وير .12
 .موظف  ال لية الجاممية بمض لدى ا نجليزية اللغة

 المماللمساتجدا   مهئماة سارعتلا ت ابح بحياث وننظمتلاا بال لياة الشابكةت اوير وتحاديث  ضارورة .13
 ته.واحتياجا
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 عام للتمبيار للمرؤوسايم الفر اة م ا ي بحياث المحوسام ارداري  المملوماا  نظااع ت اوير ضارورة .14
تاحة رنيلع  .القرارا  اتخار ف  للمشاركة للع الفر ة واه
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 المراجع العربية:أوال: 
  105، التوبةسورة. 
 رسالة ،"فلس يم ف  التقن  للتمليع الداخلية لل فاية تحليلية دراسة" ، 2000  يوسف محمد جراد، نبو 

 ، القاهرة.شم  عيم جاممة ،منشورة دكتوراا
 فا  اردارياة القارارا   انع فا  اردارياة المملوماا  نظاع دور تقيايع ، "2005  ابري  ساب ، نباو 

 .فلس يم ارسهمية، الجاممة منشورة، اير ماجستير رسالة ،"ازة ر ا  ف  الفلس ينية الجامما 
 التربياة فا  وزارة للماامليم الاوظيف  بااألداء وعهرتاه الاوظيف  ا اترام (2011):مياسة سل ام، نبو 

 .ازة ارسهمية، الجاممة منشورة، اير ماجستير رسالة ازة، ر ا  ف  والتمليع
 ال بماة الثانياة،  التوزياع،و  للنشار ال افاء دار ،"البشارية الماوارد لدارة" ، 2009ناادر   شايخة، نباو

 .عمام
 دار  افاء1 ط ،"عملياة وحاا   نظاري  ل اار البشارية الماوارد لدارة"،  2010ناادر   شايخه، نباو ، 

 األردم. عمام، والتوزيع، للنشر
    لدارة الموارد البشرية"، الممل ة المربية السمودية.2009اردارة المامة لت ميع وت وير المناه"   
 ، الادارة ،"المما ارة المنظماا  فا  اردارياة المملوماا  نظاع ، "2007 الارحمم عباد ثابا  لدريا 

 .المنوفية الجاممية،
 مقادع بحاث ،"المملاع اداء ت اوير فا  فلسا يم فا  الترباوي  المشارف دور" ، 2000  لحساام ،ايااا 

 .م ش عيم جاممة :القاهرة التدري ، و ر   للمناه  الم رية للجممية عشر الرابع الملم  للمؤتمر
 ،  منظماا  فا  اردارية القرارا  على ونثرها الحديثة المملوما  ت نولوجيا . 2006  ع اع البحي 

 ،ةارنساني الدراسا  سلسلة ارسهمية، الجاممة مجلة الفلس ين ، للوارع است هعية دراسة األعماه،
 .14د المجل ،1 المدد ازة،

   اريااة"، ال بمااة األولااى، الشااركة المربيااة المتحاادة  ، "ننظمااة المملومااا  ارد2010برهااام، محمااد نااور
 للتسويق والتوريدا .

   نظع المملوما  اردارية"، ال بمة األولى، دار ال تم الملمية للنشر 2010البسيون ، عبد الحميد" ، 
 والتوزيع، القاهرة، م ر.
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 ،فا  الاوظيف  األداء مساتوى  رفاع فا  ارداري  المملوماا  نظاع جاودة نثار  .2005 ساامر البشابشاة 
  المجلد األوه، المدد عمام، والت ميم، واردارة المحاسبة مجلة األردن ، ا جتماع  الضمام مؤسسة

 ،اازة  مكتام فا  الماامليم للمادراء الاوظيف  األداء علاى الماا ف  الاركاء نثار" ، 2010عزم   بظاظو
 فلس يم. مية،ارسه الجاممة منشورة، اير ماجستير رسالة ،"لذونروا التابع اررليم 

 القاد  المفتوحاة،  جامماة "ننظماة المملوماا  اردارياة"، م بماة ،(2007) المفتوحاة القاد  جامماة
 األردم.

  لنجليازي – فرنسا -عربا  والتملايع التربياة م ا لحا  ممجاع" ، 2005اه  ميشا جارج  ،جارج  ،"
 ، دار النلضة المربية، بيرو ، لبنام.1ط

 ،اسماعيل رفاع ، :ترجمة"، المنظما  ف  السلوك لدارة" ، 2004  روبر  باروم، جيرالد، جرينبرج 
 ، السمودية.الرياض للنشر، المريخ دار بسيون ،

   دراساااةارداري  الممااال فااا  ارل ترونااا  الحاسااام اساااتخداع مموراااا هاااا ، "1423الحاااازم ، عبااادهللا : 
لمربية للملوع األمنياة، جاممة نايف ا،  روحة  ماجستير ن".  المنورة المدينة من قة لمارة على مسحية

 .2002كلية الدراسا  المليا، رسع الملوع اردارية، 
 ، علاى وزارة مساحية دراساة اردارياة، القياادا  لادى ال اهحيا  تفاويض"  ،2007محماد   الحربا 

 السمودية. لدارة األعماه، كلية سمود، الملك جاممة منشورة، ماجستير اير رسالة ،"والتمليع التربية
 ،ارسكندرية. ،الحديث الجامم  المكتم ،"البشرية الموارد دارةل" ، 1999ية  راو  حسم 
 ،نظااع ماع الممال تقبال علاى الماامليم اتجاهاا  فا  البشارية الموامال نثار"،  2006د محما الحسايم 

 _ الملمياة والبحاوث للدراساا  تشاريم جامماة مجلاة ،"الساوري  التجااري  الم ارف فا  الشااملة األتمتة
 .28 المجلد ،3 المدد سوريا، والقانونية،  رت اديةا الملوع سلسلة

 ، ت بيقياة دراساة :الماامليم نداء بكفااءة ارداري  ارشراف عهرة" ، 1994عبد هللا  بم نحمد الحسين 
 ."بالرياض المسكرية المستشفيا  على

 ،يرهاات و  وسابل اازة محافظاا  فا  التقن  التمليع ور  لدارة وارع" ، 2010  لسماعيل مروام حمد"، 
 .2د المد ،18 المجلد ارنسانية، الدراسا  سلسلة ارسهمية، الجاممة مجلة
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 ،منحناى والمشاريم الحاادي القارم  فا  البشرية الموارد لدارة" ، 2008زهير  وال باغ، الباري  عبد درة 
 عمام. للنشر، وائل دار ،"نظم 

 ، التقنا  التملايع مؤسساا  فا  الشااملة الجاودة لدارة ت بياق مموراا " ، 2006 محماد ميرفا  راضا 
 .بغزة ارسهمية الجاممة ،رماجستي رسالة ،"عليه التغلم وسبل

 ،وزارة ت بيقية على دراسة األداء، ت وير على القرارا  مساندة استخداع  ، نثر2009فدوى   رمضام 
 .الجاممة ارسهمية ماجستير اير منشورة، رسالة ازة، محافظا  والتمليع، التربية

 نظااع فماليااة فاا  الليكليااة الخ ااائص نثاار ، 2004محمااود   مكاااوي  سااميد، مؤيااد السااالع 
 للملاوع األردنياة المجلاة ،"األردنياة المسااهمة ال اناعية الشاركا  فا  ميدانياة دراساة"المملوماا 
 .السابع المجلد األوه، المدد الت بيقية،

  دار 3وماا "، ط ، "مقدماة فا  علاع الممل2002ل  كاما شاريف ،وشااهيم ،عاواد حسام ،الساريح ،
 الخلود للنشر، جدة.

 ،اازة محافظاا  فا  التقنياة بال ليا  للمامليم التدريم عملية تقييع" ، 2005  محمد من ور سمدية 
  .بغزة ارسهمية الجاممة ر،ماجستي رسالة ،"المتدربيم نظر وجلة مم

 ،مؤسساة فا  امليمالما نداء علاى المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع نثار (2005) .موساى السامودي 
 .23 المجلد ،1 المدد مام،ع، اردارية الملوع دراسا  ،"الضمام

  دراسااة مسااحية علااى ضااباط  – ،"المناااخ التنظيماا  وعهرتااه باااألداء الااوظيف  2004السااكرام، نا اار
 للملوع المربية نايف جاممة منشورة، اير ماجستير رسالة ر ا  روا  األمم الخا ة بمدينة الرياض"

 .السمودية األمنية،
 ،الجاممية. الدار النظع، مدخل – اردارية المملوما  نظع ، 2005  لبراهيع سل ام 
 ،ارسكندرية. ،الجاممية الدار ،"لداري  مدخل – اردارية المملوما  نظع“  2003  لبراهيع سل ام 
 ،ونثارا   ينيةالفلسا الجامماا  فا  المامليم نداء تقييع نظاع وعدالة فاعلية مدى" ، 2010ماجد  شاهيم

 ،"واألزهار ارساهمية الجامماة بايم مقارناة دراساة _ التنظيمياة والثقاة والاو ء ي الوظياف األداء علاى
 فلس يم. ازة، ارسهمية، الجاممة منشورة، اير ماجستير رسالة

  األردم. عمام، ،1ط الشرو ، دار البشرية"، الموارد لدارة " ،2000نجيم   م  فى ،شاوي 
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  األردم. عمام، ،3ط الشرو ، دار البشرية"، الموارد لدارة " ،2005نجيم   م  فى ،شاوي 
 ،األهلياة المنظماا  فا  الاوظيف  باألداء وعهرتلا القيادية األنماط دراسة"  ،2004 هه  الشريف " ،

 .السمودية األمنية، للملوع المربية نايف جاممة منشورة، اير ماجستير رسالة
 ،المالياااة باااوزارة اردارة ت اااوير فااا  اردارياااة المملوماااا  نظاااع اسااالاع "مااادى  2011ريااااض   الشااالري 

 .الرياض المربية: نايف جاممة. ماجستير رسالة. السمودية" المربية بالممل ة الداخلية
 ،فا  التقنا  التملايع مؤسساا  فا  ا ساتراتيج  التخ ايل واراع" ، 2007 الحمياد عباد عاا ف الشاويخ 

 .بغزة ارسهمية لجاممةا ماجستير، رسالة، "ازة محافظا 
 ال بمة األولى. ،الحاسوبية اردارية المملوما  نظع ، 1995  ال باغ وعماد الرحمم عبد ،ال باح 
   نظااااع لدارة المملومااااا  منظااااور اسااااتراتيج "، ال بمااااة 2012المبااااادي، هاشااااع والمارضاااا ، جلياااال" ، 

 األولى، دار  فا للنشر والتوزيع، عمام، األردم.
 ، ال بماة ،للنشار وائال دار ،" اساتراتيج  مادخل – البشارية الماوارد لدارة" ، 2006ساليلة  عباا 

 .األردم الثانية، عمام،
  ندواتاه، مفلوماه، الملم ، البحث  2001 كايد الخالق، وعبد الرحمم، عبد وعد ، رورام، ،عبيدا 

 ه، دار الفكر، عمام، األردم.ونساليب
 ، األجلازة فا  البشارية الماوارد لدارا  نداء حسايمت فا  ودورهاا  . األتمتاة2007  نا ار المتيبا 

 رساالة ،المركزياة األمنياة بااألجلزة البشارية الماوارد باإدارا  الماامليم علاى مساحية دراساة األمنياة،
 .السمودية الرياض، األمنية، للملوع المربية نايف جاممة ،دكتوراا

   زة وسابل التمامال ماع ملادداتلا  ، مجا   ت بيق نظع المملوما  ف  األجل2008الزهران ، جممام
 دراساة مساحية يراء الماامليم فاا  لدارتا  الحاسام ايلا  والمملومااا  فا  المديرياة الماماة للمباحااث ، 

 نايف للملوع األمنية، السمودية.رسالة ماجستير، جاممة األمير 
 ،نياااةميدا  دارساااة الماماااة اردارة مشاااكه  حااال فااا  ودورهاااا المملوماااا  نظاااع  ،2008مجااادي  عرياااف 

 .دمشق: تشريم جاممة. ماجستير رسالة. الهررية  ف  المالية مديرية
 والتوزياع،  للنشار الشارو   دار ،"والجماعاة الفارد سالوك" المنظماة سالوك (2003) ماجادة ،الم ياة

 عمام. األولى، ال بمة
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   ف  ظل  ، "ت ثيرا  نظع المملوما  على اردارة الحكومية ف  المدينة المربية 2005عل ، لسماعيل
 الثورة الررمية"، المؤتمر الممماري الدول  الساد ، كلية اللندسة، جاممة نسيوط.

  كةشار  فا  الماامليم نداء علاى المحوسابة اردارياة المملوماا  نظاع نثار  .2009نيمام  ،المماري 
 .فلس يم ارسهمية، الجاممة منشورة، اير ماجستير رسالة الفلس ينية، ا ت ا  

 ،بايم  مقارناة دراساة األمنياة، األجلازة فا  الماامليم با داء وعهرتلاا الممال فر  "  ،2008سالع  الفايدي
 المربياة للملاوع ناايف جامماة ،منشاورة ايار دكتاوراا رساالة ،“ الريااض بمديناة األمنياة األجلازة بماض
 .السمودية األمنية،

  ردارة المامة للخادما  دور التقنيا  الحديثة ف  رفع كفاءة نداء المامليم ف  ا  .2009 ياسر  ،القري
 ،جاممااة نااايف المربيااة للملااوع األمنيااة منشااورة، اياار ماجسااتير رسااالة ،ال بيااة بااالقوا  المساالحة

 السمودية.
  لل باعاة المسايرة دار ،اردارياة المملوماا  نظاع   .2005 الاديم عاهء ،الجنااب  عاامر، رناديلج 

 والنشر، ال بمة األولى، عمام.
  لل باعاة المسايرة دار ،اردارياة المملوماا  نظاع   .2007 الاديم هءعا ،الجنااب  عاامر، رناديلج 

 والنشر، ال بمة الثانية، عمام.
  لل باعاة المسايرة دار ،اردارياة المملوماا  نظاع   .2013 الاديم عاهء ،الجنااب  عاامر، رناديلج 

 ، عمام.الثالثةوالنشر، ال بمة 
   رة المااااوارد البشاااارية"، ال بمااااة األولااااى، دار  ، "ا تجاهااااا  الحديثااااة فاااا  لدا2011ال هلاااادة،  اااااهر

 اليازوري الملمية للنشر والتوزيع، عمام، األردم.
  13-12، ص 2013-2012ال لية الجاممية للملوع الت بيقية، التقرير السنوي. 
  القاهرة ،الجاممية الدار   "مراجمة وتدريق نظع المملوما "،2005  نميم نحمد ،ل ف. 
 ،الضاباط علاى ت بيقياة دراساة ،األداء تحسايم فا  ودورهاا ا ت ااه تقنياا  . 2006  محماد الماانع 

 الريااض، ،األمنياة للملاوع المربياة ناايف جامماة ،منشاورة ايار ماجساتير دراساة ،المااع بااألمم المامليم
 .السمودية
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 الق اا   فا  ودورهاا فا  حال المشاكه  اردارياة اردارياة المملوماا  نظاع . 2012عاه   ،المحتسام
 .فلس يم ،جاممة الخليل منشورة، اير ماجستير رسالة ، دراسة على وزارة ال حة  الماع

 ،با دائلع وعهرتاه الثانوياة المرحلاة لمملما  السانوي  األداء تقيايع نظااع  : فمالية2013 نسريم مرتجى 
 .ازة ارسهمية، الجاممة ،منشورة اير ماجستير رسالة ازة، بمحافظة نظرهع وجله مم الوظيف 

  مام األساسا  التملايع مادار  لماديري  الاوظيف  األداء عوارا (2012) :القاادر عباد نحماد ري،المساو 
 .688-665 ، ص 201  المدد األستار، مجلة والمملميم، المديريم نظر وجلة

 ،والنشار لل بع الجاممية الدار :القاهرة .مستقبلية رؤية :البشرية الموارد لدارة ، 2001  راوية، محمد 
 .والتوزيع

 الماماة اردارة فا  الماامليم نداء كفااءة رفاع فا  الحديثاة التقنياة دور " (2009) ساالع ياسار ري،الما 
 للملاوع ناايف جامماة منشاورة، ايار ماجساتير دراساة ،"السامودية المسالحة باالقوا  للخادما  ال بياة

 الرياض. األمنية،
   األجلاازة فاا  ايلاا  الحاساام  سااتخداع والت بيقيااة ارداريااة الممورااا  هااا ، " 1423المساافر، مبااروك 

ن اديمياة ،  روحاة  ماجساتير "، نالريااض بمديناة األمنياة األجلازة بماض علاى ت بيقية دراسة األمنية:
 .2002نايف المربية للملوع األمنية، كلية الدراسا  المليا، رسع الملوع اردارية، 
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 :النهائية االستبانة :الثانيالملحق 
 
 
 

 ...وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم األخوة واألخوات موظفي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية:
 اديمية ا دارة ن مم الماجستير درجة على الح وه مت لبا  است ماه بغرضنضع بيم نيديكع استبانة 

 :بمنوام ت بيقية دراسة بإجراء نروع فإنن  ،واردارة القيادةاخت اص  ف  للدراسا  المليا والسياسة
 الكليات المتوسطة األداء الوظيفي فيتحسين في  نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة دور

 نموذجا ( الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية)
 حسم عليلا موافقت ع مدى عم تمبر الت  الخانة ف  (x)عهمة ووضع المرفقة، ستبانةا  بتمبئة الت رع يرجى
 فقل. الملم  البحث ألاراض ل  تستخدع لم لجابات ع ب م علًما .به تمملوم  الري الوارع

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...

 المشرف:
 د. نضال فريد عبدهللا    

 الباحث:                                  
 يوسف رمضان خضر    

 أوال المعلومات الشخصية

 الجنس:
 

 ذكر  أنثى 

 الفئة العمرية:
 

 سنة  30أقل من  30 - عاًما 40أقل من 

 40 - عاًما 50أقل من  50 سنة فأكثر 

 المؤهل العلمي:
 

 دبلوم  بكالوريوس 

 دراسات عليا  

 سنوات الخبرة:
 

  سنوات 4أقل من   سنة 8إلى أقل من  4من 

  8 سنوات فأكثر  

 نوع الوظيفة:
  أكاديمي  إداري 

 أكاديمي إداري  
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 المحوسب المعلومات نظام وتشغيل إدارة مستلزمات :ثاني ا

 ( المستلزمات المادية1) م.

جدا  
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جدا   
لة 

قلي
 

      توفرة مع مت لبا  الممل.تتوافق نجلزة الحاسوم الم  .1

2.  
تتهءع ننظمة الحاسوم مع المساحا  الهزمة لضروريا  

 الممل.
     

3.  
خراج البيانا  المتواجدة مع  تتناسم وسائل لدخاه واه

 ضروريا  الممل.
     

      تنجز الشبكة المتوفرة الممل الم لوم بسرعة كافية.  .4

5.  
نجاز الممل رة تسلل تقنيا  ا ت اه الحديثة المتواجد

 الم لوم.
     

 البرمجية مستلزمات( ال2) م.

جدا  
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جدا   
لة 

قلي
 

      تستخدع برمجيا  تتهءع مع نظاع الممل ف  ال لية.  .6
      تنسجع البرمجيا  مع الشبكة المستخدمة ف  الممل.  .7

8.  
نجاز تساعد البرام  والت بيقا  الحاسوبية المستخدمة ف  ل

 الممل الم لوم.
     

9.  
توجد التمليما  واررشادا  الضرورية ل يفية تشغيل البرام  

      المستخدمة. 

10.  
تتوفر حماية ونمام للبرام  المستخدمة تضمم سهمة 

 البيانا .
     

 البشرية المستلزمات( 3) م.

جدا  
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جدا   
لة 

قلي
 

11.  
يم عم نظاع المملوما  بشكل يتع التوا ل مع المسئول

 مباشر.
     

12.  
يستجيم مركز الحاسوم ف  ال لية للتساؤ   والمشكه  ف  

 النظاع والشبكة ف  الور  المحدد.
     

13.  
يقوع مركز الحاسوم ف  ال لية بإنجاز كافة الملاع والخدما  

 الم لوبة منه بكفاءة عالية.
     

     ت ميع وت وير  يتماوم الماملوم ف  مركز الحاسوم ف   .14
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 النظاع بملارة كافية.

15.  
يمتبر مستخدمو نظاع المملوما  المحوسم مؤهليم للممل 

 على النظاع.
     

 التنظيمية المستلزمات( 4) م.

جدا  
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جدا   
لة 

قلي
 

      توفر اردارة المليا المملوما  ب ريقة سللة ومباشرة.  .16

17.  
يا ت وير واستخداع نظع المملوما  تدعع اردارة المل

 المحوسبة.
     

18.  
تدفع اردارة المليا باتجاا ت بيق ا ستخداع لنظع المملوما  

 المحوسبة.
     

19.  
تمتمد اردارة المليا البرام  التدريبية والمت لبا  الهزمة 

 ل يفية استخداع نظع المملوما  المحوسبة.
     

      لبلا المستخدميم للنظاع.يتع منارشة التمديه  الت  ي   .20
      تحفز اردارة المليا على ت وير البرمجيا  وننظمة الممل.  .21
      تقدع اردارة المليا موازنا  كافية ألنظمة المملوما .  .22

ثالثا: أهم المعوقات المؤثرة على تطبيق نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الكلية الجامعية للعلوم 
 التطبيقية

 ( المعوقات اإلدارية1) م.

جدا  
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جدا   
لة 

قلي
 

      تنفرد اردارة المليا ف  اتخار القرار دوم الرجو  للمخت يم.  .23

24.  
عدع وجود رؤية مستقبلية لت بيق وت وير نظع المملوما  

 اردارية بشكل مت امل.
     

25.  
رية المحوسبة رلة الوع  ب همية ت بيق نظع المملوما  اردا

 بشكل مت امل.
     

      فتور التنسيق بيم الوحدا  اردارية ف  ال لية.  .26

27.  
الليا ل التنظيمية الحالية تتوافق مع ت بيقا  نظع المملوما  

 اردارية المحوسبة.
     

28.  
رلة الحوافز  المادية والممنوية   ستخداع وت وير ت بيقا  

 .نظع المملوما  اردارية المحوسبة
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 ( المعوقات التقنية2) م

جدا  
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جدا   
لة 

قلي
 

       موبة مسايرة التقنية المملوماتية نتيجة سرعة التغير فيلا.  .29
      ا فتقار للى رواعد بيانا  دريقة.  .30
      ا فتقار للى رواعد بيانا  مت املة.  .31
      .التبا ؤ ف  ال يانة والمتابمة لذجلزة  .32
      ضمف برام  الحماية للبيانا  والمملوما  ب رساع ال لية.  .33
      رلة ا هتماع بالمتابمة والت وير للبرمجيا  الم بقة.  .34

 ( المعوقات البشرية3) م

جدا  
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جدا   
لة 

قلي
 

      رلق بمض موظف  ال لية مم التغيير.  .35

36.  
بقدرتلا على استخداع ت بيقا  نظع انخفاض ثقة موظف  ال لية 

 المملوما  اردارية المحوسبة.
     

      فتور الدافمية عند موظف  ال لية للتغيير.  .37
      الخوف مم زيادة الملاع واألعباء اردارية على الموظف.  .38
      ضمف استخداع اللغة ارنجليزية لدى بمض موظف  ال لية.  .39

40.  
المساءلة ف  حاه تم ل نحد  تخوف بمض موظف  ال لية مم

 األجلزة.
     

41.  
خشية بمض موظف  ال لية مم فقدام مرا زهع الوظيفية نتيجة 

 عدع القدرة على موا بة الت ور المملومات .
     

 ( المعوقات المالية4) م.

جدا  
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جدا   
لة 

قلي
 

42.  
ق نظع ارتفا  نسمار بمض األجلزة والممدا  الخا ة بت بي

 المملوما  اردارية المحوسبة. 
     

43.  
تزايد نسمار البرمجيا  الهزمة لت بيق نظع المملوما  اردارية 

 المحوسبة.
     

44.  
رلة كفاية الموازنة المخ  ة لت ميع وت وير برام  وت بيقا  

 نظع المملوما  اردارية المحوسبة.
     

45.  
ما  اردارية نقص ارمكانيا  المالية لت بيق نظع المملو 

 المحوسبة بشكل مت امل.
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      ارتفا  ت اليف الت وير وال يانة.  .46
 رابعا : األداء الوظيفي

 م.
 اإلدارية المعلومات نظم دور في رأيك لمعرفة العبارات من مجموعة يلي فيما

 األداء على المستعملة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية المحوسبة
 .الوظيفي

بير 
ك

جدا  
ة 

 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جدا   
لة 

قلي
 

      .نشمر ب م ندائ  لملاع الوظيفة ف  تحسم  .47
      .ننجز ملام  الوظيفية ف  التوري  الم لوم  .48
      .نروع بإنجاز عمل  ضمم ضوابل الجودة الم لوبة  .49
      .نت يف على لنجاز الممل ف  الحا   ال ارئة  .50
      .ر و ر  حل مشا للعنتمرف على احتياجا  الجملو   .51

52.  
نعمل على كشف المشكه  الت  تميق سير الممل ونردع للا 

 .الحلوه
     

يجابية  .53       .نتوا ل مع زمهئ  ف  الممل بكفاءة واه

نست يع الح وه على المملوما  الهزمة للتخ يل الجيد ربل   .54
 .التنفير

     

55.  
ة اردارية نتماوم مع زمهئ  ف  الممل على تحمل المسئولي

 . والفنية
     

      .نناف  زمهئ  ف  القياع بملام  على ن مل وجه  .56
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ...
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 :الهيكلية اإلدارية للكلية الجامعية :الثالثالملحق 

 


