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 إهــــــــداء
 

 ،،،المتواضع الجهد هذا يأهد
المبعوث رحمة ...  إلى  مينوالصادق األ...  الرحمة المهداة ...  سيد الخلق وحبيب الحق إلى

 هللا عليه وسلم"ى "سيدنا محمد صل   لعالمينل
 ٍر    كنَت الـُمِضيَء ِلَلْيَلِة الَبْدرِ لو كنَت ِمْن شيٍء ِسَوى َبشَ 

  

 أطال هللا في عمريهما ورزقني برهما الفضل األول وأهله )أبي( و)وأمي(أصحاب  إلى
 .كالسراج المنير في الليل األدهم فكانوا لي...  للعلم طريقا  .. وأنار لي إلى من علمني حرفا  

 .األفاضل ساتذتي ومعلمي  أأولئك 
 ..كل محطات حياتي وصاحبة األيادي البيضاء علي  إلى شريكتي في 

 تلك زوجي المصون 
 لى األخ النجيب ..إ نه يصغرني سنا  ....أأخي الغالي الذي كان قدوة لي رغم  إلى

 بو عبيدةأد. 
بجانبي ولم  وقفَمْن كل حببت و وكل من أ حفاديأوزوجات ابنائي و  إلى أخواتي وأبنائي وبناتي

 ا مني...ذكره سهو  أ
 ا يدي.. وكان لي عون   ىعل شد   َمنْ له مكانة في القلب... و وكان            

 ساعدني وساندني في عملي هذا  َمنْ صدقائي وزمالئي ورفقاء دربي وأخص بالذكر أ إلى
 جره ويرزقنا أ ،ينفعنا به هللا أنْ  ىعس .جهدي المتواضع والبسيط الكم جميع   يأهد

 
 
 

 
 

 الباحث
 بشار يوسف أبو جزر
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 شكر وتقدير

ـ العــالمين، رب هلل الحمـد  ىوالمرســلين، النبـي المصــطف األنبيـاء أشــر  علـى ســال وال   الةوالص 
 :وبعد أجمعين، وصحبه آله وعلى الصادق الوعد األمين،

علــى جليــل نعمــه، ومــا غمرنــي بــه مــن  وأشــكره األول، الفضــل هللا ســبحانه وتعــالى صــاحب أحمــد
ا الحمــدُ  لــك فيــارب ة،الرســال هــذه فضــل وتوفيــق متمــا   ســلطانك، وعظــيم وجهــك بجــالل يليــق حمــد 

 هـذه إنجـاز هللا فـي بعـد فضـل له كان نْ مَ لِ  متنانواال والتقدير الشكر بخالص أتقد  أنْ  يسعدني كما
ـــ هللا ســـائال   الدراســـة،  أتقـــد  أنْ  إال اليســـعني المقـــا  هـــذا وفـــي الجـــلاء، خيـــر يجـــليهم أنْ  وجـــل  -لع 
خالـد / والـدكتور محمـود عبـد الـرحمن الشـنطيالـدكتور   لسـعادة واالمتنان فانوالعر  الشكر بجليل

وقــت وجهــد ومــا  مــن هبقبــول امشــرا  علــى هــذه الرســالة، وعلــى مــا بــذال ماتفضــلهلِ   ؛عبــد دهليــز
 مـاويجليه ،الهمـيسـدد علـى طريـق الحـق خط وأسـلل هللا سـبحانه أنْ  مـن نصـو وتوجيـه، ى  اه إليأسد
 الجلاء. خير عني
 :لـ الجليل بالشكر ا وأتقد كم

 محمد ابراهيم المدهون    الدكتور الداخلي المناقش
 زهر(سامي أبو ناصر )جامعة األ    أ.د الخارجي المناقشو 

 هذه الدراسة، وإثرائها بالمالحظات والتوجيهات القيمة. مناقشة على بالموافقة تفضلهما على وذلك
قــدموه لـي مـن إثــراء ألداة مـين لمـا لــى السـادة المحك  إكمـا وأتوجـه بخـالص مشــاعر الشـكر واالمتنـان 

 .الدراسة
ــــة ام والشــــكر ــــى أكاديمي ــــل إل ــــاء ر والسياســــة التــــي اتخــــذت مســــار الن دارةالجلي ــــة خبــــة وبن جــــال دول

ا محب ــ المــدهون الــذي  بــراهيمإ خــص بالــذكر ســعادة الــدكتور محمــدوأ ،لــبالده اوصــنعت جــيال  صــاعد 
 حفظه هللا وأطال عمره. ي وللمالئي جميع اا وقدوة حسنة لكان أب ا ومعلم  

وإلـــى المـــوشفين بشـــكل  محافظـــات غـــلة، –شـــركة توزيـــع الكهربـــاء  إلـــىكمـــا وأقـــد  الشـــكر الجليـــل 
ـــ لـــى تعـــاونهم فـــي إنجـــاة هـــذه الدراســـة،خـــا  ع ـــول بعـــ   دْ والوصـــول لتوصـــيات َق تفيـــد فـــي حل

 جميل.مشاكلهم، فلهم مني كل الشكر والتقدير واالمتنان واالعترا  بال
ــا ــا يجعلــه وأنْ  العمــل، بهــذا ينفــع أنْ  علوجــل هللا أســلل ،وختام   ذلــك علــى هإن ــ الكــريم، لوجهــه خالص 
 جدير. وبامجابة قدير،

 ،،،أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم هللا ىوصل  
 الباحث        

 بشار يوسف ابو جزر
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 لخص الدراسةم

 اتخاذالمعلومات في تحسين جودة  إدارةراتيجية تكنوستدور  إلىالتعر   الدراسةهدفت 
لجمع  ستبانةتطوير اال تم  الدراسة  أهدا ، ولتحقيق محافظات غلة –القرار بشركة توزيع الكهرباء 

مع الدراسة من ن مجت. وتكو  استخدا  المنهج الوصفي التحليلي وكذلك تم   الضرورية، البيانات
 ،إدارةمدير  ،)مدير عا  محافظات غلة –توزيع الكهرباء  شركةبالوشائف امشرافية بالعاملين 
حيث  ،المسو الشاملاستخدا   (، وتم  295ددهم )والبالغ ع رئيس شعبة( ،رئيس قسم ،مدير دائرة
 ،%(93.89)استجابة صالحة للتحليل بنسبة  استبانة( 277) عدد االستبانات المستردةبلغ 

 ( لتحليل البيانات.SPSS) حصائيةام للعلو  حصائيةواسُتخد  برنامج الرز  ام

تكنوستراتيجية ) مستوى  إن :كانت على النحو التاليى العديد من النتائج الدراسة إل وقد توصلت
 عد صناعجاء بُ حيث  (%65.79) كان متوسطا  حيث بلغ الوزن النسبي (إدارة المعلومات

تبة األخيرة فكان بعد التخطيط ، أما في المر (%68.98)المعرفة في المرتبة األولى بوزن نسبي 
( كان متوسطا  جود  اتخاذ القرار)  ن مستوى ينما تبين أب .(%60.71)امستراتيجي بوزن نسبي 

ذات داللة  قوية موجبة توجد عالقةأوضحت نتائج الدراسة بلنه وقد  .%( 60.99) وبوزن نسبي
، حيث بلغ معامل االرتباط  (ارتكنوستراتيجية إدار  المعلومات وجود  اتخاذ القر )إحصائية بين 

) التخطيط االستراتيجي، ان أبعاد تكنوستراتيجية ادار  المعلومات  ، وبينت الدراسة0.769)ر(= 
) البنية التحتية  بعدوقد تم استبعاد اتخاذ القرار، جودة في  لها دور المعرفة والدعم المالي( صناع

%( من التغير في المتغير 62.5بته )، وقد فسرت مانس ضعيف دورهألن لنظم المعلومات( 
و جودة  إدارة المعلومات تكنوستراتيجيةالتابع. تبين عد  وجود فروق ذات داللة احصائية حول 

اتخاذ القرار تبعا  للمتغيرات الديمغرافية ماعدا الجنس فقد كانت الفروق حول جودة اتخاذ القرار  
 ناث. صالو امل

حتياجات العاملين من التدريب في ادراسة  العمل على: لتاليالنحو ا ىعلالتوصيات  أهموكانت 
وتوجيههم للتدريب الداخلي أو الخارجي واالستعانة بذوي  ،المعلومات إدارةتكنوستراتيجية 

االختصا  والخبرات من أجل التلكد من أن  التدريب يقو  بناء  على سد الفجوة بين المهارات 
إشراك العاملين كما أوصت ب ،لمهارات المطلوبة منجاز المها اوالمعار  الحالية للعاملين وبين 

حسين في وضع القوانين واللوائو والسياسات العامة وتشجيعهم على تقديم أفكار ومقترحات لت
العمل على نشر خطة استراتيجية واضحة يتم التعبير فيها عن و  القرار بالشركة، اتخاذجودة 

 ، ورسم رؤية واضحة للمستقبل،لشركةل واضو في رسالة االمعلومات بشك إدارةتكنوستراتيجية 
الشركة لثقافة استخال  العبر من خالل التقييم المستمر لتلثير  إدارةتعليل وأوصت كذلك ب

 .ت التي تتخذها في جميع االتجاهاتالقرارا
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Abstract 

The study aimed to identify the role of techno-strategic of information 

management  in improving the quality of decision making in the 

Electricity Distribution Company - Gaza Governorates. In order to 

achieve the objectives of the study, the questionnaire was developed to 

collect the necessary data. The study used the descriptive analytical 

approach. The population of study consisted of the supervisors of the 

Electricity Distribution Company - Gaza Governorates (General 

Manager, Director of Department, Administration manager, Head of 

Department, Head of section). The total survey was used. The number of 

obtained questionnaire was (277) with (93.89 %). Then,  (SPSS) were 

used to analyze the data. 

The study has come out with the following results: 

 The level of ( techno-strategic of information management) was average 

with a relative weight of (65.79%). The knowledge industry had the first 

rank with a relative weight (68.98%). Whereas, strategic planning had the 

last rank with a relative weight  (60.71%). The level of (quality of 

decision making) was an average with a relative weight ( 60.99%). the 

results of the study also showed that there was a statistically significant 

and strong positive relation between ''techno-strategic of information 

management'' and "Quality of decision-making". The coefficient 

correlation was ( R) = (0.769). The study demonstrated that the 

dimensions of ''techno-strategic of information management'' ( strategic 

planning, knowledge industry and financial support) had a role in the 

quality of decision making. The ''infrastructure of information systems'' 

dimension was excluded because its role was weak. This was interpreted 

with (62.5%) from this change in the dependent variable. There was 

statistically significant differences in ''techno-strategic of information 

management'' and ''the quality of decision making'' according to 

demographical variables except gender which had differences in ''the 

quality of decision making'' in favor of females. 

The most important recommendations were as follows: 

1. Studying the needs of employees in training related techno-strategic of 

information management strategy, directing them to internal or external 

training, and using specialists and expertise to ensure that the training is 



 

 ح

 

based on bridging the gap between the current skills and knowledge of 

the employees and the skills required to accomplish the tasks. .  

2. Involving the employees in formulating  laws, regulations and general 

policies and encourage them to submit ideas and proposals to improve the 

quality of decision-making in the company. 

3. Working on publishing a clear strategic plan in which the techno-

strategic of information management is clearly expressed in the 

company's message, and formulate a clear vision for the future. 

4. Enhancing the culture of benefiting and learning from experiences 

through continuous assessment of the impact of decisions taken in all 

directions. 
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 اإلطار العام للدراسة الفصل األول
 مقدمة: 

حيث هتمامنا من ا فهي محط  كافة؛ لشؤون الحياة المنظمات في عصرنا الحديث محركا   د  تع
ردة للمتعاملين معها ط  الم الليادة كما وتعد   ،ا وداخلهاتعاملنا معها وتعلمنا منها وفيها وعملنا معه إن

 ،التهاوتعقد مشكحجا  هذه المنظمات الحديثة والعاملين فيها نتيجة طبيعية لالزدياد المستمر في أ
 إدارةناجعة في القديمة  ساليبال تعد األوعليه فإنه في هذه األيا   ،هاأهدافوتعدد  ،ملياتهاوتشابك ع
لم تعد  أساليبكلها  ،الحدس والتخمين والتقليد والعمل بمبدأ التجربة والخطل نحيث إ ،المنظمات

 إدارةتكنوستراتيجية  د  وتع ،المرجوة لهذه المنظمات هدا ق األتضمن نجاة امدارات في تحقي
استحدث هذا المصطلو استجابة للتسارع والتغيير في فقد  ،يةهماألمن الموضوعات بالغة  المعلومات
ونحيا في هذا العصر تجليات ثورة المعلومات والمعرفة  ،كافة لحياة العملية والموسومة بالحداثةميادين ا
وبروز مفاهيم كثيرة مصاحبة لهذا التطور والتقد  والذي يحمل في كافة لت مجاالت الحياة شمالتي 

 لة تنافسية عالية.كسابها ميمال وإجمالية لألعشرات التي تؤثر في رفع القيمة امطياته العديد من المؤ 

 للعديد من الدراسات واألبحاث التي تناولت حاجة نتيجة  المعلومات  إدارةشهر مفهو  تكنوستراتيجية 
المعلومات وتحقيق التكامل  تكنولوجياتقبلية واضحة لعملية تطوير المنظمات المعاصرة لرسم رؤية مس

تجابة السريعة للفر  بهد  تحقيق االسوذلك  ة،المنظم وبين التخطيط االستراتيجي على مستوى بينها 
)طالب  غير المتوقعة في العوامل البيئيةفرضتها التغيرات السريعة و  والتهديدات البيئية التي

 تكنولوجيالى استخدا  وتطوير استخدامات إ األعمال تسعى كثير من منظماتو  ،(، 3:2012وشهيد
لوجيا متقدمة تلبي نو لى تكوالوصول إ ،ترونيةاملك األعمالالمعلومات لديها بهد  التحول إلى بيئة 

التقد  المتسارع في هذا  ستخدا  وتواكبوالمستخدمين وتعلز عمليات اال فرادالحاجات المتلايدة لأل
جل تحقيق الكفاءة المطلوبة في هذه ومن أ ،من مواردها كبيرا   وتستثمر في سبيل ذلك قدرا   المجال 

لوجيا المعلومات لرسم و ر تكنستراتيجي لتطويلى التخطيط امإجوء ذه الجهات اللالعملية يتحتم على ه
تكامل بينها وبين عملية التخطيط من أجل وتحقيق ال ،مستقبلية الصحيحة لعملية التطويرال الرؤية
 .(33:2011)الحدراوي،  المعلومات إدارةبتكنوستراتيجية  عمالها والذي يتمثلتطوير أ 

المعلومات ودورها في إطار المنظمات إال  إدارةية تكنوستراتيجية أهمل وعلى الرغم من الجدل القائم حو 
للتصدي للتغيرات  ساهمتأنها تلعب دورا  رائدا  وكبيرا  في إعطاء قيمة عالية وتحوالت كبيرة لألعمال و 

المعلومات  إدارةوتتضمن تكنوستراتيجية  ،(VenKatraman&Henderson,1998:33البيئية )
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)برنامج ها المعلومات حيث صنف تكنولوجياو  دارةوام األعماليم المستخدمة في عالم الكثير من المفاه
نها مسو لب األعمال( من منظور 2008 ،التعامالت املكترونية الحكومية للمملكة العربية السعودية

 القرارات الصائبة. اتخاذالصيغة المؤثرة والفاعلة في  إيجادللبيئة و 
لترابطها الوثيق مع جميع  امداريةالعناصر الفاعلة في العملية  أهممن  ،قرارال اتخاذملية صنع و ع تعد  

 ،القرار اتخاذعملية  حيث إنمن تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة )وتنمية للمديرين(  امداريةالوشائف 
  الحل المالئم لها يجادم دارةأو حالة غير مرغوب فيها تسعى ام ،لى تجاوز مشكلة ماإإما أن تهد  
تعد محور العمل ألي تنظيم مهما  امداريةالقرارات  اتخاذإن عملية كما  .(703:2013)الشمري، 

تم والتي في ضوئها ي ،المرجو تحقيقها هدا وتظهر هذه العملية بعد تحديد األ ،كانت طبيعة نشاطه
التنفيذ من خالل  من البدء في فرادتيار بين عدة بدائل حتى يتمكن األخاختيار القرار المناسب بعد اال

 .(41:1987عبد الحافظ، )و خارجه أو فنية داخل التنظيم أعدة نشاطات إدارية 
  خدماتها للمحافظات تقد  ة خصوصية محدودة ساهمشركة ممحافظات غلة  –ن شركة توزيع الكهرباء إ

الشركة  تسوتلس ،شماال   لى مدينة بيت حانون إالخمس في قطاع غلة من مدينة رفو جنوبا 
الصالحيات والمها  المتعلقة بالتوزيع من البلديات  جميعلتنتقل ل 11/99 بقرار وزاري برقم 1998  عا

  . 1998 أول فاتورة باسم الشركة في أغسطس عا  تر صدأو  ،إلى الشركة
أرجاء محافظات غلة ومدنها وقراها ويتبع لها فروع لتوزيع الكهرباء  جميعوتؤدي الشركة مهامها في 

  360( وبذلك فان خدماتها تغطي ،رفوو  ،خان يونسو  ،الوسطىو  ،غلةو  ،الشمال ات:في محافظ
)موقع شركة  مواطن فلسطيني في محافظات غلة يْ مليون من وتقد  الخدمة ألكثر ،امربع   امتر  كيلو 

  .(2018توزيع الكهرباء 

 :الدراسةمشكلة  1-1 :

وهي بطابعها  ،وصية المحدودةة الخصساهمشركة توزيع الكهرباء من المنظمات ذات الم تعد  
قامت على شراكة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة في سلطة الطاقة ها حيث إن ؛شبه حكومية

ولها دور كبير في تقديم خدماتها  ،الفلسطينية ووزارة المالية وبين مجموع البلديـات في محافظـات غـلة
في مساعدة المواطنين وتقديم خدماتها  ما  مهورا  حيث تلعب الشركة د ،للمواطنين وتخفيف العبء عنهم

 في تطوير ورقي المجتمع.  ساهميمما 
نه قد استشعر فإ محافظات غلة؛ –حد العاملين في شركة توزيع الكهرباء ومن منطلق كون الباحث أ 

لة لى التحقق من المشكما دعاه إالمسؤولين في الشركة، القرار من  اتخاذجودة ب تتعلقبوجود مشكلة 
وفي شل نقص الموارد من كميات الطاقة التي يتم  ،على مستوى وضعية صنع القرار بها والوقو 

وعد  استقرار الخطوط الملودة بالطاقة من الجانب المصري واستمرار تعطلها بسبب تلويد القطاع بها 
وقود األوضاع األمنية هناك وتقليص الكميات المنتجة من محطة توليد الكهرباء بسبب شحة ال



 

4 

 

 ،الماضية عصفت بقطاع غلة في السنوات العشروالضرائب المفروضة عليه والحروب المدمرة التي 
والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية وإتال  الشبكات والخطوط الناقلة للتيار الكهربائي والحصار الخانق  

فإن  ،مدروسةالير غمن القرارات  ساير كل ذلك مجموعة ،ذي ضرب أطنابه حول قطاعنا الحبيبال
قرارات ذات جودة عالية مبنية على مخططات ومعلومات استراتيجية حديثة  اتخاذلى الشركة تحتاج إ

 ودقيقة.

ن الذين سبقوه ومنهم )الحدراوي ستجابة من الباحث لما أوصى به عدد من الباحثيات هذه الدراسة ءوجا
سة راوالتوسع في د حوث الميدانيةسات والبراالمليد من الد إجراءب( 2015 ،بو طبيخ وطهوأ

ا هفي توشيف ساهميمي الذي ليل والبحث العلا بالتحهشباعإ، و وعناصرها المعلومات تكنوستراتيجية
 ا.هالنتائج محدودية الدارسات )وخاصة العربية( التي تناولت أشهرتية وفي كل الظرو ، حيث لبفاع
 نالمضامي ليلى تحلمي علالبحث الع مراكلو  نتشجيع الباحثيب( 2012 ،وصت دراسة )طالب وشهيدأو 

 لوجيةو التكنكالميلة  لوماتالمع إدارة تكنوستراتيجية ناءمة بيو ع المو ضو التطبيقية لمو  االستراتيجية
 لخال نالتنافسية م لوجيةو التكناستدامة الميلة م و لتدعي همالمصدر األ وصفهاالتنافسية المستدامة ب

مية لت العراالخبو مي كاستقطاب الكفاءات لكل البحث العرالمو  نباحثيلل وي المعنو  يالماد م الدعـ م تقديـ
 .األعمالبالنسبة لمنظمات  يتهلهمب يفتعر لل

في  ا  ن هناك تذبذبأ أشهرتالسابقة والتي  الدراسات الفلسطينية مجموعة مننتائج على  واعتمادا  
ن نسبة أ (2017 ،)أبو زايدة حيث أشارت دراس ؛في المؤسسات المختلفة القرار اتخاذمستوى جودة 

القرار بجامعة  اتخاذالتي كانت جودة  (2017 ،بو حميد)أدراسة %( ، و 69.9القرار ) اتخاذجودة 
وزارة  في القرار اتخاذجودة  بلن فقد أفادت(  2016،)حميدأما دراسة  ،%(58.33) األقصى فيها هي

( 2015 ،)الوادية وخلصت دراسة ،%( 60.22) الشق المدني كانت بنسبة –الداخلية واألمن الوطني 
وبناء على  ،%(67.4) القرار في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غلة هي اتخاذجودة  نسبةلى أن إ

 سبةنب كانتالقرار  اتخاذإلى أن جودة في مجملها نتائج هذه المجموعة من الدراسات والتي أشارت 
 أجرى ومن أجل الوقو  بدقة على مشكلة الدراسة  ،مطلوبال متوسطة وال ترتقي إلى المستوى  موافقة

في شركة توزيع الكهرباء  مجموعة من العاملينعلى  استبانةتوزيع الباحث دراسة استكشافية من خالل 
 ،الشركةفي  موشفين العاملينمن ال فردا   (30عدد العينة المستهدفة ) بلغ، حيث محافظات غلة –

، رئيس شعبة"و  ،مدير دائرة، رئيس قسم، إدارة مدير ،"مدير عا  ا بين وشائفهم تتراوة موالذين كانت 
 ويوضو الجدول التالي نتائج هذه الدراسة:
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 ( نتائج الدراسة الستكشافية1-1جدول )

ــــان م.  البيـــ
موافق 
 تماماا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماا 

الوزن 
 النسبي

 59.4 0 13 5 12 0 ثير القرارات التي تتخذهاعمل بها تلتقي م الشركة التي أ  1

 66.0 0 12 6 12 0 الشركة أهدا المتخذة  امداريةتحقق القرارات  2

 55.4 0 17 5 8 0 ها بالشركةاتخاذيوجد تكامل وترابط بين القرارات التي يتم  3

قناع والرضا من قبل المنفذين تتمتع القرارات بعامل ام 4
 بالشركة

0 10 10 5 5 52.0 

 اتخاذسلوب المفاضلة بين البدائل المختلفة عند أيتم استخدا   5
 القرار بالشركة

0 12 8 10 0 64.0 

في  امداريةتعمل الشركة على مشاركة جميع المستويات  6
 صنع القرار

0 14 11 10 5 51.4 

 61.4 4 5 8 13 0 هاتخاذتقيس شركتي احتماالت النجاة في القرار الملمع  7

فر لدى الشركة المرونة الكافية لتعديل القرارات بما يتالء  يتو  8
 مع التطورات المختلفة

0 13 9 8 0 63.4 

 61.4 0 8 11 9 2 القرارات االبتكارية اتخاذتشجع الشركة على  9

 60.0 1 5 15 9 0 القرارات العلمية اتخاذتقد  الشركة تدريبا للعاملين على  10

 86.6 0 2 4 7 17 القرار اتخاذفي  ءلبية بسبب البطعانت الشركة من نتائج س 11

 األخطاءالقرارات في  شركتي  يعاني من تكرار  اتخاذ 12
 المرتكبة  في الماضي

10 15 4 1 0 82.6 

القرارات في  شركتي  يتلثر بالمصلحة الشخصية  اتخاذ 13
 ألصحاب القرار

5 8 13 2 2 71.4 

 60.6 3 5 12 8 2 بين العاملين بشكل فعال تنشر شركتي القرارات التي تتخذها 14

 اتخاذتقد   شركتي  معلومات واضحة وغير مبهمة لعملية  15
 القرار

2 8 5 9 6 54.0 

 63.3 الوزن النسبي
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من العينة غير موافقين  %(29.84) هما نسبتأن  أشهرتوبناء على نتائج الدراسة االستكشافية التي 

بها إذا ما أضيف لها  نوهي نسبة ال يستها ،القرار اتخاذعملية  على كون الشركة لديها جودة في
والذي يساوي القرار  اتخاذلجودة وبالنظر أيضا للوزن النسبي  ،جابتهم محايدة%( ممن كانت إ27.37)
%( طبقا لمعيار 68-%52) متوسطة حيث تقع في الفئة ما بين %( أي بمستوى موافقة63.3)
(Ozen,2013واستنادا  للمؤش )القرار بشركة توزيع  اتخاذجودة ، فيمكن استخال  أن رات السابقة

القرار في الوقت المناسب مما يستلل   اتخاذتعاني من خلل في عملية  ،محافظات غلة -الكهرباء
في رحلة بناء المؤسسات الفلسطينية لتصبو منظمات متطورة  ىمعالجتها وتحسينها لنضع اللبنات األول

تحسين المعلومات في  إدارةوعليه فإن الباحث سيدرس دور تكنوستراتيجية  ،القرار اتخاذفاعلة في جودة 
، يمكن صياغة مشكلة وبناء على ما سبق القرار بشركة توزيع الكهرباء بمحافظات غلة اتخاذجودة 

 :الدراسة في السؤال الرئيس التالي

ار بشركة توزيع الكهرباء القر  اتخاذجود  تحسين المعلومات في  إدار  ةتكنوستراتيجيما دور 
 محافظات غز ؟

 
 أسئلة الدراسة:: 1-2

 :األسئلة الفرعية التالية السؤال الرئيس وينبثق من
محافظات غلة حسب  –المعلومات في شركة توزيع الكهرباء  إدارةتكنوستراتيجية تطبيق  ى ما مستو  -

 تصور المبحوثين؟
 محافظات غلة؟ –ء القرار في شركة توزيع الكهربا اتخاذجودة دى ما م  -
 ؟القرار اتخاذجودة و  المعلومات إدارةتكنوستراتيجية  أبعادبين  إحصائيةيوجد عالقة ذات داللة هل  -
 القرار؟ اتخاذالمعلومات تلثيرا جوهريا  في جودة  إدارةتكنوستراتيجية  أبعادهل تؤثر  -
           المبحوثين حول  اتاستجابمتوسطات  بين إحصائيةهل يوجد فروق ذات داللة  -

 - الجنس) :التالية الديمغرافية للمتغيرات ى تعل  (القرار اتخاذجودة  ،المعلومات إدارة)تكنوستراتيجية 
 (.المحافظة -برةسنوات الخ - المسمى الوشيفي -المؤهل العلمي 
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 الدراسة: أهداف 3-1:

 ما يلي: ىتهد  الدراسة الحالية إل
محافظات  –المعلومات في شركة توزيع الكهرباء  إدارةة تطبيق تكنوستراتيجيدرجة على التعر   -1

 غلة. 
 محافظات غلة. –القرار في شركة توزيع الكهرباء  اتخاذجودة  مستوى قياس  -2
 القرار. اتخاذجودة المعلومات و  إدارةتكنوستراتيجية  أبعادتوضيو اتجاه وطبيعة العالقة بين  -3
 .القرار اتخاذفي جودة  المعلومات إدارةتكنوستراتيجية  أبعاد دورمعرفة  -4
تكنوستراتيجية  أبعاد): استجابة المبحوثين حول بين( α≤ 0.05) داللة ى دراسة الفروق عند مستو  -5

المؤهل العلمي  - الجنس) :التالية الديمغرافيةالقرار( تبعا  للمتغيرات  اتخاذجودة  ،المعلومات إدارة
 .(المحافظة -برةسنوات الخ -المسمى الوشيفي  -
وذوي  بشكل عا  وشركة توزيع الكهرباء بشكل خا  المقترحات التي تساعد المنظمات تقديم  -6

 .القرار اتخاذجودة المعلومات و  إدارةتكنوستراتيجية ية الربط بين أهماالختصا  لتعليل 
 

 الدراسة: يةأهم 4-1:

 ها:أهمية الدراسة في جوانب عدة من أهمتكمن 
 
 : )النظرية( ةميية العلهماأل

  أبعادفي إضافة مادة علمية وإثراء المكتبة العربية بمعلومات خاصة عن موضوع  امسها 
ثير من يوجد الك اله من الموضوعات المهمة والحيوية و حيث إنالمعلومات؛  إدارةتكنوستراتيجية 

للمعنيين  اإضافي   اتضيف معلومات جديدة ومفيدة وتعد مرجعكما  ،الكتابات حول هذا الموضوع
 ي هذا المجال.والباحثين ف

  الباحثين بحقه الكافي من لم يحظَ  اهم  م اطرة موضوع  كونها تمن ية هذه الدراسة أهمتتضو، 
المعلومات  إدارةالدراسة من الدراسات القليلة التي تحاول دراسة تكنوستراتيجية  حيث تعد  

عمل واسعة تنبع بيئة  ىة علكما تركل الدراس ،ن مجتمعينريْ متغي  القرار  اتخاذوعالقتها بجودة 
 .وهي شركة توزيع الكهرباء_ محافظات غلة ؛يتها من نوعية الخدمات التي تقدمهاأهم
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 ية العملية: هماأل
محافظات  –مل تقديم مجموعة من التوصيات لصناع القرار والمسؤولين بشركة توزيع الكهرباء ُيؤ  -

الشركة بما يعود عليها بالنفع القرارات داخل  اتخاذمن شلنها تحسين فعالية ومستوى جودة  ،غلة
 المعلومات. إدارةوخاصة من خالل تكنوستراتيجية 

التي يجب أن يلتل  بها  المعلومات إدارةتكنوستراتيجية  أبعاد أهمإبراز  ىتشير هذه الدراسة إل -
أنها داعمة ومساندة في تحسين  د  التي يمكن أن تع شركة توزيع الكهرباءفي  ن و والمسؤول ن و العامل
 .القرار في المؤسسة اتخاذ جودة

 ما  الباحثين مثراء الموضوع واستكمال البحث فيه مستقبال.أتفتو الباب واسعا واآلفاق  -
 
 ية للباحث:هماأل

كما أنها  ،والقيادة دارةالستكمال درجة الماجستير في تخصص ام اهذه الدراسة متطلب   د  تع 
 .البحث العلميفي مهارات ال ابهوإكس ،لموضوعات الدراسة تكسب الباحث معرفة جديدة

 
 :متغيرات الدراسة ونموذج الدراسة :5-1

 (Campos &et al,2009) المعلومات: إدار تكنوستراتيجية : المتغير المستقل .1
 .التخطيط االستراتيجي - أ
 .المعلومات دارةالبنية التحتية م - ب
 .صناع المعرفة - ت
 .الدعم المالي - ث

 .محافظات غز  –كة توزيع الكهرباء القرار بشر  اتخاذ جود : المتغير التابع .2

 -برةالخ سنوات -الوشيفي المسمى -المؤهل العلمي -الجنس) :ةالديموغرافي اتالمتغير  .3
 .(المحافظة
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 نموذج يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة( 1.1شكل )
( فيما 2017 ،اسماعيل) أيضا( و 2012 ،علي ،لحدراوي او) ،(Campos &et al,2009)هذا النموذج بالرجوع إلى نموذج  ى الباحثبن *

 .المعلومات إدارةتكنوستراتيجية  أبعاد يخص

 :فرضيات الدراسة 6-1:

 التالية:فرضيات ال ىواشتملت عل ،فرضيات الدراسة في ضوء مشكلة الدراسة تصيغ 
بين ( α ≤ 0.05)ى داللة عند مستو  إحصائيةالقة ذات داللة توجد ع ة األولى:الفرضية الرئيس -1

 محافظات غلة. -القرار بشركة توزيع الكهرباء اتخاذوجودة المعلومات  إدارةتكنوستراتيجية 
 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

 -القرار بشركة توزيع الكهرباء اتخاذوجودة  التخطيط االستراتيجيبين  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .1
 محافظات غلة.

القرار بشركة توزيع  اتخاذوجودة  المعلومات دارةالبنية التحتية مبين  إحصائيةلة يوجد عالقة ذات دال .2
 .محافظات غلة -الكهرباء

 -القرار بشركة توزيع الكهرباء اتخاذوجودة  صناع المعرفةبين  إحصائيةيوجد عالقة ذات داللة  .3
 محافظات غلة.

 (IMTsالمعلومات ) إدارةتكنوستراتيجية 

 التخطيط الستراتيجي. 
 البنية التحتية لنظم المعلومات. 
 صناع المعرفة. 
 الدعم المالي. 

 

 المحافظة( ،بر سنوات الخ ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،الجنس) :المتغيرات الديمغرافية

 

 القرار اتخاذجودة 

 

 

 

 

 

 

 المتغير التابع المتغير المستقل
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 -القرار بشركة توزيع الكهرباء خاذاتوجودة  الدعم الماليبين  إحصائيةيوجد عالقة ذات داللة  .4
 محافظات غلة.

 الفرضية الرئيسة الثانية: -2
( في α ≤ 0.05) ى داللةعند مستو  إحصائيةتلثير ذو داللة  المعلومات إدارةتكنوستراتيجية تؤثر 
 محافظات غلة. -القرار بشركة توزيع الكهرباء اتخاذجودة 

 الفرضية الثالثة: -3
( بين متوسطات استجابة α ≤ 0.05)ى داللة عند مستو  ئيةإحصالة ال توجد فروق ذات دال
طبقا  للمتغيرات  محافظات غلة -القرار بشركة توزيع الكهرباء اتخاذالمبحوثين حول جودة 

 (المحافظة -برةسنوات الخ - المسمى الوشيفي -المؤهل العلمي  - الجنس)الديمغرافية 
 الفرضية الرابعة: -4
 استجابة ( بين متوسطاتα ≤ 0.05) ى داللةعند مستو  ائيةإحصتوجد فروق ذات داللة      

المؤهل  - الجنس)التالية:  المعلومات تبعا  للمتغيرات الديمغرافية إدارةتكنوستراتيجية المبحوثين حول 
 (المحافظة -برةسنوات الخ -ي المسمى الوشيف -العلمي 

 

 حدود الدراسة 7-1:

 تكنوستراتيجية وهي  ،ثر فيهاؤ والعوامل التي ت لقرارا اتخاذ: سيتم دراسة جودة الحد الموضوعي
ن يكون لها المستقلة االخرى التي من الممكن أ متغيراتالمن  ة غيرهدون دراس المعلومات إدارة

 تلثير على المتغير التابع.
 2018 عا  في: سيتم الدراسة الحد زماني. 
  شركة توزيع الكهرباء في العاملين بالوشائف امشرافية دراسة عينةسيتم  :الحد البشري-  

 رئيس شعبة( ،رئيس قسم ،مدير دائرة ،إدارةمدير  ،)مدير عا  محافظات غلة
 

 مصطلحات الدراسة 8-1:

تنظيمية  بلنها "عمليةاصطالحا  المعلومات  إدارةتعر  تكنوستراتيجية  :المعلومات إدار تكنوستراتيجية 
ويؤثران بشكل ملحوظ  امداري  في الفكر ينأساسي نيكونها تتناول مفهوم ،ذات طابع متعدد الجوانب

االستراتيجية"  دارةلوجيا المعلومات وامو وهما تكن ،وتقو  بإجراء عملية الدمج بينهما ،في أداء المنظمة
(campos،et al،2009:47بل289:2012 ،(. وعرفها )الحدراوي والعلي ) نها "عملية تنظيمية يتم

ة والمعلوماتية مع األجهلة والمعدات التقنية بطريقة استراتيجية تضمن من خاللها دمج المهارات الفكري
 ة الحصول على الميلة التنافسية". للمنظم
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من خاللها التخطيط  هجة يدَمجهي عملية ممن :المعلومات إدار تكنوستراتيجية ل التعريف اإلجرائي
قيق االستغالل األمثل للموارد االستراتيجي والبنية التحتية لنظم المعلومات في المنظمة بهد  تح

 والخبرات والدعم المالي بما يضمن الحصول على الميلة التنافسية المستدامة.
  

 ،وذات الصلة بالمشكلة ،والموثوق بها ،هو استخدا  المعلومات الدقيقة :القرار اتخاذجود  تعريف 
(. وقد عر  2008:21،حسان) بالمنظمة امداريةالقرار الجيد بمختلف المستويات  اتخاذللوصول إلى 

يط إلى الواقع العملي في القرار بلنها "العملية التي تنقل وشيفة التخط اتخاذ( عملية  15:2010،)ياغي
بل هو التحريك الفعلي  ،هما  لوشيفة التخطيط فقطالقرارات ليس فقط عنصرا  م اتخاذو  ،المؤسسة

 ها".وغير  ،لوشائف المدير األخرى من تنظيم وتوجيه ورقابة

القرار بها سواء كان  يت َخذهي عملية الحكم على اآللية التي  القرار: اتخاذلجود   ،التعريف اإلجرائي
 بناء على معلومات ذات جودة عالية. ذ القراراتُّخوهل  ،فردي أو استشاري  بشكل جماعي أو

 
مت على ة خصوصية محدودة قاساهمهي شركة م: محافظات غز  –شركة توزيع الكهرباء تعريف 

شراكة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة في سلطة الطاقة الفلسطينية ووزارة المالية وبين مجموع 
التـي تقـع كافـة وتعمـل علـى توزيـع الطاقـة الكهربائيـة في المناطـق  ،البلديـات في محافظـات قطاع غـلة 

يـة ظـات غـلة ومـا يتبـع ذلك من أعمـال الجباالسلطـة الوطنية الفلسطينيـة في محاف إدارةتـحت سلطـة و 
كيلو فولت(  22لشبكـات الضغـط العالي )  أعمال الصيانة والتطويـروالتحصيـل وامشـرا  الفني و 

 .(2018موقع شركة توزيع الكهرباء والضغط المنخفـ .)

 صعوبات الدراسة: 

 ادارة المعلومات(.قلة المراجع التي بحثت في المتغير المستقل )تكنوستراتيجية   -1

 ضعف التواصل مع المكتبات األجنبية. -2

 االنقطاع المستمر للتيار الكهربائي. -3

 عد  االستقرار السياسي في قطاع غلة بشكل خا  والمنطقة بشكل عا . -4
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 الخالصة

 إدارة"دور تكنوستراتيجية  دراسةالباحث في هذا الفصل على خطوات منهج البحث العلمي ل اعتمد
 اشتمل ؛ حيث محافظات غلة" -القرار في شركة توزيع الكهرباء اتخاذات في تحسين جودة المعلوم

 ،الدراسة االستكشافية زها استخدا ُ عل  والتي  ،دراسةة الوعلى مشكل ،هذا الفصل على مقدمة عامة
كما حدد الباحث السؤال  ،وجود مشكلة الدراسةبواستشعار الباحث  وتوصيات الدارسات السابقة،

في  تطرق الباحثكما ، وفروضها ،يتهاأهمو  ،دراسةال أهدا ومن ثم تحديد  ،دراسةوتساؤالت ال ،ئيسالر 
 (.  اتهبيوأد دراسةالنظري لل الثاني )امطار لللفصتمهيدا  ؛ ومصطلحاتها ،دراسةحدود ال إلى هذا الفصل
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 الفصل الثاني
لمعلومات وعالقته ا إدار لتكنوستراتيجية  النظري اإلطار 

 القرار اتخاذبجود  
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 اتخاذالمعلومات وعالقته بجودة  إدارةلتكنوستراتيجية  النظرياإلطار  :الفصل الثاني

 القرار 

  

 

  بعادية واألهماألالمعلومات المفاهيم و  إدار المبحث األول: تكنوستراتيجية 
   القرار اتخاذالمبحث الثاني: جود 
  :القرار اتخاذجود  و المعلومات  إدار تكنوستراتيجية  أبعادالقة بين العالمبحث الثالث 
  محافظات غز  –المبحث الرابع: شركة توزيع الكهرباء 
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 بعادية واألهماألالمعلومات المفاهيم و إدارةالمبحث األول: تكنوستراتيجية  

 تمهيد: 

ة العلمية واالنتشار السريع للمعلومات والمعرفة التي نعيش فيه تجليات الثور  اعصرنا الحالي عصر   د  يع
كان من  ،ثيرة صاحبت هذا التطور والتقد وفي شل ذلك فقد برز مفاهيم ك ،كافة طالت مناحي الحياة

 المعلومات(. إدارةتكنوستراتيجية ها )أهم
يد متعدد فمن خالل هذا المصطلو تمكنت المنظمات من الدمج بين عدة مفاهيم والخروج بمفهو  جد

لوجيا توفر و قوية مدعمة بتكن ستراتيجيةاى القرارات المبنية عل ستخدا امن خالله  الفوائد تستطيع
 المعرفة الالزمة لضمان االستمرارية في تقديم الخدمة بشكل متجدد.

وذلك بسبب كونها  ،المعلومات هي عملية تنظيمية ذات طابع متعدد الجوانب إدارةإن تكنوستراتيجية 
االستراتيجية  دارةوام ،لوجيا المعلوماتو مدرسة معقدة جدا  لتناولها فكرين أساسيين هما: تكن تمثل
ا يؤثران على القرار وبشكل ملحوظ هموكأل ،امداري في الفكر  امهم اا يمثالن معتقدهمفكأل
(Curry&Joanne,2000,2)، (ويشيرSigurdson,2008:84&Thomson إلى أن المنظمات )

المعلومات ألنها تركل االنتباه على توحيد مقاييس  إدارةد في عملها على تكنوستراتيجية الصينية تعتم
 أن لجأ نمو  االستراتيجيات الرائدة لعمل المنظمات هناك. إيجادالعمل والذي يقود في النتيجة إلى 

ر يكتغي ،ات مبتكرةو ير خطو تط ليهاجب عو ذه البيئة يتهالبقاء في و النجاة  قتحقي نالمنظمة م نتتمك
 مير نظـو كتط ؛اهياتلعمو ا هنشاطات رمات لتسييلو جيا المعو لو ات تكنو االستعانة بلدو ، يديةلالتق اهإجراءات
  . (2012:3،)طالب وشهيد اردو لما نم را  كبي را  قد كذل لتستثمر في سبيو ا هخاصة بالمات لو المع

 ،المعلومات إدارةراتيجية في هذا المبحث نشوء مصطلو تكنوست قد  ن الباحثإومن هذا المنطلق ف
ه بصورة مفصلة من وجهة نظر مجموعة من أبعادلى إثم التطرق  ،ممارساته أهمو  ،يتهأهمو  ،ومفهومه

 الكتاب والباحثين. 

 المعلومات: إدار نشأ  تكنوستراتيجية 2.1.1- 

تناولت حاجة للعديد من الدراسات واألبحاث التي  نتيجة  المعلومات  إدارةتكنوستراتيجية  مفهو  شهر 
المعلومات وتحقيق التكامل  تكنولوجياالمنظمات المعاصرة لرسم رؤية مستقبلية واضحة لعملية تطوير 
 ويؤكد ،(2012:3 ،)طالب وشهيد بينها وبين التخطيط االستراتيجي على مستوى المنظمة

(Passiante,2010:11-12)  جديدة لتطبيق  المعلومات تمثل نتائج وحلوال   إدارةبلن تكنوستراتيجية
بوصفها وسيلة لتوضيو العالقة بين استراتيجية المنظمة والوسائل  امبداعياستراتيجية التغيير التنظيمي 
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المعلومات التي تكونت  إدارةلوجيا و وكذلك توضيو العالقة فيما بين المنظمة وتكن ،دوات التنظيميةواأل
 .األعمالفي بيئات 
المعلومات  إدارةل من قدما مفهو  لتكنوستراتيجية ( أو Maidicue&Patch,1978:78)د  ويع
(IMTs في الربع األخير من القرن الماضي حيث صورا التكنوستراتيجية بلنها عملية تعتمد على )

 لوجيا المعلومات وكفاءتها وتوقيت استخدامها.و برزها تكنأالرئيسية من  بعادمجموعة من األ

 مات:  المعلو  إدار مفهوم تكنوستراتيجية 2.1.2- 

ولتنوع التعريفات لهذا المصطلو وتلونها حسب بيئة العمل فسيتم  لحداثة طرة الموضوع نظرا  
المعلومات من وجهة نظر مجموعة من الكتاب  إدارةعرض مجموعة من المفاهيم لتكنوستراتيجية 

 :(2:1)والباحثين في الجدول رقم 

 ( من تجميع الباحث2:1جدول رقم )
 المعلومات إدار تكنوستراتيجية مجموعة من المفاهيم ل

 المفهو  المرجع تسلسل

1 (Burgelman & 

Rosenbloom,1989:66) 

 (35: 2011من دراسة )الحدراوي، 

تفاعل القرارت المترابطة في اختيار التكنولوجيا، ومستوى 
 كفاءتها، ومستوى تمويلها وتنميتها. 

 

 

2 

 

 

(Gour Chandra 

.Saha,1999 :1) 

(36: 2011راوي، من دراسة )الحد

 

ــــــــط اســــــــتراتيجية  ــــــــى رب مجموعــــــــة مــــــــن المهــــــــا  تعمــــــــل عل
 لوجيا المعلومات والشبكات.المنظمة مع تكنو 

 

المصممة (2003:20)برايسون،  3 واألدوات واإلجراءات المفاهيم من مجموعة

ويقررون يفكرون والمخططين والمديرين القادة لجعل

)ينفذون(بطريقةاستراتيجية.

4 
(HMRC،2007:2) 

(2011:36من دراسة )الحدراوي,   

تعبير يمثل األساليب الرئيسة التي تقدم الحلول السريعة 

 .والداعمة الستراتيجيات األعمال
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5 

 
Héctor 2009 :48) )

 
أداة تعمل على توظيف قدرات وطاقات المنظمة من أجل 

   .تحقيق أهدافها

 

6 

 

(Campos،et al،2009:47) 

 

كونها تتناول ؛ لبع متعدد الجوانبعملية تنظيمية ذات طا

مفهومين أساسيين في الفكر اإلداري ويؤثران بشكل 

ملحوظ في أداء المنظمة، وتقوم بإجراء عملية الدمج 

 االستراتيجية. دارةلوجيا المعلومات واإلوبينهما، وهما تكن

7 (Passiante , 2010 : 11 – 
12) 

ر التنظيمي نتائج وحلول جديدة لتطبيق استراتيجية التغيي
امبداعي بوصفها وسيلة لتوضيو العالقة بين استراتيجية 

 المنظمة والوسائل واألدوات التنظيمية.
8 (Pasel , 2011 : 13) عمليةتحديداختياروتنفيذاألنشطةالتيمنشأنهاتعزيز

وضع خالل من الطويل المدى على المنظمة أداء

ادرومهاراتاالتجاهاتوخلقالتوافقالمستمربينمص

تعمل التي الخارجية البيئة في والتغيرات الداخلية البيئة

 ضمنهاالمنظمة.

9  

 (2011:37)الحدراوي، 

مجموعة من العمليات المتكاملة المتمثلة بالتخطيط 
االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات بهد  
 استخدامها استخداما  أمثل في نشر المعلومات والمعرفة.

ســـــــــــــــات رادلمؤسســـــــــــــــة المســـــــــــــــتقبل ل) 10
مــــــن دراســــــة )الحــــــدراوي،  (بحــــــاثواأل

2011 :36) 

عداد إ ا المنظمة في هالتي تتبع ساليبواأل المبادئمجموعة 
ومات في لى استخدا  تكنولوجيا المعلتركل ع استراتيجيات
 .ترارااتخاذ الق

11  

 (2012:289)الحدراوي والعلي،

رات الفكرية عملية تنظيمية يتم من خاللها دمج المها
والمعلوماتية مع األجهلة والمعدات التقنية بطريقة 
 استراتيجية تضمن للمنظمة الحصول على الميلة التنافسية.
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12 

 

 (4:2012)طالب وشهيد، 

مات تنبع لو المع لتكنولوجياخاصة  استراتيجيةي خطة ه
المنظمة  ألعمالالعامة  االستراتيجيةمع الخطة  فتتآلو 

ا بالمشاركة في هياتلعمو ا هنظمتوأطة ذه الخه  كاستخدا
 .ماتلو المعو   المعار 

 )الحدراوي وأبو طبيخ 13

 (6:2015وطه، 

من خالل ادوات  ،استراتيجيا  ومات لتوشيف تكنولوجيا المع
 المعلومات. تكنوستراتيجية
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 (291:2017)إسماعيل،

عملية تنظيمية يتم من خاللها الدمج بين التخطيط 
مستوى المنظمة والبنية التحتية لتقانة  االستراتيجي على

المعلومات، بما يضمن االستغالل األمثل لقدرات صناع 
 المعرفة والكفاءة في استخدا  تقانة المعلومات.

 جرد الجدول بوسطة الباحث ونقال من المراجع الذكورة اعاله

بلن  الباحث يرى ن إف ؛المعلومات إدارةمن تعريفات متنوعة لتكنوستراتيجية   وعلى أساس ما تقد
المعلومات هي عملية ممنهجة يتم من خاللها دمج التخطيط االستراتيجي والبنية  إدارةتكنوستراتيجية 

التحتية لنظم المعلومات في المنظمة بهد  تحقيق االستغالل األمثل للموارد والخبرات والدعم المالي 
 بما يضمن الحصول على الميلة التنافسية المستدامة.

 المعلومات:   إدار ية تكنوستراتيجية أهم2.1.3- 

إن بنـــاء وتطـــوير المنظمـــات فـــي العصـــر الحـــديث مـــرتبط ارتباطـــا  وثيقـــا  ببنـــاء وتطـــوير أنظمـــة   
( أن 6:2015،)الحــــدراوي وآخــــرون  كمــــا ويـــرى  ،(47:2012،)الـــدهان المعلومـــات فــــي تلـــك المنظمــــات

ــــة فــــي نظــــم المعلومــــات تؤكــــد  فقــــد أصــــبحت  ؛المعلومــــات إدارةســــتراتيجية يــــة تكنو أهماالتجاهــــات الحديث
ويـرى  ،امداريـةومـوردا أساسـيا  تعتمـد عليـه فـي تـدعيم العمليـة  دارةمن نسـيج ام أال يتجل  االمعلومات جلء  

 ،(5:2012،)طالـــــــــــــب وشـــــــــــــهيد ،(Cassidy,2006:4عـــــــــــــدد مـــــــــــــن الكتـــــــــــــاب والبـــــــــــــاحثين مثـــــــــــــل )
(Tamimi,2011:19)، يـــة تكنوســــتراتيجية أهم( أن 9:2010،)الحــــدراوي  ،(5:2006،)رمضـــان وطـــه
 المعلومات تتمثل في: إدارة
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لضـمان  ،المنظمـة مـن جهـة أخـرى  أهـدا تحقيق التوافق بين أنظمة وشبكة المعلومات مـن جهـة ومهـا  و  -1
 ها واستراتيجياتها.أهدافوالمعاونة على تحقيق  ،ة في رفع الكفاءة واألداءساهمالم
 تحقيق ومراعاة حاجات العاملين بالمنظمة. -2
القـــرارات االســـتراتيجية مــن خـــالل تــوفير متطلبـــات متخـــذي القــرارات مـــن المعلومـــات  اتخــاذرشــيد عمليـــة ت -3

 المطلوبة.
 دعم الخطط االستراتيجية. -4
 لوجيا المعلومات.و تحسين االستفادة القصوى من موارد تكن -5
 تحسين وتطوير األداء. -6
 المنظمة. أهدا نظم المعلومات و  إدارةتحقيق التوافق بين  -7
 المهارات والخبرة. تكوين -8

 أهــمالمعلومــات لتكــون مــن  إدارةويــرى الباحــث: أن التطــور التكنولــوجي المتســارع قــد دفــع بتكنوســتراتيجية 
ويتمثــل ذلــك فــي تــوفير متطلبــات  ،القــرارات فــي المنظمــة اتخــاذوخصوصــا  صــنع و  امداريــةدعـائم العمليــة 

 أهـدا م الخطـط االسـتراتيجية التـي تـتالء  مـع ودعـ ،متخذي القرار من المعلومات التي توفر البدائل لهـم
 واالستفادة من موارد تكنولوجيا المعلومات إلى الحد األقصى. ،المنظمة
 
 المعلومات:   إدار تكنوستراتيجية  أبعاد2.1.4-

 Lopez, et al,2009:1( ،)Mazlomi, et)هم أهماتفق العديد من الكتاب والباحثين ومن  

al,2011:1)، ( 290:2012-291،العليالحدراوي و)، (291:2017،إسماعيل)،  اتفقوا على أربعة
 وهي على النحو التالي: ،المقياس األساسي لها والتي تعد   ،المعلومات إدارة ةلتكنوستراتيجي أبعاد
 التخطيط االستراتيجي. -1
 البنية التحتية لنظم المعلومات. -2
 صناع المعرفة. -3
 الدعم المالي. -4

 :بعاداأل لهذهوفيما يلي شرة  ،المذكورة ألغراض الدراسة الحالية بعادنه سيتم اعتماد األإوعليه ف
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 الستراتيجي )النشأ  والمراحل التطور والمفهوم(: طالتخطي: 2.1.4.1

لو رجعنا إلى القرآن الكـريم حيـث يضـرب لنـا مـثال متقـدما فـي التخطـيط االسـتراتيجي فـي قصـة سـيدنا    
ْيُق أْفِتَنـا ِفـْي َسـْبِع َبَقـَراٍت ِسـَماٍن َيـْلُكُلُهن  َسـْبع  ِعَجـا   َوَسـْبِع ُيوُسُف أَ {يوسف، حيث يقول تعالى   ـدِ  يَُّهـا الصِ 

( َقاَل َتْلَرُعوَن َسْبَع ِسـِنْيَن َدَأَبـا  َفَمـا 46ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َلَعلِ ي َأْرِجُع ِإَلى الن اِس َلَعل ُهْم َيْعَلُموَن)
ْمتُ 47َفَذُروُه ِفْي ُسْنُبِلِه ِإال  َقِلْياَل  ِمم ا َتْلُكُلْوَن) َحَصْدُتمْ  َلُهـن   مْ ( ُثم  َيْلِتْي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسـْبع  ِشـَداد  َيـْلُكْلَن َمـا َقـد 

ــا ُتْحِصــُنوَن) )ســورة  }(49َوِفْيــِه َيْعِصــُروَن) ( ُثــم  َيــْلِتي ِمــْن َبْعــِد َذِلــَك َعــا   ِفْيــِه ُيَغــاُث الن ــاُس 48ِإال  َقِلــْياَل  ِمم 
 (.46-49يوسف: 

 ن الحديثة في القر  وليد الحضارة نيكم لـ االستراتيجيالتخطيط ( بلن 14:2007،جاء في دراسة )اللوةو 
ت ار البعيدة منذ الحضان تمتد جذوره إلى القرو ا نمإو صنيع الثورة الصناعية فقط،  نيك مولـ ،نالعشري
أو القائد العسكري  رالالجن هو لمف االستراتيجية  و هستخدامات المحددة لمفالا نم لتقحيث إن ،القديمة

 ي: لا كما يهتصنيف ناية الستينات ويمكهفي ن ليمإلى قطاع التع مثـ نإلى جوانب االقتصاد والتنمية، وم
  رال.الجن لمـ تعني الحرب وعهافي ثقافت االستراتيجيةالحضارة اليونانية القديمة وكانت  
 في  كويتضو ذل ،فيها الفكر العسكري  أبعادما  من مهبعدا   االستراتيجية لتمث امسالميةرة الحضا

 الوقت.  كفي ذل لمينالمس نم نالقادة العسكريي نفة ملالعسكرية المخت االستراتيجيات  استخدا
    مجاالت  يسابق فال ياالتحاد السوفييت هستخدمة ما بعد الحرب العالمية الثانية والنموذج الذي امد

 . هعاليتالحرب واالقتصاد والتنمية الذي أثبت ف
    الجانب  الجانب العسكري إلى نم هات وبداية السبعينيات أخذ منحى آخر ليتجياية الستينهة نمد

 االستراتيجية دارةام در ستالتي  هارفرد لألعمالمدرسة  ل، مثالم  عحتى أصبو يدرس  والدراسيمي لالع
  .األعمالسياسات  ليهع لقأط لحق نا ضملبتهلط

ومــن أشــخا  مختلفــين فــي  ،متعــددة ةبلجوبــ يالقــي لوقــت كــان الســؤال عــن معنــى التخطــيطومنــذ ذلــك ا
وهـــذا يـــدل علـــى عـــد  وجـــود اتفـــاق بـــين البـــاحثين علـــى تعريـــف محـــدد لمفهـــو   ،الحقـــب اللمنيـــة المختلفـــة

 ،مسـتوياته ومراحلـه المختلفــةالتخطـيط وإن كـان هنـاك إجمــاع شـبه مباشـر علــى محتـوى هـذا المفهـو  فــي 
 (27:2008،على الرغم من اختال  اللوايا التي تتناول هذا المفهو  )غنيم

 ن منها وهي التخطيط واالستراتيجية.لى مفرداته التي تكو  إولمعرفة هذا المصطلو يجب علينا تفصيله 
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ــ التخطــيط: مفهــوم: 1 وفيمــا يلــي ســرد  ،ختلفــةزمنــة وزوايــا مدمت للتخطــيط تعريفــات مختلفــة فــي ألقــد ُق
 :تلك التعريفات أهم  لبع

و هـف ،لبالعمـ و الـذي يقـ ن، ومـلـهعم نيمكـ ف، وكيـملـهبمـا يجـب ع  المقـد التقريـره كونت بلنـه "فقد عرف
 فــي حــين يــرى  ،(167:2002)الشــرقاوي، ه"إليــ لومــا نرغــب فــي الوصــو  هفيــ نمــا نحــ نيغطــي الفجــوة بــي
ضــر الماضــي والحالــى إوالنظــر  ،بــؤ بالمســتقبل واالســتعداد لــهبلنــه "عمليــة التن (29:2012،)أبــو النصــر
يـراد التوصـل التـي  هـدا عملية رسم األبلنه " 21:2009))الكرخي، وعرفه ،المستقبل" أهدا قبل وضع 

 أســـاليبوفـــق  هـــدا مكانيـــات الالزمـــة لتحقيـــق تلـــك األحشـــد امزمنيـــة معينـــة، ومـــن ثـــم  ليهـــا خـــالل فتـــرةإ
ــــ ،تختصــــر التكلفــــة  تاالقــــرار  اتخــــاذيــــة لعم( بلنــــه "29:2016،كمــــا عرفــــه )ابــــو الخيــــر ،نتــــائج"م الوتعظ 
تحديـد ووضـع السياســات  لخـال نالمنشـودة مـ هأهدافــ قوتحقيـ ليـة لتحديـد اتجـاه المسـتقبلالعم وامجـراءات
 ".لا في المستقبهالمرغوب تحقيق
  مــع ءالزمـة لـذلك بمـا يـتالبـلن التخطـيط عمليـا  رسـم الهـد  المـراد تحقيقـه وتحديـد المـدة ال ويـرى الباحـث

 القرارات المستقبلية بناء على ذلك. اتخاذرؤية ورسالة المنظمة و 
 
ـ" االسـتراتيجيةعند ذكر التخطيط فال بد من الحديث عن " :ةالستراتيجي مفهوم: 2 لـربط العالقـة  امفهوم 

قبـــل  (400) نةرخ اســـتخدامه فـــي ســـمفهـــو  قـــديم يـــؤ  (Strategy) فاالســـتراتيجيةالتخطـــيط، بينهـــا وبـــين 
فـي المجـال العسـكري  ةوقـد اسـتخدمت ألول مـر  ،(Strategosمشتقة من الكلمـة الالتينيـة ) الميالد، وهي

 .(130:2011العليا )نجم،  هدا لتعني مجمل العمليات العسكرية لتحقيق األ
د لتنتقــل بعــ ةدار وام األعمــال إدارةى ميــدان مــن الميــدان العســكري إلــ االســتراتيجيةوبهــذا المعنــى انتقلــت  

، التـي المضـامين الجديـدة ما جعلها تلخذ من هذه األنشطة العديـد مـنذلك إلى مختلف أنشطة المجتمع، 
ومضــامينها، لــذلك تعــددت  االســتراتيجيةمــا أدى ذلــك إلــى توســيع معــاني ، عكســت طبيعــة تلــك األنشــطة

 (.45:2011 ،)محمد ةوأوصا  كثير  ودالالتها العلمية حتى صار لها معانٍ  االستراتيجيةمعاني 
 ،نشــل عنهــا صــياغة الخطــط وتنفيــذهاوالتصــرفات التــي ت تاالقــرار إن مــن أبســط تعاريفهــا أنهــا "مجموعــة  
 .(45:2009)الكرخي، "المنظمة وطموحاتها بالشكل المرغوب أهدا التي تحقق و 
 مخصصةلا واردلمشـــــــــل ا في سسةؤلما وكسل  يحك  عا راط"إ نهاأ على يـــــــــةتيجرامستا  يرتع نيمكو 

 ،)عــامر ها"أهــدافعــا  للعمــل تعــدها المؤسســة لتحقيــق  وبسلأ بمثابة نهاأ رى خأ رةبعباأو  فهاداهأ قلتحقي
حـول االســتخدا   القـرار اتخـاذعمليـة " ( االسـتراتيجية بلنهـا33:2014 ،بـو حسـنةأوعـر  ) ،(44:2011
 ."المنشودة بدقة ومهارة هدا التي تكفل الوصول إلى األ للمساراتاألمثل 
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ــــى  ــــإذا ر والتخطــــيط االســــت االســــتراتيجيةوبــــالنظر إل كانــــت اتيجي يالحــــظ أنهمــــا وجهــــان لعمليــــة واحــــدة، ف
ن االســتراتيجية تهــتم بالعموميــات فــإ وإذا كانــت ،فــإن الخطــة عمليــة تطبيقيــة ،فكريــةاتيجية عمليــة االســتر 

المنظمـــة علــى تحقيـــق فــع مـــن قــدرة ن تكامــل الجـــانبين وتعاونهمــا ير إوبالتــالي فـــ ،الخطــة تهــتم بالجلئيـــات
 (.53:2011،)محمد ليهاإالتي تصبو  هدا األ

ن الباحـث قــد جمـع عـدة تعريفــات للتخطـيط االسـتراتيجي مــن وجهـة نظــر ؛ فـإ مـن هنـا وبنــاء  علـى مـا تقــد
 جملها في الجدول التالي:ألباحثين عدد من الكتاب وا

لتعريفات التخطيط الستراتيجي  (2:2جدول رقم )  

 التخطيط االستراتيجيتعريف  المصدر ت
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 26:2007))الشويخ، 

المؤسســـة  ودارســـتها فـــي رات الداخليـــةمفهـــو  إداري يتضـــمن تحليـــل جميـــع المتغيـــ
الخارجيـة المحيطـة بالمؤسسـة المتمثلـة  والمتغيـرات ،المتمثلة بنقـاط القـوة والضـعف

ويـــتم مـــن خـــالل صـــياغة رســـالة المؤسســـة ورؤيتهـــا ووضـــع  والتهديـــدات، بـــالفر 
ة اللمنيـة مـد  واألهدا  التي تطمو المؤسسـة الوصـول إليهـا خـالل ال تراتيجياتاالس

  كافة. المخطط لها، مع االستغالل األمثل للموارد المتاحة
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)أبودولة 
 (9:2007وعبيدات،

 يةتيجرامستا صياغة لجأ نم لتقييميةوا لتحليليةا راءاتجإا نم عةومجم
 هذه ذتنفي خاللها نم نيمك لتيا لسائولا ديدتح  إلى ضافةإ ،بةوغرلما
 لية.فعاو ءةبكفا تيجيةرامستا
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 (9:2009)قباجة، 

 لمتاحةا واردلما  يوظتو دصرفي  امدارة ليهإتلجل  ذيلالعلمي ا وبألسلا
 ة.ودلمنشا دا ألها إلىال  وصو تهادارإو 
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 (30:2010)موسى،

ســتراتيجيات وتكــوين العمليــة امداريــة التــي يــتم فيهــا تحديــد األولويــات، ووضــع اال
البرامج ورسم السياسات التي تحكم المنظمة في اسـتخدا  المـوارد المختلفـة الماديـة 
 والبشرية لتحقيق أهدافها باالستعانة بمعلومات عن البيئة من خارج المنظمة.
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 جرد الجدول بوسطة الباحث ونقال من المراجع الذكورة اعاله

لتخطيط ا ن يعر بإمكانه أ ن الباحثفإ ؛من تعريفات  على ما تقد وبناء  : التعريف الجرائي للباحث
يرات الداخلية رية يتم من خاللها تحليل المتغبلنه: عملية فكتطلبات الدراسة مو ما يتالء  ب االستراتيجي

التي تطمو المؤسسة لتحقيقها خالل مدة زمنية معينة من خالل توشيف  هدا والخارجية ورسم األ
  .هدا لبشرية وإدارتها بما يخد  تلك األالموارد المادية وا

 

 البنية التحتية لنظم المعلومات: : 2.1.4.2

مجموعــة مصــادر تكنولوجيــا ة التحتيــة لــنظم المعلومــات بلنهــا ( البنيــMasrek,2009:59ُيعــر  ) 
لوجيـا المعلومـات و والتـي تلودهـا بلسـاس متـين لتطبيقـات تكن ،نحاء المنظمةأالمعلومات المنتشرة في  إدارة

ن التلكيد على التطـوير المسـتمر للبنيـة التحتيـة لـنظم إلذا ف ،يدعم ويساند جميع أعمال المنظمة وعملياتها
لجميـع أنظمـة التحسـين المسـتمر بكفـاءة وفاعليـة المنظمـة العمـل علـى تفعيـل  إدارةت يتطلب من المعلوما

لــــى البنيــــة التحتيــــة لــــنظم إوعلـــى أســــاس ذلــــك يمكــــن أن يــــتم النظـــر  ،وعمليـــات وآليــــات العمــــل للمنظمــــة
 لــدى المنظمــة مــن أســاس تكنولــوجي لممارســة أنشــطتها العامــة كطــرق  رالمعلومـات علــى أنهــا كــل مــا تــوف

 والتي تستخدمها في تطبيق برامجها الجديدة.  ،العمل أساليبو 
( بلنهــا األجهــلة والبرمجيــات واألدوات والوســائل والطــرق ونظــم البرمجــة 37:2010،كمــا عرفهــا )النجــار  

ها وتســــاعدها فــــي تــــدوين وتســــجيل وتخــــلين ومعالجــــة واســــتخدا  أهــــدافالتــــي تحتاجهــــا المنظمــــة لتحقيــــق 
تيـــة لـــنظم المعلومـــات أيضـــا البنيـــة التح د  وتعـــ ،نظـــم المعلومـــاتتـــي تســـتخد  مـــن واســـترجاع المعلومـــات ال

ســـتراتيجيا  يمكـــن أن يســـاعد فـــي بنـــاء وتعليـــل القـــدرات االســـتراتيجية للمؤسســـة مـــن خـــالل تـــوفير إســـالحا  
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 (13:2012)الكبيسي، 

 عمليـــة إداريـــة خاصـــة بوضـــع وإدامـــة العالقـــة بـــين أهـــدا  المؤسســـة وتطلعاتهـــا،
 وإعادة ترتيب االنشطة بالشكل الصحيو الذي يحقق النمو واألرباة في المستقبل.
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 (95:2015)حمد،

وتشــمل اتخــاذ القـــرارات التــي تحـــدد  ،داريــة تشـــمل جوانــب المنظمــة  كافـــةإعمليــة 
وبيئتهـا لتحديــد  شــاملة عـن المنظمــة مسـتقبلها  بنــاء علـى مــا متـوفر مــن معلومـات

جهـــــود  ووفقـــــا لمـــــا يــــتم تحديـــــده مـــــن معـــــايير لتقيـــــيم بـــــةنتـــــاج المرغو متطلبــــات ام
 التخطيط.
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أفضل البيانات والمعلومات داخلها وخارجها وبما يوطـد عالقـة المؤسسـة بـالمجهلين واللبـائن والمؤسسـات 
(.141:2009،)الجبوري . خرى األ

 :  صناع المعرفة: 2.1.4.3

ويمتلكــون  ،يتمثــل صــناع المعرفــة بلنــه األصــول الفكريــة التــي تتــوزع فــي جميــع أقســا  ووحــدات المنظمــة
في حـين  ،(Maruta,2012:43) المعرفة الضمنية الموجودة في عقول المختصين والخبراء والموهوبين

ـــإ( Laudon&Laudon,2014:49ذهـــب ) ـــذين يصـــممون  فـــرادى تعريـــف صـــناع المعرفـــة بـــلنهم األل ال
ن ( بـلنهم العـاملو 291:2012،)الحـدراوي والعلـي كما عرفهم ،السلع والخدمات ويخلقون المعرفة للمنظمة

الــذين لــديهم القــدرة علــى اســتخدا  عقــولهم ومعــارفهم الكامنــة بكفــاءة عاليــة لحــل المشــاكل التــي يتعرضــون 
 عملهم في المستقبل.والقدرة على تطوير  ،لها
مـن أفكـار يمثـل  هنـألن ما يحملو  ؛للمنظمات اوجوهري   امهم   امورد  كونهم في ية صناع المعرفة أهم نوتكم
 أهــــدا بمــــا يتوجــــب علــــى المنظمــــات اســــتثمارهم والمحافظــــة علــــيهم لتحقيــــق  ،تعــــد وال تحصــــى ثــــروة ال

 (.Wang, et al. ,2008:64) المنظمة التي يعملون فيها من خالل أفكارهم وابتكاراتهم
يـة القصـوى هـو كيفيـة تهيئـة بيئـة عمـل همالمنظمـة إيالؤهـا األ إدارةالعوامـل التـي يجـب علـى  أهـمإن أحد 

ألن بيئـة التعـاون هـذه ستسـاعد علـى المشـاركة ونشـر الخبـرات فضـال عـن  ؛تعاونية لصناع المعرفة لـديها
ن صـناع المعرفـة يمثلـون ألـى إويلـل  امشـارة  ،كونها ستعمل على تنمية دور صناع المعرفة في المنظمـة

 (.Yang&Wei,2010:1034) المعلومات إدارةالركيلة األساسية لتطبيق تكنوستراتيجية 
: هــم شــريحة مهمــة بــاحثين فإنــه يــرى أن صــناع المعرفــةومــن خــالل اطــالع الباحــث علــى آراء الكتــاب وال

هم يتمتعون بخبرات وطاقات يتميـلون بهـا عـن كونلية خاصة أهميالئهم إمن العاملين في المؤسسة يجب 
 إدارةومـن خاللهـم يـتم تطبيـق تكنوسـتراتيجية  ،ون مـن األصـول الفكريـة للمؤسسـةوبذلك فانهم يعد   ،غيرهم

 المعلومات.
   الدعم المالي:: 2.1.4.4

وتطـــوير  ز  لتطـــوير عمـــل الهياكـــل التنظيميـــةيعبـــر الـــدعم المـــالي عـــن مـــدى تـــوفر التمويـــل الـــال
حيـث  ،(290:2012 ،)الحـدراوي والعلـي لوجية الحديثةو جهلة التكنيات من خالل شراء المعدات واألتقنال

عوامــل نجــاة تطبيــق تكنوســتراتيجية  أهــملــى أن تــوفر المــوارد الماليــة يعــد إ( 142:2008 ،يشــير )محمــد
التخصيصــات دون تــوفير و  ،ن تطبيــق أي برنــامج جديــد يتطلــب زيــادة فــي الموازنــةإإذ  ؛المعلومــات إدارة

كمــا  ،ها بفاعليــةهــدافويــنعكس ذلــك ســلبا  علــى تحقيــق المنظمــة أل ،الماليــة تتــدنى كفــاءة العمليــة التنظيميــة
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لـى إهـذه األمـوال وتوجيههـا  إدارةأن توفر التمويل الالز  ليس وحده بيت القصـيد بـل يتعـدى ذلـك إلـى فـن 
 أفضل استثمار ممكن. 

 إدارةالمهمــــة لتكنوســـــتراتيجية  بعــــادن الــــدعم المــــالي مــــن األفــــي كــــو ويتفــــق الباحــــث مــــع اآلراء الســــابقة 
دارتهــا مــن خــالل إمــن خاللــه يــتم تــوفير البرمجيــات الحديثــة و ، و هــمالرافــد األ ه يعــد  حيــث إنــ ؛المعلومــات

والــذين بــدورهم يــوفرون المعلومــات الالزمــة لرســم خطــة اســتراتيجية وتطبيقهــا مــن خــالل  ،صــناع المعرفــة
 وتطلعات المؤسسة.  أهدا   يمة بما يخدالقرارات السل اتخاذ

   
    
 
 
 

 
 خالصة

المعلومات في شل األبحاث والدراسات  إدارةلى نشلة تكنوستراتيجية إتطرق الباحث في هذا المبحث 
وبين مفهو  هذا المصطلو من خالل تعريفات الدراسات العربية  ،التي تناولتها الدراسة الحالية

ة به يبين من خالله مفهو  لمصطلو الدراس اخاص   االتعريفات تعريف  واستنبط من خالل  ،واألجنبية
وبناء  ،األعمالية هذا المصطلو في بناء منظمات همكما تطرق أل ،المعلومات( إدارة)تكنوستراجية 

 اتفقت فيهاالتي  بعادلى مجموعة من األالباحث فإنه قد خلص إعلى الدراسات التي استرشد بها 
 ،من حيث النشلة بعادشرة هذه األفي وأسهب  ،لسابقة الستخدامها في هذه الدراسةدراسته والدراسات ا

المعلومات( مع المتغير  إدارةمن ربط مصطلو )تكنوستراجية  ئ لكي يتمكن القار  ،والمفهو  ،والتطور
 ( كما سيلتي في المبحث الثاني لهذا الفصل.القرار اتخاذجودة التابع للدراسة )
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 القرار اتخاذجودة  المبحث الثاني:

 تمهيد: 

ويتعدى ذلك  ،والمنظمات فرادوأكثرها تلثيرا  في حياة األ العناصر أهميعد من  رارالق اتخاذإن موضوع 
 مليئة ةأن الحيا (26:2011تعلب ) وأوضوقد  ،(2010:22،تلثيرها في وضع الدول )العجمي

 من ينتهل الفرصة ويغتنمها بقرار صائب.والناجو هو ، تتكرر والقرار فرصة والفرصة قد ال ،بالقرارات
 الذ ،رضألا رمعما لكوذ ؛رالختياا مةمه له ركتو نمنساا قخلوتعالى  سبحانه هللاأن االفقي  كرذيو
 .(8:2008،)الفقي القرارات ذتخاا على نيرآلخوا لب نفسه ديساعوأن  ،رريقأن  نمنساا على نكا
ل ت األعماشآمنوير ـي تطـفالقرار  اتخاذجودة على ما سبق وعلى الدور األساسي الذي تقوم فيه ء بنا

ف المستويات ـلمختلءمة مالكثر وفي الوقت األفة كاالمعلومات المناسبة ر حيث توف، الحديثة
  امدارية. وذلك لدعم جميع المهام والوظائف، امدارية
اهيم ـالمف جميعشاملة بـالمعرفة الل متاحة أساس متكامء بناالمبحث هذا  في ينوي فإن الباحث  

 .األساسية التخاذ القرارات امدارية
 وتعريفاتهما: اإلداري مفهوم القرار والقرار 2.2.1-

ة معين" وعاددائل من أجل تحقيق هد  لتقييم الب ةبلنه "يمثل مرحلة ضمن عملية مستمر  القراريوصف  
 اتخاذرج عملية تتد أو حل قضية معينة؛ حيث ،ما القرار لمواجهة مشكلة اتخاذب ما يكون المدير مللما  

لموشف( إلى  ةإجاز منو  قرارت روتينية سهلة )مثل راراق اتخاذالبسيطة التي تتعلق ب من الحالة القرار
ولية( األ ء الموادراوش ير المنتجات أو اختيار المجهلينت تسعراراتعقيدا )مثل ق حاالت أكثر
أو  تحاال لمواجهةأو  قائمة تمشكال لمعالجة  تت لقراراتا ذتخاا عمليةإن (. 192:2008،)النعيمي

هو  امداري  . والقرار(27:2006 ،زي حجا)مة و سرم أهدا  لتحقيقأو  الوقوعمحتملة  معينة  قوام
تحديد سلوكي محدد يختص بما  ذلك االختيار الذي يفضله المدير بعد تحليله لموقف معين، ويعبر عن

 (.114:2011 ،)عباسأو أفعال  ،وما يجب تجنبه من مواقف ،هيجب القيا  ب
و التصر  أو البديل أي وذو طابع اجتماعي، ويمثل الحل منطق وتصر  واعٍ  سلوك امداري  القرارو 

، ويعد هذا الذي تم اختياره على أساس المفاضلة بين عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة لحل المشكلة
عن القرار كونه  (117:1994 ،)الهواري  ويعبر( 23:2006،)منصوروفاعلية  البديل األكثر كفاية

 بديلة لحلو بين المفاضلة عملية" هو أو ،"معين موقف يـف ةـالمتاح لالبدائ بين المدرك "االختيار
 ".بينها نـم لاألمث لالح واختيار معينة مشكلة لمواجهة
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كبير من الخبرة وحسن التصر   لى قدرهو عملية فكرية يستند إ امداري ويرى الباحث أن القرار 
ضمن هذه العملية العديد من المراحل لتحديد المشكلة والبدائل في حلها ثم المفاضلة بين وتت ،بداعوام

 تلك البدائل وصوال  للبديل األفضل وحل المشكلة.
 : اإلداري ية القرار أهم2.2.2- 

 محتملة معينة  قوامأو  تحاال جهةوالمأو  قائمة تمشكال لمعالجة  تت لقراراتا ذتخاا عمليةإن  
 نم يةإدار مةظمن يأل بالنسبة لقراراتا ذتخاا عملية يةهمأ وتبدو ،مةوسرم دا هأ تحقيقلأو  قوعلو ا
 نمل تشم لقراراتا ذتخاا عملية نأل كلذ؛ لمختلفةا يةدارما لعمليةا بالجوانب طتبرت كونها لخال
 على زتكريأن  ينبغي يةدارما لعمليةا في رتفكيأن أي و  ،فةكا داري ما لتنظيما بنواج لعمليةا حيةلناا
 .33:2009)،)كنعان .هاذتنفي وإجراءات سأس على زتكري القرارات كما ذتخاا أساليبو  سأس

 تحققه لذيا لنجاةا دارمق صبووأ يةدارما لعمليةاب مقرونة يةدارما لقراراتا ذتخاا عملية تصبحأولقد 
زادت  كلماو ، بةلمناسا لقراراتا ذتخاا على تهادقياعلى قدرة وكفاءة  دبعي دحلى إ  قويت مةظمنأي 
 رتغيي فكلما زادت درجة ،لقراراتا ذتخاا عملية هميةأ زادت دارةما فيها لتعم لتيا لبيئةا دتعقي جةدر
 دحأ لقراراتا صنع عملية د  تع ثحي ،لقراراتا ذتخاا عملية دتعقي جةدر زادت فيها لتعم لتيا لبيئةا
 وتنسيق لرقابةوا ،لتوجيها ،لتنظيما ،طيطالتخ  ائأداء وظ دعن لمديرا سهاريما لتيا ألساسيةا دوارألا
 22:2010). ،)العجمي .فةكا داري ما التنظيم بنواج لتشم ثبحي ض،يوتفو تتصاالوا تسياساو

، وهذا بدوره يحتاج ية القرارات تنبثق من مدى تعقيد بيئة العملأهم حيث إن؛ ماسبقويتفق الباحث مع 
 حيث إن ،القرار اتخاذائل األكثر جودة من أجل لى مجاراة التطور التكنولوجي للحصول على البدإ

 ،التنظيم ،)التخطيط. امداريةسجامها مع الوشائف حيث إنة للمدراء من القرار من األدوار الرئيس اتخاذ
 .التنسيق( ،الرقابة ،التوجيه

 أنواع القرارات:2.2.3- 

  :الذي تتخذ فيه اإلداري على أساس المستوى  اإلداريةأولا: القرارات 
أنواع القرارات  نت(2010:  ،و)القرا ،(2011: 118 ،و)عباس ،2016: 106)،لبعت)وقد صنف 
 كالتالي:

 ،المعلوماتة ت لندر راراالق عأصعب أنوا  د  ويع : هو تخطيطي طويل المدى،الستراتيجي القرار1- 
تلداد فرصة  اتهحي ةدور  لطول ا  ونظر  ،والتعامل مع المجهول وازدياد المخاطر، ،وصبغتها بعد  التلكد

يتطلب نظم معلومات  القرار االستراتيجي، مع العلم أن صناعة القرارتقلب العوامل التي يبنى عليها 
 .وتكنولوجيا متقدمة ،ةمتطور 
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القرار  حقيقوغالبا ما يستخد  لت ،قصير ومتوسط المدى : هو تخطيطيالتكتيكي القرار2- 
علمية  ساليبأل ويحتاج ،ودقيقة نوعيا   ،نسبيا   ةمتوفر  ، ويتميل بلن المعلومات المطلوبةاالستراتيجي

ن كانت في مستوى وإ ،ةت متكرر رارابلنها قويذكر آخرون  ،ةوقواعد معلومات جيد بسيطة تدعم نظم
 .لرؤساء الفنيين والمتخصصينأمر مواجهتها ل ، ويوكلوتفصيال   وأكثر فنية ،ارات التنفيذيةأعلى من القر 

ويعتمد على نضوج  ،اتنواع القرار وهو أسهل أ ،و مبرمج متكرر شبه يومي: هالتشغيلي القرار3- 
 ةكما أن دور  كمية أساليبوال يعتمد على أي  ،ماته متوفرةما تكون معلو  وغالبا   تها،راوخب الشخصية
 وأحيانا يخد  القرار التكتيكي. ،ةحياته قصير 

بسرعة  وعلى المستوى الشخصي ،ا  تكاد تكون صفر  هاتخاذ صناعةن : يتميل بلاألزمي القرار4- 
من السناريوهات  وعلى مستوى المنظمة فهو يعتمد على وجود مجموعة ،ةالمتوافر  ةوالخبر  ،البديهة
 التي تمثل الحلول التي تتوقع المشكلة. ة الجاهل 
 ،واالنصرا  ،كتلك المتعلقة بالحضور ةوهي تتعلق بالمشكالت البسيطة المتكرر  :ت التنفيذيةراراالق5- 

 وكيفية معالجة الشكاوى. ،وامجازات ،والغياب ،وتوزيع العمل
وتبادل  ،والمناقشة ،لهم: هي تتعلق بمشكالت حيوية يحتاج في حلها إلى التفت الحيويةراراالق 6- 
القرار بدعوة  من المشكالت يبادر المدير متخذ عي على نطاق واسع، وفي مواجهة هذا النو رأال

وهنا يسعى  المشكلة، دراسةل يعقد  عوالقانونيين إلى اجتما ين، والفنييندارياممستشاريه من و  ،مساعديه
 ايعطيهم جميعفي مؤتمر، و  األطرا جميع القرار من كل من يعنيهم أمر  القرار مشراكالمدير متخذ 

  .والضعف ةحرية المناقشة مع توضيو نقاط القو 
 

 على أساس هيكلية القرار اإلداريةثانياا: القرارات 
 إلى النحو التالي:القرارات  55:2011))محمود، قسمو       

مكن ؛ حيث يةعلى منطق واضو عادة ما تكون كميي ت التي تنبنراراوهي الق المهيكلة: راراتالق1-   
وعادة ما تكون روتينية ومتكررة وقابلة ، ايكون نطاقها اللمني قصير  و ؛ تحديد العناصر والنتائج بدقة

 الدنيا في المنظمة. امداريةها والتعامل معها في المستويات اتخاذعي أن يتم للبرمجة، ومن الطبي
وتميل  ،(وهي تشتمل على التشجيع الذاتي، )مدخل المحاولة والخطل ت غير المهيكلة:راراالق2- 

العناصر والنتائج المرتبطة بها إلى الغموض، كما أنها وصفية أكثر منها كمية، وتكون لغرض محدد 
 ،وهي غير قابلة للبرمجة ،طويال   ونطاقها اللمني يكون  ،ات السابقةار أو يتشابه مع القر  ما يتكررا  ونادر 

 العليا في المنظمة. امداريةويتم صنعها والتعامل معها في المستويات 
    عناصرها وقياسها؛ أي أن بع ، ت يمكن تحديد بعراراوهي ق شبه المهيكلة: راراتلقا3- 

النوع من  هذا اتخاذويعتمد  ،والبع  اآلخر غير مهيكل ،فيها مهيكل القرار اتخاذخطوات عملية 
 .القرارالشخصي لمتخذ  رت والتقديراراالتكامل والتضافر بين النماذج والقواعد النمطية للق على تراراالق
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بينها فيما  امداريةعديد من القرارات وتختلف المستويات  امداريةيتخذ المديرون في كل المستويات و 
وفيما يلي بيان لكل مستوى إداري ت رارات التي تتعامل معها وفي خطورة هذه القرارافي عدد الق

 :4:2012) )سيف الدين، (114:2012 وطبيعة قراراته )أيوب،
 :)من  اكبير  اعدد امداري يتخذ المديرون والمشرفون في هذا المستوى  المستوى اإلشرافي )التشغيلي
محددة  إجرائية وأن معظمها روتيني ومحكو  بلوائو وقواعد ،ت بلنها مبرمجةراراالقوتتسم هذه  ،تراراالق

، وفي الغالب ما يكون هذا التلثير محدود من لي يمكن القول بلن تلثيرها معلو وبالتا ،بصورة سالفة
 حيث التكلفة.

 إال أن هذه  ت،رارالقعدد أقل من ا اتخاذالوسطى والعليا ب دارةيقو  المديرون في ام الوسطى: دار اإل
مجاالت تنظيمية  وتؤثر على ،وال تحدث بصورة متكررة ،ت تتسم بلنها في الغالب غير مبرمجةراراالق

 والسيئ تكلفة عالية. لالخط القرارواسعة مما يجعل تكلفة 
 همة تمس نشاط ومستقبلم استراتيجية العليا مع قرارات دارةيتعامل المديرون في ام العليا: دار اإل 

  .إال أن خطورتها وتكلفتها عالية جدا ،اراتوبالرغم من قلة عدد هذه القر  ،المنظمة ككل

 القرار وتعريفاته: اتخاذمفهوم 2.2.4-

ع النشاطات ، وهي نقطة االنطالق بالنسبة لجميامداريةهي جوهر عمل القيادة  امداريةت راراالق د  تع
كما أن توقف  ،القتها وتفاعلها مع بيئتها الخارجيةبل وفي ع ،داخل المنظمــة والتصرفات التي تتم

 إلى ؛ مما يؤديرفاتمهما كان نوعها يـــؤدي إلى تعطيل العمل وتوقف النشاطات والتص تراراالق اتخاذ
مهامها  في ممارسة امداريةأما  القيادات  المنظمة وزوالها ويظل مجال االختيار موجودا  اضمحالل 
أشار كل من )عبد الرحمن و  ،9:2003) ،)كنعان ـــى االنتهاءو شارفت المنظمة علحتى ول
ين على توفير امداري"قدرة المسؤولين  هي: امداريةالقرارات  اتخاذ( إلى أن 488:2014،وتادرس
وتقييم البديل األفضل على تحقيق الهد   ،البدائل المناسبة إيجادو  ،عةـــات الكافية في الجامــــالمعلوم
لة في تنفيذه مع تحقيق اقصى والسرعة والسهو  ،القرار اتخاذوزمن  ،اعاة جودة القرارمع مر  ،المرغوب
الباحث جمعها وقد  ،القرار بحسب الكتاب والباحثين في هذا المجال اتخاذوقد تنوعت تعريفات  ،عائد
 بها حسب الجدول التالي:ورت
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 القرار اتخاذتعريفات توضح مفهوم ( 2:3الجدول)

 التعريف المرجع

  (Simon,1983:p03)  إن اتخاذ القرارات امدارية هو قلب امدارة، ومفاهيم نظرية امدارة يجب أن
 تكون مستمدة من منطق وسيكلوجية االختيار امنساني.

 

 (165:1992)ديسلر،

 التخطيط أن نجد إننا حيث ؛المدير وظيفة لب هي القرار اتخاذ عملية نإ
 نجدو لإلدارة الرئيسة الوظائف هي والرقابة ةوالقياد األفراد والتنظيم وإدارة

 ووضع الخطة لتنفيذ وذلك ،بوضوح بالقرارات ليتص منها أن كال  
 .األهداف

 ردنارب

 (83:1998،)كنعان

 لغالبا في ون تك ال لتياللغايات  لمدركا رالختياا على و تق عملية هي
 رمباش لفع لرد ماتيكيةوتأو تستجاباا

(Bensuk, 2005: p2)  ا له أصوله وقواعده، وله مهارات خاصة عملية اتخاذ القرار تعد علم ا خاص 
تساعد في اختيار القرار األنسب من خالل اختيار البديل األنسب في شل 

 الظرو  الممكنة أو الواقع المحيط بالفرد.

   معينة. لمشكلة لح دميجا و تق شاملة عملية هي لقرارا ذتخاا عمليةن إ ( 129:2009،رةياز)

واتخاذ ، هي العملية التي تنقل وشيفة التخطيط إلى الواقع العملي في المؤسسة (15:2010)ياغي، 
بل هو التحريك الفعلي  لوشيفة التخطيط فقط، مهما   ا  ليس فقط عنصر  اراتالقر 

 وغيرها.  ،لوشائف المدير األخرى من تنظيم وتوجيه ورقابة

 

 (24:2011)البحيصي، 

 طريق عن لالعم في أثناءوالمشكالت  ة المواقفلمواجه المنظمة الطريقة
 كثراأل لالمناسبة واختيار البدي لالبدائ وإيجاد ةـالكافي المعلومات توفير
 الموقفحسب ، وبـالمرغ الهدف تحقيق لسبي في ،بينها من مناسبة
 وظروفه.
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عين دون لتصر  م القرارتعني االختيار الحذر من جانب  امدارة أو متخذ  (169:2011)محمود، 
 اتخاذه. آخر من بين أكثر من تصر  يمكن

DONELAN,R(2013) 

 

هو ضرورة دراسة البدائل واختيار البديل المناسب لحل المشكلة في الوقت 
 المالئم ، باالضافة إلى تقييم تكلفة القرار.

 جرد بواسطة الباحث وباالستعانة بالمراجع أعاله
عملية ى ماتقد  من تعريفات فإن الباحث يرى أنه يمكن تعريف لواستنادا  إالتعريف االجرائي للباحث: 

لى الجانب نظري إها تنتقل من الجانب الحيث إن ؛وشائف المديرين أهمنها: من القرار إجرائيا  بل اتخاذ
ومدى إدراكه لحجم المخاطر وسرعة ردود أفعاله نحوها وذكائه مكانات متخذ القرار وتبرز إ ،التطبيقي
 المناسبين. اممكاناتدائل المتاحة في الوقت و ار البفي اختي

 في  ون يدارما سهاريما لتيا ةطألنشا كثرأ لقراراتا ذتخاا عملية د  تع القرار: اتخاذية أهم2.2.5- 
 .هرغي نع المدير والمسؤول زيمي لذيا لنشاطا د  تع كما ،لمختلفةا لمنظماتا
 نمو داري،ما لمديرا لعم في لجوهريةا ها لما نم( 45:2010،لجهنيا) ريشي كما لقرارا ذتخاا د  يعو
 لنجاةا دارمق صبووأ ،يةدارما لعمليةا ورمحو دارةما بقل بلنها لقراراتا ذتخاا عملية تصفو هنا
 القرارات المناسبة. ذتخاا على تهادقيا ءةكفاو  درةعلى ق دبعي دح إلى  قويت لمنظماتا تحققه لذيا

المختلفة ومرتبطة بها  امداريةية الجوانب العملية أهمثقة من القرار منب اتخاذية أهمويرى الباحث أن 
 ،التنسيق ،التنظيم ،)التخطيط ارتباطا وثيقا  وترتكل القرارات المتخذة على كل جانب من هذه الجوانب

 الرقابة( ،التوجيه
 امداريــةالعمليــة  ت كــان مــن الضــروري بيــان دورهــا وارتباطهــا بجوانــبراراالقــ اتخــاذيــة عمليــة أهمن لبيــاو 

علــى  230:2011) ،الشــوابكة) وقــد حــددهاورقابــة،  ،وتوجيــه ،وتنســيق ،وتنظــيم ،المختلفــة مــن تخطــيط
 :النحو التالي

، فعندما ةالمنشل قبل تكوين القرار اتخاذو  ،يصعب الفصل بين التخطيط والتخطيط: القرار اتخاذ1- 
يكونون في الوقت نفسه مشغولين  ة  مافإنهم عاد االستراتيجيةيضع المؤسسون مجموعة من الخطط 

وبعد ذلك وبمجرد  ،وغير المرغوب فيهاالواردة  ت المناسبة كي يحدوا من تعدد البدائلراراالق اتخاذب
 اتخاذ فإنها تساعد على تكوين المحيط الذي يتم في إطار ،وضع الخطط األولية موضع التنفيذ

 ت. راراالق
ها الهيكل  أهم ةبالتنظيم من زوايا متعدد القرار تخاذاترتبط عملية  والتنظيم:القرار  اتخاذ2- 

التنظيمية، وطبيعة العالقات بين العاملين، وتقسيم العمل ومسؤولية العاملين،  وامجراءات التنظيمي،
وتحديد االختصاصات للعاملين،  من خالل تقسيم العمل، القرار اتخاذيؤثر في عملية  امداري والتنظيم 
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اء التنظيم ل إلى جميع أج القرار اتخاذالعمل، ونقل  المفصلة التي تحكم سير مجراءاتوا ،وتحديد القواعد
 أو العكس، أو على المستوى األفقي.  من أعلى إلى أسفل سواء
 امدارات ت إلى التنسيق، والذي يعمل على التنسيق بينراراالق اتخاذ: يمتد والتنسيق القرار اتخاذ3- 

والتوجيهات التي  امنسانية، هيكل التنظيمي، والتنسيق بين النظم والعالقاتأو ال ،المختلفة في التنظيم
 وأخيرا  التنسيق بين اجراءات الرقابة ونظمها.،  دارةتصدرها ام

وتنسيق  ت يتخذها عند مرؤوسيه،رارا: يمارس المدير التوجيه من خالل قوالتوجيه القرار اتخاذ4- 
 على األداء الجيد، وحل مشكالتهم.  وتحفيلهم ،وإثارة دوافعهم ،مجهوداتهم

حال  ت فيرارا: تقو  الجهة الرقابية المسؤولة في المؤسسة بالعديد من القوالرقابة القرار اتخاذ5- 
 وجود مخالفات للقوانين التنظيم، أو إدارةوالتعليمات التي تفرضها  ،معينة عن السياسات انحرافاتوجود 

 .ق الخطة الموضوعة من المؤسسةأو تطبي ،في األداءأو وجود اختالل  ،ةواألنظمة السائد
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (288:2001،: )الشامي ونينورجعالم                           
 اإلداريةت بالعمليات ارار الق اتخاذيوضح ارتباط ( 2:1شكل )

 القرارات اتخاذ

 التخطيط

 الرقابة

 التنظيم التوجيه
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 -2.2.6        القرارات:  اتخاذمراحل   

 ىـإل امدارية المشكلة بروز لحظة من تبدأ، ومتتالية متعددة لبمراح القرارات صنع عملية تمر   
 قـطري نـع، نتائجه وتقييم التطبيق موضع ووضعه لاألفض لالح باختيار وتنتهي ،االهتمام حيز

 نعـص عملية قسم من لأوائ من   Simon ويعتبر ، الضرورة لحا في وتصحيحه المرتدة المعلومات
 :التالية لالمراح إلى القرارات صنع عملية قسم فقد ،طةأنش أو لمراح إلى القرارات

 المعلومات وجمع واالستطالع البحث مرحلة . 
 مختلفة لبدائ عن البحث عملية وهي ،التصميم مرحلة  . 
 يـف اـإليه لالتوص سبق التي لالبدائ من معين لبدي اختيار أي ،االختيار مرحلة   

    .(H. Simon, 1957, p: 12)  التصميم ةـمرحل  
  كذلك تكون ولكي ،بكاملها القرار اتخاذ عملية الحقيقة في تغطي ال الثالثة الخطوات هذه ولكن
 

و)مطيع  165:1992) ،)ديسلركل من  Simonوقد اختلف مع رأي  .عديدة لبمراح تمر أن ينبغي
 عملية أن ضافتراحيث  فلضا  األوالن خطوة رابعة ،(43:1995،عسكر)و (47:2007،وآخرون 
 القرار اتخاذ ل،البدائ لتحلي ل،البدائ تنمية ،المشكلة )تحديد: هي خطوات عـأرب ضمنـتت  القرار اتخاذ
 رى ي نحي في.القرار()تنفيذ  وهي خامسة خطوة أضافأما )عسكر( فقد  النهائي(
 رمعايي ديدتح ،لمشكلةا ديد)تح :هي لحرام نثما  تض لقرارا ذتخاا عمليةأن (  131:2009،دةياز)
  تقيي ،لبديلا ذتنفي ،البدائل دحأ رختياا ،البدائل لتحلي ،البدائل ديدتح ،للمعاييرأوازن  ديدتح ،لقرارا

ويميل الباحث الى تبني خطوات المنهج العلمي في حل المشكالت واتخاذ القرار  فاعلية القرار(.
 ( في الشكل التالي: 53:2010المناسب كما ذكره )موسى،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (53:2010 ،الباحث بالعتماد على المصدر: )موسىالشكل من تصميم 

 القرار اتخاذ(: خطوات المنهج العلمي في حل المشكالت و 2:2شكل )
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العوامل تباينت آراء الكتاب والباحثين في تحديد القرار:  اتخاذالعوامل المؤثر  في 2.2.7- 
العوامل  بلن (185:2011 ،رمليال)فقد أورد  ؛في ذلك على مذاهب عدة االقرار وكانو  اتخاذالمؤثرة في 
 هي:  القرار اتخاذ المؤثرة في

 :المنظومة، ومدى  مبالعوامل الداخلية في المنظومة من حيث حج القراريتلثر  تأثير البيئة الداخلية
االتصال، والتنظيم  وطرائق، يالهيكل التنظيمضا  نموها، وعدد العاملين فيها والمتعاملين معها، أي

 ،وقدراتهم ومدى تدريبهم فرادمكانية األوإسمي، وطبيعة العالقات امنسانية السائدة، الرسمي وغير الر 
 والفنية.للمات التنفيذ المادية والمعنوية، ومدى توافر مست

 :أو غير ،ة خلية من خاليا المجتمع التي تتلثر به بصورة مباشرةلتشكل المنش تأثير البيئة الخارجية 
شرو  اقتصادية، سياسية،  ،تراراالق اتخاذتؤثر على عملية  الظرو  التي أهممباشرة، ومن 

ت التي رارامن الق مجموعة اتتلثير  لى ذلك فهناك أيضا  إبامضافة  ،اجتماعية، تقنية، والقيم والعادات
 تتخذها المنظومات األخرى في المجتمع، سواء أكانت منافسة للتنظيم، أ  متعاملة معه.

    شخصيته  ثيق بصفات الفرد النفسية ومكوناتبشكل و  القرار اتخاذعملية : ترتبط القرارتأثير متخذ
نماط سلوكه، التي تتلثر بظرو  بيئة مختلفة، كاألوضاع العائلية، أو االجتماعية، أو االقتصادية، أو 

المجازفة، الحذر، التسرع،  :، هيالقرارنواع من السلوك لدى متخذ ألى حدوث أربعة إمما يؤدي 
وما يملك من  ،اتومهار  وما يكسبه من خبرات ،القرارنجد أن مستوى الذكاء لدى متخذ  والتهور. كذلك

  ت.راراالق اتخاذميول وانفعاالت يؤثر أيضا في عملية 
 ( العوامل المؤثرة في صناعة القرار على النحو التالي:53:2016-54،وأوضو )كراز

 ظمة التي تفرضها عليه المؤسسة ، واألننن القوانييتقيد متخذ القرار بمجموعة م أحيانا   القوانين واألنظمة
 . القرار اتخاذالبيئة في حالة عملية  او
   بالمشكلة ونوعيتها  الخاصة القرار اتخاذالمعلومات التي تتعلق ب توفر  إن بالقرارالمعلومات المتعلقة

 األفضل.  القرار اتخاذتؤثر في اختيار بدائل و فإنها 
    في مجال عمله.  وتمرسه القرارخبرة متخذ 
  غوط خارجية تتعلق بالسياسيات التي تتعلق بالمؤسسة أو قوانين وض اللوائو والقوانين الداخلية

 .العا  رأيوضاع االقتصادية والواأل
القرار  اتخاذعوامل التي تؤثر في فقسم ال ؛( في هذا الجانب بإسهابٍ 60:2010 ،ل )عليانوقد فص     

 على النحو التالي:
 الدراسيصيله ته، اتجاهاته، ذكاءه، فلسفته، تحبرا)خ القرارالشخصية لمتخذ  بعادعلقة باألعوامل مت ،

 شجاعته، عقالنيته ..الخ(
 مكاناتها إشرو  العمل، مناخها التنظيمي،  ها، سياساتها، تنظيمها،أهداف) دارةعوامل متعلقة بام

 المادية والبشرية ..الخ( 



 

35 

 

 االنتماءات،  )الخبرة الوشيفية، االتجاهات، وفر للتنفيذ والمتابعةعوامل متعلقة بالكادر البشري المت
 والوالء المؤسسي ..الخ(  

  )عوامل متعلقة بتحديد المشكلة )درجة الوضوة، الواقعية ..الخ 
   وطبيعة الموضوع.  ،، ونوعيتهالقرارية أهم 
  أو  ،وط على المديروما ينتج عنها من ضغ ،درجة مالءمة الظرو  المحيطة الخارجية والداخلية

 .ترارامتخذي الق
د  عارات في بيئة الدراسة هي القر  اتخاذالعوامل المؤثرة في  أهمأن من  مما تقد  الباحث ستخلصوي

إضافة الى  ،القرار اتخاذيؤثر بشكل ملحوظ في الحصار الخانق  حيث إناستقرار البيئة الخارجية 
يير ملدوجة مع أكثر من الشركة تعمل بمعا إدارة يث إنحعد  استقرار البيئة الداخلية بسبب االنقسا  

 دارات المتعاقبة لضغوط داخلية وخارجية.وكذلك األمر بالنسبة إلى تعرض ام ،جسم حكومي
 القرار: اتخاذختالف بين صنع و أوجه الشبه وال2.2.8- 

 ليلالبحث والتح نمتعددة م مراحلتمر ب القرارية صنع ل، فعمهوصناعت القرار اتخاذ نبي ق فر  هناك
 نالمختصي ةة واستشار لالمشك نع معلوماتلى جمع وإ ،ومعايير محددة مة مستندة إلى قيـلوالمفاض
 وتردد )مصطفى،  خو  نم هما نشعر ب لوك يلبد لى كلوالنتائج المترتبة ع ئلالبدا واستعراض

185:2002.) 
أكبر  راكذا يعني اشتهو طريقة و أ إجراء نأكثر م ني تتضمهية واسعة فلعم القرارية صنع لعم د  تع 

 القرارصنع  راحلم مذات العالقة في معظ امداريةوالوحدات  امدارات نم نعدد ممك
  (131:2003)أحمد،
أي اختيار  القرارية صنع لائية لعمهة النلأو المرح لي وضع الحد الفاصهف القرار اتخاذة لأما مرح
يئة واحدة في المؤسسة والتي تقع هخص واحد أو األوقات ش ظما في معهب  ويقو  ،لاألفض لالبدي
بينما  القرارمتخذ  ىلع  تتعر  ناألوقات أ نفي كثير م هلالس ن، لذا فمالقرار اتخاذا مسؤولية هيلع
  .(17:2007)حرز هللا، القرارصانع  ةصعوبة شديدة في معرف هناك ن تكو 

نهما عملية واحدة، لكن الحقيقة أنهما شانين أ القرار وصنع القرار اتخاذهناك الكثير ممن يخلط بين 
قومان على آليات مختلفة من تليستا عملية واحدة بل تختلفان في كثير من النواحي؛ وذلك لكونهما 

حيث المحتوى واالداء واألثر، وعليه يكون من الضروري الوقو  على النقاط الفاصلة بينهما، حتى 
هما، بما يتطلبه الموقف يحدهما أو كلأر بالخوض في قع عندما يتعلق األمنتدارك التداخل الذي قد ي

 .(9:2015،)بالل العلمي، كما يظهر في الجدول اآلتي:
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  القرار اتخاذأوجه المقارنة بين صنع القرار و ( 2:4جدول )
 

 وجه المقارنةأ

 

 القرارصنع 

 

 القرار اتخاذ

 

 

 حلراالم

تحديد المشكلة بدقة، تحليل 
 سباب المشكلة، البحث عنأ

البدائل، تقييم البدائل المختلفة، 
اختيار البديل األمثل، تطبيق 
البديل األمثل، متابعة وتقييم 

 النتائج

 

هي مرحلة اختيار البديل 
 األمثل لحل المشكلة.

ه يتضمن عد  حيث إنأشمل وأعم  درجة الشمول
 مراحل

 يتمثل في مرحلة واحد  فقط

يع جم القراريشترك في صناعة  امداري المستوى 
 اإلداريةالمستويات 

مسؤولية القائد  القرار اتخاذ
 فقط اإلداري 

لبد من متابعة التنفيذ حتى نتأكد  متابعة تحقيق النتائج
 هدافمن تحقيق األ

 القرار اتخاذتنتهي عملية 
 المناسب القراربالوصول الى 

تجميع وتحليل البيانات من أجل  المعلومات
 المناسب القرار اتخاذ

قائد المعلومات يستخدم ال
في  القرارويتخذ  ،المجمعة

 ضوئها

 نسبياا  قصير طويل نسبياا  الوقت المستغرق 

على عملية  القرارتشتمل صناعة  العالقة بينهما
 القرار اتخاذ

هي جزء من عملية صناعة 
 رارالق

 (104:1977المرجع: )زعتر وجازية،
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 القرار وتعريفاتها: اتخاذمفهوم جود  2.2.9-

 بعاديد من األوتتضمن العد ،تقراراال اتخاذية لى عملحكم علالتي تستخد  ل المؤشراتة من مجموعهي 
وضرورة  ،البدائل المتاحة دراسةالمنطقي والعقالني في  ومدى توافر التفكير ،القرار اتخاذكتقييم آلية 
ومات لوجودة المع رارالقفة لبامضافة لتقييم تك ،لوقت المالئمة في الالمناسب لحل المشك اختيار البديل
 .(Donelan,2013:103) هاتخاذب المستخدمة
بحيث تمتاز  هدا وتحقيقه لأل ،: قرار يقاس بقدر موضوعيتها( بلنه55:2012 ،عرفها )عبد هللا وقد

 والفعالية في االداء. ،والعقالنية لتحقيق الكفاءة ،هذه القرارات بالرشد
 اتخاذلى للوصول إ ،وذات الصلة بالمشكلة ،اموثوق بهوال ،استخدا  المعلومات الدقيقة وهي ايضا:

  (.2008:21،حسان) بالمنظمة امداريةلقرار الجيد بمختلف المستويات ا
لى الواقع العملي في لعملية التي تنقل وشيفة التخطيط إا" بلنها(  15:2010،)ياغي هاوقد عرف
التحريك الفعلي بل هو  ،خطيط فقطلوشيفة الت مهما   القرارات ليس فقط عنصرا   اتخاذو  ،المؤسسة

 ."وغيرها ،خرى من تنظيم وتوجيه ورقابةلوشائف المدير األ

 القرار: اتخاذالحكم على جود  2.2.10- 

 (:Donelan, 2013, 110 – 111)  ار وفقا لطريقتينالقر  اتخاذ يتم الحكم على جودة
 ،ة القرارمد  في  التي اتخذت بهاعلى اآللية القرار: أي أنه يتم تقييم القرارات بناء  اتخاذآلية  :األولى 

البيئية المحيطة بها، وجودة المعلومات التي جمعها  والمتغيرات القراربامضافة للفهم الكامل لمشكلة 
 تحليل والتفكير المنطقي والسليم.من نظم المعلومات المختلفة وال القرار اتخاذقبل 
من خالل مؤشر القيمة السوقية امجمالية للمنظمة في السوق : وتعني الحكم عليه القرارنتائج  :الثانية 

بامضافة لحساب إنتاجية كل وحدة نقدية تم إنفاقها  ،ارزمنية معينة ومكان معين بعد تنفيذ القر  ةفي فتر 
من  القراركما يقيم  ،الكمية والنوعية التي تعكس نتيجة التنفيذ المؤشراتالمتخذ، والعديد من  القرارعلى 
 . هدا تحقيق األته في ساهمللمنظمة ومدى م االستراتيجية هدا اتفاقه مع األوجهة 

اآللية  تعني الحكم على ارالقر  اتخاذفجودة  ،المتخذار القرار وجودة القر  اتخاذوهناك فرق بين جودة 
على  بناء   وهل تم ،أو استشاري  ه بشكل فردي أو بشكل جماعياتخاذبها، وهل تم  القرارالتي اتخذ 

 ؟  ةلومات تتصف بالجودة العاليعم
 المتخذ فتعني تقييم النتائج المترتبة عليه وأثره في حل المشكلة التي اتخذ من أجلها. القرارأما جودة و 

 القرار: اتخاذمعوقات 2.2.11- 

تي قات اليلى أن هناك العديد من المع( إ2007،( و )كنعان1993 ،ذهب كل من )العيسي 
 ويمكن تلخيصها فيما يلتي: ،قراراتال اتخاذتحد من فاعلية 
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  والمصالو الشخصية التي تضعها المنظمات المهنية والهيئات، ،االجتماعية االعتباراتتلثير 

 ت.راراالق اتخاذوالتي تعمل على عد  الموضوعية في  ،والجماعات الضاغطة
 امداريةت راراعد  وجود رقابة إلى جانب عد  االهتما  بمتابعة تنفيذ الق . 
 كثر من غيره، أبصورة دقيقة، وينتج عن ذلك عد  التعر  على البديل المالئم  هدا عد  تحديد األ

التخبط في اختيار البديل لى إويؤدي  ،يصعب تحديدها وحلها متداخلة مع بعضها بعضا   أهدا ووجود 
 المناسب.  

 وعد  الثقة في تفوي   ،تارار الق اتخاذ، وعد  مشاركة العاملين في لوجود المركلية الشديدة في العم
الوسطى والعاملين، ويرجع ذلك الى  امداراتفي  المدراءا يضعف روة المسؤولية لدى م ،الصالحيات

العليا في عد  رغبتهم في تفوي  الصالحيات وامتالكها  امداريةأسباب سيكولوجية من القيادات 
 بليديهم.

  ،واالقتصادية في الدولة.  العوامل الخارجية، والمتمثلة باألنظمة السياسية 
نواع العوائق التي تحد أن الُكت اب اختلفوا في تصنيف أ ( ذهب الى2015: 43-44،كما أن )شاهين
 ويمكن تلخيصها في محورين هما: ،ولكن معظمهم اتفق على مضمونها ،القرارات اتخاذمن فاعلية 

 أولا: عوائق إنسانية:
 : القرار والمرؤوسين وتتمثل في ةمتخذ يةامدار وهذه العوائق مرتبطة بالقيادات 

 ندرة وجود كوادر قيادية ذات كفاءة. -1
 ويصعب تحديد الهد .   ،ضعف القدرة على التخطيط مع جعل الرؤية غير واضحة -2
 ضعف الرضا واألمان الوشيفي. -3
 التردد والحيرة في اختيار البديل األفضل. -4
 .القرار اتخاذالعلمية في  ساليبضعف القدرة على اتباع األ -5
 . القرار اتخاذقلة تفعيل مبدأ المشاركة الجماعية عند  -6
  .ضعف الثقة والوفاق بين المدير ومرؤوسيه  -7

 ثانياا: عوائق تنظيمية:
 وهي مرتبطة بالبيئة الداخلية للمؤسسة والمتمثلة فيما يلتي:

 غموض األنظمة واللوائو المعمول بها.  -1
 تعقيد االجراءات المتبعة. -2
 المعلومات. قلة امفصاة عن -3
 ت وندرة تفوي  االختصاصات والصالحيات. راراالق اتخاذالمركلية في  -4
 .وصالحيتها امداريةاصات األجهلة واالزدواجية في اختص التكرار -5
 وجود أزمات مالية.  -6
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 خالصة

بعد ذلك ثم ثن ى  ،وتعريفاته امداري مفهو  القرار والقرار لى تطرق الباحث في هذا المبحث إ
 ،من خالل وجهة نظر بع  العلماء والكتاب والدراسات العلمية امداري ية القرار أهم على مدى

نتقل لتوضيو مفهو  المطلب المهم وبعد أن أوضو هذا ا ،ألنواع القرارات وأسهب في الشرة متطرقا  
ل وجمع بين تعريفات العلماء والباحثين الذين سبقوه في هذا المجال من خال القرار وتعريفاته اتخاذ
إجرائيا   واستخلص من مجموع التعريفات تعريفا   ،يوضو فيه التعريف وصاحبه وتاريخ الدراسة جدولٍ 

 ئذلك مع المباد القرار رابطا   اتخاذية أهموانتقل الباحث لبيان  ،القرار اتخاذلدراسته يخص جودة 
القرارات  اتخاذين مراحل حقا ليبوانتقل ال ،له من خالل الشكل التوضيحي وموضحا   دارةالعامة لعلم ام

القرار استنبطه من دراسة  اتخاذحسب آراء الباحثين والعلماء متبنيا  منهجا علميا  لحل المشكالت و 
كما بين العوامل المؤثرة  ،رةشكال  توضيحيا  بمساعدة الدراسة المذكو  ورسم له (53:  2010،)موسى
الباحث فيه أوجه المقارنة بين صنع  بي نالدراسة  أُِعد  خصيصا  لهذهومن خالل جدول  ،القرار اتخاذفي 
لى مقصد هذه الدراسة حه ليصل إستطرد الباحث في شر اوبعد ماتقد  من معلومات  ،القرار اتخاذو 

 ،فية الحكم عليهالقرار فشرة مفهومه وتعريفاته وكي اتخاذأال وهو جودة  ،األساسي من الناحية النظرية
 القرار. اتخاذتنظيمية المؤثرة في جودة نسانية والالمعيقات ام أهميان ثم أنهى الباحث هذا المبحث بب

هذا المبحث ليمهد بذلك فتو المبحث الثالث الذي سيناقش فيه العالقة بين  الباحث نهىوأ
 .القرار اتخاذالمعلومات وجودة  إدارةتكنوستراتيجية 
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 القرار اتخاذجود  و المعلومات   إدار تكنوستراتيجية  أبعادالعالقة بين المبحث الثالث: 
 

 تمهيد:

، ومن أجل ربط دراسة، ومن خالل مشكلة الامداري على أدبيات الفكر  االطالعمن خالل   
شركة توزيع الكهرباء تفاصيلها، ومسيرة الباحث المهنية من خالل عمله في و  دراسةال متغيرات

، فإنه يرى أن هناك عالقة ة في هذا المجالكاف امداريةيات وتعاطيه مع شرائو المستو  بمحافظات غلة
ها فيما أهمبالمنظمة، و  امداريةعلى مختلف األنشطة  المعلومات إدارةتكنوستراتيجية  بعادمباشرة أل
شارة لذلك من ية امهمدة، وبالتالي فإنه من األالمتعد ومراحلها ،بمختلف أنواعها امداريةت رارايتعلق بالق

 .رارالق اتخاذ بجودةه الرئيسة ومدى عالقتها أبعادي لمكونات المتغير المستقل، و خالل هذا التحليل الذات
 

  القرار: اتخاذالمعلومات وعالقتها بجود   إدار تكنوستراتيجية  أبعاد: 2.3.1
( بلن ضمان توفر المعلومات 2017:288،)إسماعيل لتوضيو العالقة بين متغيري الدراسة فقد ذكر

نه يمكن للمنظمات المعاصرة االستفادة من إف ،لقرار في تلك المنظماتوجعلها متاحة لمتخذي ا
ستفادة من واال ،المعلومات ودمجها مع التخطيط االستراتيجي على مستوى المنظمة إدارةتكنوستراتيجية 

 ،ومن خالل ذلك توفير المعلومات وفق الخصائص المطلوبة من متخذي القرار ،قدرات صناع المعرفة
نجاة القرارات التي تتخذها إدارات المنظمات المعاصرة لمواجهة التهديدات المختلفة.  ة فيساهموالم

المعلومات فقد  إدارةوفي هذا الصدد فقد أورد عدد من الكتاب والباحثين مفاهيم متعددة لتكنوستراتيجية 
ات المعلومات هي استخدا  القرار  إدارة( بلن تكنوستراتيجية CLARKE, et al, 1995:72ذكر )

وقد  ،هلية المناسبةالمعلومات ذات الكفاءة واأل تكنولوجياجل اقتنا  واكتساب ألتخصيص الموارد من 
 إدارة ةا  لمتغير الدراسة المستقل )تكنوستراتيجيأبعادبلنه قد اعتمد  األول أورد الباحث في مطلع الفصل
 ،et al ،2009:1هم )أهمن عليه العديد من الكتاب والباحثين وم قالمعلومات( بناء  على ما اتف

Lopez)، (Mazlomi,et al, 2011:1)، (290:2012-291،)الحدراوي والعلي، 
 والتي تعد   ،المعلومات إدارة ةلتكنوستراتيجي أبعادحيث اتفقوا على أربعة  ،(291:2017،)إسماعيل

 وهي على النحو التالي: ،المقياس األساسي لها
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 التخطيط االستراتيجي. -1
 تية لنظم المعلومات.البنية التح -2
 صناع المعرفة. -3
 الدعم المالي. -4
 أبعادعالقة كل بعد من متغيري الدراسة فانه يلل  توضيو ن الباحث يرى ولبيان العالقة بين لذلك فإ

القرار حسب ماجاء في دراسات وأبحاث من سبقوه فكانت النتيجة على  اتخاذالمتغير المستقل بجودة 
 التالي: نحوال

 القرار: اتخاذطيط الستراتيجي وعالقته بجود  التخ: 2.3.1.1

تســعى المؤسســـة إلـــى تحقيـــق أهـــدافها االقتصـــادية فـــي شـــل المحـــيط التنافســـي ولـــذلك فهـــي تقـــو  بتحليـــل 
العوامـــل االقتصــــادية لمعرفــــة نقــــاط القـــوى والضــــعف. حيــــث تقــــو  المؤسســـة بتحديــــد كــــل مــــن رســــالتها، 

ن تصــبو عليــه مســتقبال ، ثــم تعمــل علــى تحليــل المحــيط أهــدافها، ومحــيط أنشــطتها، لمعرفــة مــاذا تريــد أ
لتعــر  مــن تكــون، وبعــدها   الــذي تنشــط فيــه وتقــيم مختلــف مواردهــا، وبعــدها تحــدد انحرافــات التخطــيط

تقو  المؤسسـة بـالتعر  علـى مختلـف االسـتراتيجيات الممكـن تطبيقهـا، ثـم تقـيم هـذه االسـتراتيجيات وذلـك 
و  باختيــار االســتراتيجية المناســبة لهــا لوضــع البــرامج وتصــميم الخطــط لمعرفــة مــاذا تريــد أن تفعــل ثــم تقــ

 االستراتيجي التخطـــيط يعتبر، و(12: 2005ســـلطاني، )وتحديـــد الميلانيـــة المناســـبة لهـــذه االســـتراتيجية
ـــــيا يقةالطـــــر ـــــدءا  ا توجيه من لمســـــؤولينا تمكن لت  امدارية العمليـــــات مجرد من لاالنتقا من لمنظمـــــة ب
 على والخارجيــة القــادرة للعوامــل الديناميكيــة الداخليــة مختلفة وصــوال الى رؤيــة ألزماتا ومواجهة ليوميــةا

لمؤسســاتهم  لأفض بصورة فعاًال توجيهًا النهايــة في يحقق بما ،تحقيــق التغييــر فــي البيئــة المحيطــة بهــم
ـــــك عـــــن  مـــــن خـــــالل ـــــذ وذل ـــــذ حيز في عليها المتفـــــق االستراتيجيات وضع طريقالتنفي )خبـــــراء  . التنفي

لريـــاة التغييــــر  لمـــديرينا ساسيةــــوح يــــوع من االستراتيجي كمـــا يليـــد التخطـــيط.، (14: 2004مـــك،بي
ــــــــــراء بيمــــــــــك، ــــــــــر  المحيطــــــــــة )خب ــــــــــدات والف      رئيسية قرارات ألخذ عملية وهو(، 44: 2006والتهدي

                    لــكذ ـــلتفع لمــاذاو ـــلتفع وماذا عليه تكون أن تريد ما إلــى ماتريــد المنظمــة ستقود لأفعا على الموافقــةو
(Bulter,2009:P32.) 
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 القرار: اتخاذالبنية التحتية لنظم المعلومات وعالقتها بجود  :2.3.1.2

داخــل المنظمــة تتوقــف علــى مــدى تــوافر وتكامــل المعلومــات الفرديــة ومــدى دقتهــا  القــرار اتخــاذجــودة ن إ
يــة المعلومــات علــى أهموإذا طبقنــا  ،هــايمكــن اســتخدامها واالســتفادة منوســالمتها، ومــدى تنظيمهــا بحيــث 

بســـرعة نمــــو  ســــاهمت، ، علـــى ســــبيل المثـــالالعليــــا دارةارات امبعـــ  القــــرارات التنظيميـــة، لوجــــدنا أن قـــر 
معلومــــات دقيقــــة وصــــحيحة حــــول بيئــــة المنظمــــة، وحقــــائق وبيانــــات  لــــىلــــذلك فهــــي تحتــــاج إ ،المنظمــــة

اطن القـــوة والضـــعف فيهـــا ودرجـــة فعاليـــة وإحصـــائيات تتعلـــق بالمســـتفيدين مـــن خـــدمات المنظمـــة، ومـــو 
 دارةأمــا قــرارات اموات القليلــة القادمــة ... وغيرهــا. الخــدمات وتنبــؤات عــن التطــور التكنولــوجي فــي الســن

تلـك القـرارات التنظيم، فـإن  فرادغير الرسمية أل بالشكاوى  ، على سبيل المثال،الدنيا والوسطى فيما يتعلق
المجموعـــات الضـــاغطة، الحـــاالت المعنويـــة لمجموعـــات المـــوشفين،  حقـــائق حـــول لـــىإبـــد أن تحتـــاج  ال

 (.119: 2006،)خليل ين لتلك المجموعاتامداريوصفات وسمات المشرفين و 

الحائل على جائلة نوبل للسال  أشـهر النمـاذج التـي تناولـت عمليـة  Simonويعد نموذج هربرت سايمون 
األنشـطة، وقـد عـدد مـن  ىالقرارات إلـ اتخاذقسيم عملية القرارات، ويوفر هذا النموذج إطار عمل لت اتخاذ

وقـد أضـا   ،ختيـارالقرارات إنما يتم في ثالث مراحل: التحري، التصميم، واال اتخاذبين سايمون فيه أن 
نهايـة عمليـة متعلقـة بحـل القـرارات إنمـا هـو فـي ال اتخـاذآخرون فيما بعد مرحلة التطبيق، على أساس أن 

 المشكالت:

وفيهــا يمســو متخــذ القــرارات بيئــة المنشــلة الداخليــة والخارجيــة   Intelligenceحــري: مرحلــة الت .1
القــرارات وفيهــا يحــدد المشــكلة التــي  اتخــاذويجمــع بيانــات لتعــر  علــى األحــداث واألحــوال التــي تقتضــي 

كمـــا يجـــب أن يحـــدد مـــن تقـــع عنـــده ملكيـــة هـــذه المشـــكلة أو  ،يجابههـــا وعناصـــرها والمجـــال الـــذي تتبعـــه
ى آخر مـن الـذي لديـه السـلطة لحـل المشـكلة. وهنـا تكـون مهمـة نظـم المعلومـات هـي جمـع البيانـات بمعن

 عن البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمنشلة والتعر  على الفر  المتاحة والمشكالت المطروحة.

وفيهـــا متخــذ القـــرارات، بنــاء علـــى مرحلــة التحـــري، بتحديــد البـــدائل  Design: مرحلــة التصــميم  .2
الممكنة لحل المشكلة التي يتعرض لها، كما يحدد عناصـر كـل مـن هـذه البـدائل. وهنـا تكـون مهمـة نظـم 

 المعلومات مساعدة متخذ القرارات على تكوين البدائل وتقويم بدائل القرارات المختلفة.

وفيها يحلل متخذ القـرارات البـدائل المطروحـة لحـل المشـكلة موضـع  Choiceختيار: مرحلة اال  .3
ظــر. ويحــدد ملايــا وعيــوب كــل مــن تلــك البــدائل ويشــمل ذلــك موازنــة منفعــة وتكلفــة كــل منهــا. وبالتــالي الن
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ى لــه اختيــار مســلك معــين للتحــرك. هنــا تكــون مهمــة نظــم المعلومــات مســاعدة متخــذ القــرارات فــي يتســن  
 ترتيب أولويات البدائل المطروحة. 

رارات بإصــدار قراراتــه بوضــع البــديل وفيهــا يقــو  متخــذ القــ Implementationمرحلــة التطبيــق  .4
المختار موضع التنفيذ ومتابعـة التقـد  فـي ذلـك وتكـون مهمـة نظـم المعلومـات هنـا هـي تـوفير المعلومـات 

 (111:1999 ،)كاملعند تنفيذ القرار المتخذ  feedbackلمتابعة النتائج 

 :القرار اتخاذبجود  صناع المعرفة وعالقته : 2.3.1.3

م هقـدرون معــرفتين الــذين يُ لالعـام هــممـال فكــري ، لـذك  رأس هــمفقــط بـل  عمـال  ليســوا ان صـناع المعرفـة 
، كمـــا أن صــــناع (Zhaohui&Huan,2011:478)اهـــعمـــل فـــي الحقـــول التــــي يختصـــون بلم لهوقـــدرات

المعرفـــة لـــديهم القــــدرة علـــى المســــاهمة فـــي اســــتخدا  الســـياقات)معالجة المشــــكالت، تســـليم المعلومــــات، 
ظمـــة، ومســـاعدة المـــدراء والمحللـــين فـــي زيـــادة الفهـــم للعمليـــات للخـــروج مـــن المشـــكالت االدراك( فـــي المن
ــــع (. يجــــبStajner&Mladenic,2010:127ودعــــم القــــرارات) ــــى المــــدراء فــــي مختل ف المســــتويات ل

ومـات الـى لا ، اذ يـدخل خـلين المعهـف أنواعلـخـاذ القـرارات بمختمتومـات لو بالمعرفـة والمعلارية التسمدا
ا والحـدس والتخمـين والخبـرات هـكونلومـات وبيانـات وكـذلك القـدرات التـي يمتلمـن مع هكونـلما يمتالمدراء و 
رز م مـن لعـب دور بـاها تمكنهكونلاذ ان المعرفة التي يمت ،تكالى حل المشلبداع والقدرة عامالمتراكمة و 

ـــــي اتخـــــاذ القرارات ـــــوري، ف ون ز بـــــلن صـــــناع المعرفـــــة يمتـــــا  (wu,2008:52)ويؤكـــــد(، 27: 2013)ن
م الوشيفيـة هحيان تكـون حيـاتألم في بع  اهم وانهوشائففي  هالتوجت االتبلمكانية واسعة وكبيرة في مج

دوات ألكـــون الن صــناع المعرفــة يمإومــن ناحيــة أخــرى فـــا ، هـــون بلــأطــول مــن حيــاة المنظمـــة التــي يعم
فضـــل أتخـــاذ إى لـــعم قـــادرون فهـــم لـــذا هدمغـــتأالضـــمنية فـــي كـــون المعرفـــة لنتـــاج ، ويمتمالرئيســـية فـــي ا
ى اتخـــاذ لــكثــر قــدرة عألفــراد األم افــإنهت ، لــذا الالمشـــكة هــغتنــا  الفــر  ومواجإ منظمــة فــي لالقــرارات ل
 .يدينلين التقلى مقارنة مع العاملقرارات مث

 : الدعم المالي وعالقته بجود  اتخاذ القرار:  2.3.1.4

ة أي تطبيـــق أو برنـــامج ترغـــب المنظمـــة تعـــد المـــوارد الماليـــة مـــن أهـــم العوامـــل التـــي يعتمـــد عليهـــا نجـــا
(، يتوقـف مقـدار التمويـل المطلـوب علـى قـدر نوعيـة المشـاكل 290: 2012بتكوينـه )الحـدراوي، وعلـي، 

التي يتعامل معها النظا . ولكن بكل تلكيـد أنـه بقـدر الـدعم التمـويلي تكـون كفـاءة النظـا ، وذلـك فـي شـل 
عاليـة التجهيـل وديناميكيـة عاليـة لمواكبـة التغييـر والتحـديث إعتماده على تكنولوجيا مكلفـة وكـوادر بشـرية 
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(، إن اممكانيـــات الماديـــة تتضـــمن جميـــع 2015المســـتمر علـــى كافـــة مكونـــات النظا )ساطوة،عيشـــاوي،
ــــة كــــالمواد المســــتخدمة فــــي تشــــغيل المعلومــــات وهــــي تشــــمل اجهــــلة الحاســــوب ووســــائل  األجهــــلة المادي

، وكمـــا أســـلفنا فـــان العنصـــر البشـــري يعـــد مـــن أهـــم وأقـــيم المـــوارد االتصـــال الحديثـــة والشـــبكات والمعـــدات
وأثمنها بالنسبة للمنظمـة والحصـول عليـه بحاجـة لمـوارد ماليـة لتـوفير القـدرات والكفـاءات واسـتقطاب ذوي 
الخبـــرات الــــذين لهــــم دور كبيــــر فــــي دعــــم اتخـــاذ القــــرار بالمنظمــــات والشــــركات، وكــــذلك التعامــــل معهــــم 

(، ناهيـك عـن أن الحـديث عـن تطبيـق أي بـرامج 41: 2005صـهم للعمـل)يورك، واكتسـاب والئهـم واخال
عمـل جديــدة يتطلــب زيــادة فــي الميلانيـة عمــا هــو فــي الســابق، حيـث ان المــوارد الماليــة أحــد أهــم العوامــل 

 (.124: 2008الحاكمة لنجاة أي تطبيق)محمد، 

 

 

 

 :الخالصة

راء ن متغيري الدراسة من جمع بع  من آة بيفي هذا المبحث حاول الباحث اثبات العالقة النظري
العلماء والباحثين الذين سبقوه في هذا المجال، ونظرا  لقلة المصادر التي تطرقت للمتغير المستقل في 
الدراسة )تكنوستراتيجية ادارة المعلومات(  ولعد  حصول الباحث على دراسة تعالج العالقة بين المتغير 

بعاد المتغير المستقل ذه العالقة من خالل سرده لعالقة أ، فانه قد طرة هالمستقل وجودة اتخاذ القرار
ودورها )التخطيط االستراتيجي، البنية التحتية لنظم المعلومات، صناع المعرفة، الدعم المالي( االربعة 
جودة اتخاذ القرار في منظمات األعمال، وبعد معرفة أدبيات متغيرات الدراسة فالبد من  في تحسين

محافظات غلة ، وهذا  -عر  على البيئة التي سيتم اجراء الدراسة عليها وهي شركة توزيع الكهرباءالت
 ماسيتم تناوله في المبحث التالي من هذا الفصل.
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 محافظات غزة –المبحث الرابع: شركة توزيع الكهرباء 

 تمهيد: 

ة وامقليم عامة إن قطاع الكهرباء من القطاعات المهمة في فلسطين خاصة وفي المنطق د  يع
ع ومنشلة والذي من خالله يتم تقديم خدمة إيصال التيار الكهربائي لكل منلل ومصن ،هاأهملم يكن 

ساسية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعنا لبية الحاجات األوذلك لت ،سواء كانت خاصة أ  عامة
 الحبيب. 
ياسر عرفات تم تشكيل لجنة إشرا  عليا  لالراح ية هذا القطاع وبناء على قرار الرئيسهمونظرا أل

بحيث آلت صالحيات البلديات الممنوحة  1997/9/13لشئون الكهرباء في محافظات قطاع غلة في 
وتشغيل  إدارةجنة امشرا  على كانت مهمة اللو  ،لهم في موضوع الطاقة إلى لجنة امشرا  العليا

وذلك  31/1/1998ير ؤقت حتى نهاية شهر ينااستمرت اللجنة في عملها بشكل مو  ،وجباية الكهرباء
موقع الشركة ( استكمال إجراءات إنشاء شركة توزيع كهرباء محافظات غلةلحين إتما  و 
 (.2018االلكتروني:

بين  ةة محدودة قامت على شراكساهمشركة خصوصية م ،محافظات غلة –شركة توزيع الكهرباء  د  تعو 
جموع البلديـات في لطة الطاقة الفلسطينية ووزارة المالية وبين مالسلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة في س

 .محافظـات غـلة
السلطـة الوطنية  إدارةع تـحت سلطـة و وتعمـل علـى توزيـع الطاقـة الكهربائيـة في كافـة المناطـق التـي تقـ

الفني وأعمال ـرا  شن أعمـال الجبايـة والتحصيـل وامالفلسطينيـة في محافظـات غـلة ومـا يتبـع ذلك م
 )المصدر السابق ( والضغط المنخفـ كيلو فولت 22ـات الضغـط العالي )لشبك الصيانة والتطويـر

 (.هنفس

 
 نشأ  الشركة وتطورها:: 2.4.1

سست شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غلة بعد قدو  السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تل 
حيث كان إنشاء شركة توزيع الكهرباء أحد مطالب  ،الفلسطينيةاألراضي الفلسطينية وقيا  سلطة الطاقة 

 .مهم  م الدعم لتطوير هذا القطاع الالدول المانحة التي تحملت تقدي
الصالحيات والمها  المتعلقة  جميعلتنتقل ل 99 11 بقرار وزاري برقم 1998 وتم تلسيس الشركة عا 

 ، 1998 اتورة باسم الشركة في أغسطس عا وتم إصدار أول ف ،بالتوزيع من البلديات إلى الشركة
ويتبع لها فروع لتوزيع الكهرباء  ،كافةوتؤدي الشركة مهامها في أرجاء محافظات غلة ومدنها وقراها 
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 امتر  كيلو  360 ن خدماتها تغطيإوبذلك ف ،الشمال وغلة والوسطى وخان يونس ورفو اتحافظفي م
 . )المصدر السابق(.ن فلسطيني في محافظات غلةمواط يْ مليون وتقد  الخدمة ألكثر من ا،مربع  

 رؤية الشركة:: 2.4.2
االرتقاء بمستوى الشركة إلى العالمية وعلى جميع الصعد، بحيث تصبو في مصا  أفضل شركات 
توزيع الكهرباء امقليمية والدولية، وتحقيق الرضا الكامل للمواطن الفلسطيني الغلي من خالل تحسين 

بداع وتعليل انتمائهم للشركة، بالعمل الجماعي والتشاركي مع ع العاملين على اممستمر للخدمة وتشجي
 .قليمية والدولية المشابهةالمجتمع المحلي والتعاون مع المؤسسات ام

 

 رسالة الشركة:: 3.2.4

 إدارةالحر  على استمرار تلويد الطاقة الكهربائية اآلمنة والمستقرة للمشتركين، وبلسعار اقتصادية، و 
عداد الدراسات إ وتشغيل وصيانة شبكات توزيع الكهربائية، ونشر وسائل ترشيد الطاقة الكهربائية، و 

بحاث والتصميمات الفنية الخاصة بمشروعات توصيل التيار الكهربائي لالستخدامات المختلفة، واأل
 .والمواكبة في نقل التكنولوجيا، وخلق فر  عمل للكفاءات الوطنية المتميلة

 :مة للشركة وطبيعة نشاطها وتخصصهاالعا هدافاأل: 2.4.4

شركة توزيع كهرباء محافظات غلة شركة خدماتية اقتصادية تعمل بذمة مالية خاصة ومملوكة       
وتتمتع  ،ديـات والمجالس المحلية والقروية(البلة الفلسطينية والسلطات المحلية )للسلطة الوطني

وتعمل بلسس اقتصادية لتنفيذ السياسات  ،امداري تقالل المالي و بالشخصية المعنوية واالعتبارية واالس
بمحافظة غلة ويتبعه مقرات فرعية في  مقرها الرئيس. ويقع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التي تضعها

 .في محافظات غلة حسب الحاجة لذلك كافة محافظات غلة ولها أن تفتو فروعا  في أماكن أخرى 
 :الشركـة أهداف

 تلمين الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها للمستهلكين كافة حسب المعايير العالمية.  -1

 .من الجودة واالستقرار ستوى عالٍ االرتقاء بالخدمة لم  -2

 .األعماللوجيا المعلومات في كافة التطوير والتوشيف المستمر لتكنو   -3

محطة التوليد بغلة إلى محافظتي خان يونس  تطوير شبكات التوزيع وإنشاء شبكات الربط الممتدة بين -4
 .لى محافظة الشمال شماال  إجنوبا و ورفو 

 .وارع العامة وفي المناطق الجديدةتطوير شبكات الضغط العالي إلى شبكات أرضية في الش  -5

 .لمحوالت التي تغذي شبكات التوزيعإضافة واستبدال ا  -6
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 .تطوير السالمة البيئيةوالسالمة و أنشطة الوقاية تطوير أنظمة و   -7

 .كل كامل واستبدالها بشبكات حديثةتلهيل الشبكات القديمة بش  -8

والصناعي والتجاري والمواقع الحكومية  االستهالك المنللي ؛قطاعات المستهلكين جميعتقديم الخدمات ل -9
 حسب المعايير والمقاييس الفنية التي تلبي حاجة كل من هذه القطاعات.

 .لناتجة عن الليادة في طلب الخدمةتطوير شبكات التوزيع لمواكبة زيادات األحمال اصيانة و  -10

سرعة إعادة بناء ما يتم تدميره و  ،مجابهة الخسائر واألضرار الناتجة عن امجراءات امسرائيلية -11
 .وإصالة األعطال

 .كافة الت عمل التوزيعطوير في مجاإجراء ما يلل  من بحوث لوضع الخطط المستقبلية للتوسع والت -12

استال  الطاقة الكهربائية من مصادر امنتاج والعمل على نقلها وتوزيعها على فئات وقطاعات  -13
 .من خالل شبكات التوزيعكافة االستهالك 

 .ادة األحمال ووضع الحلول الالزمةمعالجة االختناقات الحاصلة بالشبكة نتيجة زي -14

 الشركة إدار : 2.4.5

 دار مجلس اإل: 

الشركة من عشرة أعضاء برئاسة نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  إدارةيتكون مجلس       
 -غلة  -وممثلين عن وزارة الحكم المحلي والمالية وسلطة الطاقة بامضافة لرؤساء البلديات )الشمال

 جدول التالي:ترتيبهم حسب ال ى ويجر  ،وعددها خمس بلديات ،(رفو –خان يونس  -دير البلو
 شركة توزيع الكهرباء إدارة( ألعضاء مجلس 2:5جدول )

 محافظات غز  -شركة توزيع الكهرباء إدار مجلس 

 م  2018

 الوظيفة خارج المجلس المهمة في المجلس السم ت

 نائب رئيس سلطة الطاقة الشركة إدارةرئيس مجلس  م. سمير عبد الرزاق مطير 1

 ممثل عن وزارة الحكم المحلي دارةاألول لرئيس مجلس امالنائب   م. باسم شراب 2

 رئيس بلدية غلة دارةالنائب الثاني لرئيس مجلس ام م. نزار حجازي  3



 

48 

 

 ممثل عن سلطة الطاقة دارةأمين سر مجلس ام م. أحمد أبو العمرين 4

 ممثل عن سلطة الطاقة دارةعضو مجلس ام م. فوزي حسونة 5

 ممثل عن وزارة المالية دارةو مجلس امعض منذر السقا  . أ 6

 رئيس بلدية رفو دارةعضو مجلس ام صبحي أبو رضوان . أ  7

 رئيس بلدية خان يونس دارةعضو مجلس ام م. يحيى األسطل  8

 رئيس بلدية دير البلو دارةعضو مجلس ام سعيد نصار . أ  9

 ارئيس بلدية جبالي دارةعضو مجلس ام عصام جود  . أ  10

 
 2018على معلومات نشرت في موقع الشركة االلكتروني  بناء  ول من قبل الباحث و الجد جرد

 
 ن:والموظف 

تم توزيعهم حسب  ،( موظفاا 1013يبلغ عدد الموظفين في شركة توزيع الكهرباء محافظات غز  )
 :لوظائف المبينة في الجدول التاليا

 2018( بيان عدد الموظفين ومهماتهم لعام 6-2جدول )
 العدد المسمى الوظيفي

 1 مدير عام

 15   مقرإدار مدير 

 55 مدير دائر 

 132 رئيس قسم

 168 رئيس شعبة

 371 إجمالي الوظائف اإلشرافية

 80 مهندس

 220 فني

 43 محاسب
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 201806محافظات غلة(  -جرد بواسطة الباحث من خالل بيانات غير منشورة )شركة توزيع الكهرباء
 

مقارنة بين كمية الطاقة المدخلة للقطاع وعدد المشتركين وعدد الموظفين : 2.4.5
  :لتقديم الخدمة

في بع   ة للعمللمصلحةاغير ن الشبكات المتهالكة والقديمة و م االشركة إرث  ستلمت ا 
 ،سود للتيار الكهربائيبالفاقد األ ىفي ما يسم رئيسا   سببا   ما كان يعد   ،من البلديات نقلت ،المناطق
نشاء شبكات جديدة بمواصفات وإ ،شاريع تطويرية للشبكات القائمةنشاء مالشركة على إ إدارةفعكفت 
الذي كان نتيجة طبيعية للنمو السكاني في قطاع غلة  ،مما ساعد على زيادة عدد المشتركين ،الميةع
صاحبه  ،ردة في عدد المشتركينط  إلى زيادة مكل ذلك أدى  ،( 2018ولغاية ) (1998)   ة من مد  لل

مية الطاقة وعجل كبير في ك ،زيادة لعدد الموشفين الذين يقدمون الخدمة لهذه الشريحة من المجتمع
وقد عكف الباحث  ،إضافة خطوط جديدة دخلت في الخدمةعلى الرغم من  ،الالزمة لسكان القطاع

ةعلى تجميع بع  المعلومات لل  المذكورة وسردها في الجدول التالي: مد 

 ( بيانات الخطوط والعاملين في الشركة مع نسب العجز7-2جدول )
 

الخطوط  السنة
 سرائيليةاإل

MWH 

محطة 
 ليدالتو 

MWH 

الخطوط 
 المصرية

MWH 

جمالي إ
 الطاقة

MWH 

ـــدد  ـــ ــ عـ
 المشتركين

ــــدد  ـــ ــ عـ
 الموظفين

احتياج القطاع 

 من الطاقة

MWH 

نسبة 
 الفاقد

 سوداأل

العجز 
ـــي  ـــ ـــ فـ
 الطاقة

1998 120 - - 120 91941 443 250 %11 52% 

1999 120 - - 120 92302 430 250 %11 52% 

 31 داري إ

 60 حاسوب

 30 )جامعي( وظائف متنوعة

 60 قارئ 

 45 مدخل بيانات

 73 مراسل ،عامل ،حارس

 642 شرافيةاإلغير الي الوظائف إجم

 1013 جماليعدد الموظفين اإل
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ط الخطو  السنة
 اإلسرائيلية

MWH 

محطة 
 التوليد

MWH 

الخطوط 
 المصرية

MWH 

إجمالي 
 الطاقة

MWH 

ـــدد  ـــ ــ عـ
 المشتركين

ــــدد  ـــ ــ عـ
 الموظفين

احتياج القطاع 

 من الطاقة

MWH 

نسبة 
 الفاقد

 األسود

العجز 
ـــي  ـــ ـــ فـ
 الطاقة

2000 120 - - 120 111864 479 250 %12 52% 

2001 120 - - 120 115174 504 250 %12 52% 

2002 120 - - 120 118926 498 250 %12 52% 

2003 120 90 - 210 133091 505 250 %12 30% 

2004 120 120 - 240 139061 518 300 %12 20% 

2005 120 140 - 260 146235 539 300 %12 35% 

2006 120 120 5 255 150875 629 400 %12 39% 

2007 120 120 17 257 154362 693 400 %15 46% 

2008 120 00 17 137 157413 700 400 %16 66% 

2009 120 60 17 197 161044 741 400 %18 51% 

2010 120 60 17 197 168768 867 400 %16 51% 

2011 120 60 17 197 178621 938 400 %14 56% 

2012 120 60 25 205 189295 941 450 %16 55% 

2013 120 60 25 205 211890 924 450 %16 55% 

2014 120 50 25 195 221792 1002 450 %21 57% 

2015 120 50 25 195 231500 961 450 %18 57% 

2016 120 50 25 195 253831 1012 450 %20 57% 

2017 70 40 25 135 268395 1010 450 %19 70% 

2018 120 27 0 147 270171 1013 450 %22 67% 

 2018 الباحث من خالل بيانات غير منشورة من شركة توزيع الكهرباء جرد بواسطةجدول    
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لكهرباء التحديات والمعيقات التي تواجه الشركة:: 2.4.6 لموقع االلكتروني لشركة توزيع ا  -)ا

 محافظات غلة(

مقارنة  األعمالة ومعيقات لسير تواجه شركة توزيع الكهرباء في قطاع غلة تحديات جم  
لى هذه التحديات هو الحصار المفروض ع أهمومن  ،قليمركات في الضفة الغربية وامبنظيراتها من الش

ف وقد تم تصني ،ة التي تواجه الشركةاكل الرئيسمن المش د  والذي يع ،مصادر الطاقة من االحتالل
 لى المحاور التالية:إالمعيقات 

   المصادر والعجز في الطاقة: ُشح 
وهذه الكمية ال يمكن  ،(MWH450حصائيات )سب آخر امتبلغ احتياجات القطاع من الطاقة ح

سرائيلي وشركة مصادر وهي الجانب ام ةقطاع غلة يتم تلويده بالطاقة من ثالث حيث إنتوفيرها حاليا ؛ 
فلسطين للتوليد والجانب المصري وهذه المصادر مجتمعة ال تكاد توفر نصف احتياجات القطاع من 

ة ما مد  القطاع لعجل كبير في مصادر الطاقة الثالثة وخصوصا  في الوقد تعرض  ،الطاقة الكهربائية
 جاءت على النحو التالي: (2007-2018بين )

نها تعرضت لنقص في كثير إبل  ال ،سرائيلية المغذية للقطاعخطوط امعد  زيادة الطاقة الملودة من ال -1
( 2016نخف  خالل عا  )وقد ا ،(MWH120)إجمالي الطاقة المغذية للقطاع  حيث إنمن األحيان 

( وهذا شكل عائقا  كبيرا  2018ع النقص بعد عودة حكومة الوفاق في عا  )رجأُ وقد  (MWH70)لى إ
 في مصادر الطاقة.

لى إ( MWH140)شركة فلسطين( لينخف  من ) نتاج الطاقة في محطة التوليدإانخفاض معدل  -2
(MWH50في أحسن حاالته )،  ويعلى ذلك  ،في كثير من األحيان ن المحطة توقفت عن العملإالبل
والذي أدى الى تدمير خلانات  ،(2008سرائيلي في عا  )لى تعرض المحطة للقصف من الطيران امإ

ذلك فرض وصاحب  ،يكفي لمدة ثالثة أشهربما الوقود التي كانت تستوعب مخلون المحروقات 
بسبب الحصار المفروض على الضرائب على المحروقات الملودة لمحطة التوليد وغياب المانحين 

 قطاع غلة.
قدرة هذه  حيث إن ،منية في شمال سيناءانقطاع الخطوط المصرية بشكل متكرر بسبب االوضاع األ -3

 وقات.ن متوقفة عن العمل معظم األوهي اآل ،(MWH25لى )إالخطوط تصل في ذروتها 
 :ضعف الجباية 

منتظم الغير أما نسبة الدفع  ،(30%ال تتجاوز نسبة الجباية المحصلة من الشركة ما نسبته )
بلغت  كما ،دنى مستوياتهأا في حالي   د  والذي يع ،االقتصاديوهي مرتبطة بالنشاط  ،(60%فبلغت )
سسات يضا  مشكلة المرافق الحكومية والمؤ أوتوجد  ،(10%ملتلمين بالدفع بصورة نهائية )الغير نسبة 
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ع في حين أن استهالكها للطاقة يمثل نسبة كبيرة من غير ملتلمة بالدف د  الرسمية والبلديات فهي تع
 إجمالي االستهالك. 

 
 على الشبكات:  )المفقود( الفاقد 

والذي قد يصل  ،ويعلى ذلك للفاقد في الشبكات ،ة للقطاعفاتورة الرئيستعاني الشركة من عجل في ال
ين االعتداءات التي تتعرض ( ما بين األحمال الموزعة بطريقة غير جيدة وب22%لى أكثر من )إأحيانا  

 كبيرا  يضا  إلى مجموع األعباء التي تتحملها الشركة. ئا  وهذا يشكل عب ،لها الشبكة
 

ه الحقبة من خالل عمله في وبناء  على ما تقد  من معطيات وانطالقا  من كون الباحث قد عاصر هذ
وقد  ،لى مستوى الجودة في مراحلإقرارات قد ال ترقى  اتخاذانت من نه يرى أن الشركة قد عإف ،الشركة

لى عد  وفرة المعلومات الكافية في الوقت المطلوب إويعود ذلك  ،يجانبها الصواب في مواطن متعددة
يخفى على  وال ،لى قلة البدائل والخيارات أما  متخذ القرارإكما ويعود أيضا   ،بالمخاطر ؤمن أجل التنب

خذ القرار في الشركة من حصار وانقسا  وقلة موارد مالية المتابع الظرو  الصعبة التي يعمل فيها مت
القرار من  اتخاذليساعد في وضع حلول لجودة ثباته إلى إوهذا ما يطمو الباحث  ،ولوجستية ......الخ
    .المعلومات وزيادة تطبيقها في الشركة إدارةية أكبر لتكنوستراتيجية أهمخالل إعطاء 

          

          

 الخالصة
لشركة توزيع الكهرباء توضيو البعد التاريخي والثقافي لهذه المؤسسة نتمائه ااول الباحث من منطلق ح

وتطرق لذكر أعضاء  ،العامة والخاصة بها هدا من خالل بيان طبيعة نشلتها والرؤية والرسالة واأل
وذلك من  ،  الشركةمن رئيس الشعبة وانتهاء  بمدير عا وأصحاب المها  امشرافية بدءا   دارةمجلس ام

وقد عكف الباحث على إعداد مقارنة عشارية األعمدة تعمل  ،المدعمة باألرقا  واألسماء خالل الجداول
على بيان العالقة بين كميات الطاقة الكهربائية وعدد المشتركين وعدد العاملين في الشركة واالحتياج 

وذلك منذ تلسيس الشركة وحتى  ،فاقد والعجلالفعلي لقطاع غلة من كميات الطاقة الكهربائية ونسبة ال
الباحث في هذا المبحث التحديات والمعيقات التي تواجه الشركة  بي نوأخيرا   ،وقت إعداد هذه الدراسة

لى ضعف الجباية وزيادة كميات لفاقد على الشبكات إالمصادر المغذية للطاقة الكهربائية  من شو  
طار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة ل الذي تم التطرق فيه لإلهذا الفصوبذلك تكون نهاية  ،المغذية

   والعالقة بينهما وبيئة الدراسة.
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
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 لدراسات السابقةا الفصل الثالث

 :تمهيد
 الدراسة أهدا  وشملتمن الحصول عليها  الباحث ملخص لبع  الدراسات التي تمكن تم عرض

الباحث الدراسات  صن فو  ،كذلك النتائج والتوصيات لكل دراسة ،مجتمع وعينة الدراسة ،والمنهج المتبع
 إدار تكنوستراتيجية السابقة حسب نوع المتغير حيث تم تصنيفها إلى دراسات تتعلق بالمتغير المستقل "

سيتم عرض الدراسات وفق هذا و  ."القرار اتخاذجود  ودراسات تتعلق بالمتغير التابع " ،"المعلومات
سيتم  كذلك .جنبيةبالدراسات المحلية والعربية ثم األ ابدء   األقد ، ىإلالتسلسل اللمني من األحدث 

مكان  - األدوات – المنهج المتبع -الفئة المبحوثة -)الموضوعوهي عرض الفجوة البحثية وفق معايير 
ميل الدراسة ما ي أهمادة من الدراسات السابقة وما أوجه االستف إلىثم االنتقال  ،وتوقيت إجراء الدراسة(
 .الحالية عن سابقاتها

 :المعلومات إدار بتكنوستراتيجية المتعلقة السابقة : الدراسات 3.1

 :المحليةالدراسات السابقة : 3.1.1

د ن الباحث قإف ،المعلومات بالضبط إدارة  وجود دراسات محلية تناولت مفهو  تكنوستراتيجية دنظرا لع
وكانت  ،والمتغيرات والمفاهيم المكونة له تقترب من هذا المفهو عمل على تجميع بع  الدراسات التي 

 على النحو التالي:

 اإلنتاجيةاتيجي في رفع الكفاء  : "دور التخطيط الستر ( بعنوان2017 ،الغوطيدراسة ): 3.1.1.1
 "سات التعليم العالي بمحافظات غز ؤسفي مالعاملين  لدى

العاملين  لدى امنتاجيةاتيجي في رفع الكفاءة دور التخطيط االستر تعريف لى إ الدراسة هدفت
الدراسة استخد  الباحث المنهج الوصفي  أهدا ولتحقيق  ،ؤسسات التعليم العالي بمحافظات غلةفي م

وعينة الدراسة فيما تكون مجتمع  ،للدراسة أداة   ستبانةكما استخد  الباحث اال ،جراء الدراسةإالتحليلي في 
قصى سالمية وجامعة األفي الجامعة ام امداريةقسا  من جميع العمداء ونوابهم والمدراء ورؤساء األ

( SPSSواستخد  الباحث برنامج ) ،( فردا186والذين لهم عالقة بموضوع الدراسة والبالغ عددهم )
 عينة الدراسة. أفرادلتحليل استجابات 
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ط االستراتيجي في رفع بلغ الوزن النسبي الكلي لدور التخطي :ا الدراسةلنتائج التي توصلت إليها أهم
ن هناك أ%( أي 76.08لدى العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غلة ) امنتاجيةالكفاءة 

وللموارد المادية  ،%(77.03الموارد البشرية ) دارةبلغ دور التخطيط االستراتيجي مو  ،درجة توافر كبيرة
جودة  دارةوم ،%(75.56بنسبة ) امداريةولألنظمة والعمليات  ،%(79.93كنلوجية بنسبة )والت

عند  إحصائيةفروق ذات داللة  دال توجلى أنه إوخلصت الدراسة  ،%( 71.97الخدمات بنسبة )
العينة لدور التخطيط االستراتيجي في رفع  أفراد( بين متوسطات تقديرات α ≤ 0.05مستوى داللة )

لى متغير المسمى إلدى العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غلة تعلى  امنتاجيةءة الكفا
نه توجد فروق ذات داللة إف ،باستثناء متغير الجامعة ومتغير سنوات الخدمة ،الوشيفي والمؤهل العلمي

 .إحصائية

االستراتيجي عند  ضرورة مراعاة فريق التخطيط :هاأهمكان من  توصياتلى إوخلصت الدراسة كما 
رفع  التنفيذية في ضوء محددات هدا وضع السياسات واالستراتيجيات واألإعداد الخطة االستراتيجية ل

جودة الخدمات لما لها  دارةالجامعة بالتخطيط االستراتيجي م إدارةواهتما   ،للعاملين امنتاجيةالكفاءة 
 ،لجامعة ككلالعاملين وتحسين أداء امن أثر كبير في تحسين وتطوير الخدمات وزيادة كفاءة 

ليها مها  تحديد االحتياجات واالستقطاب تسند إ ،الموارد البشرية دارةة مستقلة ماستحداث وحدو 
 وصياغة استراتيجيات لتدريب وتنمية الموارد البشرية.   ،والتعيين

وية بمحافظات : "درجة ممارسة مديري المدارس الثان( بعنوان2017 ،الحليميدراسة ): 3.1.1.2
 "لميهمت القيادية لدى معرااها بتنمية المهتيجي وعالقتاتخطيط اإلستر لغز  ل

تخطيط لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غلة للى التعر  إ هدفت الدراسة:
  سئلة الدراسة استخدأولإلجابة على . لميهمت القيادية لدى معرااها بتنمية المهتيجي وعالقتاامستر 

للدراسة التي تكون مجتمعها من  أداة   ستبانةواستخد  الباحث اال ،الباحث المنهج الوصفي التحليلي
والبالغ عددهم  ، (2016-2017جميع معلمي المدارس الثانوية في محافظات غلة للعا  الدراسي )

 ( معلما ومعلمة.450وقد بلغت عينة الدراسة ) ،ومعلمة ( معلما  4446)

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ن المتوسط الكلي لأ :هاأهملى نتائج كان من إوخلصت الدراسة 
 ،%(78.40من وجهة نظر معلميهم كانت مرتفعة بوزن نسبي ) تيجياتخطيط امستر لبمحافظات غلة ل

ت رااهالملدورهم في تنمية  درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غلةوأن المتوسط الكلي 
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 أنهوبينت  ،%( 77.80لميهم من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة بوزن نسبي )يادية لدى معالق
 أفراد( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةفروق ذات داللة  دتوج

لى لدرجة ممارسة مديريهم للتخطيط االستراتيجي تعالمدارس الثانوية بمحافظات غلة العينة من معلمي 
 ،)سنوات الخدمة فروق تعلى لمتغيري  د. في حين ال توجغير الجنس لمصلحة المعلمين امناثلمت

 . المؤهل العلمي(

لحاق المعلمين بدورات داخلية وخارجية في مجاالت إبرز التوصيات لهذه الدراسة: وكان من أ
في مجال التخطيط االستفادة من خبرات المختصين و  ،ط االستراتيجي والقيادة التربويةالتخطي

قيا  مديريات التربية والتعليم بعقد و  ،على تجاربهم االطالعة التربوية و االستراتيجي المدرسي والقياد
 ورش عمل لمدراء المدارس في مجال التخطيط االستراتيجي ومجال تنمية المهارات القيادية للمعلمين.

ق التخطيط الستراتيجي لدى األندية عيقات تطبيم: "( بعنوان2016 ،ابو الخيردراسة ): 3.1.1.3
 "نديةاأل  إدارات مجالسأعضاء  وجهة نظر من الرياضية بقطاع غز 

لدى األندية الرياضية بقطاع  االستراتيجيالتخطيط  قى معيقات تطبيلع  التعر : إلى هدفت الدراسة
، واعتمد لي"يللتحج "الوصفي اهالباحث المن  استخد االندية. إداراتة نظر أعضاء مجالس هوج نغلة م
 اعضو  (234والتي بلغت )عينة البحث،  آراءع الستطالل المسو الشاممستخدما  ،بحثلل أداة   ستبانةاال
 .األندية الرياضية في قطاع غلة إداراتس للمج

عينة البحث وجود درجة مرتفعة  أفراد إبداء :هاأهملى العديد من النتائج والتي من إخلصت الدراسة 
تخطيط لل امداريةالمعيقات  أهمندية الرياضية زمة لألالموارد المالية الال نى ألالموافقة ع نم

 نى ألالموافقة ع نعينة البحث وجود درجة مرتفعة م أفرادما أبدى ك ،في األندية الرياضية امستراتيجي
 طللتخطي لالمعيقات المرتبطة بمناخ العم أهممن  األوضاع االقتصادية في المنطقة غير مستقرة

( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةوجود فروق ذات داللة و  في األندية الرياضية. امستراتيجي
لدى األندية  امستراتيجيالتخطيط  قمعيقات تطبي إحصائية لى مجالع ناستجابات المبحوثيفي 

كما  ،(بيةالتدريالدورات مي، التخصص، لالع هلالرياضية في قطاع غلة تعلى لمتغير )المحافظة، المؤ 
المسمى  ة،)الفئات العمري تعلى لمتغير إحصائيةذات داللة  ق ال توجد فرو  هأشارت نتائج البحث إلى أن

 .الوشيفي، الخبرة(
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مخصصة  ميلانيةبتوفير   تماهضرورة اال ا:هأهممجموع من التوصيات، والتي من  دراسةقدمت ال
يا وعربيا لمح ةاألندية الرياضي نبي كوالتشبي قيالتنسو  ،التخطيط االستراتيجي قالرياضية لتطبي لألندية
س لأعضاء مج نا وتعليل مبدأ التفوي  بيهوالتجارب والدروس المستفادة فيما بين الخبرات للتباد
 نم يتجلأال  ااألندية الرياضية بحيث تصبو جلء   لداخ امستراتيجيتعليل ثقافة التخطيط و  ،دارةام

 .اهفي لينية والعامثقافة األندية والمنظومة الرياض

في تعزيز الحوكمة  اإلدارية: "دور نظم المعلومات ( بعنوان2015 ،الزعانيندراسة ): 3.1.1.4
 عز "في وازر  التربية والتعليم العالي ـ ب اإلدارية

في وازرة  امداريةفي تعليل الحوكمة  امداريةالتعر  على دور نظم المعلومات  إلى دراسةهدفت ال
 واعتمد ،لتحقيق هذا الغرض استخد  الباحث المنهج الوصفي التحليليعليم العالي بغلة؛ التربية والت

( 298والتي بلغت ) ،آراء عينة الدراسةالستطالع مستخدما "العينة العشوائية"  ،اسةللدر  أداة   ستبانةاال
 ن في وزارة التربية والتعليم العالي بغلة. وموشفة من العاملي موشفا

درجة  ارتفاع دراسةعينة ال أفراد كشفت آراء ها:أهمإلى العديد من النتائج والتي من  دراسةوتوصلت ال
في وازرة التربية والتعليم العالي، حيث حصلت على وزن  امداريةتوافر البنية األساسية لنظم المعلومات 

لومات مجاالت تطبيق نظم المع ا فيارتفاع دراسةعينة ال أفرادأبدى كما  ،%(73.2ه )نسبي قدر 
 وجود أثرلى إوخلصت الدراسة  ،%(70.5) في وازرة التربية والتعليم العالي بوزن نسبي امدارية

بمكوناتها على الحوكمة  امدارية( لنظم المعلومات α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةداللة  يذ 
 ≥ αعند مستوى داللة ) صائيةإحوجود فروق ذات داللة و  ،رة التربية والتعليم العالي بغلةفي وزا امدارية

 .تعلى لمتغير المؤهل العلمي امداريةحول نظم المعلومات  ناستجابات المبحوثي( في 0.05

في توفير المستللمات الخاصة  االستمرارها: أهمعة من التوصيات والتي من مجمو  دراسةوقدمت ال
ن أسلوب ناء عواالستغ الوزارةاركية في التش دارةتفعيل امو  ،الوزارةفي  امداريةم المعلومات بتشغيل نظ

 ،والمالي امداري في الحد من الفساد  امداريةتطبيق الحوكمة ل و تعلي أثرتوضيو و  ،التقليدية دارةام
 .امداري ، وتعليل التطور وجودة الخدمات المقدمة
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اف إلشر ا إدار دور تكنولوجيا المعلومات في ": ( بعنوان2015 ،بو عاذر أدراسة ): 3.1.1.5
 "التربوي على المدارس الحكومية

على  التربوي  امشرا  إدارةإلى التعر  على دور تكنولوجيا المعلومات في  دراسةهدفت هذه ال
المعلومات في  المعوقات التي تحول دون استخدا  تكنولوجيا أهمإضافة إلى معرفة  ،المدارس الحكومية

يمكن من خالله استخدا  تكنولوجيا المعلومات في  التربوي، والعمل على وضع تصور مقترة امشرا 
ن وقد تكو  ،اسةلطبيعة الدر  همنهج الوصفي التحليلي لمالءمت، ولقد اتبعت الباحثة الالتربوي  امشرا 
في وازرة التربية  التربوي  امشرا  رؤساء أقسا لمن جميع المشرفين التربويين بامضافة  دراسةمجتمع ال

 دراسةفي حين أجريت  تربويا،( مشرفا 197) عددهم والبالغ ( 2014-2015) والتعليم وذلك لعا 
  .دراسةمجتمع ال أفرادميع مسحية على ج

أن متوسط رغبة المشر  التربوي في توشيف : دراسةالنتائج التي توصلت إليها ال أهمومن   
كانت بدرجة هذا يعني أنها و  ،%(60.73) هي التربوي  امشرا  إدارةتكنولوجيا المعلومات في 

 إدارةية تكنولوجيا المعلومات في لهمكذلك يتضو لنا أن متوسط معرفة المشر  التربوي ب ،متوسطة
( وبالتالي كانت بدرجة كبيرة جدا أما بالنسبة %93.33)التربوي كانت  امشرا التربوي في  امشرا 

 امشرا  إدارةالمعلومات في  التربوي في استخدا  تكنولوجيا لمتوسط المهارة املكترونية لدى المشر 
بدرجة متوسطة لكن نجد أن متوسط درجة ممارسة المشر   أي أنها كانت %(55.92) التربوي بلغت

  .أي أنها كانت بدرجة كبيرة (%77.4التربوي بلغت ) امشرا  إدارةالتربوي لتكنولوجيا المعلومات في 

ضرورة العمل على تلهيل  :ـب أوصتاحثة فإن الب دراسةوبناء على النتائج التي توصلت إليها ال
المشرفين التربويين في مجال استخدا  تكنولوجيا المعلومات لتحسين مهارتهم وقدرتهم على استخدا  

خاصة عن كاهل المشر  التربوي  امداريةتخفيف األعباء و  ،التربوي امشرا  تكنولوجيا المعلومات في 
الذي يعاني منه المشر   امداري املكتروني هي العبء   امشرابينت أن أكثر معوقات  دراسةأن الو 

يتم من خالله نشر المعلومات  الوزارةالتربوي ب امشرا  إدارةتصميم موقع إلكتروني خا  بو  ،التربوي 
 .ات إلكترونية للمشرفين التربويينبامضافة إلى تصميم صفح امشرافيةتخص العملية  التي
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في تحقيق األمن  اإلداريةدور نظم المعلومات ": ( بعنوان2014 ،ابو حمامدراسة ): 3.1.1.6
 "المعلوماتي في جهاز الشرطة الفلسطينية

المطبقة في امدارات والوحدات  امداريةإلى التعر  على دور نظم المعلومات  هدفت هذه الدراسة
)سرية المعلومات،  التابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية في تحقيق األمن المعلوماتي بعناصـره األساسية

، حيث تم استخدا  المنهج الوصفي ية الوصول للمعلومات عند الحاجة(سالمة المعلومات، إمكان
التحليلي، وطبقت هذه الدراسة على امدارات والوحدات التابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية والتي تستخد  

ضابطا ، حيث تم  (1851) مع الدراسةوقد بلغ مجت ،إدارة (14)والبالغ عددها امدارية نظم المعلومات
 أهدا ولتحقيق  ،( ضابطا  من مجتمع الدراسة الكلي346)أخذ عينة عنقودية عشوائية مكونة من 

 .لهذا الغرض استبانة الباحث أعد   دراسةال

وتحقيق  امداريةبين نظم المعلومات  إحصائيةعالقة ذات داللة  وجود نتائج الدراسة: أهموكان من  
خلصت الدراسة إلى موافقة ما وقد  ،ز الشرطة الفلسطينية في قطاع غلةلمعلوماتي في جهااألمن ا
نظم المعلومات يفسره  من المعلوماتين تحقيق األأعينة الدراسة على  أفراد%( من 69.93) نسبته
 . ى المطبقة والباقي يعود لعوامل أخر  امدارية

، والتي أصبحت تشكل عصب امداريةالمعلومات بليادة االهتما  بتطوير نظم  :أوصت الدراسة كما
رصد وتوفير الميلانيات المالية و  ،وخاصة في المؤسسة الشرطيةكافة سات في المؤس امداري العمل 

 ،[ونات مادية، مكونات برامجيةمكيات مراكل المعلومات سواء كانت ]الالزمة لتطوير قدرات وإمكان
علومات تضم خبراء متخصصين في مجال أمن المعلومات أو وحدة متخصصة في أمن الم إدارةإنشاء و 

 تكون الجهة المسئولة عن تطبيق ومتابعة األمن المعلوماتي. 

: "مهارات التخطيط الستراتيجي لدى قيادات كليات ( بعنوان2014 ،ابو حسنةدراسة ): 3.1.1.7
 "قتها بتحسين األداء المؤسسي لهاالتربية في الجامعات الفلسطينية وعال

 لمهارات لى درجة ممارسة قيادات كليات التربية في الجامعات الفلسطينيةإلتعر  ل دراسةدفت اله
وعالقتها بتحسين األداء المؤسسي لها من وجهة نظر أعضاء  الهيئة التدريسية  ،االستراتيجيالتخطيط 
 أهدا تحقيق ول، دراسةالباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لمالءمته لموضوع ال استخد و  ،فيها
الباحث استبانتين، األولى لقياس درجة ممارسة قيادات كليات التربية بالجامعات   استخد دراسةال

والثانية لقياس درجة ممارسة قيادات كليات التربية في  ،االستراتيجيالتخطيط  لمهاراتالفلسطينية 
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من جميع أعضاء الهيئة  سةدرامجتمع الوتكون  ،ينية لتحسين األداء المؤسسي لهاالفلسط الجامعات
 الدراسيوجامعة األزهر للعا   ،وجامعة األقصى ،التدريسية في كليات التربية في الجامعة امسالمية

 ا .عضو  (149والبالغ عددهم )  (2014-2013)

على  دراسةعينة ال أفرادلقد بلغت درجة موافقة  :هاأهمإلى عد  نتائج من  دراسةال وقد توصلت
درجة مرتفعة  االستراتيجيالتخطيط  لمهاراتالفلسطينية  كليات التربية في الجامعاتممارسة قيادات 

بين  إحصائية متوسطة ذات داللة ةطردي ةوجود عالقوخلصت الدراسة الى  ،%(74.88بنسبة )
 لمهاراتالجامعات الفلسطينية  أعضاء هيئة التدريس لدرجة امتالك قيادات كليات التربية في تقديرات
 لدرجة ممارستهم لتحسين األداء المؤسسي. وتقديراتهم، االستراتيجي التخطيط

وضع آليات محددة وممنهجة، تعمل على تعليل مشاركة  :اتوصياتهكانت  اسةوبناء على نتائج الدر   
المرونة في  مراعاةو  ،االستراتيجيالمجتمع الداخلي والخارجي لكليات التربية في عملية التخطيط 

االهتما   ،الظرو  المحيط بهالكلية مع ا استراتيجية، بحيث تعمل على ربط يةاالستراتيجالخطط 
واالقتصادية التي تؤثر السياسية  التغيراتعند إعداد الخطط التنفيذية؛ بسبب كثرة  االستراتيجيةبالبدائل 

 في عملية التطبيق. 

وارد البشرية في رفع دور التخطيط الستراتيجي للم: "( بعنوان2014 ،البيطاردراسة ): 3.1.1.8
 "مؤسسات غير الحكومية في قطاع غز مستوى التمكين الوظيفي في ال

 نلتمكيا وى مست فعر في يةرلبشا واردللم تيجيراالستا طيطلتخدور ا على ر لتعالى إ سةدرالا تفده
 نلتمكيا وى مست على ر لتعالى إ يضاأوهدفت  ،زةغ عاطق في ميةولحكا رغي تسساؤلما في، يفيوظلا
 في تتمثل لتي، وافييوظلا نلتمكيا تماومقو دبعاأ لخال نم ميةولحكا رغي تسساؤلما في يفيوظلا
 رغي تسساؤلما في نلعامليا يعجم نم سةدرالا مجتمع ون تكو ،ي دار الا نلتمكيوا لنفسيا نلتمكيا
، حصائياتالا رخآ بحس سسةؤم (870) هاددع لبالغوا  زةغ عاطق في ليةدولوا لمحليةا ميةولحكا
 (60) هادرق عينة على راسةدلا تبقوط ، سةدرالا في ليلتحليا صفيولا لمنهجا ثةلباحا تمدستخا دقو

 داة  ل الستبانةا تمدستخوا فةوظمو اوشفم (260) نم تنوتك بقيةط ئيةواعش عينة رختياا  ت، ومنظمة
  %(.85) ردادستوكانت نسبة اال ،تلبياناا لجمع

 لفلسفةوا يةرؤلا نبي يةحصائإ اللةذات د يةطرد عالقة ودجو :سةدرالا ليهاإ تصلولتي تا لنتائجا مهوأ
 اللةذات د عالقة دو جو يضاوأ يفيوشلا نلتمكيوا يةرلبشا واردللم تيجيراالستا طيطللتخ يةتيجرامستا
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 وى مستأن كما  ،يفيوشلا نلتمكيوا في يةرلبشا واردللم تيجيراالستا طيطلتخا تسارمما نبي يةحصائإ
 طيطلتخا تسارمما وى مستو البشرية واردللم تيجيراالستا طيطللتخ يةتيجرامستا لفلسفةوا يةرؤلا نم لك
 . ةطسومت بنسبة ءجا يةرلبشا واردللم تيجيراالستا

 تيجيراالستا طيطللتخ لعلميا و لمفها سيخرتو دتلكي رورةض :سةدرالا بها تصأو لتيا تصياولتا مهأ
 رورةضو ،تسساؤلما بيئة في هميتهوأ يةدارالا تياولمستا جميع في نلعامليا لجميع يةر لبشا واردللم
 ار ستثماا يةرلبشا ورادلما رعتباواية رلبشا واردللم تيجيراالستا طيطللتخ عمةدا يميةظتن ثقافة قخل
 طيطللتخ دراءلما لهيأت على للعماو  ،تسساؤللم تنافسية زةمي قخل على ادر قا احقيقي اتيجيراستا
  في التحليل والتخطيط االستراتيجي ورسم السياسات. امدارية قدراتهم ومهاراتهم ريطولت تيجيتراالستا

م المشرفين التربويين في مديريات ادتخسا ة: "درج( بعنوان2014 ،ابو شقر دراسة ): 3.1.1.9
  المعلومات وسبل الرتقاء بها" تكنولوجياالتعليم العالي بمحافظات غز  ل

رفين التربويين في مديريات التعليم العالي   المشدرجة استخدا على  التعر لى إ الدراسة دفته
لقد و . لوجيا المعلومات من وجهة نظر معلميهم والسبل المقترحة لالرتقاء بهاو بمحافظات غلة لتكن

وقد تكون مجتمع الدراسة من . دراسةلطبيعة ال لمالئمته المنهج الوصفي التحليليت الباحثة ماستخد
 البالغو (، 2013-2014لحكومية بقطاع غلة للعا  الدراسي )جميع المعلمين والمعلمات في المدارس ا

%( 4.27) هأي ما نسبت ،( معلما ومعلمة499في حين تكونت عينة الدراسة من ) ،(10499عددهم )
  حيث تم جمع البيانات بتوزيع االستبانات عليهم. ،تقريبا من مجتمع الدراسة

التربية  ستخدا  المشرفين التربويين في مديرياتادرجة  :دراسةال هات اليلتائج التي توصنال أهمن مو 
من وجهة نظر معلميهم كانت متوسطة بوزن  المعلومات لوجياو تكنغلة ل والتعليم بمحافظات

 ن( بيα ≤ 0.05)الداللة  وى ستم ندع إحصائيةذات داللة  وق جد فر و ال توأنه  ،%(55.27)نسبي
لوجيا المعلومات و استخدا  مشرفيهم لتكن غلة لدرجة معلمي المدارس بمحافظات تقديراتسطات متو 

 . غير المؤهل العلمي وسنوات الخدمةتعلى لمت

للمشرفين ر مستم لتدريبية بشك رامجبتنظيم رة و ضر  وجاءت توصيات الدراسة على النحو التالي:
تصميم صفحة و  ،الشكل الصحيو في العمل االشرافيالتربويين مع مراعاة توشيفها بشكل عملي وب

ولياء ألطلبة والمعلمين و يتم من خاللها نشر المعلومات التي تهم ا ،خاصة بكل مشر  تربوييانترنت 
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المعلومات واالتصاالت بشكل فعال  تكنولوجيادوات أالمشرفين التربويين على استثمار تشجيع  ،موراأل
 مدارس ومراكل الوزارة بشكل أفضل.للتواصل مع المعلمين ومديري ال

 

 :المعلومات إدار تكنوستراتيجية المتعلقة ب سابقة العربيةالدراسات ال: 3.1.2

المعلومات في تحقيق  إدار : "دور تكنوستراتيجية ( بعنوان2017 ،سماعيلإدراسة ): 3.1.2.1
دراسة استطالعية آلراء المديرين في عينة من ) "المعلوماتية لنظام المناعة المنظمية بعاداأل

 (المصارف األهلية في مدينة دهوك

المعلوماتية لنظا   بعادالمعلومات في تحقيق األ إدارةتشخيص دور تكنوستراتيجية لى إ هدفت الدراسة
وقد تكون  ،استخدا  المنهج الوصفي التحليليوتم ، هليةصار  األالمناعة المنظمية في مجال الم

بحث الحالي. لتطبيق ال اميداني مجاالألهلية في مدينة دهوك امن المصار  ( 9)مجتمع الدراسة من 
، ورؤساء االقسا  ومسئولي الوحدات في عاونيهموم المديرينعينة الدراسة من على  ستبانةوتم توزيع اال
 .فردا (50)وعددهم  ،تلك المصار  

لتكنوستراتيجية  إحصائيةداللة ذي ثر أالنتائج وجود  أشهرت :لنتائج التي توصلت إليها الدراسةا أهم
رات الرئيسة المعلوماتية لنظا  المناعة المنظمية على مستوى المتغي دبعاالمعلومات في األ إدارة

بشكل  (توفر المعلومات)المعلومات في تحقيق بعد  إدارةتكنوستراتيجية  ساهمتو  ،والمتغيرات الفرعية
يستنتج من مما  جودة المعلومات( ،تها في تحقيق البعدين اآلخرين )الذاكرة المنظميةساهم، من مأفضل
 ،لمتخذي القرارات بسهولة المعلومات في توفير المعلومات إدارةنوستراتيجية تكد دور مهم لذلك وجو 

 التي تحول دون وصولهم لقواعد المعلومات . يةوالفن امداريةزالة العوائق إو 

علومات )نظم المعلومات( من تطوير البنية التحتية لتقانة الم :التوصيات التي خرجت بها الدراسة أهم
وضرورة الحفاظ  ،خال المكونات المادية الحديثة لها ودعم مراكلها بالكوادر البشرية المؤهلةدخالل إ
 نال يمك ارأس مال فكري  هم صناعا للمعرفة والتعامل معهم المعرفة والخبرة باعتبار  ذوي  فرادعلى األ

 .ماتالمعلو  إدارة ضرورة توفير الدعم المالي المناسب لتطبيق فلسفة تكنوستراتيجيةو  ،االستغناء عنهم
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الستراتيجية  لوجيا المعلومات في تحديدو ة تكنساهممبعنوان: " ،( 2016،دراسة )بهاز: 3.1.2.2
 (اوماش –دراسة حالة المطاحن الكبرى للجنوب التنافسية للمؤسسة" )

 ،نلوجيا المعلومات في تحديد االستراتيجية التنافسيةو ة تكساهملى معرفة مدى مإهدفت الدراسة 
حيث تم استخدا  برنامج  ؛للدراسة منهجية  اختيار المنهج الوصفي التحليلي  ولتحقيق هذا الهد  تم

spss  في تحليل النتائج التي تم الحصول عليها من خالل توزيع االستبانات على عينة الدراسة البالغة
طارات إتمثيل %( وهي نسبة مقبولة ل90) هأي ما نسبت استبانة( 45تم استرجاع ) ،استبانة( 50)

 .مجتمع الدراسةطاحن الكبرى للجنوب( والتي تعد  المؤسسة )مؤسسة الم

ختيار وتنفيذ أي استراتيجية من أن اال ها:أهموقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
ن هذا أداء المؤسسة وبدرجات متفاوتة مع أن ينعكس على أاالستراتيجيات التنافسية العامة يمكن 

ن المؤسسة تستجيب كما خلصت الدراسة إلى أ ،يرا بسبب طبيعة المنافسة السائدةكب ن د ال يكو التلثير ق
لى إتسعى المؤسسة و  ،االستجابة لها في الوقت المناسبحولها من تغييرات باستمرار و  ثلكل ما يحد

 تخفي  التكاليف باستمرار مع المحافظة على تمييل خدماتها المقدمة للعمالء.

لوجيا المعلومات لما لها من دور في نجاة و ضرورة اهتما  المؤسسة بتكن ات الدراسة:توصي أهمومن 
العمل على زيادة و  ،فوق والتمييل على باقي المنافسينتطبيق االستراتيجيات التنافسية التي تحقق لها الت

 ،حاليلوجيا المعلومات في الوقت الو ية تكنأهمفي المؤسسة محل الدراسة حول  فرادالوعي لدى األ
في كيفية تحليلها لتحديد رغبات اللبون بناء  فراداالهتما  بإنشاء قاعدة بيانات يترتب عليه تكوين األو 

 على المعلومات المتوفرة فيها.

ودورها لومات المع ةستراتيجيو تكنبعنوان " ،(2015 ،بو طبيخ و طهأالحدراوي و دراسة ): 3.1.2.3
 -تطبيقية في جامعة الكوفة دراسة) المعاصر " اإلداريةت التوجها لفي ظ تزمااأل  إدار  ليةفي فاع
 العراق(

جرى فيها مات ز األ إدارةومات و لتيجية المعراو  تكنوستهيمي لمفهمفا تلطير: لىإ هدفت هذه الدراسة 
استخدا  المنهج تم  ،زماتاأل إدارةا في هودور  هاومات ومكوناتلتكنوستراتيجية المع يةأهمتوضيو 

ساتذة جامعة الكوفة في عدد من الكليات وقد تم مجتمع الدراسة يتمثل في أ حيث إني الوصفي التحليل
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تم استرجاع  استبانة( 100وتم توزيع ) ،( مدرسا79وبلغ حجم العينة ) ،اختيار عينة عشوائية للدراسة
   .ت حجم العينةُعد   استبانة( 83)

 إدارةارسة تكنوستراتيجية مم اتإن مستوي ها:أهمسة إلى مجموعة من النتائج وقد خلصت الدرا
عن  حصائيةيالت املكشفت التح كما ،%81 كانت بدرجة كبيرة حيث بلغ الوزن النسبي المعلومات

 ى مستوى العوامللى المستوى الكمي وعلع ت معنوية ذات داللة معنويةاوجود عالقات ارتباط  وتلثير 
ا، وثبتت قوة العالقة والتلثير هلفرعية المكونة لزمات ااأل إدارةفي  المعلومات لتكنوستراتيجيةحصائيا إ

دور  المعلومات لتكنوستراتيجيةثبتت النتائج ان أو  ،دراسةتي اعتمدت في بناء مخطط الال المتغيراتبين 
تما  بتوفير البنية التحتية هيم وااللالس االستراتيجي، من خالل التخطيط زماتة لأللفاع إدارةفي تحقيق 
 .البشرية للموارد والخبرات المهاراتا، وتطوير هوتحديد البدائل المناسبة ل ماتالمعلو لتكنولوجيا 

استخداما  هاومفردات المعلومات تكنوستراتيجيةالتوسع في استخدا  وتطبيق  توصيات الدراسة: أهمومن  
تقد  واكبة الى ملع واالستمرار، ومات الحديثةلى تكنولوجيا المعلتوسع الجامعة باالعتماد عو  ،مثلَ أ

 برامج، من خالل وضع والمهارات القدراتتوفير بيئة مشجعة وداعمة لتطوير و  ،والتطور التكنولوجي
 .التدريبية التخصصية والدوراتمية وورش العمل لالعواللقاءات  المؤتمرات لحضور

فع اإلستراتيجية ودورها في ر  دار اإلبعنوان: " ،(2014 ،شوقي ومهدي ومحمددراسة ): 3.1.2.4
 .(بغداد-في شركة الصناعات الجلدية ) دراسة حالة "ء  أداء العاملينكفا

ها أهدافالستراتيجية بما يمكنها من بلوغ ا دارة: إفادة المنظمة من مفاهيم امإلى هدفت هذه الدراسة
واعتمدت  ،بكفاءة وفعالية هدا إشهار فوائدها في عملية تحقيق األبشكل أفضل وإشاعة هذه المفاهيم و 

ة المنهج االستطالعي الذي يقو  على استطالع آراء عينة من المسؤولين ومن ثم تحليل البيانات الدراس
وتمثل مجتمع الدراسة في العاملين في الشركة العامة  ،المستحصلة عليها واستخال  النتائج

ستخدا  وتم ا ،لجمع البيانات أداة    المقابالت الشخصية واالستبانات وتم استخدا ،للصناعات الجلدية
 مدخال ومعالجة وتحليل البيانات.  SPSSالبرنامج امحصائي

المنظمة على خطط استراتيجية ذات عتماد ا  ها:أهموقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
نشطة التخطيط المنظمة المبحوثة أ وممارسة ،لطموة الذي ينسجم ومسار المنظمةرؤية ليست بمستوى ا
مستوى النجاة االستراتيجي الذي وتلثر  ،العمل وتقويم أداء العاملين أساليباالستراتيجي في تحديد 

 .االستراتيجية في نجاة المنظمة دارةليه المنظمة بالضعف الواضو في فهم دور امإتتطلع 
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رؤية استراتيجية واضحة كي تتوجه صوبها أنشطة المنظمة  يجادالسعي م توصيات الدراسة: أهمومن 
 ،ية وأثرها على مسار عمل المنظمةمن خالل دراسات تجري بتشخيص المؤثرات البيئوذلك  ،المختلفة
اك في أنظمة التخطيط المختلفة في تسهيل مهمة االشتر  امداريةشراك المستويات العمل على إو 

 .االستراتيجي

ي المعلومات ف إدار دور تكنوستراتيجية بعنوان: " ،( 2012 ،الحدراوي والعليدراسة ): 3.1.2.5
 .(لة في كلية الطب  جامعة الكوفةدراسة حا) "الجود  الشاملة للمنظمات التعليمية إدار  أبعادتحقيق 

الجودة  إدارة أبعادالمعلومات في تحقيق  إدارةتكنوستراتيجية دور  : إشهارإلى هدفت هذه الدراسة
الدراسة تم  أهدا ق ومن أجل تحقي ،الشاملة للمنظمات التعليمية وباألخص منظمات التعليم العالي

العليا والوسطى  دارةالقيادات في اممجتمع الدراسة الذي يتكون من )ي لالتحليل استخدا  المنهج الوصفي
وقد تم اختيار عينة عشوائية  ،ا( موشف417والبالغ عددهم ) ،(والتنفيذية في كلية الطب عينة الدراسة

وتم استخدا  البرنامج  ،لجمع البيانات أداة   ستبانةاالحيث تم استخدا   ،ا( موشف86عددها )
 مدخال ومعالجة وتحليل البيانات.  SPSSامحصائي

المعلومات  إدارةبلغ الوزن النسبي لتكنوستراتيجية  ها:أهموقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
ارتباط  وجود عالقةلى إوخلصت نتائج الدراسى  ،جابات المبحوثين في مجتمع الدراسة%( حسب إ54)

الجودة الشاملة وهذا يشير  إدارةالمعلومات و  إدارةوتلثير طردية موجبة وقوية بين مقاييس تكنوستراتيجية 
المعلومات في المنظمات التعليمية )حسب  إدارةنه كلما ازداد استخدا  وتطبيق تكنوستراتيجية ألى إ

الجودة الشاملة في هذه  إدارة أبعادفي مستوى تحقيق  ارتفاعلى إدى ذلك أنتائج عينة الدراسة( كلما 
جهلة برات العاملين من جانب وتحسين األعادة النظر في تحسين مهارات وخيتطلب إ و  ،المنظمات

مي في الغالب بداع التنظين عمليات امألى إشارة بد من ام ال ،خروالمعدات والبرمجيات من جانب آ
 .ت(ل المالية )المكافآها الحوافأهممن مور المحفلة و تتطلب مجموعة من األ

المعلومات  إدارةتطبيق تكنوستراتيجية دارية شاملة لضرورة تبني فلسفة إ توصيات الدراسة: أهمومن 
ن تكون وأ ،وليس لمدة محددة ،ثقافة الجودة الشاملة بشكل مستمربمقاييسها كافة والعمل على نشر 

الذي يمكن من خالله تحقيق المرونة والقدرة  وبالشكل ،لوجيةو لتطوير البنى التحتية التكنهناك مبادرات 
ت وخبرات جميع العاملين من ضرورة تنمية وتطوير مهاراو  ،على مواكبة التغيرات التكنلوجية السريعة
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داخل وخارج  ،المعلومات إدارةل تكنوستراتيجية دخالهم في دورات تدريبية متخصصة في مجاخالل إ
 .البالد

المعلومات ودورها في  إدار تكنوستراتيجية بعنوان: " ،( 2012 ،طالب وشهيددراسة ) : 3.1.2.6
دراسة استطالعية لعينة من المنظمات العربية ) "التكنولوجية التنافسية المستدامة تحقيق الميز 

 والجنبية(
يتها أهمالتي ترتكل عليها و  بعادالمعلومات واأل إدارةنوستراتيجية براز دور تكلى إإهدفت الدراسة 

لى إلوجية التنافسية المستدامة ومؤشراتها في منظمات عالمية ذات ريادة كما هدفت و ة التكنوالميل 
ي مجال متغيرات ثراء الفكري والتراكم المعرفي فل مع الجهود البحثية السابقة من أجل زيادة امالتواص

الت المثارة في جابة على التساؤ ل امها االحاطة بمشكلة الدراسة من خالأهداف أهمالدراسة وكان من 
ي نظرا  لمالءمته لطبيعة المنهج الوصفي التحليل تباعاهذه الدراسة تم  أهدا ولتحقيق  مشكلة البحث.

وقد  شركة (85وتوزيعها على مجتمع الدراسة بشكل كامل والذي بلغ ) استبانةوقد تم تصميم  ،الدراسة
 .ستبانةصدق وثبات اال اختبارتم 

ت رابمؤش  تماها االهلدي دراسةالشركات عينة ال نتضو أا: ها الدراسةلنتائج التي توصلت إليا أهم
ية لير العمو تط يقطر  نعنلوجيا المعلومات و تكا تستثمر في لهمات مما جعلو المع إدارةتيجية راستو تكن

 ،ملب العلو سأير و تط وامنتاج أ يفخف  تكال ققا بما يحهالمستخدمة في ساليباألو  امنتاجية
  نبي إحصائيةذات داللة و ية و د عالقة ارتباط قو جو  دراسةشركات عينة اللل حصائيةامالنتائج  أشهرتو 
ي الشركات تع نألى إجية التنافسية المستدامة، مما يشير و لو الميلة التكنو مات لو المع إدارةتيجية راستو تكن
 ملتعو  ،المستدامة لتنافسيةجية او لو الميلة التكن ققمات تحلو المع إدارةتيجية استر و ا تكنهتباعاب نهالب

 امنتاجيةو ائد االقتصادية و الع يقلى تحقإ يجيا التي تؤدو لو ى اختيار التكنلع دراسةالشركات عينة ال
االحتياجات ذات ويل بتحي يهتم جيا الذو لو قيت التكنو بتوهناك اهتما  لهذه الشركات  اهيقية لو التسو 
 .قت المحددو ال لخال دةديمات جلو جيا معو لو تكن لخال نا مهتنفيذو سبقية العالية األ

 األعمالمات لمنظمات لو شبكات المع مستوى  نرة تحسيو ضر  :ةتوصيات التي خرجت بها الدراسال أهم
 لهدا ب وربطها المعلوماتنظمة أ نالتجانس بيو  ملالتكا يقكتحق نمات اللبائلو بمع لقخاصة ما يتع

 تكنولوجياارد و م ناالستفادة م نكتحسي التكنولوجي لتطورنظمة لألذه اهمتابعة و ، خطط الشركةو 
البرنامج و  لالتفاصيضع و  هد ب المعلومات تكنولوجياير و عداد خطة تنفيذية لتطإ  ضرورةو  ،المعلومات

 . المعلومات لتكنولوجيا  االستراتيجيةاردة في الخطة و ماتية اللو المع االستراتيجياتاللمني لتنفيذ  
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 " مفاهيم ونماذج ..المعلومات إدار تكنوستراتيجية "بعنوان:  ،(2011،الحدراوي دراسة ): 3.1.2.7
المعلومات من خالل عرض هذا  إدارةطار النظري لمفهو  تكنوستراتيجية تقديم امإلى  هدفت الدراسة

لوجية و لى تقديم عدد من النماذج لتكنإكما هدفت الدراسة  ،يتهاأهمالمفهو  والعناصر التي يرتكل عليها و 
لى معالجة مشكلة علمية حقيقية إوسعت الدراسة  ،ي تبناها مجموعة من الباحثينالتالمعلومات و  إدارة

زالت  نها الأو أوهي قلة البحوث النظرية والتطبيقات والدراسات التحليلية ذات الصلة بموضوع الدراسة 
 ن الدراسات عالجت عددا معينا من المتغيرات الفرعيةأو أمحدودة جدا وخاصة في الدراسات العربية 

 . المعلومات( إدارة)تكنوستراتيجية لهذا المفهو  كل على حدة دون دمجها في مصطلو موحد يتمثل في 
ستراتيجية ن مفهو  تكنو بينت األدبيات المتخصصة أ :إليهاالنتائج التي قد توصلت الدراسة  أهمومن 
 إدارةوستراتيجية باحثين حول ماهية تكنلذلك يختلف بع  ال حديثا   مفهوما   المعلومات يعد   إدارة

ونهخرى ذات العالقة ويعالمعلومات وتداخل هذا المفهو  مع بع  المصطلحات األ مجموعة من  د 
بينت كما  ،مستقبلساسها عمليات منتظمة ترتكل على الأالعمليات المتكاملة والمرتبطة فيما بينها 

معلومات أو مراحلها وهذا يعني ال إدارةالمراجع  النظرية تباين الكتاب في طرة عناصر تكنوستراتيجية 
الدراسة محدودية الدراسات العربية التي تتعلق بمفهو   أشهرتهم في تحديد إجراءاتها وخطواتها و اختالف

 المعلومات ونماذجها. إدارةتكنوستراتيجية 

المعلومات وعناصرها واستخدا   إدارةتوسيع االعتماد على تكنوستراتيجية  توصيات الدراسة: أهمومن 
 ،لوجياو حدث التكنأدخال إتمرار على وذلك من خالل العمل وباس ،رمجيات الحاسوب وتقنياته الحديثةب
شباعها بالتحليل العلمي الذي إالمعلومات و  إدارةتنشيط البحث العلمي حول عناصر تكنوستراتيجية و 
اه استخدا  ضرورة التغيير باتجو  ،العناصر ومجاالت استخدامها بدقة هذه أبعادفي تشخيص  ساهمي

ن تكون هذه التغييرات تدريجية بشكل مدروس بعيدا عن العشوائية إالمعلومات و  إدارةتكنوستراتيجية 
 .األعمالتطور خل كثيرا تالتي ت
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 جنبية:الدراسات السابقة األ :3.1.3

 Strategic Planning Role in ":بعنوان  Aqdas، et al، (2017)دراسة : 3.1.3.1
Non Profit Organizations"                               

الربحية".  في المؤسسات غير الستراتيجيدور التخطيط ( بعنوان: " 2017 ،وآخرون  أقداس) دراسة
 باكستان

 وتسليط الربحية، المؤسسات غير فياالستراتيجي  التخطيط دور على التلكيد إلى دراسةال هدفت 
 ألي االستراتيجي التخطيط يةأهم تقييم إلى بامضافة االستراتيجي التخطيط في القادة دور على الضوء
 .االستراتيجي التخطيط تواجه التي المشكالت في التحقيق إلى تهد  اكم ،المؤسسة فينجاة 

 المؤسسات فياالستراتيجي  التخطيط يساعد، اآلتي: دراسةوصلت إليها الالنتائج التي ت أهممن  
 البيئة تغيير في العمل على المؤسسات يساعد ،ةوفاعلي بكفاءة أدائها وتحسين هاأهداف إلى الوصول
يعمل على توفير فر  للعاملين بالمؤسسة لتحقيق و  ،الجديدة وفقا   للمجاالت االستراتيجيات وصياغة
 والغايات بفاعلية وكفاءة عالية. هدا األ
 

 Planning Competence " بعنوان:  Solomon & Ayebale (2017)دراسة : 3.1.3.2
and Staff Performance in MUNI University، UGANDA". 

بعنوان: " كفاءات التخطيط وأداء العاملين في جامعة موني،   (2017 ،سولومون وآيبالي)دراسة
 أوغندا ". 

 الفريد لجامعة السياق العاملين في وأداء التخطيط كفاءات بين لعالقةا لىإ لتعر ل دراسةال هدفت
 دراسةال وعينة مجتمعوتكون  (،والنوعي )الكمي التحليلي الوصفي المنهج الباحثان استخد  دوق ،موني
 ،ا  فرد( 112) عددهم والبالغ ،التدريس هيئة وأعضاء ينامداري والعاملين الجامعة مجلس أفراد من

  . البيانات لجمع أداة   ستبانةاالان الباحث واستخد 
كفاءة في التخطيط وجود عالقة ترابطية قوية بين ال ، اآلتي:دراسةالالنتائج التي توصلت إليها  أهممن 

قعية وكاملة يجعل كفاءة التخطيط فعندما يكون التخطيط بطريقة بسيطة ومحددة ووا ،وأداء العاملين
                                          داء العاملين.أيجابي في إكثر حيوية مما يسهم بشكل كبير و أ
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شراك إو  ،التركيل على تقديم الخطط في الوقت المناسب ضرورة، اآلتي: دراسةتوصيات ال أهممن 
 . هدا نفيذها لضمان النجاة في تحقيق األعداد الخطة االستراتيجية وتإ العاملين في 

 : نوانبع(  Garcia and Cano)  2013و نجارسيا وكا دراسة: 3.1.3.3

 اإلشرافالتربوي ) اإلشرافلتطوير  ؛والتصالتات مو لعمال تكنولوجيا وأدوات استراتيجيات"
 " (يالفتراض

"ICT Strategies and Tools For the Improvement of Instructional   
Supervision " The Virtual Supervision"  

ل وذلك لتعلي ،لوجيا المعلومات واالتصاالتو لى تقييم وتحليل استراتيجيات وأدوات تكنإالدراسة  دفته
والذي يعلز من مشاركة المدارس في عملية التعليم والتعلم  ،شرا  التربوي التحول النوعي في ام

حيث تم فحص الممارسات والتصورات لدى  ،لقد جرى تناول هذه الدراسة من منظور كمي .ياملكترون
رد في هذه وقد توصل التحليل الوا ،سبانيامناطق مختلفة من إ الث( مشرفا تربويا محليا في ث278)

كما ويشتمل  ،يجيات وتقنيات الرقابة التقليديةاسترات يكمل يشرا  املكترونأن نموذج املى إالدراسة 
لى العمليات التي فإن هناك حاجة إ ليبالتاو  ،على طرق جديدة لمعالجة مشكالت العملية التعليمية

رافي االفتراضي )الوهمي(. النموذج بامش ذاه يةمتس لىو علصطاقد و ، تستند على تطبيقات الويب
 والذي يكون موجه نحو التدخل لتحليل وتحسين وتحويل عملية التعلم والتعليم في المدارس.

 ( Arasa, K'Obonyo, 2012) دراسة:  3.1.3.4

 وأداء الشركات في البالد النامية ) كينيا(  اإلستراتيجيالعالقة بين التخطيط  :بعنوان

Study: The Relationship between Strategic Planning and Firm 
Performance in a developing country’s context (Kenya)    

تماما ها عط ت مواألداء ولـ االستراتيجيالمباشرة بيف التخطيط  قةالالعى لإ  تعر لل دراسةدفت اله
 لا كفيهميمارس  الطريقة والمدى الذي نإ. االستراتيجيية التخطيط لعم لخطوات المحددة التي تشكلل

االرتباط تشير  ليلنتائج تح .المتوقعة االستراتيجيى نتائج التخطيط لا آثار عهالخطوات ل نخطوة م
خطوات  لكف كى ذللوة ععال .اء الشركاتوأد االستراتيجيالتخطيط  نقة قوية بيعال ودإلى وج
وتحديد القضايا  ،عمالاألبيئة  نالبيئي م ووالمس ،شركةل)تحديد الغرض ل االستراتيجيالتخطيط 
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 لة بشكلمتص ن تكو  (والمراقبة مالتنفيذ والتقييـوإقامة نظم  االستراتيجيةشركة، واختيار لل االستراتيجية
 إيجابي ألداء الشركة.

بعنوان  ( Campis ,Aguirre ,Perellada & La parra ،2009دراسة ): 3.1.3.5
 "تكنولوجياعلى ال الجديد  القائمة استراتيجية التكنلوجية والشركات"

 Technology Strategy and New Technology Based Firm" 
المعلومات في تحسين الميلة التنافسية  إدارةلمعرفة األثر الذي تحدثه تكنوستراتيجية  هدفت الدراسة
ة استراتيجية نوعي واعتمد الباحث النظرية الراسخة باعتبارها ،ناجحةلوجيا الجديدة الو في شركات التكن
جريت دراسة استكشافية على مجموعة أواعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المقارن حيث  ،لبناء النظرية

المعلومات في المشاريع الجديدة وتمثل  إدارةلى فهم عملية تكنوستراتيجية إمن الدراسات التي تهد  
نشاطاتها،  إدارةت في المعلوما إدارةحة وجديدة اعتمدت تكنوستراتيجية شركات ناج دراسة بستمجتمع ال

 واستعمل الباحث العينة المسحية الشاملة للمجتمع.

المعلومات تمثل عملية  إدارةبلن عملية تكنوستراتيجية  أشهرتأنها : نتائج الدراسة أهموكان من 
لوقت المناسب لألحداث القرار في ا اتخاذنفسهم و م بتطوير أالتعلم للمدراء والتي بدورها تسمو له

الفوائد. وترافق التكاليف  أهمد  من تعة التي وجيا هي واحدة من األنشطة الرئيسالتكنولوأن  ،ةالمستقبلي
التنظيمية الستخدا  العناصر التكنولوجية ضمن استراتيجية التكنولوجيا بالحاجة إلى مواجهة قدر 

ة والتكامل وهذا يتطلب إعادة النظر في عملية التخطيط التقليدي ،إضافي من عد  اليقين والتعطيل
  الدقيق للنماذج من االستراتيجيين مع نماذج من التكنولوجيين.

على الرغم من أن تصميم هذا التحقيق  :هاأهمإلى مجموعة من التوصيات كان من  الدراسةوخلصت 
يتبع نهجا بناء، فمن الجدير بالذكر بع  الجوانب التي ينبغي أن نلخذ في االعتبار. وينبغي النظر 

 إدارةلتكنوستراتيجية هذه الدراسة في سياقها وينبغي معالجتها بعناية. وقد أجريت دراسة إلى نتائج 
، التي حصلت على أداء جيد خالل لوجياو ركات جديدة تعتمد على التكنش حول واقع ستالمعلومات 
ملة، يمكن ا في البداية تقديم دراسة شاو اقترح همعلى الرغم من أنو  ،من األنشطة التجارية ولىها األسنوات

أن يركل المشروع في المستقبل على دراسة جلء واحد فقط من النموذج أكثر تعمقا. وبهذه الطريقة، كل 
ويمكن أن تمثل المقترحات  ،ة محددةية بطريقأهمواحد من المقترحات التي تم إنشاؤها سو  تكتسب 

 الفردية أو مجموعها خطا جديدا من البحوث.
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 القرار اتخاذود  الدراسات المتعلقة بج :3.2 

 الدراسات المحلية:: 3.2.1

القرارات  اتخاذ فيعرفة مال إدار ممارسة  : دوربعنوان ،(2017 ،بو معمرأدراسة ): 3.2.1.1
 ′′قطاع غز  في دراسة تطبيقية على مدراء وكالة الغوث" الستراتيجية
لدى مدراء وكالة  االستراتيجيةت القرارا اتخاذالمعرفة في  إدارةلى دور ممارسات إ  لتعر ل هدفت الدراسة

رئيس برنامج، (مجتمع الدراسة من المدراء العاملين في الطبقة العليا  ن الغوث في قطاع غلة، حيث تكو 
رئيس منطقة، رئيس قسم، نائب رئيس برنامج، نائب رئيس منطقة، مدير منطقة، مدير قسم، نائب 

ومديرة، وتم استخدا  أسلوب المسو الشامل  ا( مدير  46)ـعددهم ب ويقدر (مدير، مدير مركل تدريب
رئيسة تم إعدادها من الباحثة وعرضها على مجموعة من  أداة   ستبانةااللمجتمع الدراسة، وقد تم توزيع 

وتحكيمها بغرض الدراسة، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،  واألكاديميينالمختصين 
  .الدراسة أهدا يمكن أن تتحقق  خاللهذي من ال SPSS  امحصائيوبرنامج التحليل 

 إدارةبين ممارسات  إحصائية داللةقة ذات اليوجد ع  النتائج التي توصلت إليها الدراسة أهمومن 
 اتخاذ أبعادو  (تشخيص المعرفة، إنشاء المعرفة، تخلين المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة)المعرفة 
، درجة االتفاق، درجة االتصالوالشمول، السلوك السياسي، درجة  الرشد) االستراتيجيةالقرارات 
(. بينما بلغت %43.78)المعرفة في وكالة الغوث بلغت  دارةمدرجة ممارسة المدراء و  ،)الالمركلية
في استجابات  إحصائية داللةتوجد فروق ذات و  ،(%28.75) االستراتيجيةالقرارات  اتخاذنسبة 

الجنس، )تبعا للمتغيرات الديمغرافية  االستراتيجية القرارات اتخاذالمعرفة و  ةإدار المبحوثين لممارسات 
 . (سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، المسمى الوشيفي

 دارةمواضحة  استراتيجية األونرواتبني  :هاأهموقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من 
المعرفة كونها تعد مرتكلا  إدارةية لهمالعليا ب ارةدامد زيادة وعي عالمعرفة وتعليل عملياتها وذلك ب
القرارات  تخاذالالعمل على خلق بيئة محفلة ومشجعة داعمة و  ،أساسيا من مرتكلات التطور والتقد 

وتقييم   والمقترحات وتبادلها حول تحديد الهد اآلراءتقو  على أساس المشاركة وتقاسم  االستراتيجية
 .األفضلالبديل 
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 اإلداريةاألزمات وأثرها على جود  القرارات  إدار  " بعنوان:  ،( 2017 ،دراسة )عبد العال: 3.2.1.2
 "بوزارتي العمل والتنمية الجتماعية بالمحافظات الجنوبية 

العمل ي بوازرت امدارية القرارات  ةو أثرها على جود األزمات إدارةإلى التعر  على  دراسةهدفت ال
محافظات الجنوبية ، وقد استخد  الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار والتنمية االجتماعية بال

( 116) والذي يبلغ عددهم ،فيةراالذين يشغلون الوشائف امش رتينامن موشفي الوز  دراسةمجتمع ال
 تكما استخدم اسةلصغر حجم مجتمع الدر نظرا  واستخد  الباحث أسلوب المسو الشامل؛ ،موشفا
على المبحوثين  استبانة (116) حيث تم توزيع والمعلومات؛ رئيسة لجمع البيانات ة  أدا  ستبانةاال

 . %(81.03)أي بنسبة  استبانة( 94(، وتم استرداد )دراسة)مجتمع ال

 موافقة من المبحوثين على وجود مستوى بدرجة :هاأهمإلى مجموعة من النتائج  دراسةوتوصلت ال
حيث بلغ  العمل والتنمية االجتماعية بالمحافظات الجنوبيةي ازرتبو  امداريةت االقرار   ةمتوسطة لجود
 عند مستوى داللة إحصائية عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللةوجود  ،%(62.42الوزن النسبي )

(α ≤ 0.05)  بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية  امداريةجودة القرارات االزمات و  إدارةبين مراحل
 (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة إحصائيةفروق ذات داللة  وعد  وجود ،وبيةبالمحافظات الجن

التالية: )الجنس، المسمى للمتغيرات تبعا  امداريةجودة القرارات  متوسطات استجابات المبحوثين حولل
 .الوشيفي، المؤهل العلمي،  وسنوات الخدمة(

الدعم الالز  من  االهتما ، وتوفيرة ادزي ةضرور  ها:أهمإلى مجموعة من التوصيات  دراسةوتوصلت ال
ت االقرار  ة، وتلثير مباشر على جودةية كبير أهممان  هلاألزمات لما إدارةومادية لنظم  ،موارد مالية
 بالوزارتين. امداريةت االقرار  ةاالهتما  بمستوى جود ةزياد ةضرور و  ،المتخذة بالوزارتين امدارية

 دار ت اإلراراق اتخاذدور النظم الخبير  في جود  " بعنوان: ،(2017 ،دراسة )أبو زايد: 3.2.1.3
 "العليا في وازر  الصحة الفلسطينية

رة االعليا في وز  دارةام قرارات اتخاذلى دور النظم الخبيرة في جودة إإلى التعر   دراسةهدفت هذه ال
واستخدمت  ،ليليالمنهج الوصفي التح دراسةواعتمدت ال الصحة الفلسطينية المحافظات الجنوبية.

 وزارةالعليا في  دارةعلى العاملين في ام استبانة (170)لجمع البيانات، وتم توزيع  أداة   ستبانةاال
 ابطريق المسو الشامل نظر حيث مثلت عينة الدراسة  ،المحافظات الجنوبية –الصحة الفلسطينية 
 .اسةر لصغر مجتمع الد
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امدارة العليا( من  قرارات اتخاذت )جودة اميع فقر حصلت ج: هاأهمإلى نتائج  دراسةد توصلت الوق
وأشارت النتائج إلى  ،، وهو بدرجة )كبيرة((%69.924) وزن نسبي بلغ على دراسةمجتمع ال أفراد

بين استخدا  النظم الخبيرة وبين جودة ( α ≤ 0.05) عند مستوى  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة 
لكل من  إحصائيةداللة  يوجود أثر ذو  ،ة الصحة الفلسطينيةر االعليا في وز  دارةت امقرارا اتخاذ

رة االعليا في وز  دارةت امراراق اتخاذالثابتة )األجهلة، البرمجيات، مهندس  المعرفة( في جودة  المتغيرات
 الصحة الفلسطينية.

زيـادة ى علالعليا في وازرة الصحة الفلسطينية  دارةحث ام هذا وخرجت الدراسة بتوصيات كان أبرزها:
القرارات وذلك لسرعة ودقة القرارات التي تبنى على نتائجها  اتخاذاالعتمـاد علـى الـنظم الخبيـرة عنـد 

تليـــد مـــن فاعليـــة الـــنظم  واستراتيجياتوضـــع سياســـات و  ،مها ايضا في التخطيط االستراتيجيواستخدا
 ،العليا دارةام قرارات اتخاذاستخدا  النظم الخبيرة على جودة  الخبيـــرة، لوجـــود عالقـــة واضـــحة بـــين

السعي نحو مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في نظم وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الـنظم الخبيرة و 
 رة الصحة الفلسطينية.االحالية في وز 

 اتخاذ ةعمل على فاعليجود  حيا  ال أبعادأثر بعنوان: " ،( 2017 ،دراسة )ابو حميد : 3.2.1.4
 "في جامعة األقصى بغز   اإلدارية القرارات

في  امداريةت راراالق اتخاذجودة حياة العمل على فاعلية  أبعادلى أثر إإلى التعر   دراسةهدفت هذه ال
ى النتائج، وصمم جامعة األقصى بغلة، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إل

والمتمثل في  ،دراسةالشامل من مجتمع ال رمستخدما اسلوب الحصلجمع البيانات،  أداة   بانةاستالباحث 
ين( من نواب امدارياألقصى بغلة )األكاديميين،  بجامعة امشرافيةفي الوشائف  امداريةجميع القيادات 

  ،ا( موشف185ددهم )والبالغ ع ورؤسائها امداريةكاديمية و األ رئيس الجامعة ومساعديه، وعمداء األقسا 
بنسبة  استبانة( 166وقد تم استرداد ) ،على مجتمع الدراسة كافة ستبانةالا حيث وزع الباحث

(89.7.)% 
مجتمع  أفرادوجود موافقة إلى حد ما من ها ما يأتي: أهملى عدد من النتائج إ دراسةوتوصلت ال

%(.  57.33بغلة، بوزن نسبي ) جودة حياة العمل ككل في جامعة األقصى أبعادسة على مجال االدر 
في  امدارية قراراتال اتخاذعلى مجال فاعلية  دراسةمجتمع ال أفرادموافقة إلى حد ما من  وجود أيضا

 اتخاذجودة حياة العمل وفاعلية  أبعادوجود عالقة بين و  ،%(58.33جامعة األقصى بغلة بوزن نسبي )
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جودة حياة العمل على فاعلية  بعاديجابي ألإتلثير وجود  ،األقصى بغلة في جامعة امداريةت راراالق
 األقصى بغلة. ةفي جامع امداريةت راراالق اتخاذ

: ضرورة تشكيل نقابة للعاملين داخل جامعة ها ما يأتيأهموقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات 
ن الوشيفي من األما في معالجة مشكالتهم الوشيفية من ناحيه، وتليد من تحقيق ساهمتاألقصى بغلة 
 لتقد  والترقي الوشيفي،التركيل على حق العاملين في جامعة األقصى بغلة لوضرورة  ،ناحية أخرى 

ت؛ قراراال اتخاذك العاملين في جامعة األقصى بغلة في راإشو  ،بداعاتهمإطاقاتهم و  مبراز الفرصة ةتاحإو 
 .والئهم لهالذي شاركوا بصياغته، وزيادة  قراركي تليد من درجه قبولهم لل

دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين ( بعنوان: "2016 ،دراسة )حماد: 3.2.1.5
 " في جهاز الشرطة الفلسطينية اإلداريةت االقرار  اتخاذجود  

ت راالقرا اتخاذة جود لى دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسينإلتعر  ل دراسةهدفت هذه ال
من الضباط العاملين في  دراسةعينة ال وتكونت ،ةغل  عز الشرطة الفلسطينية بقطافي جها امدارية

 عجهاز الشرطة الفلسطينية حملة المسميات الوشيفية المحورية على مستوى مناطق العمل في قطا
عينة عشوائية طبقية  على اتاالستبان م توزيعت وفحص فرضياتها دراسةولإلجابة عن أسئلة ال ،ةغل 

  مفردة.( 183بلغت)
بين محددات تصميم  إحصائيةيوجد عالقة ذات داللة  النتائج التالية: أهمإلى  دراسةوتوصلت ال

جميع وأن  ،ةغل  عفي جهاز الشرطة الفلسطينية في قطا امداريةت االقرار  اتخاذالهياكل التنظيمية و 
ة نظيمي بتحسين جودوبفروق ضئيلة في دور الهيكل الت عناصر المحددات تسهم بفاعلية بنسب متقاربة

 في جهاز الشرطة الفلسطينية.  امداريةت االقرار  اتخاذ

لهياكل التنظيمية االهتما  بتطبيق محددات تصميم ا ةزياد التوصيات التالية: أهمإلى  دراسةوتوصلت ال
 أعداد الشرطة الفلسطينية لتواكب تطور ةزيادو  ،بهذا الشلن ةالطواقم الخبير ة وزياد ،في جهاز الشرطة
والعمل على تقليص المركلية وتكثيف المسؤولية للتغلب  لها، ةتدريبية متطور  برامجعملها مع إعداد 
الهياكل التنظيمية بشكل دوري مع كل ما يشمله الهيكل التنظيمي  مراجعةو  ،العدد على مشكلة نقص
 .والخارجيةو  الداخلية بما يتالء  مع واقع العمل والظر من محددات 
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 األداء فرق العمل في تحسين مستوى  إدار أسلوب "  :( بعنوان2016)حميد،  دراسة: 3.2.1.6
  ."الشق المدني -واألمن الوطني  بوزار  الداخلية تراراالق اتخاذو 

 مستوى األداء فرق العمل في تحسين إدارةلى دور ممارسة أسلوب إراسة إلى التعر  هدفت هذه الد
اسة المنهج الوصفي ر ، وقد استخدمت الدةغل  عالداخلية الشق المدني بقطاارة بوز  القرارات اتخاذو 

على ها توزيع استبانةتم تصميم الدراسة  أهدا ولتحقيق  ،راسةالد عالتحليلي؛ كونه يتناسب مع موضو 
( 220عددهم ) من رئيس شعبة الى مدير عا  والبالغ ،امشرافيةالموشفين الذين يحملون المسميات 

وتم تحليل البيانات المحصلة باستخدا   تم استخدا  أسلوب المسو الشامل،وقد  ،موشفا وموشفة
 .SPSSالبرنامج امحصائي 

حصل على متوسط ارة بالوز  امدارية القرارات اتخاذعملية  النتائج التالية: أهمإلى  دراسةوتوصلت ال 
( بين a ≤ 0.05) عند مستوى داللة إحصائيةة وجود عالقة ذات دالل ،%(60.22) حسابي نسبي
 إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  ،ألداء، وتحسين مستوى االقرارات اتخاذفرق العمل و  إدارةأسلوب 

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور فرق العمل وتحسين  a ≤ 0.05)) عند مستوى داللة
 ،ة، )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبر ت الديمغرافيةرايت ، تعلى للمتغراراالق اتخاذمستوى األداء و 
 .المهني( والكادر ،المسمى الوشيفي

وب فرق العمل في جميع ممارسة أسل ةالعمل على زياد التوصيات التالية: أهمإلى  دراسةوتوصلت ال
 رفعكما أوصت ب ،ية فرق العملأهموورش عمل تبين رات إعداد دو  ، والعمل علىةر از مجاالت الو 

والتوازن ما  ،الوشيفي من نتائج تقييم األداء السنوي، وتوزيع الوصفة مستوى األداء من خالل االستفاد
تحديد المشكلة، تجميع ت من )راراالق اتخاذ عملية عناصرع اتباوأيضا   ،والمكافآت بين العقوبات
 (.االنحرافاتت، وتصحيو ارار المعلومات، وضع البدائل، اختيار البديل المناسب، متابعة القالبيانات و 

 

معلومات التعليم وتأثيرها  إدار العوامل البيئية لنظم (، بعنوان: "2016 ،دراسة )كراز: 3.2.1.7
في مدارس  EMIS)دراسة تطبيقية على نظام القرارات"  اتخاذعلى جود  المعلومات المستخدمة في 

 الونروا في قطاع غز (
التعليم وتلثيرها على جودة المعلومات  معلومات البيئية لنظم إدارة معرفة العوامل ىسـة إلراهدفت الد

وتم استخدا   ،على مدارس األونروا في قطاع غلة القرارات وتم تطبيق هذه الدراسة اتخاذالمستخدمة في 
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وتم  ،وتوزيعها على مدارس االونروا في قطاع غلة استبانةحيث تم تصميم  ،المنهج الوصفي التحليلي
 .االستبانات الموزعة على المدارس صالحة للدراسة من استبانة( 208استال  )

يجابية بين بين العوامل التقنية المتاحة إوجود عالقة  ها:أهمالدراسة عد  نتائج كان من  أظهرتوقد 
وذلك فيما يخص العوامل التقنية المتاحة  ،التعليم لومات التي ينتجها نظا  معلومات إدارةوجودة المع
 إدارةن العوامل البيئية لنظم أالدراسة  أشهرتو  ،لوجية وجودة النظا (و جهيلات التكنة )بالتالمتمثل

معلومات التعليم تؤثر على جودة المعلومات التي ينتجها النظا  من خالل تقديم النظا  لمعلومات 
كما  ،ارالقر  اتخاذلية يعتمد عليها في مالئمة ومعلومات بالتوقيت المناسب ومعلومات ذات دقة عا

 نظم إدارةالدراسة عد  وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين في العوامل البيئية ل أشهرت
لى المتغيرات إالقرارات تعلى  اتخاذمعلومات التعليم وتلثيرها على جودة المعلومات المستخدمة في 

 .منطقة العمل( ،دد سنوات الخبرةع ،المؤهل العلمي ،العمر ،التالية )الجنس
 تصميم النظا  وأخذ آرائهم ومالحظاتهمفي شراك العاملين ضرورة إ :ما أوصت به الدراسة أهمومن 

العمل على توفير شبكة انترنت في مدارس االونروا في قطاع غلة و  ،المتعلقة بالنظا  بعين االعتبار
توعية المستخدمين العمل على و  ،لنظا  بالسالسة والسرعة المطلوبةتلبي حاجة المستخدمين الستخدا  ا

القرارات والوصول ألفضل  اتخاذمعلومات التعليم ودوره في انجاز المها  وجودة  إدارةية نظا  لهمب
 النتائج.

ت رارابجـود  القـ اإلداريةبعنوان "عالقة نظم المعلومات ( 2015)الوادية،  دراسة: 3.2.1.8
 بقطاع غز .      وازر  التربية والتعليم العالي ..حالة دراسة  ،"اإلدارية

 في امداريةت راراالق ةوجود امداريةسة إلى التعر  إلى العالقة بين نظم المعلومات راهدفت الد
تخد  س، وقد استخد  الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واةغل  اعالتربية والتعليم العالي بقطوزارة 
 ث تم توزيعيح الطبقية المسحية؛ لعينةلجمع البيانات، وقا  الباحث باستخدا  أسلوب ا ة أدا  ستبانةاال
    %(.  70.8) بنسبة ،استبانة( 175) وتم استرداد ،دراسةعلى عينة ال استبانة( 247)

 امداريةونظم المعلومات  امداريةت راراوجود عالقة بين القالنتائج التالية:  أهمإلى  دراسةوتوصلت ال
 ةفي وازر  امداريةأن نظم المعلومات و  (.0.744) اط يساوي العالي بمعامل ارتب التربية والتعليم ةفي وازر 

التربية  ةفي وازر  امداريةت راراالق ةأن واقع جودو  ،67.4%) ) التربية والتعليم العالي مطبقة بنسبة
  %(.63.09) بنسبة اإيجابي كان ةغل  عوالتعليم العالي في قطا



 

77 

 

ر المستللمات دعم وتوفية داعلى زيا العلي ةدار ام حث التوصيات التالية: أهمإلى  دراسةوتوصلت ال
 ةالعليا على توفير البدائل المتعدد دارةحر  امو  ،الوزارةفي  امداريةالمعلومات الخاصة بتشغيل نظم 

المختلفة لما له من أثر  الوزارةالتنسيق بين أقسا  ودوائر  دةالعمل على زياو  ،امداريةت راراالق اتخاذعند 
حاتهم احداث أي تغيير واألخذ باقتر إك العاملين عند اإشر و  ،هاأهداففي تحقيق  ارةالوز بالغ في نجاة 
 ه.أهدافاألثر البالغ في نجاة النظا  في تحقيق له من  احول النظا  لم

 في اإلداريةالقرارات  اتخاذب وعالقتهاضغوط العمل بعنوان: " ،(2014 ،دراسة )ابو زور: 3.2.1.9
 "بقطاع غز  الماليةوزار  

  التعر وكذلك ، امداريةالقرارات  اتخاذب اوعالقتهلى ضغوط العمل إ  هدفت الدراسة إلى التعر 
وقد  ية،وزارة المالالعاملين في  ىلد امداريةالقرارات  اتخاذعلى العوامل والمعوقات التي تؤثر على 

ر في وزارة المالية ، وتكون مجتمع الدراسة من متخذي القراالتحليلي الوصفي المنهج الدراسةتخدمت اس
 استخدا  م ، حيث ت2014ا  ع إحصائيات حسب وموشفة ( موشفا  150) ددهمع غالبقطاع غلة والب

 .استبانة( 30)ا حجمه تطالعيةاس عينةعلى  األداة ، وطبقت ملةاالش ةالعين

ة كبيرة، يتم استدعاء العاملين أيا  إجازاتهم بصور  ال ها:أهموتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
أن الضغط الناتج عن تنفيذه وفق تسلسل خطوات العمل، و ويقو  ب همتخصص في عمل شفكل مو  ألن

 ،جيدة امنسانيةقات الالعمل في الوزارة فالع زمالءمهنية بين  خالفاتيوجد  العبء العمل مقبول، و 
لوقت المناسب، حي يتم فين في الوزارة يقومون فيها على أكمل وجه وباشالموكلة لدى المو  األعمالن إو 
فساة المجال أما  العاملين للحصول على فر  للتقد  والرقي إ، و القرارات اتخاذالعاملين في  كإشرا
   يفيشالو 

 خاللضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في الوزارة من  وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:
العليا في الوزارة بتحديد مستويات الضغوط المقبولة  دارةام، و ضرورة اهتما  توفير أدوات عمل مناسبة

التركيل على وكذلك ضرورة  ،تتعدى الحدود المناسبة الوالمعتدلة، وأن تراقب الضغوط السائدة حتى 
برامج  خاللمن  امداريةتنمية المهارات القيادات القرارات، و  اتخاذالعلمية عند  ساليباألية اتباع أهم

 .القرارات اتخاذية التعامل مع المشاكل التي تعترض تدريبية في كيف
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 اتخاذبفاعلية  وعالقتهاالقيادية التربوية  األنماطبعنوان: " ،( 2013 ،دراسة )الطيبي: 3.2.1.10
دراسة تطبيقية على وزار  التربية والتعليم العالي في محافظات ) "القرار من وجھة نظر العاملين

  (.غز 
القرار من وجهة  اتخاذتعر  على األنماط القيادية التربوية وعالقتها بفاعلية إلى ال هدفت الدراسة

الوصفي نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غلة، وقد استخد  الباحث المنهج 
، الباحث استبانتين، األولى لتحديد األنماط القيادية صم محيث  الدراسة أهدا ، وذلك لتحقيق التحليلي

القرار، وتكونت عينة الدراسة من جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم  اتخاذوالثانية لقياس درجة فاعلية 
ين، واستخد  امداريمن مديري الدوائر ورؤساء األقسا  ورؤساء الشعب و ( 225)العالي والبالغ عددهم 
  (SPSS). من خالل برنامج حصائيةالباحث المعالجات ام

أن مستوى ممارسة مديري وزارة التربية والتعليم العالي  ها:أهمالدراسة إلى عد  نتائج  وقد توصلت
نتائج الدراسة وجود  أشهرتكما  ،%(75)القرار وفق الطريقة العلمية "جيد" بوزن نسبى  اتخاذلعملية 

ود عالقة وجو  ،(0.69)ر= القرار  اتخاذعالقة ارتباطية موجبة بين نمط القيادة الديمقراطي وعملية 
 (.0.175القرار )ر =  اتخاذارتباطية موجبة ضعيفة بين نمط القيادي الترسلي وعملية 

تلويد القادة التربويين بنتائج الدراسات النظرية والميدانية التي  م الباحث عد  توصيات منها:د  وقد ق 
القيادة التربوية من  اختيار ضرورةو  ،القرار اتخاذتؤكد العالقة اميجابية بين األنماط القيادية وفاعلية 

 .ذوى الكفاءات والقدرات القيادية المناسبة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب

 بجود وعالقتها الكمية  ساليبمعوقات استخدام األبعنوان: " ،(2012 ،دراسة )حسونة: 3.2.1.11
 " )دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطين(اإلداريةالقرارات 
مية وعالقتها بجودة القرارات الك ساليبمعوقات استخدا  األ أهمإلى لى التعر  إ ت الدراسةهدف
 ساليبمعرفة المديرين باألفي البنوك العاملة في فلسطين من خالل التعر  على مستوى  امدارية
على  كما تم التعر  ،عمالهمأ ودرجة تطبيقهم لها في  ساليبومدى حاجتهم الستخدا  تلك األ ،الكمية

 ،والتعر  إلى مصادر المعرفة بها ،القرارات اتخاذالكمية المستخدمة في  ساليباأل أهممدى استخدا  
من البنوك العاملة في  ا( بنك  11ويمثل مجتمع الدراسة ) ،الكمية ساليبومدى الرغبة في معرفة األ

تم توزيع استبانات يث ( ح( موشف )مدراء ومسؤولين وعاملين300فلسطين حيث بلغت عينة الدراسة )
 كما اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. ،للعدد نفسه

مدى المعرفة " وجود عالقة طردية بين المتغيرات المستقلةليها: إرز النتائج التي تم التوصل بومن أ
ومدى حاجة العمل الستخدا   ،الكمية ساليبومدى الرغبة في التعر  على األ ،الكمية ساليبباأل
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العليا  دارةومدى دعم ام ،القرار اتخاذالمستخدمة في  ساليبواأل ،الكمية واالستفادة منها ليبسااأل
وبين جودة  ،ةالكمي ساليبمكانيات المادية الستخدا  األومدى توفر ام ،الكمية ساليبالستخدا  األ
وبين  امداريةارات القر  اتخاذسلوب التجربة والخطل في أوجود عالقة عكسية بين و  ،"امداريةالقرارات 

 .امداريةجودة القرارات 

ريبي وتكثيف تدريب االهتما  بالبعد التعليمي والتد ها:أهمكما قدمت الدراسة بعض التوصيات كان من 
الكمية بما يتوافق مع القطاع  ساليبأبحاث مختصة لتطويع وتطوير األنشاء مراكل وإ ،مدراء المصار 
 المصرفي.

 :القرار اتخاذالمتعلقة بجود   يةالدراسات العرب: 3.2.2

 
على فاعلية عملية  اإلبداعيبعنوان: "أثر التفكير  2017) ،سويدات والشيخ)سة ار د : 3.2.2.1

العليا والوسطى في شركات التأمين  دار ميدانية من وجهه نظر اإل دراسة ..اإلداري  القرار اتخاذ
 العاملة في األردن" 

 اتخاذه المختلفة على فاعلية عملية لبعادب امبداعيثر التفكير لى أإالتعر   إلى دراسةهدفت ال
 دراسةال أهدا استخد  الباحث لتحقيق حيث في شركات التلمين العاملة في األردن،  امداري  القرار

من العاملين  دراسةالتللف مجتمع و أداة لجمع البيانات،  ستبانةعداد االإ المنهج الوصفي التحليلي، وتم 
خذ عينة أ( عامال، وتم 249)شركة وبلغ عدد العاملين بها ( 28)لتلمين التي بلغ عددها في شركات ا

 ( .218طبقية ميسرة مقدارها )

 امبداعيلتوافر التفكير  إحصائيةداللة  يوجود مستوى مرتفع ذ ها:أهملى نتائج إ دراسةوقد توصلت ال
 اتخاذوجود مستوى مرتفع لفاعلية عملية  كوكذل ،ه الخمسة في شركات التلمين العاملة في األردنلبعادب

 في شركات التلمين العاملة باألردن.  امداري  القرار

طالعهم على للمديرين، م امبداعيالتفكير  مهاراتفي تنمية  الستمرارا :على التالي دراسةوأوصت ال
ت؛ راراملية صنع القالمختلفة في ع امداريةك المستويات راشإو  ،ما يستجد من تقنيات في هذه المجاالت

 المباشر دون أي عقبات مستقبلية. هاألن ذلك يقلل من درجة معارضتهم لها وسرعة تقبلها وتطبيق
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 اإلبداعي بالتفكير وعالقته اإلداري  القرار اتخاذ جود " بعنوان ،(2016،دراسة )ناصر : 3.2.2.2
 "في مديرية تربية بابل التربويين الختصاصين لدى المشرفين

المشرفين التربويين لدى  القرار امداري  اتخاذلى جودة إالتعر   لىإوتهد  الدراسة         
المشرفين  لدى امبداعيوالتفكير  امداري القرار  اتخاذالتعر  على العالقة بين جودة و  ، االختصاصيين

التربويين  وتحدد مجتمع البحث بالمشرفين ،الوصفي المنهجواستخد  الباحث  ،التربويين االختصاصيين
عينة الومشرفة واختيرت  ا  ( مشرف267والبالغ عددهم )ين في مديرية تربية محافظة بابل االختصاصي

  .( مشرفا  ومشرفة177بالطريقة العشوائية بعدد )

 التفكير ومهارات القرار صناعة مهارة البحث عينة أفراد جميع متالكا الستنتاجات هي: أهموكانت 
القدرة وكذلك  ،امبداعيدة ومنها مهارة التفكير ة القرار تعتمد على مهارات متعدوجود صناعو  ،امبداعي

 ينتج عنها ممارسات منها صناعة القرار. امبداعيعلى التفكير 

تنمية القدرة على صناعة القرارات لدى جميع  لى مجموعة من التوصيات هي:إوخلصت الدراسة 
تصميم برامج تدريبية و  ،كبير على المؤسسات التربويةر ن في الميدان التربوي لما له من أثالعاملي

نمية التفكير وخلق تصميم برامج تدريبية لتوأيضا  ،ة على صناعة القرار وحل المشكالتلتنمية القدر 
 بداع لدى العاملين في المؤسسات التربوية.ام

 القرارات اتخاذفي عملية نظم المعلومات  دور( بعنوان: "2016 ،صالح وحموديدراسة ) :3.2.2.3
 " مارات العربية المتحد دولة اإل -بشرية في حكومة الفجير لدى العاملين في دائر  الموارد ال اإلدارية

القرارات  اتخاذنظم المعلومات في عملية لى مستوى العالقة بين إلى التعر  إ دراسةال هدفت
. مارات العربية المتحدةدولة ام/ يرةلدى العاملين في دائرة الموارد البشرية في حكومة الفج امدارية
وقد تم تحديد مجتمع الدراسة الحالي  ،للدراسة منهجية  لباحثان المنهج الوصفي التحليلي واستخد  ا

 ،( فردا84والبالغ عددهم ) ،بحكومة الفجيرة ومن كال الجنسين بجميع العاملين بدائرة الموارد البشرية
 للدراسة. أداة   ستبانةوتم استخدا  اال ،( فردا60ت )خذ عينة من هذا المجتمع بلغأوقد تم 

 اتخاذوجود عالقة كبيرة جدا بين نظم المعلومات وعملية  :الدراسةالنتائج التي توصل اليها  أهمومن 
 ،جودة الخدمة ،عالقة كبيرة جدا بين جودة النظا وجود و  ،في دائرة الموارد البشرية امداريةالقرارات 

 .امداريةالقرارات  اتخاذالمعلومات وعملية  كنولوجيات ،جودة المعلومات
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التوصية من و  ،معلومات بدائرة الموارد البشريةالعمل على تعليل كفاءة نظم ال :التوصيات أهموكان من 
 صحاب القرار بتعليل التدريب لليادة جودة الخدمة.أ

ة المحاسبية في ترشيد وملدور جود  المع: "بعنوان ،( 2016، حازم ومهناوي دراسة ) :3.2.2.4
 "ت في المؤسسة القتصاديةارار الق

يا لامن م هومة المحاسبية بما تحتويلت المعراى تلثيليط الضوء علتسلى إ دراسةال هدفت
 ،ا في المؤسسة االقتصاديةهوالتحكم في رشد القرار اتخاذية لا، في عمهوخصائص تدعم جودت
و  لالبحث  في الع أساليبج و همنا أهمي باعتباره من ليلج الوصفي التحهى المنلعواعتمدت الباحثتان 

ن بمصنع يامداريفي مجموع موشفي مؤسسة اسمنت تبسة )الموشفين  دراسةويتمثل مجتمع ال ،امنسانية
 ،ا هون في المصنع لعد  وجود عالقة بين الملنيين الذين يعمهاالسمنت حيث تم استبعاد العمال الم

موشفا من  (50)ى عينة تتكون من لع دراسةذه الهتم االعتماد في  ،دراسةالا وبين موضوع هالتي يؤدون
ف األقسا  لى موشفين من مختلبطريقة عشوائية ع االستباناتي، وقد تم توزيع لالمجتمع األص

 .المستويات الوشيفيةو 

محاسبية  معلوماتخاصية المالئمة تضمن توفير  هي: النتائجلى مجموعة من وخلصت الدراسة إ
 ،القراراتومة المحاسبية في ترشيد لة المعساهمذا ما يدعم حقيقة مهلوقت والحجم المناسبين، و اب
ومات صادقة وصحيحة  لفي توفير مع ساهمتومة المحاسبية لذا ما توفرت في المعإخاصية الموثوقية و 

ومة لمعلية المقارنة تكفل للخاصية قابكما وأن  ،هيلالمعتمدة ع القراراتمما يدعم صواب وصحة 
في ترشيد  ساهميفي التنفيذ، مما  تصحيحات األخطاء وإجراء القرارى لالمحاسبية تحقيق الرقابة ع

 القرارات.

قة لوالمتع القرارومة المحاسبية في لالعمل عل الحد من مخاطر المع هي: لتوصياتا أهموكانت 
 أساليبمحاربة و  ،األخطاء ي في اكتشا لو، وذلك من خالل تفعيل دور التدقيق الداخهوالس األخطاءب

 وماتلحماية المعو  ،المحاسبية المعالجة أساليبالمفتوحة في  الثغراتة بسد امبداعيالمحاسبة 
ف لو خطر تأوالتجسس، وخطر االتال  بسبب الفيروسات  االختراقالمحاسبية االلكترونية من مخاطر 

لة، همة مرور قوية لألجلعتماد كومات، وذلك عن طريق ا لمن مع هلة االلكترونية بما تحويهجاأل
 ومات االلكترونية.لى نسخ سرية من المعلوالحفاظ ع
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 اتخاذجود    مخاطر المشروعات في  إدار  دوربعنوان: " ،(2015 ،دراسة )ديوب وزريقا : 3.2.2.5
 (ة في الساحل السوري لى شركات المقاولت العاملمسحية ع دراسة" )تراراالق
ة في لمخاطر المشروعات في شركات المقاوالت العام إدارة أبعادأثر  سةراد هد  البحث الى   

 اتبع. ية في تفسير هذه الجودةأهما و القرارات وتحديد البعد األكثر تلثير  اتخاذى جودة لالساحل السوري ع
ل ة في الساحلشركات المقاوالت العام دراسة، وقد شمل مجتمع الهستراج المسحي في دهالباحث المن
  للدراسة. أداة   ستبانةواستخد  الباحث اال .( وحدة معاينة75) دراسةغ حجم عينة الل، وبكافة السوري 

يا في شركات المقاوالت بنشر ثقافة لالع دارةامقيا   عد  ها:أهموخلصت الدراسة الى نتائج كان من 
ين المستويات الدنيا، والسبب في ذلك يعود إلى ضعف التواصل ب دارةالمخاطر في مستويات ام إدارة
 والتشغيلية االستراتيجية هدا ية صياغة األلفي عم تشارك المخاطر إدارةوأن  ،دارةلدنيا من اميا والالع

قة لا  المتعهية إنجاز الملى عملا ال تقو  بالرقابة عهالخطر، إال أنب التنبؤا ضمن حدود هوالتلكد بلن
ى تحقيق لية والتي تؤثر علحداث المستقبالمخاطر بتحديد األ إدارةتقو  و  ،هدا ذه األهبتحقيق 
 ا وفقا  هال يتم تصنيف هإال أن ،مخاطر بشكل كميلية القياس للتتم عمكما و  ،اهوتضع قائمة ب هدا األ

 .ا غير دقيقةهرد عيلية  وضع سياسات لللمؤشرات نوعية مما يجعل عم

الساحل السوري بضرورة ة في لالعام توصي شركات المقاوالت التوصيات:كما وخلصت لمجموعة من 
يات لا بالشكل الذي يعلز من تطبيق عمهلدي امداريةالمخاطر في كافة المستويات  إدارةنشر ثقافة 

 إدارةناك هما كان لأكثر جودة فك قرارات اتخاذى لمخاطر المشروعات، ألن ذلك سينعكس ع إدارة
كما وتوصي  ،القرارات اتخاذ ت حاالت عد  التلكد بشلن المستقبل وارتفعت جودةلمخاطر فعالة ق

 اتخاذا بشكل أدق وبالتالي هضرورة تصنيف المخاطر بشكل نوعي األمر الذي يمكن من تحديد آثار ب
المخاطر وبشكل أكثر دقة  إدارة ومراحليات لف عملتما  بمختهاالو  ،اهيلرد علالمناسبة ل امجراءات
ية كبيرة في تفسير جودة أهما من هتوقعة لما لية التنبؤ بالمستقبل وتحديد األحداث والمخاطر الملبعم
 القرارات. اتخاذ
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 "القــرار اتخاذالذكــاء وعالقتــه بمهار  " بعنوان: ،(2015 ،دراسة )المنصور :3.2.2.6
 (دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة دمشق)

معرفة و  ،القرار تخاذاوبين مهارة و  على العالقة بين درجة الذكاء الوقلى إهدفت الدراسة   
معرفة لى كما هدفت إ ،الذكاء في درجة األدبيةوطالب الفروع الفروق بين طالب الفروع العلمية 
المنهج واتبعت الباحثة  ،القرار اتخاذفي مهارة  األدبيةوطالب الفروع الفروق بين طالب الفروع العلمية 

لي للدراسة من طلبة جامعة دمشق للعا  صاأل المجتمعحيث يتللف مجتمع البحث: ل الوصفي التحليلي
وطالبة  اطالب( 521) مكونة من عشوائية طبقية عينةت الباحثة سحبوقد  ،   2014-2013الدراسي 
 (4%والعلمية بنسبة ) األدبية من الكليات

جة الذكاء على بين در  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  ها:أهملى نتائج كان من وقد خلص البحث إ
فروق ذات داللة عد  وجود لكما أنها خلصت  ،القرار اتخاذوبين درجة القدرة على  فن للذكاءمقياس ار 
  طالب الفروع العلمية عند مستوى الداللةو  األدبيةبين طالب الفروع  القرار اتخاذبالقدرة على  إحصائية

0.05)≥α )، تغير الجنسحسب م القرار اتخاذبالقدرة على  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  وأنه 
   (. α≤(0.05 عند مستوى الداللة  والعمر

تدريبية تبدأ من قبل الشهادة الثانوية لمساعدة  برامجوضع  ها:أهموخرجت الدراسة بتوصيات كان من 
 القرار اتخاذ مهاراتعلى تنمية  البرامجبحيث تركل هذه  القرار اتخاذتهم براالشباب على تطوير مها
يد من الدارسات التي تلقي الضوء مل  إجراءو  ،الناتج عن نقص المعلوماتالقلق  القائمة على خف 

 ،الثقة بالنفس ،نمط الشخصية ،صاديالمستوى االقت دراسة مثل القرار تخاذعلى الجوانب المختلفة ال
 .ية امرشادية والنفسية المتنوعةفي البرنامج الصح القرار اتخاذتوشيف نماذج و 

 القرار   اتخاذأثر القياد  التحويلية على فاعلية عملية م( بعنوان " 2015 ،هيمابر إ) دراسة :3.2.2.7
 "حمرية البحر األول -تلالتصالحالة شركة سوداني  دراسة

في شركة سوداني  القرار اتخاذسة إلى الكشف على أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية راهدفت الد 
، دراسةالباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هد  ال لالتصاالت بوالية البحر االحمر، استخدمت

يتكون من العاملين بشركة سوداني  والذي دراسةلجمع البيانات من مجتمع ال أداة   ستبانةوتم استخدا  اال
 المجتمع بلكمله.  دراسة( عامال، وشملت عينة ال38لالتصاالت وعددهم )
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ها في شركة سوداني لبعادوفر القيادة التحويلية بت ها:أهملى عد  نتائج من إ دراسةوقد توصلت ال
 .أيضا  القرار  اتخاذووجود أثر للقيادة التحويلية على فاعلية  ارالقر  اتخاذتوفر فاعلية و  ،لالتصاالت

المليد من الدارسات على موضوع فاعلية  إجراءضرورة : هاأهموخرجت الدراسة بتوصيات كان من 
 ت القيادة التحويلية في المنظمات،االهتما  بمكوناوضرورة  ،خرى في قطاعات أ القرار اتخاذعملية 

 .الفعال القرار اتخاذوالتي تساعد القائد على  ،ر مفاهيم القيادة مالءمةكثأ ألنها تعد من
 

 القرارت اتخاذالمعرفــة فــي دعــم عمليــات  إدار دور "بعنــوان: ( 2014 ،)دراسة الشمري  :3.2.2.8
 .      "سعوديةمكو الابشركة أر 

 ،القرارات اتخاذفي دعم عمليات المعرفة  إدارةلى الكشف عن دور تطبيق هدفت الدراسة إ       
ة الباحث واستخدمت ،القرارات اتخاذمعرفة ودعم عملية ال إدارةالعوامل المؤثرة في  أهملى إوالتعر  
مع  واالتصاالت ءاتء اللقاار إلى إج فةضاإلكترونية بام استبانةممت ، وصحيالمس فيالوص هجالمن

 االطالعوالمشاركة بالرسائل املكترونية ومتابعة الموقع املكتروني للشركة و   عالمسؤولين في القطا
تم اختيارهم  ( مهندسا  180ن )ة مراسالد وتكونت عينة عمن القطا ةدر على األدلة التنظيمية الصا

 .دراسةمن عينة ال %(81)انت نسبتها وك ،استبانة( 146وتم استرجاع ) ،بالطريقة العمدية

الخدمات الهندسية يليد  ععدد الكوادر البشرية للذكور بقطا النتائج التالية: أهمإلى  دراسةوتوصلت ال
الهياكل التنظيمية في وأن  ،دراسةعينة ال أفرادمن  %(99) حيث بلغت نسبتهم ،على عدد امناث

يمتلك بنية تقنية عالية تمكن موشفيها من ت الهندسية الخدما عالشركة ال تسهل تدفق المعرفة، وقطا
 ت.راراالق اتخاذالمعرفة الالزمة لعمليات  إدارةء عمليات اإجر 

حوافل مادية لتشجيع المهندسين على  إيجاديجب  التوصيات التالية: أهمإلى  دراسةوتوصلت ال 
ذج االمعرفة الداخلية بتطبيق نمعلى  ةتعليل السيطر ويجب كذلك  ،يمهم عليهاالمشاركة بالمعرفة وتقي

سات العليا لتنمية مصادر المعرفة رامج الدامصادر المعرفة، والتوسع ببر المعرفة التاي تحدد  إدارة
 الداخلية. 
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علية في تحسين فا اإلداريةأثر كفاء  نظم المعلومات ( بعنوان: "2013 ،دراسة )هاشم: 3.2.2.9
 تطبيقية "حالة" في بنك اليمن الدولي(" )دراسة القرارات اتخاذعملية  صنع و 

في تحسين فاعلية عملية صنع  امداريةثر كفاءة نظم المعلومات ألى إلى التعر  هدفت الدراسة إ
 دارةالقرارات في المجاالت االقتصادية المعروفة التي تعتمد على نظم المعلومات في ام اتخاذو 

حث المنهج الوصفي التحليلي لجمع وتحليل واستخد  البا ،المؤسسية سواء بشكل جلئي أو كامل
تحت كافة للبحث ويتللف مجتمع الدراسة من المستخدمين المصنفين  أداة   ستبانةالبيانات واستخدا  اال

 دارةام ،المعلومات( في بنك اليمن الدولي والمستخدمين لنظم ،مدراء الفروع واالقسا  ،فئات )المدراء
وزعت  ،( عنصرا  60)ـ( عنصرا . وتم تحديد العينة الشاملة للدراسة ب70العامة وفروعه والبالغ عددهم )
 .(90%) هأي ما نسبت استبانة( 54عليهم استبانات وتم استرجاع )

 ءتجاو ،أهدافه مع تنسجم ال مكتوبة البنك ينتجها التي السياسات نأ :نتائج الدراسة أهموكان من 
 ءةلكفا إحصائية داللة يذ أثر وجودوكذلك  ،عةالمرتف المعلومات نظم ءةلكفا المبحوثين تصورات
 .متفاوتة بدرجات القرارات صنع فاعلية في امدارية المعلومات نظم

 تطوير في للنظام المستخدمين العاملين إشراك ضرورة برزها:وخرجت الدراسة بتوصيات كان من أ
 الجانب مع امداري الجانب ليتكام لكي النظام لحو اقتراحات وتقديم المحوسب المعلومات نظام
 لتقييم عكسية تنفيذية باعتبارها لمقترحاتهم دوري مسو من وذلك ،امدارية المعلومات نظام في الفني
 امدارية المعلومات لنظام للمستخدمين تدريبية برامج تنظيمو ،امدارية المعلومات نظم فاعلية

التركيل رمجيات المستخدمة وعد  جهلة والبإلى قدرات األللتعرف  والتطبيقية التشغيلية والبرمجيات
 .على كيفية استخدامها فقط

 جنبية:الدراسات األ : 3.2.3

 
 حالة منظمة دراسة -اإلداري  القرارتحسين إطار صنع " ( بعنوان:Arai، 2015) دراسة:  3.2.3.1

 Improved Managerial decision making frame – Caseالخدمات المالية" 
Financial Services Organization.  :A 

وتحديد العوامل  امدارية القرارات اتخاذلى التعر  على التحديات الحالية في إ دراسةهدفت ال
استخد  الباحث منهج البحث الفعالة. و  امدارية القرارات اتخاذالرئيسة التي من شلنها تحسين الكفاءة و 
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ت المطلوبة البياناات( حيث حدد لى تعميم أوسع ونظري)االنتقال من مالحظة محددة إاالستقرائي 
، دراسةال أهدا ثم حدد النظريات ذات الصلة التي تناسب البيانات التي تم جمعها مع  ،لهاوجمعها وحل  

مقابلة وجها لوجه على ( 21) أجرى  حيث ؛لجمع البيانات أداة  وقد اعتمد الباحث على المقابالت 
 المسو الشامل. من القادة باستخدا  دراسةمرحلتين، على مجتمع ال

فيما  وامجراءات القرارات تخاذضعف تمكين المديرين والقادة الها: أهملى نتائج إ دراسةوقد توصلت ال
لى الكفاءة في إول هناك توازن بين الحقائق المطلوبة، والبيانات من أجل الوصو  ،يتعلق ببع  القضايا
  .الوقت المناسب

 هو نتيجة لمليج من امداري  القرارن صنع أ: هاهمألى عدد من التوصيات من إوخلصت الدراسة 
 ،المديرين وتفسيرهم لهذه العوامل إدراكبكيفية مر ما يتعلق األ اوكثير  ،الملموسةوغير العوامل الملموسة 
 .القرارالمناسبة التي تنفذ  امجراءاتالمعرفة وكيفية وضع وشروط تكوين 

 The strategic decision making" ( Monzurul ، Alam، 2013دراسة ): 3.2.3.2
process and influence of personality-six case studies of farms in 
Sweden"  

 حالة دراسة -وتأثير العوامل الشخصية عليها الستراتيجيةت راراالق اتخاذبعنوان: )عملية  دراسة
 في السويد(.  مزارع 6 على

  واستكشافي السويد،  الملارعفي  االستراتيجية القرارات كيفية تنفيذ دراسةإلى  دراسةهدفت هذه ال
بديهية أ   تلثير الشخصية ما إذا كانت الخصائص الشخصية مراقبةمن أجل القرار سلوك صنع 
المناطق الريفية ملارع في  6على دارسات الحالة في  دراسةواقتصرت هذه ال ،رافي صانع القر  تحليلية

حيث استخد  الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد جمعت البيانات في منطقة أوبساال في السويد، 
 .الملارعهذه  مدراءبصورة أساسية عن طريق المقابالت مع 

بعمق  قراراتهمتتلثر  الملارعالذين يعملون في هذه  المدراءأن  ها:أهمإلى عد  نتائج  دراسةتوصلت الو 
مل، وأنها ال تهتم حول الكثير من التحليل وتتناسب مع شخصيتهم من خالل خبرتهم الطويلة في الع

 التجارية. األعمالوالحساب، وأن التفكير والحدس يهيمن في 
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فـي  القرارصـنع  إدار بعنوان: "أثر نظم المعلومات على  (Olumoye،2013) دراسة: 3.2.3.3
 Impact Of Information Systems On Management" "قطاع التأمين النيجيري  نظـام

Decision-Making In The Nigerian Insurance Sector"  

 حيث إن ؛القرارية دور نظم المعلومات وأثرها في صنع أهملى إإلى التعر   دراسةهدفت هذه ال
 والتــلمين الصــناعي أدى إلــى وجــود عــدد كثيــر مــن المــوشفين األعمالالتطــور الهائــل فــي مجــال 

بكفــاءة عاليــة ووقــت  ارر لــذلك يجــب وجــود آليــة لكــي يكــون القــ ،لــى صــنع القــراري يعملــون عالــذ
مناســـب، حيـــث اســـتخد  الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، واتبـــع الباحـــث المســـو الشـــامل علـــى 

صــنع  قة بين نظم المعلومات وكيفية اسـتخدامها فـيالعليا على خمس شركات تلمين لمعرفة العال دارةام
ناث من ام( 60و ) اذكور ( 80يــث وزع الباحــث عـــدد مــن االســتبانات علــى )؛ حتهوســرع القرار
 .( مدراء69) ،( متوسطة47) ،عليا إدارة( 24) :كالتالي

القصــور  إزالةوعملــت علــى  ،التقليديــةأن نظــم المعلومــات ألغــت الــنظم : دراسةنتائج ال أهموكانت 
 الموجــودة فــي عمليــة نظــا  التلمين، وحلت مشكلة الموقع والمكان لشركات التلمين. 

اسـتخدا  نظـم المعلومـات والتـي تعمـل علـى تسـريع العمليـات داخـل شـركات التـلمين، ب: دراسةوأوصت ال
 منتاج على هذه الشركات.كمـا أنهـا تؤثر على بنية وآلية ا

 ،التعرف في أثر تطبيق نظم المعلومات" ( بعنوان:Bafroue et al، 2013) دراسة : 3.2.3.4
التعليم العالي  الجامعات ومعاهد.. حالة دراسةلدى المديرين في الجامعات  القرارعلى صنع  اإلدارية

  "Qom في مدينة
An Investigation into the Effects of Applying Management Information 
System (MIS) on Managers Decision Making in Universities- Case 
Study: Universities& Higher Education Institutes in the City of Qom  

 القرارعلى صنع  امداريةحول أثر تطبيق نظم المعلومات  المدراء أراءلى إلى التعر  إ دراسةهدفت ال
تقييم وتحديد موقف ودور نظم المعلومات وتلثيرها على  دراسةلجامعات األكاديمية، كما حاولت الفي ا

استخد   .اميرانيةفي الجامعات ومعاهد التعليم العالي في مدينة قم  المدراءلدى  القرارعملية صنع 
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يق تصميم وتوزيع واعتمد الطريقة المسحية في جمع البيانات عن طر  ،الباحث المنهج الوصفي التحليلي
 لجمع البيانات.  أداة   ستبانةاال

مة بين استخدا  نظم المعلومات همأن هناك عالقة مباشرة و  :هاأهملى نتائج إ دراسةوقد توصلت ال
كبر أبشكل  القرارالذين يطبقون نظم المعلومات في صنع  المدراءن أوهذا يعني  ،القراروصنع  امدارية

 أفضل. اتهمقرار يتوقعون أن تكون نتائج 

 القرار اتخاذثر إيجابي في لما لها من أ امداريةضرورة استخدا  نظم المعلومات ب :دراسةوأوصت ال 
 األفضل في المؤسسات األكاديمية.

  Boswell، Nooraie ،(2012) دراسة: 3.2.3.5
 "Factors Influencing Strategic Decision-Making Processes"بعنوان: 

 .والعوامل المؤثر  فيه(  اإلستراتيجي رارالق)عمليات صنع 

والعوامل التي تؤثر على العمليات،  االستراتيجية القراراتصنع   استكشاإلى  دراسةهدفت هذه ال
 اتخاذعلى الدارسات النظرية والتجريبية لتحديد العوامل التي تؤثر في عمليات  دراسةوتستند هذه ال
أفضل بشلن بيئة  قرارات اتخاذمساعدة المسؤولين والتنفيذيين في ، وبناء نماذج لاالستراتيجية القرارات

 العمل المعقدة.  

 االستراتيجية القراراتأن األبحاث حول العوامل النصية في  ها:أهمإلى عد  نتائج  دراسةتوصلت ال
 لالتال  االستراتيجية القراراتعملية صنع  دراسةهي عوامل إما محدودة أو أتت بنتائج متناقضة، وأن 

 مليد من البحوث التجريبية بكثير.وتتطلب ال ،مة للغايةهم
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 رالقرا اتخاذالمعلومات وجود   إدار بتكنوستراتيجية الفجو  البحثية للدراسات المتعلقة 
 

 ما ركزت عليه دراسات سابقة
ما ركزت عليه الدراسة  الفجو  البحثية

 الحديثة

ات على : ركلت العديد من الدراسمن حيث الموضوع
المعلومات وربطه  إدارةدراسة متغير تكنوستراتيجية 
ة ـــــالمعلوماتي بعادتحقيق األ مع متغيرات أخري مثل

، (2017 ،سماعيلإ)  ةــــــة المنظميـــــلنظا  المناع
(  2016، د االستراتيجية التنافسية  )بهازتحدي

 ،طه ،بو الطبيخأ ،االزمات )الحدراوي  إدارةوفاعلية 
الجودة الشاملة للمنظمات  إدارة أبعادو  (2015

قيق الميلة ( وتح2012،التعليمية )الحدراوي وعلي 
 ،)طالب وشهيد المستدامةالتكنلوجية التنافسية 

   تكنولوجياوالشركات الجديدة القائمة على ال( 2012
Campis،Aguirre،Perellada،2009) ) ومنها

علومات الم إدارةما تناول فقط واقع تكنوستراتيجية 
 .(  2011 ،مفاهيم ونماذج مثل )الحدراوي 

ومن ناحية أخرى تناولت العديد من الدراسات 
 القرار وربطته مع متغيرات اتخاذموضوع جودة 

( 2017 ،بو زايدمختلفة مثل دور النظم الخبيرة )أ
( والعوامل 2017، وجودة حياة العمل )أبو حميد

(،  2016ز ، معلومات التعليم )كرا إدارةالبيئية لنظم 
( 2012، الكمية )حسونة ساليبومعوقات استخدا  األ

مخاطر  إدارة( و 2016)ناصر،  امبداعيوالتفكير 
( والذكاء 2015 ،المشروعات) ديوب وزريقا

هنــاك قلــة فــي الدراســات  -1
ـــــــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــــــي تناول الت

 إدارةكنوســـــــــــــــــــــــتراتيجية ت
المعلومـــــــــــات باســـــــــــتثناء 
بعــــــــــــــــــ  الدراســـــــــــــــــــات 

ــــــــت 3وعــــــــددها ) ( وُطبِ ق
 في بيئة عربية.

 

 

 

لــــــم يــــــتم التركيــــــل علــــــى  -2
دراســــــــة تكنوســــــــتراتيجية 

هــا ودور المعلومــات  إدارة
القــرار  اتخـاذعلـى جـودة 

)أي دراســـــــة المتغيـــــــرين 
 مجتمعين(

 

 

 

 

ســــــــتركل هــــــــذه الدراســــــــة 
 علـــــــــــــــــــى دراســـــــــــــــــــة دور
 رةإداتكنوســـــــــــــــــــــــــتراتيجية 

المعلومــــات علــــى جــــودة 
القـــرار فـــي شـــركة  اتخـــاذ

توزيـــــــــــــــــــــــع الكهربـــــــــــــــــــــــاء 
 محافظات غلة 
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 جرد الجدول من قبل الباحث

 امدارية( وكفاءة نظم المعلومات 2015 ،)المنصور
 (.Bafroue et al،2013( و)2013 ،)هاشم

  

: لم تتناول الدراسات السابقة موضوع بعادمن حيث األ
المعلومات بعناصرها  المتمثلة  إدارةتكنوستراتيجية 

البنية التحتية لنظم  ،)التخطيط االستراتيجي
  ،الي( مجتمعةالدعم الم ،صناع المعرفة ،المعلومات
لى بع  منها كما في دراسة م التطرق إولكن ت
( في التخطيط 2015 ،طه ،ابو الطبيخ ،)الحدراوي 

( في البنية 2012 ،االستراتيجي ودراسة )الحدراوي 
 التحتية والموارد المالية.

لـــــــم يــــــــتم تنـــــــاول الدراســــــــات 
الســـابقة العناصـــر باعتبارهـــا 
 إدارةمكـــــون لتكنوســـــتراتيجية 

اســتثناء  دراســة المعلومــات ب
ـــــــم  (2017 ، ســـــــماعيلإ) ول

تكن مع نفس المتغيـر التـابع 
 .لهذه الدراسة

ســـــــتركل الدراســـــــة علـــــــى 
دراســــــــــــــــــــــة موضــــــــــــــــــــــوع 
 إدارةتكنوســـــــــــــــــــــــــتراتيجية 
هــــــــــــا لبعادالمعلومــــــــــــات ب

 .ربعةاأل

معظم الدراسات السابقة ركلت على  مجتمع الدراسة:
عات مختلفة منها البنوك إجراء الدراسات لقطا
، اع الخا ، مؤسسات القطامعاتوالمصار ، الج

 (2017 ،سماعيلإ)المستشفيات وغيرها مثل  
 ،طه ،بو الطبيخأ ،(  و)الحدراوي 2016و)بهاز ، 

 ،)ابو زايد، (2012 ،(، )طالب وشهيد2015
 ( ودراسة2017
(Campis،Aguirre،Perellada،2009ودراسة  ) 
(Bafroue et al،2013.) 

 

بـين  تربطدراسة  دال توج  
 إدارةتكنوســـتراتيجية  متغيـــري 

 اتخـــــــاذالمعلومـــــــات وجـــــــودة 
ـــــــرار فـــــــي شـــــــركة توزيـــــــع  الق

ســــتركل الدراســــة الحاليــــة  الكهرباء
ـــــــــــع  ـــــــــــى شـــــــــــركة توزي عل
 الكهرباء محافظات غلة 
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 الدراسات والستفاد  منها: ىالتعقيب عل

ت للخدمات التعليمية والصحية المعلوما إدارةتكنوستراتيجية  السابقة على ركلت معظم الدراسات  -1
ي قطاع توزيع الكهرباء المعلومات ف إدارةولم تركل على تكنوستراتيجية  ،والخدمات الربحيةفية والمصر 
ها شركة حيث إنمحافظات غلة؛  –ربحية كما هو الحال في شركة توزيع الكهرباء الغير للشركات 

 األول.بالمقا   ةة خصوصية محدودة ال ربحيساهمم
المعلومات وأخرى ركلت علي  إدارةو واقع  تكنوستراتيجية أو دور أثر أقياس  ت الدراسات علىاكتف -2

 اتخاذالمعلومات وجودة  إدارةالقرار وال يوجد دراسات تربط بين تكنوستراتيجية  اتخاذجودة  ى قياس مستو 
المعلومات في جودة  إدارةتكنوستراتيجية  دورالربط وتوضيو  ىفيما تركل الدراسة الحالية عل القرار،
 القرار. اتخاذ
 
 :يميز هذه الدراسة ما

 ،ي دراسة محلية من قبلأالمعلومات التي لم تتناولها  إدارةجمعت هذه الدراسة بين تكنوستراتيجية  -1
القرار في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات  اتخاذ)حسب علم الباحث( وربطت هذا المتغير مع جودة 

 .غلة
حيث )حسب علم الباحث(  ،المحلي وال العالمي توى طبق من قبل ال على المسموضوع الدراسة لم ي -2

مه من وهو قطاع حساس وكبير لما يقد ،سيتم تطبيق الدراسة على شركة توزيع الكهرباء محافظات غلة
وبخاصة قطاع غلة نتيجة خصوصية الوضع الذي يعيشه الشعب  ،خدمات للمجتمع المحلي

   .الفلسطيني
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 الطريقة واإلجراءات :بعالفصل الرا
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 :تمهيد

وعــن  ،نجــاز الجانــب التطبيقــي مــن الدراســةإيــتم مــن خاللــه ا ة الدراســة وإجراءاتهــا محــورا رئيســمنهجيــ د  تعــ
طريقهــا يــتم الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة مجــراء التحليــل امحصــائي للتوصــل إلــى النتــائج التــي يــتم 

التــي تســعى إلــى  هــدا وبالتــالي تحقــق األ ،تفســيرها فــي ضــوء أدبيــات الدراســة المتعلقــة بموضــوع الدراســة
 تحقيقها. 

وكــذلك أداة الدراســـة  ،الدراســةوعينــة ومجتمــع  متبــعنهج الللمــتنــاول هــذا الفصــل وصــفا ك وبنــاء علــى ذلــ
وينتهـي الفصـل بالمعالجـات  ،ومـدى صـدقها وثباتهـا ،وكيفيـة بنائهـا وتطويرهـا عـدادهاإ المستخدمة وطريقة 

 .اتيلي وصف لهذه امجراء اوفيم ،واستخال  النتائجلبيانات التي استخدمت في تحليل ا حصائيةام

 منهج الدراسة: :4.1

 وصف خالله من حاولي الذي التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخد  الدراسة أهدا  تحقيق أجل من

 التي والعمليات حولها تطرة التي واآلراء مكوناتها بين العالقةو  بياناتها، وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها

"المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو  بلنه التحليلي الوصفي المنهج (100:2006،الحمداني (يعر و 
الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف شاهرة أو مشكلة،  أواألحداث المعاصرة، 

 والظواهر التي دراسةوتتطلب معرفة المشاركين في ال ويقد  بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
  .التي نستعملها لجمع البيانات" األوقاتو ندرسها 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

مصـادر البيانـات الثانويـة  ىإلـ للدراسـةفي معالجة امطار النظـري  ه الباحث: حيث اتجالمصادر الثانوية .1
والتقـــــارير،  والتــــي تتمثـــــل فـــــي الكتـــــب والمراجـــــع العربيـــــة واألجنبيـــــة ذات العالقـــــة، والـــــدوريات والمقـــــاالت

، والبحـــث والمطالعـــة فـــي مواقـــع امنترنــــت دراســـةواألبحـــاث والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع ال
 المختلفة.

جمــع البيانــات األوليــة  ىإلــ وانــب التحليليــة لموضــوع الدراســة لجــل الباحــث: لمعالجــة الجالمصــادر األوليــة .2
ا  أداة   ستبانةمن خالل اال  لغرض.لهذا اللدراسة، صممت خصيص 
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 مجتمع وعينة الدراسة:   :4.2

على مشكلة الدراسة  وبناء   ،ظاهرة التي يدرسها الباحثمجتمع الدراسة يعر  بلنه جميع مفردات ال
ية المختلفة من رئيس جميع العاملين بالوشائف امشرافيتكون من ن المجتمع المستهد  ها فإأهدافو 

نهم أصحاب القرار والذين يمتلكون ، وذلك ألموشفا   (371البالغ عددهم )شعبة وحتى المدير العا ، و 
 ولكنهم يمارسون أعماال   ،شرافي  ممن يعملون بمسمى إ( 76المعرفة والمعلومات المطلوبة، وتم استثناء )

، ويوضو الجدول التالي مجتمع الدراسة ا  موشف( 295)غير إشرافية ليصبو العدد النهائي  ميدانية
 .حسب المقر والمسمى الوشيفي

 حسب المقر والمسمى الوظيفي مجتمع الدراسة يوضح (:4-1جدول )

 مدير دائر  رئيس قسم رئيس شعبة المقر م
 إدار مدير 

 فأعلى
 المجموع

 77 9 25 33 10 الرئيس 1

 38 1 5 14 18 الشمال 2

 64 3 12 23 26 غز  3

 36 1 3 13 19 الوسطى 4

 46 1 4 20 21 خانيونس 5

 34 1 6 15 12 رفح 6

 295 16 55 118 106 المجموع

 %100 %5.4 %18.7 %40 %35.9 النسبة المئوية

بشركة توزيع كهرباء محافظات غلة بتاريخ  الموارد البشرية لدى إدارةبيانات غير منشورة باالستعانة ب: جرد الجدول من قبل الباحث
1-3-2018 

ه تــم توزيــع حيــث إنــمجتمــع الدراســة،  أفــرادالشــامل لجميــع  "المســو" أســلوب الحصــر الباحــث  اســتخدوقــد 
 .%93.8بنسبة  استبانة( 277) استردادتم وقد  ،( استبانة295)
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 :أدا  الدراسة :4.3

القرار بشركة توزيع  اتخاذالمعلومات في تحسين جودة  إدارةدور تكنوستراتيجية حول " استبانةتم إعداد 
مات مقارنة بطرق جمع سائل جمع المعلو من أفضل و  ستبانةاال ، حيث تعد  "محافظات غلة -الكهرباء
وكذلك  ،جابات في وقت واحدتسمو بجمع أكبر عدد من ام خرى وذلك لألسباب التالية:البيانات األ

أنها تعطي المبحوثين  كما ،سئلة بحرية وضمان للسريةعلى األتعطي الفرصة للمبحوثين لإلجابة 
 هد والوقت والتكاليف.توفر الكثير من الجو  ،الوقت الكافي لإلجابة عليها

 أقسا  رئيسة هي: ةتتكون من ثالثو  

المسمى  ،المؤهل العلمي ،الجنس) للمستجيبين الخصائص الديمغرافيةعن وهو عبارة القسم األول: 
 .المحافظة( ،سنوات الخبرة ،الوشيفي

 4على  ةفقرة موزع 23ويتكون من  ،المعلومات إدار تكنوستراتيجية وهو عبارة عن  القسم الثاني:
( 2012و)الحدراوي، علي،  (Campos &et al,2009)باالستعانة بالنموذج الدولي  اختيرت مجاالت
 :وهي (2017اسماعيل، و )

 .ات( فقر 5من ) ن ويتكو  ،الدعم المالي :المجال األول

 ات.( فقر 6من ) ن ويتكو  ،البنية التحتية لنظم المعلومات المجال الثاني:

 ات.( فقر 6من ) ن ويتكو  ،ستراتيجيالمجال الثالث: التخطيط ال

 ات.( فقر 6من ) ن ويتكو  ،المجال الرابع: صناع المعرفة

 ( فقرة.18ويتكون من ) ،القرار اتخاذجود  وهو عبارة عن  :الثالثالقسم 

( 2017 ،بو حميدأ) ( ودراسة2017 ،دراسة )أبو زايد االستعانة بعدد من الدراسات السابقة مثل وقد تم
  .(2015 ،ة)الواديودراسة 

استخدا  مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول  كما تم 
(2-4:) 
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 الخماسي (: درجات مقياس ليكرت4-2جدول )
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة غير موافق االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 

 :ستبانةخطوات بناء ال  :4.4

ـــىلأداة الدراســـة  الباحـــثعـــد  أ   اتخـــاذالمعلومـــات فـــي تحســـين جـــودة  إدارةدور تكنوســـتراتيجية " لتعـــر  عل
 ستبانة:الخطوات التالية لبناء اال "، واتبع الباحثمحافظات غلة –القرار بشركة توزيع الكهرباء 

منهـا فـي بنـاء  واالسـتفادة ،الدراسات السـابقة ذات الصـلة بموضـوع الدراسـةو  امداري األدب على  االطالع -1
 وصياغة فقراتها. ستبانةاال
 .وفقراتها ستبانةاال مجاالتاستشار الباحث عددا  من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد  -2
 .ستبانةالرئيسة التي شملتها اال مجاالتتحديد ال -3
 .مجالتحديد الفقرات التي تقع تحت كل  -4
 في صورتها األولية.  ستبانةتصميم اال -5
 من قبل المشر . ستبانةاال مراجعة وتنقيو -6
امعـة االسـالمية، وجامعـة الج مـين مـن أعضـاء هيئـة التـدريس فـي( مـن المحك  11علـى ) سـتبانةعـرض اال -7

 .  والسياسة دارةكاديمية اموأ ،هراألز 
 رلتسـتق ،مـن حيـث الحـذ  أو امضـافة والتعـديل سـتبانةبعـ  فقـرات اال تلفي ضوء آراء المحكمـين عـد   -8

 (.1-4) قملح ،ةفي صورتها النهائي
 :ستبانةصدق ال :4.5

، كما يقصد ( 105:2010" )الجرجاوي،لقياسه ما وضع ستبيانقيس االيأن "يعني  ستبانةصدق اال 
شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوة فقراتها "بالصدق 

 (.179:2001 ،وآخرون  )عبيدات "يستخدمها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من
 بطريقتين: ستبانةالتلكد من صدق اال وقد تم
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 :"الصدق الظاهري" المحكمينآراء صدق  -1

ا الباحث يختار أن هويقصد بصدق المحكمين "  أو الظاهرة مجال في المتخصصين المحكمين من عدد 

على مجموعة من  ستبانةاال تعرضحيث  (107:2010)الجرجاوي، "الدراسة موضوع المشكلة
، وقد استجاب 1-4))وأسماء المحكمين بالملحق رقم  دارةام متخصصين في (10)المحكمين تللفت من 
ما يلل  من حذ  وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج أجرى و  ،الباحث آلراء المحكمين

 (.2-4م )ــــــــــــــــانظر الملحق رق -االستبيان في صورته النهائية 

 صدق المقياس: -2

 أول: التساق الداخلي 

 هالذي تنتمي إلي المجالمع  ستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اال
من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل  ستبانةالباحث االتساق الداخلي لال حسبهذه الفقرة، وقد 
 نفسه. مجالوالدرجة الكلية لل نةستبااال مجاالتفقرة من فقرات 

"المعلومات إدار ستراتيجية لـ"تكنو نتائج التساق الداخلي  -  

 للبعد األول: الدعم المالي:الداخلي  التساق صدق 1.1
 مجالوالدرجة الكلية لل "الدعم الماليمجال "معامل الرتباط بين كل فقر  من فقرات  (4-3جدول )

 الفقر  م
 معامل بيرسون 

ية  باطلالرت
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

1 
 0.001 *0.728 المعلومات.  إدارة تكنولوجياالدعم المالي الالز  لحيازة  الشركة إدارةتوفر 

2 

المعلومات  إدارة تكنولوجياوحوافل( للعاملين في مجال  مكافآتيتم صر  مبالغ مالية )
 تهم في األداء.ساهمحسب م

0.720* 0.001 

 0.001 *0.830 المعلومات. إدارة تكنولوجيا أهدا ة  المبالغ المالية الالزمة لتحقيق الشرك إدارةتوفر  3

 0.001 *0.740 المعلومات في كافة القرارات المالية المتعلقة بعملهم. تكنولوجيايتم مشاركة العاملين بمجال  4

 0.003 *0.778 ومات.المعل إدارة تكنولوجيايتم تخصيص جلء مهم من موازنة الشركة لالستثمار في  5

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *
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والدرجة الكلية الدعم المالي" " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4-3جدول )وضو ي
 د  وبذلك يع  α≤ 0.05معنوية  مستوى والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  ،مجاللل

 وضع لقياسه. قا  لماصاد المجال

"البنية التحتية لنظم المعلومات" لبعد الثاني:التساق الداخلي ل صدق  1.2 

" البنية التحتية لنظم المعلومات" الرتباط بين كل فقر  من فقرات مجال معامل (4 - 4جدول )
 مجالوالدرجة الكلية لل

 معامل بيرسون  الفقر  م

 لالرتباط

ة )
مالي

لحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

1 
 0.001 *0.740 لوجية.و التكنالمعلومات استجابة للتغييرات  إدارة تكنولوجيا بتطويرالشركة  إدارة تقو 

2 
 0.001 *0.774 الشركة. أهدا تلبي البرمجيات الحالية المتنوعة متطلبات تحقيق 

 0.001 *0.841 .الحديثة في مجال االتصاالت والشبكات ساليبعلى األ الشركة  إدارةتعول   3

 0.001 *0.801 .بشكل جيد األعمالالشركة بلداء المعلومات في  إدارة تكنولوجيا تسمو 4

5 
تسهل شبكات االتصال الحديثة التي تعتمدها الشركة في عملية التبادل االلكتروني 

 داخل وخارج الشركة.
0.779* 0.001 

6 
 0.001 *0.774 .قواعد البيانات في الشركة باستمراريتم تحديث 

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *

 للبعد الثاني: البنية التحتية لنظم المعلوماتكل فقرات ( معامالت االرتباط بين 4-4يبين جدول رقم )
 0.05معنوية  مستوى عند ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة للبعد الثانيالكلي  والمعدل

≥α    وضع لقياسه. صادقا  لما لالمجا وبذلك يعد 
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 التخطيط الستراتيجيللبعد الثالث: الداخلي  التساق صدق1.3    

والدرجة " التخطيط الستراتيجي" الرتباط بين كل فقر  من فقرات مجال معامل (4-5جدول رقم )
 مجالالكلية لل

 معامل بيرسون  الفقر  م

 لالرتباط

ة )
مالي

لحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

1 
 0.001 *0.867 .خطة استراتيجية واضحة الشركة  رةإدا عتمد ت

2 
 0.001 *0.871 الشركة برؤيتها الواضحة للمستقبل. إدارةتتميل 

 0.001 *0.894 .لومات بشكل واضو في رسالة الشركةالمع إدارة تكنولوجيايتم التعبير عن  3

4 
تالء  مع المعلومات بما ي إدارة تكنولوجيا أهدا الشركة بصياغة  إدارةتقو  
  .للشركة االستراتيجية هدا األ

0.877* 0.001 

5 
مثل في االستخدا  األ ساهمتالشركة  بتنفيذ االستراتيجيات التي  إدارة تقو  
 .المعلومات إدارة تكنولوجيال

0.865* 0.001 

6 

الشركة الخطة االستراتيجية لنظم المعلومات بشكل دوري للتلكد من مدى  إدارةُتقيم 
 صالحيتها في تحسين األداء.ستمرار ا

0.866* 0.001 

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *

 والمعدل للبعد الثالث: التخطيط االستراتيجيكل فقرات ( معامالت االرتباط بين 4-5يبين جدول رقم )
  α≤ 0.05معنوية  مستوى عند ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة للبعد الثالثالكلي 
 وضع لقياسه. صادقا  لما المجال وبذلك يعد  
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 المعرفة للبعد الرابع: صناعالداخلي  التساق صدق 1.4

والدرجة الكلية " صناع المعرفة" الرتباط بين كل فقر  من فقرات مجال معامل (4-6جدول رقم )
 مجاللل

 معامل بيرسون  الفقر  م

 لالرتباط

ة )
مالي

لحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

1 

يتميل العاملون بالشركة بالمهارات الفنية للتشغيل والتعامل مع تقنيات المعلومات 
 الحديثة.

0.699* 0.001 

2 

 نظمعلى مواكبة تطورات  العاملينتدريبية لتنمية قدرات  برامج الشركة إدارةتستخد  
 .المعلومات

0.860* 0.001 

3 
المعلومات تمكنهم من التكيف مع  نظميمتلك العاملون مهارات متنوعة في مجال 

 .ريمتطلبات التغي
0.747* 0.001 

 0.001 *0.824 .عداد البرمجياتإ  على الخبرات الداخلية في مجال دارةتعتمد ام 4

 0.001 *0.885 .المعلومات الحديثة تقنياتالمعلومات بسرعة الستخدا   نظميستجيب العاملون في  5

6 
 0.001 *0.933 .المعلوماتنظم كل اومات القدرة على حل مشالمعل نظم يمتلك العاملون في

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *

الكلي  والمعدل المعرفة للبعد الرابع: صناعكل فقرات ( معامالت االرتباط بين 4-6يبين جدول رقم )
 د  وبذلك يع  α≤ 0.05معنوية  مستوى  عند، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة للبعد الرابع
 وضع لقياسه. صادقا  لما المجال
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 "القرار اتخاذـ "جود   للمحور الثانينتائج التساق الداخلي . 2  

" والدرجة الكلية القرار اتخاذجود  معامل الرتباط بين كل فقر  من فقرات مجال " (4-7جدول )
 للمجال

 معامل بيرسون  الفقر  م

 لالرتباط

ة )
مالي

لحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

1 
 0.000 *0.735 في جميع االتجاهات. تلثير القرارات التي تتخذها الشركة  إدارة تقيم 

2 

قرارات حاسمة  اتخاذتستفيد الشركة من الخبرات والتجارب التي تمتلكها عند 
 وصعبة.

0.777* 0.000 

 0.000 *0.752 على الوضوة.القرار في الشركة  اتخاذمنهج يعتمد  3

 0.000 *0.681 .بميول واتجاهات أصحاب القرار الشركة إدارة تتلثر القرارات المتخذة في  4

 0.000 *0.719 .النجاة في القرار المتخذ احتماالت الشركة إدارةتحدد  5

6 
 0.000 *0.769 القرارات. اتخاذالشركة على توليد البدائل وتختار األفضل في  إدارةتعمل 

7 
 0.000 *0.730  .القرارات االبتكارية اتخاذعلى الشركة  ةإدار تشجع 

8 

 اتخاذحاالت المخاطر وعد  التلكد بعين االعتبار عند  الشركة  إدارةتلخذ 
 .القرارات

0.704* 0.000 

 0.000 *0.720 .القرارات العلمية اتخاذتدريبا للعاملين على الشركة  إدارة تقد   9

 0.000 *0.710 .القرارات عندما يتوفر معلومات جديدة اتخاذ تقييم الشركة  إدارةتعيد  10

 0.000 *0.634 . تالقرارا اتخاذالكمية عند  ساليباأل الشركة إدارة تستخد  11

12 
 0.000 *0.755 القرار. اتخاذيجابية بسبب سرعة بنتائجها ام الشركة  إدارة تمتاز

13 
 0.000 *0.540 .قرارال اتخاذعملية  قوةانعكست ثقافة الشركة على 

14 
 0.000 *0.525 .القرار في الشركة بالسياسة العامة لها اتخاذعملية  تلثرت

15 
المرتكبة في  األخطاءنفس من تكرار  قراراتها اتخاذعند الشركة  إدارةتتجنب 
 .الماضي

0.742* 0.000 
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16 
بشكل موضوعي دون تحيل أو تلثير ألصحاب القرارات بالشركة  اتخاذيتم 

 المصلحة.
0.769* 0.000 

 0.000 *0.687 .القرارات التي تتخذها بين العاملين بشكل فعالالشركة  إدارةتنشر  17

18 
 0.000 *0.745 .القرار اتخاذمعلومات واضحة وغير مبهمة لعملية الشركة  إدارةتقد  

 .α ≤0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *

الكلي  والمعدل القرار اتخاذللمحور الثاني: جودة مالت االرتباط بين ( معا4-7يبين جدول رقم )
وبذلك   α≤ 0.05معنوية  مستوى عند ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة للمحور الثاني

 وضع لقياسه. صادقا  لما المجال يعد  

 Structure Validity البنائي: الصدق ثانيا

التي تريد األداة الوصول  هدا اييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األالصدق البنائي أحد مق يعد  
 .ستبانةالدرجة الكلية لفقرات االالدراسة ب مجاالتمن  مجالارتباط كل  ىإليها، ويبين مد

 مجالوالدرجة الكلية لل" التأثير المثالي" الرتباط بين كل فقر  من فقرات مجال معامل (4-8جدول )

 بيرسون  معامل الفقر  م

 لالرتباط

ة )
مالي

لحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 *0.791 الدعم المالي 1
0.001 

 *0.904 البنية التحتية لنظم المعلومات 2
0.001 

 *0.879 التخطيط االستراتيجي 3
0.001 

 *0.780 صناع المعرفة 4
0.001 

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *

" المعلومــات إدارةتكنوســتراتيجية " مجــالفقــرات الرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن ا ( معامــل4-8جــدول )يوضــو 
 0.05ة ــــــــــــمعنوي مســتوى ة عنــد ــــــــــــــــ، والــذي يبــين أن معــامالت االرتبـاط المبينــة دالوالدرجـة الكليــة للمجــال

≥α    وضع لقياسه. صادقا  لما المجال وبذلك يعد 
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 : ستبانةال ثبات :4.6

، ويقصد متتالية مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنهو  ستبانةت االيقصد بثبا 
أو ما هي درجة  ،إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخد  فيها أيضا به

 . (97:2010ت مختلفة )الجرجاوي،تمراريته عند تكرار استخدامه في أوقاواساتساقه وانسجامه 

 Cronbach's Alpha الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ  استبانةقد تحقق الباحث من ثبات و 

Coefficient( 4-9، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 

 ستبانةألفا كرونباخ لقياس ثبات المعامل  (4-9جدول )
عدد  المجالت م

 الفقرات
كرونباخ 
 ألفا

 0.943 23 اتالمعلوم إدار تكنوستراتيجية  1

 0.816 5 الدعم المالي 1.1

 6 البنية التحتية لنظم المعلومات 1.2
0.875 

 6 التخطيط االستراتيجي 1.3
0.937 

 6 صناع المعرفة 1.4
0.826 

 18 القرار اتخاذجود   2
0.926 

 41 ستبانةجميع مجالت ال 3
0.961 

حيث  مجالألفا كرونباخ مرتفعة لكل  ( أن قيمة معامل4-9واضو من النتائج الموضحة في جدول )
الثبات مرتفع وهذا يعنى أن  ،(0.961) ستبانة(، بينما بلغت لجميع فقرات اال0.816،0.937)تتراوة بين 
كون الباحث ي(. و 2-4ق )ـــفي صورتها النهائية كما هي في الملح ستبانةتكون االبذلك و  ،ودال إحصائيا

وصالحيتها لتحليل  ستبانةعلى ثقة تامة بصحة اال سة مما يجعلهالدرا استبانةقد تلكد من صدق وثبات 
 فرضياتها. اختبارأسئلة الدراسة و  عنالنتائج وامجابة 

 :Normality Distribution Test التوزيع الطبيعي   اختبار

مــا إذا  ختبــارال K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test ســمرنو  - كولمجــورو  اختبــار  اسـتخد
 (.4-10في جدول )، وكانت النتائج كما هي مبينة ت تتبع التوزيع الطبيعي من عدمهكانت البيانا
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 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي التوزيع  اختباريوضح  (4-10جدول )
 المجالت م

عدد 
 الفقرات

قيمة 
 ختبارال

القيمة 
الحتمالية 

(Sig.) 

 23 المعلومات إدار تكنوستراتيجية  .1
0.582 0.786 

 0.472 0.846 5 الدعم المالي 

 6 البنية التحتية لنظم المعلومات 
0.641 0.478 

 6 التخطيط الستراتيجي 
0.552 0.720 

 6 صناع المعرفة 
0.891 0.402 

 18 القرار اتخاذجود   .2
0.582 0.887 

 

توى الداللة مسمن  أكبر (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 4-10واضو من النتائج الموضحة في جدول )
ات ختبار تم استخدا  اال حيثيتبع التوزيع الطبيعي  مجاالتال هذهوبذلك فإن توزيع البيانات ل 0.05

 فرضيات الدراسة.  اختبارلتحليل البيانات و المعلمية 

 المستخدمة: حصاييةاإل سالي األ :4.7

 Statistical Package for theمن خالل برنامج التحليل امحصائي  ستبانةتم تفريغ وتحليل اال
Social Sciences  (SPSS) التالية: حصائيةاألدوات ام تماستخد، حيث 

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  1.

 واالنحرا  المعياري. المتوسط الحسابي والوزن النسبي 2.

 .ستبانةرفة ثبات فقرات اال( لمعCronbach's Alphaألفا كرونباخ ) اختبار 3.

ما إذا  ختبارال K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنو   -كولمجورو   اختبار 4. 
 كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
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( لقياس درجة االرتباط: يقو  هذا Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) 5.
. وقد استخدمه الباحث لحساب االتساق الداخلي والصدق القة بين متغيرينعلى دراسة الع ختباراال

 وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت. ستبانةالبنائي لال

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت T-Test) في حالة عينة واحدة T اختبار6. 
عن ذلك. ولقد استخدمه الباحث للتلكد من  أ  زادت أو قلت 3إلى الدرجة المتوسطة "الحياد" وهي 
 .ستبانةداللة المتوسط لكل فقرة من فقرات اال

تلثير  يجاد(، مLinear Regression- Model Multipleنموذج االنحدار الخطي المتعدد )7. 
 المتغيرات المستقلة مجتمعة على التابع

لمعرفة ما إذا كان هناك  (Independent Samples T-Test) في حالة عينتين T اختبار8. 
 بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  إحصائيةفروقات ذات داللة 

لمعرفة ما   One Way Analysis of Variance - ANOVA تحليل التباين األحادي اختبار 9. 
  بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات. إحصائيةإذا كان هناك فروقات ذات داللة 

 

 الخالصة

نهج المستخد  في الدراسة وشرحة وبيان ملاياه ، باحث  في هذا الفصل على تحديد المالدأب 
وكان استخدامه للمنهج الوصفي التحليلي، ثم انتقل لبيان مجتمع وعينة الدراسة وبيان ماتم استثنائه من 

ان خطوات الدراسة وبيان سبب ذلك ، ووضو الباحث األداة المستخدمة في الدراسة وهي االستبانة وبي
بين ذلك من خالل النتائج المدعمة بالجداول الرياضية عبر ، حيث بنائها وكيفية قياس صدقها وثباتها

  وتفصيلها على شكل نقاط. كما تم بيان األساليب االحصائية المستخدمة spssبرنامج 
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 مناقشتهاو فرضيات الدراسة اختبارو تحليل البيانات :الخامسالفصل 

 

 .مقدمةال

 .الخصائص الديمغرافيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي : 5.1

 المحك المعتمد في الدراسة.: 5.2

 .ستبانةتحليل فقرات ال: 5.3

 .فرضيات الدراسة اختبار: 5.4
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 :تمهيد

، وذلك من خالل امجابة عن فرضيات الدراسة اختبارتحليل البيانات و يتضمن هذا الفصل عرضا  ل
والوقو   ،والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ستبانةة واستعراض أبرز نتائج االأسئلة الدراس
للبيانات المتجمعة من  حصائيةلذا تم إجراء المعالجات ام ،للمستجيبينالخصائص الديمغرافية على 
للحصول على  (SPSS)للدراسات االجتماعية  حصائيةإذ تم استخدا  برنامج الرز  ام ،الدراسة استبانة

 م عرضها وتحليلها في هذا الفصل. نتائج الدراسة التي ت

 الخصائص الديمغرافية:الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  :5.1

 الخصائص الديمغرافيةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع : 5.1.1

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  (:5-1جدول )
 النسبة العدد البيان م.
 الجنس .1
 85.9 238 ذكر 
 14.1 39 أنثى 
 100.0 277 المجموع 
 

ويـــرى  ،إنـــاث %14.1بينمــا  ،ذكـــور مـــن عينـــة الدراســة% 85.9( أن مـــا نســبته 5-1)يتضــو مـــن جــدول 
لـى مجهـود عضـلي خصوصـا فــي إلـى أن العمـل فـي الشـركة هـو بمجملـه يحتـاج إالباحـث بـلن ذلـك يعـود 

لـــى الليـــارات الميدانيـــة لمنـــازل كمـــا ويحتـــاج إ ،ســـاعة   24الشـــبكات والصـــيانة عليهـــا علـــى مـــدار تمديـــد
مـــع البنيـــة الجســـمانية  بال تتناســـ األعمـــالوتلـــك  ،رض الفحـــص الـــدوري وقـــراءة العـــداداتالمشـــتركين لغـــ

ه فــي ن العنصــر النســوي قــد اقتصــر عملــإلألنثــى كمــا أنهــا تتعــارض مــع ثقافــة المجتمــع الفلســطيني لــذا فــ
حيـث بلغـت  ؛هـذه النسـبة منخفضـة وتعـد   ،الهندسـية فـي مجـال التخطـيط األعمالوبع   امداري المجال 
إذا مـــــا تـــــم مقارنتهـــــا مـــــع النســـــبة المفترضـــــة لمشـــــاركة امنـــــاث فـــــي القـــــوى العاملـــــة والبالغـــــة %( 14.1)
 .(2017( )الجهاز المركلي لإلحصاء الفلسطيني،30.1%)
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 حسب المؤهل العلميعينة الدراسة توزيع : 5.1.2
 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  (: 5-2جدول )

 % النسبة العدد البيان م.
 المؤهل العلمي .2
 %5.1 14 ثانوية عامة فلقل 
 18.4% 51 دبلو  متوسط 
 67.9% 188 بكالوريوس 
 %8.6 24 دراسات عليا 
 %100.0 277 المجموع 
 

 ،ثانويــة عامــة فلقــلمــؤهلهم العلمــي  الدراســة مــن عينــة% 5.1ته ( أن مــا نســب5-2)يتضــو مــن جــدول 
دمجهـم ن المـوشفين قـد تـم وأ ،د تـم تلسـيها قبـل عقـدين مـن اللمـانويفسر الباحث ذلك كون أن الشـركة قـ

عمــارهم أ ومعظــم المنتمــين لهــذه الشــريحة مــن كبــار الســن والــذين تجــاوزت  ،مــن البلــديات القائمــة آنــذاك
مككع ني ككد اسة ا ككد  %18.4 همــا نســبت "دبلــو  متوســط"العلمــي  المؤهــل حابصــأويشكك    ،( عامــا  50)

العلمــي  بينمــا بلغــت نســبة الحــاملين للمؤهــل ،د أصكك  ا اسممكك ف اس  يككد ركك  اسشكك  دوتشكك   هككلش اسشكك ي 
لـــى سياســـة الشـــركة فـــي تشـــغيل ذوي التخصـــص والحاصـــلين علـــى ويعـــود ذلـــك إ ،%67.9بكـــالوريوس 

هــذه الدرجـــة  حيـــث إن ،الشــركة أهـــدا القــرار بمـــا يتناســب مــع  اتخـــاذمــؤهالت جامعيــة تـــؤهلهم لصــنع و 
مؤهــل بلغككن   ككبد اسككليع ي ملككوع بينمــا  ،صــبحت تمثــل الحــد األدنــى لشــغل معظــم الوشــائف امشــرافيةأ

مــدراء ن عينــة الدراســة تشــتمل علــى هــذه النســبة منطقيــة نظــرا  ألالباحــث  د  ويعــ %8.6 علمــي ماجســتير
أن الجامعــات فــي قطــاع غــلة فتحــت  ىالمســئولين فــي الشــركة، ويرجــع ذلــك إلــ دارات والــدوائر وكبــارام

ن بعـــ  العـــاملين يســـعون للحصـــول علـــى درجـــة أالمجـــال أمـــا  البـــاحثين لاللتحـــاق بالدراســـات العليـــا و 
 .العلمي والوشيفي هما الماجستير لتحسين مستو 
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 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع : 5.1.3

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيوزيع ت (: 5-3جدول )
 النسبة العدد البيان م.
 المسمى الوظيفي .3

 %6.5 18 فما فوق  إدارةمدير  
 %18.1 50 مدير دائرة 
 %39.3 109 رئيس قسم 
 %36.1 100 رئيس شعبة 
 100.0% 277 المجموع 
 

ويعود  ،إدارةلوشيفي مدير ا مسماهم من عينة الدراسة% 6.5ما نسبته ( أن 5-3يتضو من جدول )
على المناصب امشرافية بعد المدير العا  وهم تحليل الباحث الى أن مدراء امدارات هم أ  ذلك حسب

وبين مدراء الدوائر والمناصب امشرافية  من جهة دارةفعلية بين المدير العا  ومجلس امحلقة الوصل ال
التنفيذ وصنع القرار ومتابعة تنفيذ القرار بعد  دنى مرتبة ويقع على عاتقهم وضع الخطط ومراقبةاأل
وهم بدورهم  الوشيفي مدير دائرة مسماهم% 18.1كما أن  ،دارةه من المدير العا  ومجلس اماتخاذ

 ،الوشيفي رئيس قسم مسماهم% 39.3 د  ويع ،عالهين االدارات واالقسا  كما ذكرنا أ يمثلون الوسيط ب
مع مالحظة أن نسبة من يحملون مسمى رئيس شعبة  شعبةالوشيفي رئيس  مسماهم% 36.1بينما 
( موشف يحملون 76كبر من الذين يشغلون منصب رئيس قسم حيث تم استثناء )أن تكون أيفترض 

 الباحث ذلك  ويعد   ،لى تدني هذه النسبةإأدى  وهذا ماالمسمى االشرافي لكنهم يعملون أعماال  ميدانية 
حيث  ،ف امشرافية تقل كلما كبر المنصبالوشائ ؛ حيث إني للشركةعلى سالمة الهيكل التنظيم دليال  
عالقة عكسية ونرى  تعد   امداريةية المنصب من الناحية أهمفية و العالقة بين عدد الوشائف امشرا إن

 (.3-5في معطيات الجدول ) ذلك جليا  

 

 

 
 



 

110 

 

 عينة الدراسة حسب سنوات الخبر توزيع : 5.1.4

 ة الدراسة حسب سنوات الخبر عينتوزيع  (:5-4جدول ) 
 النسبة العدد البيان م.
 سنوات الخبر  .4
 %15.9 44 سنوات فلقل 5 
 %26.0 72 سنوات 10الى  6من  
 %26.3 73 سنة 15لى إ 11من  
 %31.8 88 سنة 15أكثر من  
 %100.0 277 المجموع 
 

 ،سنوات 5ت خبرتهم أقل من سنوا من عينة الدراسة (%15.9)ما نسبته ( أن 5-4يتضو من جدول )
وذلك لسد العجل في الكادر  ،حديثا عي نوالى أن هذه الشريحة إويعلو الباحث سبب تدني هذه النسبة 

لى ضرورة تجديد الكوادر العاملة وهذا يدعوا اصحاب القرار إ ،ب تقاعد بع  الموشفينالبشري بسب
سنوات تتراوة %( 84.1) كما أنفاءة. في الشركة وضخ دماء جديدة من الخريجين وخاصة أصحاب الك

  .سنة 15أكثر من سنوات إلى  6من خبرتهم 
ن لى أإ سنوات فما فوق  6نسبة المبحوثين ممن لديهم سنوات خبرة أكثر من  ارتفاعويمكن تفسير 

عداد كبيرة تشغيل أ ما استدعى وكانت في بدايتها في طور التوسع،  ،عاما  20الشركة قد تلسست منذ 
لى اعتماد إما تفسير باقي النسب فيعود (، أ7-2الجدول ) وينسجم هذا مع ماذكر في ،شفينمن المو 

نظمة وقوانين ديوان الموشفين أ  مع ءالشركة سياسة التشغيل حسب ازدياد نسبة المشتركين وبما يتال
 العا .
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 عينة الدراسة حسب المحافظةتوزيع  : 5.1.5

 حسب المحافظةعينة الدراسة توزيع  (: 5-5جدول )
 النسبة العدد البيان م.
 المحافظة .5
 %13.4 37 الشمال 
 %46.5 129 غلة 
 %13.4 37 الوسطى 
 %15.2 42 خان يونس 
 %11.5 32 رفو 
 100.0% 277 المجموع 

 %46.5 ،يعملون فـي محافظـة الشـمال الدراسة من عينة% 13.4( أن ما نسبته 5-5)يتضو من جدول 
% يعملـــون فـــي محافظـــة 15.2 ،% يعملـــون فـــي محافظـــة الوســـطى13.4 ،غـــلة ظـــةيعملـــون فـــي محاف

  .يعملون في محافظة رفو %11.5بينما  ،خانيونس
فقــد جــاء فــي  ؛ن توزيــع المــوشفين فــي المقــرات يتناســب مــع النمــو الســكاني لقطــاع غــلةHويــرى الباحــث 
( بــلن تعــداد ســكان قطــاع غــلة قــد 2016العامــة لألحــوال المدنيــة بــوزارة الداخليــة للعــا   دارة)ام إحصـائية

 وجاء توزيع السكان على النحو التالي: ،تجاوز المليوني نسمة

 2016العامة لألحوال المدنية بوزارة الداخلية للعام  دارةحصائيات اإلإ( من تجميع الباحث من خالل 5-6جدول )
 عدد السكان  نسمة المحافظة م

 328.000 الشمال 1

 877.000 غلة 2

 283.000 لوسطىا 3

 391.000 خانيونس 4

 250.000 رفو 5

 2.129.000 المجموع
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والكثافـة السـكانية  ن عدد الوشائف امشـرافية فـي مقـر غـلة جـاءت متناسـبة مـع حجـم المشـتركينوبذلك فإ
 كما أن النسبة لمقر رفو كانت ممثلة لحجم السكان في المحافظة.  ،في مدينة غلة

 Ozen, et al) :(2012 ي الدراسةالمحك المعتمد ف:  5.2 

 خالل الخماسي من ليكرت مقياس في الخاليا طول تحديد تم فقد الدراسة في المعتمد المحك لتحديد
 للحصول المقياس في أكبر قيمة على تقسيمه ثم ( ومن4=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب
 بداية) المقياس في قيمة أقل إلىهذه القيمة  أضيفتوبعد ذلك  (0.80=4/5) أي الخلية طول على
 كما الخاليا طول أصبو وهكذا الخلية، لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك)K صحيو واحد وهي ،المقياس
 :التالي الجدول في موضو هو

 

  

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة (5-7جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 جدا   قليلة 20% -36%من  1 - 1.80من 

 قليلة 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 

 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 

 كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 

 كبيرة جدا   84 %-100%  أكبر من 5 -  4.20أكبر من 

 

 الحسابية المتوسطات ترتيبعلى  الباحث داعتم االستجابة، مستوى  على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 موافقةال درجة ثالباح حدد وقد ،مجال كل في الفقرات ومستوى  الستبيانل مجاالتال مستوى  على
 .للدراسة المعتمد المحك حسب
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 :ستبانةتحليل فقرات ال  :5.3

 "المعلومات إدار تكنوستراتيجية أول: تحليل فقرات "

 "لدعم المالياول "تحليل فقرات البعد األ  -
درجة لمعرفة  t اختباروقيمة  المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيب  خداستُ 

 (.5-8النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة

 الدعم المالياألول:  البعدلفقرات  تحليل (5-8جدول )
الوسط  البيان م.

الحساب

 ي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

الترتي

 ب

درجة 

 الموافقة

 تكنولوجياالدعم المالي الالز  لحيازة الشركة  إدارةتوفر  .1
 المعلومات.  إدارة

 كبيرة 1 0.000 10.641 0.88 71.20 3.56

ت وحوافل( للعاملين في يتم صر  مبالغ مالية )مكافآ .2
تهم في ساهمالمعلومات حسب م إدارة تكنولوجيامجال 
 داء.األ

 متوسطة 4 0.687 0.404- 0.89 59.60 2.98

الشركة  المبالغ المالية الالزمة لتحقيق  إدارةتوفر  .3
 المعلومات. إدارة تكنولوجيا أهدا 

3.31 66.20 0.90 5.708 0.000 2 
 متوسطة

المعلومات  إدارة تكنولوجيايتم مشاركة العاملين بمجال  .4
 .بعملهم ةالمتعلقفي كافة القرارات المالية 

2.95 59.00 0.94 -0.830 0.407 5 
 متوسطة

يتم تخصيص جلء مهم من موازنة الشركة لالستثمار  .5
 المعلومات. إدارة تكنولوجيافي 

3.30 66.00 0.98 5.040 0.000 3 
 متوسطة

 متوسطة  0.000 73.336 13.93 64.39 3.22 جميع الفقرات 

 ( يمكن استخال  ما يلي:5-8من جدول )

 في" المعلومات إدارة تكنولوجيا لحيازة الالز  المالي الدعم  الشركة إدارة توفر( "1) الفقرة جاءت قد
( 3) العدد من أكبر وهو%( 71.2) النسبي الوزن  بلغ حيث البعد، هذا فقرات ترتيب في األولى المرتبة
 أن على يدل ما ؛(0.05) من أقل وهي( 0.000) تساوي  االحتمالية والقيمة ،%(60.0) من أكبر أي
لى حر  الشركة على إويعود ذلك  ،المبحوثين حسب ة بدرجة كبيرةموافق الفقرة هذه في كانت اآلراء
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للعاملين وتحسين مستوى الخدمة  امنتاجيةجهلة والمعدات التي من شلنها رفع الكفاءة توفير كل األ
والذي ُتعلى  امنتاجيةظاهر في وبالقدر المستطاع على الرغم من العجل ال ،المقدمة كلما أمكن ذلك

ومنع تلويده بالمعدات أسبابه إلى التضييق المتعمد على مصادر الطاقة الكهربائية الملودة للقطاع 
 أضعف كانت بينما ،التي تساعد في ايصال الخدمة للمستفيد على الوجه المفترض به أن تكون 

 القرارات كافة في المعلومات إدارة ولوجياتكن بمجال العاملين مشاركة يتم" وهي( 4) الفقرة الفقرات
 من أقل أي( 3) العدد من أقل وهي ،%(59.0) النسبي الوزن  بلغ حيث" بعملهم المتعلقة المالية
 في اآلراء أن على يدل ما؛ (0.05) من أكبر وهي( 0.407) بلغت للفقرة االحتمالية والقيمة% 60.0
في  جابة على هذه الفقرة كون العامليناحث تدني نسبة امويفسر الب ،موافقة بدرجة متوسطة الفقرة هذه

كافة القرارات المالية بسبب تفرد صانع ومتخذ القرار في  اتخاذشراكهم فعليا  في يتم إ هذا المجال ال
للموازنة العامة لتعبئتها من الشركة بهذا العمل وربما يكون خير مثال على ذلك هو طرة الشركة 

الصر  التنفيذ و جات السنوية لكل دائرة وهذا في شاهره شيء ممتاز ولكن الموشفين حسب االحتيا
اليكون بنفس النسب التي يتم تدوينها وذلك مرتبط بطبيعة الحال بحجم الجباية التي يتم تحصيلها 

 لبعدل النسبي الوزن  أن النتائج تبين أعاله جدولال خالل منو  ،خالل العا يرادات المالية ومستوى ام
%( 60.0) من أكبر أي( 3) العدد االفتراضية القيمة من أكبر وهو%( 64.39" )المالي الدعم" األول
 على المبحوثين استجابات أن يعني وهذا ،(0.05) من أقل وهي( 0.000) االحتمالية القيمة وكانت
مل ة التي تعالى الظرو  السياسية الصعب وقد تعود النتيجة ،موافقة بدرجة متوسطة كانت البعد هذا

والذي أخرج المؤسسات المهنية من  ،ثم االنقسا  السياسي ،اممكاناتبها الشركة من حصار إلى قلة 
فلثر ذلك على جودة القرار وجودة الخدمات وحجم  ،دورها الخدماتي وأقحمها في المناكفات السياسية

على المواطنين  حيث بلغ العجل المالي في تحصيل الفواتير المستحقة ؛التحصيل المالي )الجباية(
( وخاصة بعد األزمات المتوالية على القطاع من %50إلى )( 2017لعا  )والمؤسسات في قطاع غلة 
تدني  روهذا ما يفس العاملين في المجال الحكومي، لى أزمة رواتب الموشفينإتضخم مستوى البطالة 
  لى متوسطة.بعد الدعم المالي لتصل إدرجة الموافقة في 

وحسب الدراسات السابقة التي حصل  ،دراسات التي تطرقت لموضوع الدراسة ومتغيراتهلقلة ال ونظرا  
الدعم دور نت أن بي  والتي  (2017 ،سماعيلإدراسة )ن هذه النتيجة جاءت متفقة مع إعليها الباحث ف

ولم تتفق  ،(66.40%جاء بنسبة ) المعلوماتية لنظا  المناعة المنظمية بعادفي تحقيق األ المالي
دور الدعم المالي أن الوزن النسبي ل نتبي  حيث  (2012 ،دراسة )الحدراوي والعلي نتائج راسة معالد
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ع الفارق في جَ رْ ويُ  ،%( 50.90) كان ضعيفا   الجودة الشاملة للمنظمات التعليمية إدارة أبعادفي تحقيق 
 حيث إنالدراسة، ختال  في طبيعة عمل المؤسسات عينة إلى اال (%13.49)نسبة الموافقة والبالغة 

ما الدراسة الحالية فقد أجريت أ العراق( فيتعليمية )طبقت على مؤسسات  المشار إليها سابقا  دراسة ال
فهناك فروق شاسعة بين طبيعة العمل في المؤسسات  ،محافظات غلة –شركة توزيع الكهرباءعلى 
 ركة تقد  خدماتها لمليوني نسمةلشفا ،لى الفارق الجغرافي وفارق عدد المستفيدين من المؤسسةإضافة إ

 هم عمو  سكان قطاع غلة.

 البنية التحتية لنظم المعلوماتالبعد الثاني: تحليل فقرات  -

درجة لمعرفة  t اختباروقيمة  المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيب  خداستُ 
 (.5-8النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة

 البنية التحتية لنظم المعلومات :الثاني البعدلفقرات  لتحلي (5-9جدول )
الوسط  البيان م.

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

المعلومات  إدارة تكنولوجيا بتطويرالشركة  إدارة تقو  .1
 التكنلوجية.استجابة للتغييرات 

 كبيرة 2 0.000 10.641 0.88 71.20 3.56

 أهدا تلبي البرمجيات الحالية المتنوعة متطلبات تحقيق  .2
 الشركة.

 متوسطة 6 0.000 4.310 0.93 64.80 3.24

الحديثة في مجال  ساليبعلى األ الشركة إدارةتعول  .3
 .االتصاالت والشبكات

 كبيرة 4 0.000 8.214 0.98 69.60 3.48

الشركة بلداء معلومات في ال إدارة تكنولوجيا تسمو .4
 .بشكل جيد األعمال

 كبيرة 3 0.000 8.760 0.95 70.00 3.50

تسهل شبكات االتصال الحديثة التي تعتمدها الشركة في  .5
 .عملية التبادل االلكتروني داخل وخارج الشركة

 كبيرة 1 0.000 10.844 0.93 72.00 3.60

 متوسطة 5 0.000 4.075 1.08 65.20 3.26 .مرارقواعد البيانات في الشركة باستيتم تحديث  .6

 كبيرة  0.000 72.878 15.04 68.84 3.44 جميع الفقرات 

دل تسهل شبكات االتصال الحديثة التي تعتمدها الشركة في عملية التبا( "5فقرة )وقد جاءت ال
يث بلغ الوزن " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد، حااللكتروني داخل وخارج الشركة

%(، والقيمة االحتمالية تساوي 60.0( أي أكبر من )3%( وهو أكبر من العدد )72.0النسبي )
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ما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة كانت موافقة بدرجة ؛ (0.05هي أقل من )(، و 0.000)
هجية الالمركلية في لى انتهاج الشركة منالباحث ارتفاع نسبة الموافقة إويفسر  ،كبيرة حسب المبحوثين

حيث تم منو كامل صالحيات المدير العا  لجميع مدراء الفروع نظرا لتباعد  ؛امداريةالقرارات  اتخاذ
فكان للاما  على الشركة توفير وسائل اتصال تضمن سرعة تداول  ،مقرات الشركة عن بعضها
ت أضعف الفقرات ينما كانبلى منفذ القرار بسرعة عالية ووضوة تا . إالمعلومات وتمريرها لتصل 

% وهي أكبر من 65.2يتم تحديث قواعد البيانات في الشركة باستمرار" بوزن نسبي ( وهي "6الفقرة )
ما يدل على أن آراء ؛ (0.05( وهي أقل من )0.000بلغت )% والقيمة االحتمالية للفقرة 60.0

حسب رأي الباحث إلى حر  ويعود ذلك  ،الفقرة كانت موافقة بدرجة متوسطةالمبحوثين على هذه 
 ولكي يكون  ،القائمة وبيانات المشتركين عليها على حد سواءالشركة على تحديث بيانات الشبكات 
وانما على  ،الشركة إدارةيعود على  ن القصور في هذه الفقرة الالباحث منصفا وحياديا في طرحه فإ

الصحيحة الخاصة بهم وهذا اليتلتى  هناك نسبة منهم تمتنع عن توفير البيانات حيث إن ؛المشتركين
من و  ،ال إذا كان المشترك حريصا على تلويد بياناته لملود الخدمة كما هو الحال في البنوك مثال  إ

البنية التحتية لنظم المعلومات" للبعد الثاني "( تبين النتائج أن الوزن النسبي 5-9خالل جدول )
% وكانت القيمة االحتمالية 60.0( أي أكبر من 3%( وهي أكبر القيمة المفترضة العدد )68.84)
وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا البعد جاءت موافقة  ،(0.05( وهي أقل من )0.000)

للبعد الثاني " البنية بشكل عا  يمكن القول بلن  الوسط الحسابي  ،حسب رأي المبحوثين كبيرةبدرجة 
%(، وهذا يعني أن  هناك موافقة 68.84) ن  الوزن النسبيأي أ (3.44التحتية لنظم المعلومات" )

ويفسر الباحث ذلك كون أن الشركة كانت  ،العينة على فقرات هذا المجال أفرادبدرجة كبيرة من 
حريصة على تطوير وسائل االتصال والتواصل سواء كان ذلك بين الفرق العاملة في الميدان مع 

ودليل على ذلك توفير  ،ا  في سائر مقرات الشركةوالوحدات واالقسدارات أو بين ام ،العامة دارةام
داراتهم حتى أثناء إويسهل على العاملين تلقي تعليماتهم من  ،برنامج للبريد االلكتروني خا  بالشركة

حيث ساعد ذلك  ؛(GPSليات الشركة )آجهلة مراقبة لجميع أنه تم تركيب أكما  ،دهم في منازلهمو جو 
ومثل هذه  ،شارة المسجلةكات االليات حسب امالوقود المستهلكة والسيطرة على تحر  في تحديد كميات

هل عمل الشركة ويرجع السبب ميمان الشركة بضرورة سوتالبرامج توفر قاعدة بيانات تعتبر مهمة 
الشركة  حيث إنألجل توفير خدمات ذات جودة أعلى  المعلومات تكنولوجياتعليل دور البنية التحتية ل

أتاحت للجمهور معرفة الكثير من البيانات الخاصة بهم واالشتراك بتحديثها مثل مشاركة المواطنين  قد
 .خال قيمة قراءة العداد من خالل الموقع االلكتوني للشركةإدب
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والتي ( 2014 ،بو حما أكدراسة )له العديد من الدراسات وجاءت هذه النتائج متفقة مع ما توصلت 
لسطينية في تحقيق األمن المعلوماتي في جهاز الشرطة الف تحتية لنظم المعلوماتالبنية ال بينت أن  

 متفقة معو  ،جابات المبحوثينإ%( من 69.93بحيث حظيت على نسبة ) ،كانت مرتفعة بدرجة كبيرة
%( من المبحوثين بالموافقة بدرجة كبيرة 73.20( والتي أفاد فيها ما نسبته )2015 ،دراسة )اللعانين
 ي وازرة التربية والتعليم العاليف امداريةفي تعليل الحوكمة  البنية التحتية لنظم المعلومات على دور
( حيث خرجت بوزن نسبي للبنية التحتية لنظم المعلومات مجابات 2015 ،بو عاذرةأدراسة )و  ،بعلة

كومية وقيمته امشرا  التربوي على المدارس الح إدارةالمبحوثين حول دور تكنولوجيا المعلومات في 
(77.40. )% 

( حيث بلغت نسبة المبحوثين 2014 ،بو شقرةأدراسة )انتائج مع كل من  نتائج هذه الدراسة لم تتفقو 
في مديريات  البنية التحتية لنظم المعلومات%( على بعد 55.27موافقة بدرجة متوسطة بنسبة بلغت )
 ،سماعيلإدراسة ) نتائج و  ،بهااالرتقاء  المعلومات وسبل تكنولوجياالتعليم العالي بمحافظات غلة ل

في المصار  األهلية  المعلومات البنية التحتية لنظم( والتي كانت موافقة المبحوثين فيها لبعد 2017
 .%(59بدرجة متوسطة بوزن نسبي ) بالعراق

الية ابقة مقارنة مع الدراسة الحويعلو الباحث االختال  في نسب إجابة المبحوثين في الدراسات الس
ي مؤسسات الدراسات السابقة كانت ف حيث إن ؛السائدة لى اختال  بيئة العمل والثقافة التنظيميةإ

الدراسة تختص بعمل القطاع الخا  وتحديدا شركة  بينما كانت بيئة ،تعليمية ومؤسسات حكومية
  توزيع الكهرباء بمحافظات غلة.

 التخطيط الستراتيجيالبعد الثالث: تحليل فقرات  -
    

لمعرفة    t اختباروقيمة  المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيب  خداستُ 
 .(5-10النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة
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 التخطيط الستراتيجي :الثالث البعدلفقرات  تحليل (5-10جدول رقم )
الوسط  البيان م.

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 اريالمعي

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

خطة استراتيجية  الشركة  إدارة عتمد ت .1
 .واضحة

 متوسطة 4 0.534 0.623 1.06 60.80 3.04

2. 
الشركة برؤيتها الواضحة  إدارةتتميل 
 للمستقبل.

 متوسطة 6 0.047 1.992- 1.09 57.40 2.87

 إدارة تكنولوجيايتم التعبير عن  .3
المعلومات بشكل واضو في رسالة 

 .الشركة 
 متوسطة 5 0.864 0.172- 1.05 59.80 2.99

 أهدا الشركة بصياغة  إدارةتقو   .4
المعلومات بما يتالء   إدارة تكنولوجيا
  .للشركة االستراتيجية هدا مع األ

 متوسطة 2 0.067 1.840 0.98 62.20 3.11

الشركة  بتنفيذ  إدارة تقو   .5
في  ساهمتاتيجيات التي االستر 

 إدارة تكنولوجيااالستخدا  االمثل ل
 .المعلومات

 متوسطة 1 0.010 2.602 1.02 63.20 3.16

الشركة الخطة االستراتيجية  إدارةتقيم  .6
لنظم المعلومات بشكل دوري للتلكد 
من مدى استمرار صالحيتها في 

 . داءتحسين األ

 متوسطة 3 0.466 0.730 1.07 61.00 3.05

 متوسطة  0.000 52.709 18.22 60.71 3.04 جميع الفقرات 

 

" التخطيط االستراتيجيأن الوزن النسبي للبعد الثالث "تبين النتائج ( 5-10من خالل جدول )
% وكانت القيمة 60.0( أي أكبر من 3%( وهي أكبر من القيمة المفترضة العدد )60.71)

ا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا البعد كانت ( وهذ0.05( وهي أقل من )0.000االحتمالية )
ويعود ذلك من وجهة نظر الباحث ومن منطلق خبرته في العمل في الشركة  ،موافقة بدرجة متوسطة

تلال هذه الوحدة  وال ،ستحداث الشركة لوحدة التخطيط االستراتيجي خالل العامين المنصرمينالى إ
لها تتعامل مع البيانات التي  عقد اجتماعات ، وتالموشفين وقاعدة البيانات لدى الشركة منتحص 
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للمستويات المختلفة من الفروع وامدارات من أجل التعامل مع الوضع الحالي والنجاة في إنجاز خطة 
الشركة   إدارةتقو   ( "5جاءت الفقرة )وقد  ،  مع واقع العمل في بيئة قطاع غلة تحديدا  ءاستراتيجية تتال
" في المرتبة األولى المعلومات إدارة تكنولوجيامثل لفي االستخدا  األ ساهمتاتيجيات التي بتنفيذ االستر 

( أي أكبر 3( وهو أكبر من العدد )%63.20)بلغ الوزن النسبي  في ترتيب فقرات هذا البعد، حيث
 اآلراءن أما يدل على ؛ (0.05) من أقلوهي  (،0.000)والقيمة االحتمالية تساوي  %(،60.0من )

ن الشركة لى أإويعلو الباحث ذلك  كانت في هذه الفقرة موافقة بدرجة متوسطة حسب المبحوثين،
سواء كان ذلك على لوجية و ستخدامات التكنالمتاحة لها من أن تطور ام اممكاناتتحاول حسب 

ة األخيرة أدخلمستوى المؤسسة أ ي ت الشركة العدادات الذكية وه  على مستوى المشترك، ففي المد 
والتي ستكون مرتبطة بشكل مباشر بقاعدة البيانات التابعة  ،مسبقة الدفع تالجيل الثالث من عدادا

وقلصت من مستوى  ،يدي العاملةوبذلك تكون الشركة قد وفرت األ ،عددارتها عن بويتم إ ،شركةلل
لى إرار للوصول واستطاعت الحصول على تقارير دقيقة تساعد صانع ومتخذ الق ،الخطل البشري 

عداد الخطط ووضع السيناريوهات إ نها تساعد في كما أ ،القرارات اتخاذالجودة المنشودة في 
بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة   ،واالستراتيجيات التي تناسب الظرو  المتقلبة التي تمر بها الشركة

أقل من  % وهي57.40" بوزن نسبي الشركة برؤيتها الواضحة للمستقبل إدارةتتميل ( وهي "2)
آراء ن أما يدل على (؛ 0.05، وهي أقل من )(0.047% والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت )60.0

زمات كما ويفسر الباحث ذلك بلن العمل في بيئة أ ،هذه الفقرة موافقة بدرجة متوسطة المبحوثين على
اث المستقبل نظرا بلحد ؤبالتن ،إن لم يكن من المستحيل ،الصعبهو الحال بالنسبة للشركة يجعل من 

ومما  ،منيقتصادي واأللى عد  االستقرار االإوالذي أدى بدوره  ،اسي في المنطقةستقرار السيلعد  ام
ها تعرض أهم لشركة أدارت أزمات متعددة كان منن اإى على المتابع للشلن الفلسطيني فيخف ال

المفروض على المواد  لى الحصارإضافة إالقطاع لثالث حروب في مدة ال تليد عن عشر سنوات 
لى ذلك عد  استقرار الرواتب للموشفين وتصاعد إأضف  ،ية لتطوير وصيانة شبكات الكهرباءساساأل

 .2018على مستوياتها خالل عا  أ ى لإمعدالت البطالة لتصل 

بعد  حيث إن( 2015 ،طهبو طبيخ و أالحدراوي و دراسة )نتائج هذه الدراسة مع ختلفت نتائج وا
فيها بلغ وزنه النسبي  االزمات في جامعة الكوفة بالعراق إدارةودوره في فاعلية  تراتيجيالتخطيط االس

حيث ( 2017 ،دراسة )الغوطي نتائجالدراسة مع نتائج ولم تتفق  ،%( حسب رأي المبحوثين69.10)
لدى العاملين في  امنتاجيةرفع الكفاءة ودوره في  الوزن النسبي لبعد التخطيط االستراتيجي إن
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 كان بدرجة كبيرة وبلغ من وجهة نظر المبحوثين مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غلة
كشفت أن نسبة  ( والتي2017 ،دراسة )الحليمي نتائج الدراسة معنتائج وكذلك لم تتفق  ،%(76.80)

 حيث بلغ الوزن كانت كبيرة  في المدارس الثانوية بمحافظات غلة لتخطيط امستراتيجيعملية ا ممارسة
وزان النسبية لكل من دراسة ويعلو الباحث الفرق بين األ ،%( 78.40النسبي مجابات المبحوثين )

%( 28.40) ،%(26.80والدراسة الحالية والبالغ ) (2017 ،دراسة )الحليميو ( 2017 ،)الغوطي
ر على لى كون المؤسسة التعليمية والتعليم العالي بشكل خا  يتمتع بنوع من االستقراإ على التوالي

 .محافظات غلة -العكس من شركة توزيع الكهرباء
( والتي جاءت بعنوان )دور نظم 2015 ،دراسة )اللعانين نتائج مع نتائج هذه الدراسةواتفقت 
حيث بلغت نسبة  (التربية والتعليم العالي بغلة في وازرة امداريةفي تعليل الحوكمة  امداريةالمعلومات 

  موافقة بدرجة متوسطة. تعد   وهي %(67.39موافقة المبحوثين )
  المعرفة صناعالبعد الرابع: تحليل فقرات 

درجة لمعرفة  t اختباروقيمة  المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيب  خداستُ 
 (.5-11النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة

 عرفةصناع المالرابع:  البعدلفقرات  تحليل (5-11جدول رقم )
الوسط  البيان م.

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

يتميل العاملين بالشركة بالمهارات الفنية لشغيل  .1
 .والتعامل مع تقنيات المعلومات الحديثة

3.63 72.60 0.83 12.725 0.000 1 
 كبيرة

تدريبية لتنمية قدرات  برامج الشركة  إدارةتستخد   .2
 .المعلومات نظمعلى مواكبة تطورات  العاملين

3.25 65.00 0.90 4.542 0.000 6 
 متوسطة

 نظميمتلك العاملون مهارات متنوعة في مجال  .3
 .ريالمعلومات تمكنهم من التكيف مع متطلبات التغي

3.39 67.80 0.90 7.301 0.000 5 
 متوسطة

عداد إ  ى الخبرات الداخلية في مجالعل دارةتعتمد ام .4
 .البرمجيات

3.44 68.80 0.98 7.404 0.000 4 
 كبيرة

المعلومات بسرعة  نظميستجيب العاملون في  .5
 .المعلومات الحديثة تقنياتالستخدا  

3.51 70.20 0.93 9.138 0.000 2 
 كبيرة

المعلومات القدرة على حل  نظم يمتلك العاملون في .6
 .معلوماتالنظم كل امش

3.48 69.60 0.98 8.093 0.000 3 
 كبيرة

 كبيرة  0.000 81.557 13.46 68.98 3.45 جميع الفقرات 
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%( 68.98" )المعرفة صناعأن الوزن النسبي للبعد الرابع "تبين النتائج ( 5-11من خالل جدول )
( وهي 0.000الية )% وكانت القيمة االحتم60.0( أي أكبر من 3وهي أكبر القيمة المفترضة العدد )

ويرى  ،ة بدرجة كبيرةموافق( وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا البعد كانت 0.05أقل من )
المعرفة هم طاقات  المعلومات وصناع تكنولوجياالباحث أن الكفاءات التي تعمل في الشركة في مجال 

لى إوهم بحاجة مستمرة  مكاناتنلوجي المحيط بنا بلقل امشابة استطاعت التكيف مع التطور التك
لى إلوجي للرقي بلدائهم و دورات تدريبية يتم من خاللها وضعهم في صورة مستجدات التطور التكن

يتميل العاملين بالشركة بالمهارات الفنية لشغيل والتعامل مع ( "1جاءت الفقرة )وقد  المستوى المنشود.
بلغ الوزن النسبي  ترتيب فقرات هذا البعد، حيث في المرتبة األولى في تقنيات المعلومات الحديثة"

(، 0.000اوي )والقيمة االحتمالية تس %(،60.0( أي أكبر من )3( وهو أكبر من العدد )72.6%)
حسب إجابات  موافقة بدرجة كبيرةما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة ؛ (0.05وهي أقل من )
لشركة على تنمية قدرات هذه الفئة من العاملين في مجال لى حر  اإويعلو  الباحث ذلك  المبحوثين،

صناع المعرفة من خالل دورات فنية متقدمة وليس أدل على ذلك من اتفاقات التعاون المشترك الذي 
الشركة مؤخرا مع ديوان الموشفين العا  والتي من خاللها يتم استفادة موشفي الشركة  إدارةابرمته 
مع مؤسسة جايكا  أبرمتوكذلك االتفاقية التي  ،في الديوان تعَقديبية التي نواع الدورات التدر أ جميعب

 ،ردن واليابانأخرى مثل األوالتي من خاللها يتم تدريب الكوادر الفنية والهندسية في دول  ،اليابانية
ملين برامج تدريبية لتنمية قدرات العاكة الشر  إدارةتستخد  ( وهي "2ت أضعف الفقرات الفقرة )بينما كان

% والقيمة االحتمالية 60.0% وهي أكبر من 65.0" بوزن نسبي على مواكبة تطورات نظم المعلومات
 ما يدل على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت؛ (0.05( وهي أقل من )0.000بلغت )للفقرة 

ن الشركة توفر ( بل1لى ماتقد  في تفسير الفقرة )ويعلو الباحث ذلك عطفا  ع ،موافقة بدرجة متوسطة
لى ضعف الموارد ، ويعود ذلك إالدورات التدريبية من خالل منو وليس من خالل ميلانيات خاصة بها

 . المالية المتاحة

حيــث كــان الــوزن النســبي  ،( 2015 ،طــهبــو طبــيخ و أدراســة )الحــدراوي و وجــاءت هــذه النتــائج متفقــة مــع 
 نتــائج وكـذلك اتفقــت مــع ،ب آراء المبحــوثينحســ ،بدرجــة موافقـة كبيــرة %(71.80) لبعـد صــناع المعرفــة

 هليـة بـالعراقفـي المصـار  األ نفسـه لبعـدراء المبحـوثين فيهـا لآ( حيـث شـكلت 2017 ،سماعيلإدراسة )
                   دراســــــــــــةنتــــــــــــائج الدراســــــــــــة الحاليــــــــــــة مــــــــــــع نتــــــــــــائج هــــــــــــذه ولــــــــــــم تتفــــــــــــق  ،%(82.30مــــــــــــا نســــــــــــبته )
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د صـناع المعرفـة فـي المنظمـات التعليميـة كانـت نسـبته أن بعـ أشهـرتالتـي  ( 2012 ،)الحدراوي والعلـي
ــــــوزن النســــــبي آلراء المبحــــــوثين ) ضــــــعيفة ــــــث بلــــــغ ال مــــــر بالنســــــبة لدراســــــة وكــــــذلك األ ،%(43.50حي
بلـغ الـوزن النسـبي  كشفت أن بعد صناع المعرفة للمؤسسة التعليمية كان ضعيفا  إذ التيو ( 2016،)بهاز

بـين الدراسـة الحاليـة والدراسـتين آنفـة الـذكر الباحـث هـذا الفـرق  و%( ويعل 48.00فيها آلراء المبحوثين )
 انكــون الدراســتين تعالجـــل ؛لــى الفــارق فــي مســتوى التعلــيم بشــكل عــا إ%( 20)ـوالــذي تجــاوز حــاجل الــ

لــى الفــرق بــين بيئــة العمــل وطبيعتــه ليميــة فــي العــراق والجلائــر وكــذلك إمشــكلة قائمــة فــي المؤسســات التع
 الدراسة الحالية.بين تلك الدراسات و 

 المعلومات( إدار المتغير المستقل )تكنوستراتيجية  أبعادتحليل محاور و  -
ــــــوزن النســــــبي والوســــــيط  خدســــــتُ ا - ــــــل محــــــاور و واالنحــــــرا  المعيــــــاري  ال ــــــر المســــــتقل  أبعــــــادلتحلي المتغي

 (.5-12في جدول )كما النتائج موضحة وكانت  .المعلومات( إدارة)تكنوستراتيجية 

 المعلومات( إدار المتغير المستقل )تكنوستراتيجية  أبعاديوضح تحليل محاور و  (5-12جدول رقم )
 

الوزن  المجالت م
 النسبي

النحراف  الوسيط
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 12.86 66.96 65.79 المعلومات إدار تكنوستراتيجية  .1

 الدعم المالي 1.1
 متوسطة 13.93 64.00 64.39

 كبيرة 15.04 70.00 68.84 ية لنظم المعلوماتالبنية التحت 1.2

 متوسطة 18.22 60.00 60.71 التخطيط االستراتيجي 1.3

 كبيرة 13.46 70.00 68.98 صناع المعرفة 1.4

بدرجــة % 65.79المعلومــات بلــغ  إدارة( يوضــو أن الــوزن النســبي لمحــور تكنوســتراتيجية 5-12جــدول )
%، ويفســـر 68.98عرفـــة فـــي المرتبـــة األولـــى بـــوزن نســـبي الم صـــناعبعـــد حيـــث جـــاء  ،موافقـــة متوســـطة

تبــادل المعــار  ب وذلــكعمــال المعرفــة وتطــوير صــناعتها يــة أ لهمذلــك مــن خــالل وعــي الشــركة ب الباحــث
الشـــركة علـــى عقـــد ورش عمـــل وصـــياغة اتفاقيـــات لتبـــادل  إدارةوخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك حـــر   ،العلميـــة

مــع  ســالمية واتفاقيــة التــدريبجامعــات كمــا فــي الجامعــة امك مــع الالمعــار  والخبــرات واالتعــاون المشــتر 
بـوزن نسـبي  البنية التحتية لـنظم المعلومـاتهذا البعد في المرتبة الثانية بعد  ويلي ،ديوان الموشفين العا 



 

123 

 

صــــبو مــــن تطــــوير البنيــــة التحتيــــة للمعلومــــات حيــــث أن إلــــى أهــــذه النســــبة  %، ويعــــلو الباحــــث68.84
داء وهـذا يعـلز مـن جـودة القـرارات ية تقـديم الخدمـة والمحافظـة علـى جـودة األالضرورات لضمان استمرار 

وفــي  ،ســتخدا  البــدائل المتاحــةوســرعة ا القــرار اتخــاذيم المعلومــات التــي تســهم فــي ســرعة المتخــذة بتقــد
مجابـــات ويفســر الباحــث تــلخر نســبة ا  ،%64.39بــوزن نســبي  الــدعم المــالي يــلتي بعــد المرتبــة الثالثــة

مقــدار  ارتفـاعو  ن الشــركة تمـر بظـرو  ماديـة قـاهرة بســبب تـلخر التحصـيل للفـواتيرلدعم المـالي بـلبعـد الـ
وقلة المشاريع التـي تقـدمها الـدول المانحـة  ،على المشتركين والمؤسسات على حد سواء المستحقة الديون 

ربائيـة المــلودة لكهر المطبـق الــذي شـمل كميـة الطاقــة ايع البنـاء والبنـى التحتيــة والحصـاعلـى غـرار مشــار 
علــى الشــبكات مــن دخــول  األعمــالفــي تطــوير  ســاهمتلــى منــع الكثيــر مــن المــواد التــي للقطــاع إضــافة إ

وحســــب رأي  ،%60.71فكــــان التخطــــيط امســــتراتيجي بــــوزن نســــبي  ةأمــــا فــــي المرتبــــة األخيــــر  ،القطــــاع
لـى تسـويق إيميـة بحاجـة ثقافـة تنظ إلـى أنـه يعـد  ن تلخر نسـبة بعـد التخطـيط االسـتراتيجي يعـود الباحث فإ

يضـا ألـى وقـت ويحتـاج إوهذا بـدوره يحتـاج  ،ال يتجلأ من ثقافة الفرد العامل اداخل المؤسسة لتصبو جلء  
 .  ية التخطيط في مستقبل الشركةهموفهم عميق أللى استقرار اقتصادي وسياسي إ

 :القرار اتخاذجود  : الثاني: تحليل فقرات المحور ثانياا 
  

درجة لمعرفة  t اختباروقيمة  ط الحسابي واالنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيبالمتوس  خداستُ 
 (.5-13النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة

 القرار اتخاذالمحور الثاني: جود  لفقرات  تحليل (5-13جدول رقم )
الوسط  البيان م.

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 اليةاالحتم

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

الشركة  تلثير القرارات التي تتخذها في  إدارةتقيم   .1
 جميع االتجاهات.

 متوسطة 9 1.000 0.000 1.00 60.00 3.00

 متوسطة 16 0.000 3.663- 0.97 55.80 2.79 القرار في الشركة على الوضوة. اتخاذيعتمد منهج  .2

جارب التي تمتلكها عند تستفيد الشركة من الخبرات والت .3
 .ت حاسمة وصعبةاقرار  اتخاذ

 متوسطة 12 0.719 0.361- 1.00 59.60 2.98

الشركة  بميول  إدارةتتلثر القرارات المتخذة في   .4
 واتجاهات أصحاب القرار.

 كبيرة 1 0.000 14.632 1.00 77.60 3.88

الشركة  احتماالت النجاة في القرار  إدارةتحدد   .5
 المتخذ.

 متوسطة 10 0.948 0.065 0.92 60.00 3.00
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الشركة على توليد البدائل وتختار األفضل  إدارةتعمل  .6
 .القرارات اتخاذ

 متوسطة 6 0.318 1.000 0.90 61.00 3.05

 متوسطة 8 0.476 0.714 1.01 60.80 3.04 القرارات االبتكارية .  اتخاذعلى الشركة  إدارةتشجع  .7

ركة  حاالت المخاطر وعد  التلكد الش إدارةتلخذ   .8
 القرارات. اتخاذبعين االعتبار عند 

 متوسطة 7 0.318 1.000 0.90 61.00 3.05

القرارات  اتخاذالشركة  تدريبا للعاملين على  إدارةتقد    .9
 .العلمية

 متوسطة 14 0.162 1.402- 1.03 58.20 2.91

ندما يتوفر القرارات ع اتخاذالشركة  تقييم  إدارةتعيد   .10
 معلومات جديدة.

 متوسطة 4 0.005 2.806 0.94 63.20 3.16

 اتخاذالكمية عند  ساليبالشركة  األ إدارةتستخد    .11
 .تالقرارا

 متوسطة 18 0.000 5.918- 1.03 52.80 2.64

يجابية بسبب سرعة الشركة  بنتائجها ام إدارةتمتاز   .12
 القرار. اتخاذ

 متوسطة 15 0.001 3.209- 0.96 56.40 2.82

 متوسطة 3 0.000 3.882 0.96 64.40 3.22 القرار. اتخاذانعكست ثقافة الشركة على قوة عملية  .13

القرار في الشركة بالسياسة العامة  اتخاذتتلثر عملية  .14
 لها.

 كبيرة 2 0.000 9.105 0.98 70.80 3.54

 قراراتها من تكرار اتخاذالشركة عند  إدارةتتجنب   .15
 المرتكبة في الماضي. األخطاءنفس 

 متوسطة 11 0.866 0.169- 1.07 59.80 2.99

القرارات بالشركة بشكل موضوعي دون تحيل  اتخاذيتم  .16
 .المصلحة ألصحابأو تلثير 

 متوسطة 5 0.013 2.490 0.89 62.60 3.13

الشركة  القرارات التي تتخذها بين  إدارةتنشر   .17
 العاملين بشكل فعال.

 متوسطة 13 0.323 0.991- 1.09 58.80 2.94

الشركة  معلومات واضحة وغير مبهمة  إدارةتقد    .18
 القرار. اتخاذلعملية 

 متوسطة 17 0.000 3.691- 1.14 55.00 2.75

 متوسطة  0.000 73.267 13.17 60.99 3.05 جميع الفقرات 

 

" القرار اتخاذجودة "محور الثاني: الأن الوزن النسبي تبين النتائج ( 5-13من خالل جدول )
% وكانت القيمة 60.0( أي أكبر من 3%( وهي أكبر من القيمة المفترضة العدد )60.99)
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وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا البعد كانت  ؛(0.05( وهي أقل من )0.000االحتمالية )
ن وجهة القرار م اتخاذضو في جودة القصور الوابويفسر الباحث هذه النسبة  ،موافقة بدرجة متوسطة

القرارات  اتخاذعلى لى تقصير الشركة في تقديم التدريب للعاملين فيها نظر المبحوثين، ويعود ذلك إ
كما أن  ،%(58.20( والتي كانت بوزن نسبي )9العلمية كما جاء في إجابات المبحوثين على الفقرة )

 ،العوائق لتحقيق الجودة في القرارات المتخذة أهم القرار يشكل أحد اتخاذالسرعة وعد  التلني في 
جابية ميالشركة  بنتائجها ا إدارةتمتاز  "( 12جابات المبحوثين على الفقرة )إويظهر ذلك جليا في 

المرتكبة في  األخطاءكما أن تكرار  ،%(56.40حيث كان الوزن النسبي ) "القرار اتخاذبسبب سرعة 
جاءت الفقرة وقد  ،القرار اتخاذثل أحد معيقات تحيق الجودة في الماضي وعد  استخال  العبر يم

في المرتبة األولى في  "كة  بميول واتجاهات أصحاب القرارالشر  إدارةتتلثر القرارات المتخذة في  ( "4)
( أي أكبر من 3( وهو أكبر من العدد )%77.6)بلغ الوزن النسبي  ترتيب فقرات هذا البعد، حيث

اآلراء كانت ن أما يدل على ؛ (0.05) من أقلوهي  (،0.000)االحتمالية تساوي  والقيمة %(،60.0)
ويفسر الباحث اتفاق هذه النسبة الكبيرة من  حسب آراء المبحوثين، موافقة بدرجة كبيرةفي هذه الفقرة 

فترات واتجاهاتهم الى أن القرارات المتخذة خالل الالمبحوثين على تلثر متخذي القرار بالشركة بميولهم 
لى االنقسا  السياسي والوشيفي الذي تعاني منه معظم ويعود ذلك إالسابقة كانت تعاني من التذبذب 

فعلى سبيل المثال تتبع الشركة في نظامها الداخلي لقانون الخدمة المدنية  ،المؤسسات الفلسطينية
 ،بيق بع  البنود فيهولكنها في بع  المراحل تؤجل تط ،تعديالته التي تقر من مجلس الوزراء جميعب

بينما كانت أضعف الفقرات   ،%(60%( بدل )90عتماد عالوة المهنة للمهندسين بواقع )ا وكان آخرها 
% 52.8" بوزن نسبي تالقرارا اتخاذالكمية عند  ساليبالشركة  األ إدارةتستخد   ( وهي "11الفقرة )

ما يدل على (؛ 0.05وهي أقل من )( 0.000بلغت ) % والقيمة االحتمالية للفقرة60.0وهي أقل من 
 . موافق بدرجة متوسطةآراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت ن أ

يهما ت( على الرغم من اختال  الوزن النسبي لكل11( والفقرة )4ويعلو الباحث هذا التوافق بين الفقرة )
نقسا  السياسي الذي لى االحيث يعود ذلك إ ،نفسهالى النتيجة إإال أنه في المحصلة النهائية يفضي 

تكرس في المؤسسات الخدماتية في قطاع غلة والذي بدوره أثر تلثيرا سلبيا  في جودة القرارات المتخذة 
لى تحيلهم وتلثيرهم على موضوعية القرارت المتخذة في لميول واتجاهات أصحاب القرار وأدى إ تبعا  

الكمية كما هو مطلوب لتحسين  ساليبلأل وحال دون استخدا  الشركة ،مراحل متعددة من تاريخ الشركة
 حسب رأي المبحوثين.القرار وذلك  اتخاذجودة 
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التــي ( 2017 ،)عبــد العــالدراســة  نتــائج مــع كــل مــن القــرار اتخــاذنتــائج الدراســة لفقــرات جــودة  واتفقــت
كانـــت  العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة بالمحافظـــات الجنوبيـــة بـــوزارتي  امداريـــة جـــودة القـــرارات أن أشهـــرت

والتــي بينــت أن  (2016 ،)حمــاد دراســةنتــائج و  ،%(63.58) الــوزن النســبيبمســتوى متوســط حيــث بلــغ 
حيــث بلــغ الــوزن النســبي  ؛ة كانــت متوســطةجهــاز الشــرطة الفلســطينيي فــ امداريــةالقــرارات  اتخــاذجــودة 
يهــا حـــول حيــث كانـــت موافقــة المبحــوثين ف (2015)الواديــة، كمــا واتفقــت مــع نتـــائج دراســة  ،(61.84)

ــــةجـــــودة القـــــرارات  ــــيم بقطــــاع غــــلةفــــي و  امداري ــــة والتعل    .%(63.09متوســــطة بــــوزن نســــبي ) زارة التربي
 دارةقـرارات امأن جـودة  أشهـرتالتـي  (2017 ،)أبو زايـد نتائج دراسة مع الدراسة الحاليةنتائج واختلفت 

بحــوثين إذ بلــغ الــوزن النســبي لهــا العليــا فــي وزارة الصــحة الفلســطينية كانــت بدرجــة كبيــرة حســب آراء الم
( حيـث 2014 ،)الشـمري  دراسـةمـع كـل مـن نسـبيا  على درجات متفاوتة كما أنها اختلفت  ،%(69.92)

ـــات  حــول مســتوى  %(83.40كانــت آراء العينــة موافقــة بدرجــة كبيــرة وبــوزن نســبي ) القــرارت  اتخــاذعمليـ
 امداريـةوالتـي جـاء فيهـا بعـد ترشـيد القـرارت ( 2016،دراسـة )حـاز  ومهنـاوي و  ،بشركة أرامكو السـعودية

جـودة  بينـت أنالتـي  (2016 ،)كراز دراسةو  ،%(78.50في المؤسسة االقتصادي بوزن نسبي مقداره )
فبلــغ الــوزن النســبي للمتغيــر التــابع فــي هــذه  كانــت عاليــة جــدا   القــرارات اتخــاذالمعلومــات المســتخدمة فــي 

 (.82.31الدراسة )
 بين الدراسة الحالية والدراسات امداريةالقرارات  اتخاذالفرق الجلي في جودة ويعلو الباحث هذا 

كما  ،شركة أرامكو السعوديةستقرار االقتصادي كما في %( إلى اال22) بالمذكورة والذي بلغ ما يقار 
ترشيد القرارات في في الدراسة التي تعالج %( 5) بلى ما يقار حيث يتقلص إ يقل هذا الفرق نسبيا  

وتعود الفجوة لتتسع حينما تعاملت الدراسة مع  ،مؤسسة االقتصادية في مصنع لإلسمنت في الجلائرال
المؤسسة التعليمية بقطاع غلة وذلك يعود حسب رأي الباحث الى عمل المؤسسة حسب قوانين وأنظمة 

جية ن االنقسامات وازدواعد  معاناتها مقرارات تنظيمية أو مصالو شخصية و تتلثر ب محددة وال
ن البيئة في الدراسات السابقة عربية كانت أ  أجنبية تمتاز باالستقرار وبشكل إجمالي فإ ،المرجعية

 األكثر تقلبا  وتغييرا  واضطرابا . ة بالبيئة الفلسطينية التي تعد  والثبات مقارن
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 الدراسة: فرضيات اختبار:  5.4

( بين α ≤ 0.05عند مستوى دللة ) ئيةإحصاتوجد عالقة ذات دللة  ة األولى:الفرضية الرئيس
 .القرار اتخاذالمعلومات وجود   إدار تكنوستراتيجية 

 
 القرار اتخاذالمعلومات وجود   إدار تكنوستراتيجية العالقة بين  (5-14جدول رقم )

 الدللة الدللة قيمة ر المجالت

 دالة 0.001 0.555 الدعم المالي

 دالة 0.001 0.655 البنية التحتية لنظم المعلومات

 دالة 0.001 0.768 التخطيط االستراتيجي

 دالة 0.001 0.564 صناع المعرفة

 دالة 0.001 0.769 المعلومات إدار تكنوستراتيجية 

بين ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة ( يوضو أنه 5-14جدول )
 0.769حيث كانت قيمة معامل االرتباط )ر( =  القرار اذاتخالمعلومات وجودة  إدارةتكنوستراتيجية 

 طردية وهذا يدل على وجود عالقة قوية ،0.05وهي أقل من  0.001والداللة امحصائية هي 
البنية التحتية  ،المعلومات )الدعم المالي إدارةتكنوستراتيجية  أبعادبين  ذات داللة إحصائية )موجبة(

القرار بشركة توزيع  اتخاذصناع المعرفة( وتحسين جودة  ،راتيجيالتخطيط االست ،لنظم المعلومات
في المؤسسة  األعمال إدارةى أنه كلما توفرت تكنوستراتيجية وهذا يدل عل ،الكهرباء بمحافظات غلة

القرارات في  اتخاذن ذلك يعلز من تحسين جودة اسة الحالية فإربعة حسب حالة الدر ها األلبعادب
ع كفاءة جل رفالتي تم دراستها من أ بعادبتعليل األى أصحاب النفوذ في الشركة وهذا يحتم عل ،شركةال

ل هذه العالقة لكل بعد من ولتفصي ،محافظات غلة –في شركة توزيع الكهرباء وجودة القرارات المتخذة 
 نه:إف بعادهذه األ

كون ل ؛رارالق اتخاذوجودة  الدعم الماليبين  إحصائيةعالقة ذات داللة  يفسر الباحث وجود .1
لى لقرار بها في الشركة بحاجة ماسة إالمعلومات والمعار  التي يتم تلويد صانع ومتخذ ا

 .الخوالتنظيم والمعالجة .... هلة التي تقو  بالتخلين والتحليلجمصاريف مالية لتوفير البرامج واأل
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 اتخاذوجودة مات البنية التحتية لنظم المعلو بين  إحصائيةعالقة ذات داللة  يفسر الباحث وجود  .2
وهي تلتي مباشرة بعد  ،0.05أقل من  حصائيةوالداللة ام 0.655حيث كانت قيمة )ر( =  القرار

القرار يتلثر بشكل  اتخاذتحسين جودة  حيث إن ؛الدعم المالي وهذا يفسر ارتباط هذين البعدين
القرارات وايجاذ  اذاتخلتسهيل عملية مباشر بمدى تطور البنية التحتية للمعلومات ومدى تطورها 

 البدائل وتقليل نسبة المخاطرة والتقليل من التكلفة.

 ؛القرار اتخاذوجودة  بين التخطيط امستراتيجي إحصائيةعالقة ذات داللة  يفسر الباحث وجود .3
حداث المستقبلية واالستعداد لها ساعد متخذ القرار على التنبؤ باألالتخطيط االستراتيجي ي حيث إن
 .يلة تحاكي الواقع الحاليع خطط بدووض

 حيث إن ؛القرار اتخاذوجودة  المعرفة صناعبين  إحصائيةعالقة ذات داللة  يفسر الباحث وجود .4
خصوصا  للمؤسسات النجاة  ئج السابقة تعد  ركيلة من ركائلالمعرفة كما مر في النتا صناع

تمر وقد يؤدي التلخر في والمعار  العلمية والتي هي في تقد  مس تكنولوجياالعاملة في مجال ال
... قد يؤدي مرات العلمية والبعثات المتبادلةمواكبة هذه المعار  من خالل الدورات التدريبية والمؤت

 بقراراتها وعد  تحسين الجودة لتلك القرارات. دارةداء امإلى تراجع أ

 ،سماعيلإ) ة مع دراسةالمعلومات في هذه الدراس إدارةتكنوستراتيجية  أبعاد واتفقت النتائج فيما يخص
 بعادلأل المعلومات إدارةتكنوستراتيجية متغير بين  موجبة ن هناك عالقةألى إ( التي تشير 2017

بين  موجبة  ( التي أفادت بوجود عالقة2017 ،ودراسة )الغوطي  ،المعلوماتية لنظا  المناعة المنظمية
سات التعليم العالي بمحافظات املين في مؤسلدى الع امنتاجيةرفع الكفاءة و دور التخطيط االستراتيجي 

لمستقل المتغير ا موجبة بينبوجود عالقة  أكدتحيث  ؛(2015 ،نيآخر و  الحدراوي ودراسة ) ،غلة
 .المعاصرة امداريةاالزمات في شل التوجهات  إدارةودورها في فاعلية تكنوستراتيجية المعلومات 

ومن منطلق  ،المعلومات حسب علم الباحث إدارةاتيجية لقلة الدراسات التي أجريت على تكنوستر  ونظرا  
ن إف ،المتغير المستقل حيث ما وردت في دراسات محلية أو عربية أو أجنبية أبعادحرصه على إحاطة 

 دراسةو  ،(2014 ،دراسة )ابو حما و  ،(2015 ،دراسة )اللعانينهذه الدراسة اتفقت مع كل من 
ذات داللة ووجود عالقة   امداريةية التحتية لنظم المعلومات من حيث بعد البن (2013جارسيا وكانو )

زرة التربية في وا امداريةتعليل الحوكمة تعلى لكل من  0.05عند مستوى داللة أقل من  إحصائية
تطوير امشرا  و  ،تحقيق األمن المعلوماتي في جهاز الشرطة الفلسطينيةو  ،لةغوالتعليم العالي ب

 ،كما اتفقت مع دراسة )الحليمي ،بعة في الدراسات المذكورة أعالهغيرات التاوذلك حسب المت ،التربوي 
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بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  إحصائيةلى وجود عالقة ذات داللة إ( والتي تشير 2017
 .تنمية المهارات القيادية لدى معلميهمافظات غلة للتخطيط امستراتيجي و بمح

عند مستوى دللة   إحصائيةالمعلومات ذو دللة  إدار تكنوستراتيجية ل ريوجد دو   :الثانية الفرضية
(α ≤ 0.05  في جود )محافظات غز . -القرار بشركة توزيع الكهرباء اتخاذ 

المتغير  أثرلقياس  Stepwiseهذه الفرضية تم استخدا  تحليل االنحدار الخطي التدريجي  ختبارال
 القرار(، وقد تبين التالي: اتخاذومات( على المتغير التابع )جودة المعل إدارةالمستقل )تكنوستراتيجية 

( أن مستوى جودة Stepwiseيبين نموذج االنحدار النهائي باستخدا  طريقة االنحدار التدريجي )
        نــل مـفقط بك إحصائيةالقرار وهو يمثل المتغير التابع يتلثر بصورة جوهرية وذات داللة  اتخاذ
البنية التحتية لنظم وقد تم استبعاد المتغيرات ) ،المعرفة والدعم المالي( ستراتيجي، صناعالتخطيط اال)

  المعلومات(. إدارةالمعلومات( لعد  وجود تلثير على المتغير المستقل )تكنوستراتيجية 
 

 (القرار اتخاذجود  )المتغير التابع:  Stepwiseيوضح تحليل النحدار التدريجي )) (5-15جدول )

 المتغيرات المستقلة
معامالت 

 االنحدار
 الخطأ المعيار

معامالت 

االنحدار 

 المعيارية

Beta 

 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

sig. 

مستوى 

الداللة عند 

(0.05) 

 دال 0.000 5.509  2.793 15.389 الثابت

 دال 0.000 12.455 0.606 0.035 0.438 التخطيط االستراتيجي

 دال 0.000 4.134 0.187 0.044 0.183 المعرفة صناع

 دال 0280. 2.208 1050. 0450. 0990. الدعم المالي

 ANOVAحتليل التباين 
 0.000 القيمة االحتماليةF 154.076 اختبارقيمة 

Rالمعدل  معامل التفسيرقيمة 
 0.000 القيمة االحتمالية لمعامل التفسير 0.625 2

 

 
 معادلة التأثير: 

المعرفة( +  )صناع 0.183خطيط االستراتيجي( + )الت 0.438+  15.389القرار=  اتخاذجودة 
 )الدعم المالي( 0.099
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 0.438ستراتيجي بمقدار الدعم المالي وكلما زاد التخطيط االحال تثبيت كل من صناع المعرفة و في    -
 القرار بمقدار وحدة واحدة. اتخاذلى زيادة في جودة أدى ذلك إ

 

أدى  0.099بمقدار  الدعم الماليوكلما زاد  ،المعرفة راتيجي وصناعالتخطيط االستفي حال تثبيت  -
 بمقدار وحدة واحدة. القرار اتخاذذلك الى زيادة في جودة 

أدى  0.183بمقدار المعرفة  صناعوكلما زاد  ،التخطيط االستراتيجي والدعم الماليفي حال تثبيت  -
 .بمقدار وحدة واحدة القرار اتخاذلى زيادة في جودة إذلك 

يع وتفسر هذه النتيجة وجود ضعف في تنمية وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات في شركة توز 
الكهرباء في محافظات غلة  بسبب الحصار المفروض على قطاعالكهرباء حسب آراء المبحوثين 

 دى بدوره الى تراجع في مواكبة التطور التكنلوجي السريع في دول العالم ودول الجوار.والذي أ

حيث  ( 2012 ،دراسة )طالب وشهيدلى الدراسات اآلنفة الذكر مع وقد اتفقت  هذه النتيجة إضافة إ
في تحقيق الميلة التكنلوجية المعلومات  إدارةلتكنوستراتيجية  إحصائيةداللة  يلى وجود أثر ذإأشارت 

 إحصائيةلة دال اذ اأثر  بلن هناك  ( 2012 ،دراسة )الحدراوي والعليو  ،التنافسية المستدامة
عند مستوى  الجودة الشاملة للمنظمات التعليمية إدارة أبعادالمعلومات في تحقيق  إدارةلتكنوستراتيجية 
سة مع بع  الدراسات منها ولم تتفق نتائج بعد البنية التحتية في هذه الدرا ،0.05داللة أقل من 

ا  التربوي امشر  إدارةعلومات في لى تلثير تكنولوجيا المإشارت أ( والتي 2015 ،بو عاذرةأدراسة )
 يلى وجود أثر ذإخرى شارت هي األأ ( حيث2016،وكذلك دراسة )بهاز ،على المدارس الحكومية

المعلومات في تحديد االستراتيجية  تكنولوجيال 0.05عند مستوى داللة أقل من  إحصائيةداللة 
 .التنافسية للمؤسسة

( بين α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى دللةة ل توجد فروق ذات دلل :لثةالفرضية الثا
طبقاا  محافظات غز  -ركة توزيع الكهرباءالقرار بش اتخاذمتوسطات استجابة المبحوثين حول جود  

 سنوات الخدمة( -المؤهل العلمي -المسمى الوظيفي  -للمتغيرات الديمغرافية )الجنس
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 تعزي للمتغيرات الديموغرافية القرار اتخاذ متوسطات استجابة المبحوثين حول جود  (5-16جدول )
الوسط  العدد المتغير

 الحسابي
النحراف 
 المعياري 

قيمة 
 ختبارال

الدللة 
 حصائيةاإل

 الجنس
 t .0280 2.204- 13.07 60.29 238 ذكر

 13.16 65.27 39 أنثى

 المؤهل العلمي
 F 0.861 0.462 11.61 66.43 14 ثانوية عامة فلقل

 14.69 61.13 51 توسطدبلو  م

 12.84 60.57 188 بكالوريوس

 13.33 60.79 24 دراسات عليا

 13.17 60.99 277 المجموع

 المسمى الوظيفي
 F 2.44 0.065 15.06 61.54 18 إدارةمدير 

 12.76 56.89 50 مدير دائرة

 12.27 60.94 109 رئيس قسم

 13.69 63.00 100 رئيس شعبة

 13.17 60.99 277 وعالمجم

 سنوات الخبر 
 F 1.283 0.28 12.36 64.22 44 سنوات فلقل 5

 14.26 61.45 72 سنوات 10الى  6من 

 13.43 59.77 73 سنة 15لى إ 11من 

 12.34 60.01 88 سنة 15أكثر من 

 13.17 60.99 277 المجموع
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 المحافظة
 F 1.096 0.359 9.75 64.32 37.00 الشمال

 14.57 59.97 42.00 غلة

 11.26 60.69 37.00 الوسطى

 13.50 61.21 129.00 خانيونس

 15.15 57.95 32.00 رفو

 13.17 60.99 277.00 المجموع

 

العينة من  أفرادبين مستويات تقديرات  إحصائيةيوجد فروق ذات دللة ( يوضو أنه 5-16جدول )
 حصائيةوقيمة الداللة ام T 2.204حيث كانت قيمة القرار اتخاذمستوى جود  حول الذكور واإلناث 

 .%65.27ق لمصلحة امناث بوزن نسبي . حيث كانت الفرو 0.05وهي أقل من  0.028

فعلى الرغم من مساواة  ؛القرار اتخاذ لى طبيعة المرأة من الناحية العاطفية فيإذلك  ويعزو الباحث 
ن الفر  المتاحة للعنصر النسوي أقل بكثير من ال أإ ،الحقوق نسين في الواجبات و القوانين بين الج
وبغ   ،القرارات في الشركة اتخاذشرافية التي تساعد غالبا في حول المناصب ام العنصر الذكوري 

لى االحتكاك وإ ،إلى البنية الجسدية القويةالمناطة بالموشفين تحتاج  األعمالالنظر عن كون طبيعة 
غير أن الفر  المتاحة لتولي العنصر النسوي  ،ن خالل الليارات الميدانيةالمباشر مع الجمهور م
فمن خالل عمل الباحث في نفس المؤسسة  ،د يكون نادرا  ان لم يكن معدوما  مناصب إشرافية عليا يكا

نه على حد علمه لم يسبق ألي موشفة ان تولت منصب فإ ،ومعرفته بمعظم الموشفين العاملين بها
على الرغم من حصول معظم الموشفات على مؤهالت علمية تؤهلهم  ،إدارةدير و مأمدير عا  

ن تجرى أسباب التي تشكل فروق في أي دراسة يمكن حد األوهذا من أ ،نافسة على هذه المناصبللم
     .في الشركة

، تعلى لمتغير )المؤهل العلمي متوسطات استجابة المبحوثينبين  إحصائيةوجد فروق تبينما ال 
 حصائيةالقرار، حيث كانت قيمة الداللة ام اتخاذجودة لوشيفي، سنوات الخبرة، المحافظة( و سمى االم

 . 0.05أكبر من 
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متوسطات استجابة المبحوثين حول  إلى إحصائيةالباحث سبب عد  وجود فروق ذات داللة يعــلو و 
 التحصيل مستويات شابهوتتقارب لى تعلى لمتغير المؤهل العلمي إ امداريةالقرارات  اتخاذجودة 
وكذلك تقديم نفس  ،في المؤهالت العلمية ةكبير  ةلدى الكثير من المبحوثين، وعد  وجود فجو  العلمي

 . افية بع  النظر عن مؤهلهم العلميالمعلومات لجميع الموشفين العاملين في المناصب االشر 
 امشرافيةافة الموشفين بالوشائف يعــلو الباحــث ذلك: إلى إدارك كف، أما بالنسبة للمسمى الوشيفي

مر من خالل الدورات وحصولهم على تدريب مست عا بشكل  امداريةت ارار الق ةية ومتطلبات جودأهم
في العمل والمها   اإلى أن هناك تشابه   إضافة ،لشركةس ذلك على سير العمل باكاوانع وجلسات العمل

 . المسميات الوشيفية بين ةالفجو  أزالما  امداريةفي مختلف المستويات 

الموشفين الذين  جميعلى إدراك فروق تعلى لمتغير سنوات الخدمة إ كما يفسر الباحث عد  وجود
 وانعكاس ذلك على أداء األعمال امداريةية ومتطلبات جودة القرارات هميشغلون وشائف إشرافية أل
صبحت القرارات بحاجة الى أربما  ،لفارق في سنوات الخدمة للمبحوثينبالشركة بغ  النظر عن ا
ن كما أ ،من استخدا  الخبرة وسنوات الخدمةكثر أالكمية  ساليباستخدا  المناهج العلمية واأل

المعلومات لم تعد حكرا على أشخا  معينين خاصة مع شهور مفاهيم المعرفة وضرورة استعمالها 
 . ير سنوات الخدمةتعلى لمتغ وهذا مايفسر عد  وجود فروق  ،الشركة أفرادوتوزيعها على 

لى أن إتعلى لمتغير المحافظة  إحصائيةعد  وجود فروق ذات داللة يعلل ن الباحث وأخيرا فإ
عمل في  الموشفين العاملين في وشائف إشرافية هم من مختلف محافظات القطاع ومعظمهم قد

ة ومعرفة ما أكسبهم درايواكتساب الخبرات وتبادل المعار ، كساب مختلف فروع الشركة لغرض إ
 .بيعة الطبوغرافية لسكان كل منطقةالقرارات في جميع الظرو  ومع اختال  الط اتخاذبطبيعة 

من حيث  امداريةنتائج هذه الدراسة مع معظم نتائج الدراسات السابقة في مجال جودة القرارات  اختلفت
ن الدراسة في حين أ ،حيث تبين الدراسات السابقة عد  وجود فروق بسبب متغير الجنسمتغير الجنس 

دراسة )ابو إال أنها اتفقت مع  ،القرار اتخاذامناث حول جودة  لمصلحةالحالية أثبتت وجود فروق 
 ،دراسة )ابو حميدو  ،(2017 ،دراسة )أبو زايدو  ، (2017 ،دراسة )عبد العالو  ،(2017 ،معمر
ودراسات  ،(2016 ،دراسة )كرازو  ،(2016)حميد،  دراسةو  ،(2016 ،دراسة )حمادو  ،(2017
حول  نبين متوسط استجابات المبحوثي إحصائيةاتفقت معها في عد  وجود فروق ذات داللة  ،أخرى 
، المؤهل العلمي، المسمى الوشيفي، سنوات الخبرةطبقا  لمتغيرات ) امداريةالقرارات  اتخاذجودة 
 (.المحافظة
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 :الرابعةالفرضية 

( بين متوسطات استجابة α ≤ 0.05للة )عند مستوى د إحصائيةتوجد فروق ذات دللة 
المسمى  -المعلومات تبعاا للمتغيرات الديمغرافية )الجنس إدار المبحوثين حول تكنوستراتيجية 

 سنوات الخدمة والمحافظة( -المؤهل العلمي -الوظيفي 

 

رات تعزي للمتغيالمعلومات  إدار تكنوستراتيجية متوسطات استجابة المبحوثين حول  (5-17جدول )
 الديموغرافية

الوسط  العدد المتغير
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة 
 ختبارال

الدللة 
 حصائيةاإل

 الجنس
 ذكر

238 65.26 13.04 T 1.692 

 

0.092 

 11.32 69.01 39 أنثى 

 المؤهل العلمي
 F 1.205 12.54 71.24 14 ثانوية عامة فلقل

 

0.308 

 13.58 66.68 51 دبلو  متوسط 

 12.72 65.01 188 بكالوريوس

 12.41 66.81 24 دراسات عليا

 12.86 65.79 277 المجموع

 المسمى الوظيفي
 1.434 11.91 70.77 18 إدارةمدير 

 

0.233 

 12.28 64.83 50 مدير دائرة 

 12.76 64.64 109 رئيس قسم

 13.31 66.63 100 رئيس شعبة

 12.86 65.79 277 المجموع

 سنوات الخبر 
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 F 0.132 0.941 13.36 65.91 44 سنوات فلقل 5

 13.05 65.86 72 سنوات 10الى  6من 

 14.15 66.42 73 سنة 15لى إ 11من 

 11.44 65.15 88 سنة 15أكثر من 

 12.86 65.79 277 المجموع

 المحافظة
 F 1.059 10.58 68.98 37 الشمال

 

0.377 

 16.22 64.27 42 غلة 

 11.15 67.33 37 الوسطى

 12.71 65.41 129 خانيونس

 12.67 63.86 32 رفو

 12.86 65.79 277 المجموع

 

مـن العينـة  أفـرادبـين مسـتويات تقـديرات  إحصـائية( يوضو أنه ال يوجـد فـروق ذات داللـة 5-17جدول )
 تكنوسـتراتيجية) ظـة حـول متغيـر، المحافشيفي، سـنوات الخبـرة، المسمى الو حيث الجنس، المؤهل العلمي

 .0.05أكبر من  حصائية، حيث كانت قيمة الداللة ام(المعلومات إدارة

 أبعادالعينة فيها العمل من خالل  أفراديمارس  ع المتغيرات الديمغرافيةن جميذلك بل ويفسر الباحث
 ،التحتية لنظم المعلومات البنية ،التخطيط االستراتيجي ،اليالمعلومات )الدعم الم إدارةتكنوستراتيجية 
ن معظم ها ويعود ذلك إلى أاختبار دون أي فرق يعلى الى أي من المتغيرات التي تم صناع المعرفة( 

العينة  أفرادأو الهندسية التي تتمتع بشق إداري ويتعامل  امدارية األعمالالعينة هم من أصحاب  أفراد
 ...الخ. امداريةرات والخطط االستراتيجية والقرا تكنولوجيامع الكافة 

حسب قانون الخدمة المدنية وقانون  هانفسالعينة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم االلتلامات  أفرادكما أن 
ومن ناحية المؤهل العلمي وسنوات  ،شركة دون التمييل بين جنس الموشفالعمل المعمول بهما في ال

امشرافية بالشركة يتعاملون من خالل برامج  ن جميع العاملين في الوشائفوشيفي فإالخبرة والمسمى ال
القرارات مثل البرنامج المالي  اتخاذالموكلة اليهم وتساعدهم في  األعمالتم تصميمها خصيصا منجاز 

 و مكان السكن فنظرا لصغر مساحة قطاع غلةأما من ناحية المحافظة أ ،والفني الموحد امداري و 
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في تبادل الخبرات العملية بين  ساهموهذا  ،كافةللعمل في الفروع ن الموشفين يتم تدويرهم الجغرافية فإ
تعلى لمتغير المحافظة وتكنوستراتيجية  إحصائيةالموشفين وهذا يفسر عد  وجود فروق ذات داللة 

 المعلومات. إدارة
عد  وجود فروق ذات داللة لشارت أوالتي  (2016 ،بو الخيرأدراسة )واتفقت هذه النتائج مع كل من 

المسمى الوشيفي(  ،سنوات الخدمة ،تعلى لمتغير )الجنس 0.05عند مستوى داللة أقل من  صائيةإح
لى معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى االندية الرياضية بقطاع غلة من وجهة نظر إتعود 

تي ال( 2015 ،بو عاذرةأدراسة )و   ،أعضاء مجالس ادارات االندية فيما عدا متغير )المؤهل العلمي(
امشرا  التربوي  إدارةلدور تكنولوجيا المعلومات في  إحصائيةعد  وجود فروق ذات داللة  أشهرت

 ،سماعيلإدراسة )كما اتفقت مع  ،تعلى للمتغيرات االربعة في الدراسة الحاليةعلى المدارس الحكومية 
المعلومات  إدارةة دور تكنوستراتيجي إحصائية( والتي أشارت أيضا لعد  وجود فروق ذات داللة 2017

سنوات  ،الجنسالمعلوماتية لنظا  المناعة المنظمية تعلى للمتغيرات الديمغرافية ) بعادفي تحقيق األ
( التي أشارت الى عد  وجود فروق 2012 ،ودراسة )الحدراوي والعلي ،(المسمى الوشيفي ،الخدمة

ت الديمغرافية تعود الى دور بين متوسطات اجابات المبحوثين تعلى للمتغيرا إحصائيةذات داللة 
ودراسة  ،الجودة الشاملة للمنظمات التعليمية إدارة أبعادالمعلومات في تحقيق  إدارةتكنوستراتيجية 
المعلومات ودورها في تحقيق الميلة  إدارةتكنوستراتيجية ( الموسومة بعنوان " 2012 ،)طالب وشهيد

بين متوسطات  إحصائيةعد  وجود فروق ذات داللة  التكنلوجية التنافسية المستدامة " حيث اشارت الى
 .(المحافظة ،المسمى الوشيفي ،سنوات الخدمة ،)الجنس جابات المبحوثين تعلى للمتغيرات الديمغرافيةإ
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 النتائج والتوصيات الفصل السادس

 

 

 تمهيد  

 نتائج الدراسة: 6.1

 توصيات الدراسة: 6.2

 الخطة التنفيذية: 6.3

 اسات المقترحةالدر: 6.4
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 النتايج والتوصيات الفصل السادس

 تمهيد:

ـــ    وذلـــك بعـــد إجـــراء التحليـــل  ،النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا الدراســـة هـــمأل ايتضـــمن هـــذا الفصـــل ملخص 
التوصـيات المقترحـة  أهـمكمـا يتطـرق البحـث إلـى  االستبانات الخاصة بعينـة الدراسـة،امحصائي لبيانات 
المنظمــة األخالقيــة فــي تحســين جــودة  أبعــادوالتــي قــد تســاعد فــي إبــراز دور  ،الدراســة فــي ضــوء نتــائج

  .الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية

 
 نتائج الدراسة 6.1

 
 (:المعلومات إدار تكنوستراتيجية النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل ) 6.1.1

 بدرجة 65.79المعلومات بلغ  إدارةور تكنوستراتيجية أن الوزن النسبي لمحنتائج الدراسة  أشهرت %
 ،غلة محافظاتبشركة توزيع الكهرباء العاملين في  من وجهة نظربشكل عا   موافقة متوسطة

البنية ُبعد تاله ثانياا  ،%(68.98المعرفة بوزن نسبي ) صناع ُبعد األولى حيث حل في المرتبة
 الدعم الماليُبعد المرتبة الثالثة ثم حل  في  ،(%68.84)بوزن نسبي  التحتية لنظم المعلومات

 %(.60.71التخطيط امستراتيجي بوزن نسبي )ُبعد وأخيرَا جاء  ،%(64.39بوزن نسبي )
 

 (:القرار اتخاذالنتائج المتعلقة بالمتغير التابع )جود   6.1.2

 وافقةكانت م القرار" خاذاتجودة ابات المبحوثين حول المتغير التابع "إج كشفت نتائج الدراسة أن   -
ترتيبا  بين الفقرات  ولىاأل الرابعةوجاءت الفقرة  ،%(60.99) وجاءت بوزن نسبي متوسطةبدرجة 
الوزن النسبي  حيث بلغ ؛"الشركة بميول واتجاهات أصحاب القرار إدارةتتلثر القرارات المتخذة في "

وهذا يعني أن هناك موافقة  (5 )الدرجة الكلية من ،(3.88ومتوسط حسابي يساوي ) ،(%77.60)
في القرار  اتخاذتتلثر عملية " ةالرابعة عشر العينة على هذه الفقرة. تالها في الترتيب الفقرة  أفرادكبيرة من 

( أي أن 5)الدرجة الكلية من  حيث إن ؛(3.54)" بمتوسط حسابي يساوي الشركة بالسياسة العامة لها
 كبيرة. ، بدرجة موافقة(%70.80)الوزن النسبي 

" القرارات اتخاذالكمية عند  ساليبالشركة األ إدارةتستخد  والتي تنص " ةعشر  ةحاديوحازت الفقرة ال  -
 (2.64)على الترتيب األخير مقارنة بالوزن النسبي لباقي الفقرات حيث المتوسط الحسابي لها يساوي 
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بل األخير جاءت الفقرة الترتيب قفي و  .متوسطة، بدرجة موافقة (%52.80)أي أن الوزن النسبي 
" بمتوسط حسابي القرار اتخاذالشركة معلومات واضحة وغير مبهمة لعملية  إدارةتقد  " ةعشر  امنةالث

 (.%55.00)أي أن الوزن النسبي  (2.75)يساوي 

 
 النتائج المتعلقة بالفرضيات 6.1.3

 :ين المتغيرينالنتائج الخاصة بالعالقة ب 6.1.3.1

( α ≤ 0.05) داللة عند مستوى  إحصائيةذات داللة  قويةد عالقة طردية خلصت الدراسة إلى وجو  -
وبلغ معامل ارتباط العالقة  القرار اتخاذوجودة  )مجتمعة( المعلومات إدارةتكنوستراتيجية  أبعاد بين
(0.769.) 

هو  ارالقر  اتخاذبجودة ارتباطا   المعلومات إدارةتكنوستراتيجية  بعادأكبر أ ن  أالدراسة  أشهرتكما  -
البنية التحتية لنظم )عد (، تاله بُ 768.0) االرتباطية ( حيث كانت العالقةالتخطيط االستراتيجيعد )بُ 

الثالثة ُبعد )صناع المعرفة( حيث  المرتبة وجاء في (،0.655حيث كان معامل االرتباط ) (المعلومات
دت عالقة طردية بينه وبين ( حيث وجالدعم الماليُبعد ) وأخيرا جاء (0.564بلغ معامل االرتباط )

 (.(0.555مقدارها  القرار بشركة توزيع الكهرباء بمحافظات غلة اتخاذجودة 
 

 بين المتغيرين: دورالالنتائج الخاصة ب 6.1.3.2

،التخطيط االستراتيجي) المعلومات إدارةتكنوستراتيجية  أبعادكل من  نتائج الدراسة أن   أشهرت -

حيث القيمة االحتمالية  القرار اتخاذفي جودة  جوهري ا كان دورها (الدعم المالي ،صناع المعرفة
في دور له وجود   ( فقد تم استبعاده لعدالبنية التحتية لنظم المعلوماتفيما عدا ُبعد ) ،(0.000)

 إدارةتكنوستراتيجية )وقد فسر المتغير المستقل  ،(المعلومات إدارةتكنوستراتيجية )المتغير المستقل
باقي  ( وأن  القرار اتخاذ%( من التباين والتغيير في المتغير التابع )جودة 62.5ما نسبته ) (المعلومات

 خارج نطاق الدراسة.  ى التغيير قد يعود لعوامل أخر 
ه في حيث إن (الدعم المالي)ُبعد  هو القرار اتخاذفي جودة  العوامل تلثير ا أهم بينت نتائج الدراسة أن   -

وكلما زاد ُبعد الدعم المالي بمقدار  ،التخطيط االستراتيجي وصناع المعرفةحال تثبيت كل من ُبعدي 
 ،(المعرفة صناع) ُبعد ومن ثم ،القرار بمقدار وحدة واحدة اتخاذأدى ذلك إلى زيادة في جودة  0.099
وكلما زاد ُبعد صناع  ،ه في حال تثبيت كل من ُبعدي التخطيط االستراتيجي والدعم الماليحيث إن
ُبعد  يلتي وأخيرا ،القرار بمقدار وحدة واحدة اتخاذأدى ذلك إلى زيادة في جودة  0.183ة بمقدار المعرف
وكلما  ،ه في حال تثبيت كل من ُبعدي صناع المعرفة والدعم الماليحيث إن ،(التخطيط االستراتيجي)
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قرار بمقدار وحدة ال اتخاذأدى ذلك إلى زيادة في جودة  0.438زاد ُبعد التخطيط االستراتيجي بمقدار 
 .واحدة

 :حصائيةالنتائج الخاصة بالفروق اإل 6.1.3.3 

 عند مستوى  إحصائيةعد  وجود فروق ذات داللة  الدراسة أشهرت(α ≤ 0.05 )  بين متوسطات
المؤهل العلمي، سنوات  ،المسمى الوشيفيعلى إلى )تُ  القرار اتخاذجودة  مستوى  آراء المبحوثين حول

 .(المحافظة ،الخدمة
 عند مستوى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  الدراسة أشهرت(α ≤ 0.05 )  مستويات تقديرات بين
حيث كانت  ،(الجنسعلى إلى )تُ  القرار اتخاذمستوى جودة حول  العينة من الذكور وامناث أفراد
 %(.65.27ناث بوزن نسبي )ام لمصلحةالفروق 

 عند مستوى  يةإحصائوجود فروق ذات داللة عد   الدراسة أشهرتα ≤ 0.05) )  بين متوسطات
 ،المسمى الوشيفي ،الجنسعلى لمتغيرات )تُ  المعلومات إدارةتكنوستراتيجية آراء المبحوثين حول 

 .(المحافظة ،المؤهل العلمي، سنوات الخدمة
ها كما هو موضح بالجدول التالي: أهدافالنتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق   

 هأهدافالنتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة البحث وتحقيق  (1.6ل )جدو
 

 مجال تحققه الهدف
 أبعادواقع تطبيق السؤال األول: ما 
المعلومات بشركة توزيع  إدار تكنوستراتيجية 

 محافظات غز ؟ –هرباء تالك
 أبعاد درجة توافر الهدف األول: التعرف على

 أفرادكما يراها المعلومات  إدار وستراتيجية تكن
 العينة.

 (.5.12وكذلك الجدول ) ،(5.11( إلى الجدول )5.8تم تحليل النتائج من الجدول )
 بشـكل عـام  المعلومات إدار تكنوستراتيجية  أبعادواقع تطبيق  نتائج الدراسة أن   أظهرت

ــة متوســطةكانــت  آراء المبحــوثين  حســب متوســط ،(%65.79 ) بنســبة بدرجــة موافق
 ) بنســـبة  صـــناع المعرفـــةوحـــل فـــي المرتبـــة األولـــى ُبعـــد  ،بشـــركة توزيـــع الكهربـــاء

وحـل ثالثـاا  ،(%68.84) بنسـبة البنية التحتية لنظم المعلومـاتتاله ُبعد  ،( 68.98%
التخطـيط السـتراتيجي بــوزن ُبعـد  وأخيـراا  %(64.39ُبعـد الـدعم المـالي بـوزن نسـبي )

 .(%60.71) نسبي 
القرار في  اتخاذجود  السؤال الثاني: ما مستوى 
 ؟العينة أفرادما يراه  شركة توزيع الكهرباء حسب

القرار  اتخاذجود  مستوى معرفة الهدف الثاني: 
 أفرادفي شركة توزيع الكهرباء حسب ما يراه 

 العينة
 

 ( 5.13)الجدول تم تحليل النتائج في 
في شركة توزيع الكهرباء  القرار اتخاذود  جإجمالي درجة  كشفت نتائج الدراسة أن  

جابات حسب متوسط إ ،(%60.99)وجاءت بوزن نسبي  متوسطةكانت محافظات غز  
  المبحوثين من عينة الدراسة.

 
وجد عالقة ذات دللة تهل  السؤال الثالث:

المعلومات  إدار تكنوستراتيجية بين  إحصائية
باء في شركة توزيع الكهر  القرار اتخاذوجود  

 ؟محافظات غز 
العالقة بين الهدف الثالث: التعرف على طبيعة 

 اتخاذالمعلومات وجود   إدار تكنوستراتيجية 
 في شركة توزيع الكهرباء محافظات غز  القرار

 (5.14تم تحليل النتائج وهي بالجدول رقم )
 α≤ 0.05)عند مستوى  إحصائيةبينت الدراسة إلى وجود عالقة طردية موجبة ذات دللة 

، وبلـغ معامـل  القـرار اتخـاذوجـود  )مجتمعة(  المعلومات إدار تكنوستراتيجية  أبعاد( بين  
 (. 0.769ارتباط العالقة )

 اتخاذجود  في  إحصائيةدللة  اذ االمنظمة األخالقية ارتباطا  أبعادأن أكبر  أظهرتكما  -
البنيــة )(، تــاله ُبعــد 0.768( حيــث كانــت العالقــة )التخطــيط الســتراتيجيهــو ُبعــد ) القــرار

 الثالثـة (، وجـاء فـي المرتبـة0.655حيث كـان معامـل الرتبـاط ) (التحتية لنظم المعلومات
مقــدارها  القــرار اتخــاذ( حيــث وجــدت عالقــة طرديــة بينــه وبــين جــود  صــناع المعرفــةُبعــد )

 .(0.555وأخيراا حل بعد )الدعم المالي( بمعامل ارتباط ) ،(0.564)
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 إحصائيةدللة  وذ دورهل يوجد  السؤال الرابع:

جود  في المعلومات  إدار تكنوستراتيجية  بعادأل
في شركة توزيع الكهرباء محافظات  القرار اتخاذ
 غز ؟

المنظمة  أبعاد دورالهدف الرابع: تحديد 
األخالقية في جود  الخدمات المقدمة في 

 منظمات غير الحكومية
 

( وهي (Stepwise regression analysisتم استخدام تحليل النحدار التدريجي )
 (.5.18موضحة بالجدول)

القرار وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصور   اتخاذأن مستوى جود  نتائج الدراسة  أظهرت
المعرفة والدعم  )التخطيط الستراتيجي، صناع نــل مـفقط بك إحصائيةجوهرية وذات دللة 

لبنية التحتية لنظم المعلومات( لعدم وجود تأثير على االي( وقد تم استبعاد المتغيرات )الم
%( من 62.5وتفسر ما نسبته )المعلومات(.  إدار المتغير المستقل )تكنوستراتيجية 

باقي التغيير قد يعود لعوامل  ( وأن  القرار اتخاذالتباين والتغيير في المتغير التابع )جود  
 أخري خارج نطاق الدراسة. 

، ومن ثم (الدعم المالي)في جود  الخدمات هو  العوامل تأثيراا  أهم ة أن  بينت نتائج الدراس
 (.التخطيط الستراتيجي) ، وأخيرا(صناع المعرفة)

 
وجد فروق ذات دللة تهل  السؤال الخامس:

بين متوسطات استجابات المبحوثين  إحصائية
 إدار تكنوستراتيجية حول متغيرات الدراسة )

( تعزى إلى القرار ذاتخاجود   ،المعلومات
 -المسمى الوظيفي  -الجنسالمتغيرات التالية )

 (؟  المحافظة -سنوات الخدمة -المؤهل العلمي
 

 حصائيةالهدف الخامس: التعرف على الفروق اإل
العينة حول  أفرادبين متوسطات استجابات 

 ،المعلومات إدار )تكنوستراتيجية متغيري الدراسة 
إلى المتغيرات التالية ( تعزى القرار اتخاذجود  
 -المؤهل العلمي -المسمى الوظيفي  -)الجنس

 (  المحافظة -سنوات الخدمة
 

الجدول  فيكما هو موضح   independent t test and anovaتم استخدام تحليل 
( فيما يخص الفروق 5.17الجدول ) فيو القرار  اتخاذجود  ( إلى  فيما يخص 5.16)

 .لوماتالمع إدار لتكنوستراتيجية 
 عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات دللة  الدراسة أظهرت(α ≤ 0.05 )  بين
المعلومات تبعاا للمتغيرات  إدار تكنوستراتيجية  أبعادتوسطات آراء المبحوثين حول م

 سنوات الخدمة والمحافظة( -المؤهل العلمي -المسمى الوظيفي  -الديمغرافية )الجنس
 عند مستوى  إحصائيةفروق ذات دللة  الدراسة عدم وجود أظهرت(( α ≤ 0.05  

، المؤهل العلميالمقدمة تعزى لمتغيرات ) القرار اتخاذبين متوسطات آراء المبحوثين حول 
 .(المسمى الوظيفي، سنوات الخبر ، المحافظة

العينة من الذكور  أفرادبين مستويات تقديرات  إحصائيةيوجد فروق ذات دللة وكذلك 
وقيمة الدللة  T 2.204القرار حيث كانت قيمة اتخاذمستوى جود  ول حواإلناث 

اإلناث بوزن نسبي  لمصلحة. حيث كانت الفروق 0.05وهي أقل من  0.028 حصائيةاإل
65.27%. 

 
الهدف السادس: تقديم نتائج وتوصيات يمكن 

تكنو ستراتيجية الستفاد  منها والبناء عليها في 
 .القرار اذاتخالمعلومات وجود   إدار 

 (.150( إلى صفحة )149موضح من صفحة )

 

 توصيات الدراسة: 6.2

القرار  اتخاذالمعلومات في تحسين جود   إدار دور تكنوستراتيجية لموضوع  من خالل دراسة الباحث
ت ليه من نتائج بعد تطبيق أدواإ، ومن خالل ما توصل بشركة توزيع الكهرباء في محافظات غز 

 وصي بالتالي: مة، فإن الباحث يالدراسة المستخد
 :(المعلومات إدار تكنوستراتيجية التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل )  6.2.1

المعلومات في القرارات المالية  إدارة تكنولوجيامشاركة العاملين بمجال ب المستمرضرورة االهتما   .1
  مة والقوانين المعمول بها.لألنظ وفق ا هذه المشاركةى وزيادة مستو  ،بعملهم المتعلقةكافة 

المعلومات حسب  إدارة تكنولوجياافل( للعاملين في مجال ت وحو آصر  مبالغ مالية )مكاف .2
 .وتطوير منظومة العمل لضمان زيادة العطاء للشركة تهم في األداءساهمم
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طور الشركة مواكبة  للت أهدا جعل البرمجيات الحالية المتنوعة تلبي متطلبات تحقيق العمل على  .3
مع الحر  على  السريع في المجال التكنلوجي وبما يخد  متخذ القرار والمشترك على حد سواء

 .تحديث قواعد البيانات باستمرار
المعلومات  إدارةنشر خطة استراتيجية واضحة يتم التعبير فيها عن تكنوستراتيجية  العمل على .4

 ورسم رؤية واضحة للمستقبل. ،بشكل واضو في رسالة الشركة
وتوجيههم  ،المعلومات إدارةتكنوستراتيجية من التدريب في  دراسة احتياجات العاملين العمل على .5

 ن  تصا  والخبرات من أجل التلكد من أللتدريب الداخلي أو الخارجي واالستعانة بذوي االخ
المطلوبة  على سد الفجوة بين المهارات والمعار  الحالية للعاملين وبين المهارات التدريب يقو  بناء  
 منجاز المها .

تقديم أفكار  ئو والسياسات العامة وتشجيعهم علىإشراك العاملين في وضع القوانين واللوا .6
 .القرار بالشركة اتخاذجودة ومقترحات لتحسين 

 
 
 
 (القرار اتخاذجود  التوصيات المتعلقة بالمتغير التابع )  6.2.2

القرارات بحيث يتم تقديم  اتخاذالكمية عند  ليبساالشركة لأل إدارةتعليل استخدا  العمل على  .1
 القرار. اتخاذمعلومات واضحة وغير مبهمة في حالة 

نتائج ايجابية للقرارات التي يتم  إيجادوالعمل على  ،وعد  تكرارها األخطاءتقليل  تعليل مستوى  .2
 ها بصورة سريعة.اتخاذ

وذلك من  ؛المختلفة بالشركة مداريةاالعمل على خلق جو من الشفافية والمكاشفة بين المستويات  .3
 .الشركة للقرارات التي تتخذها بين العاملين بشكل فعال إدارةخالل نشر 

الشركة لثقافة استخال  العبر من خالل التقييم المستمر لتلثير القرارات التي تتخذها  إدارةتعليل  .4
 في جميع االتجاهات.

ملين بالخبرات الالزمة لرفع ب مكساب العاتخصيص جلء من ميلانية المنظمة للتنمية والتدري .5
 لتمكنهم من القيا  بلعمالهم على الوجه األفضل. القرار اتخاذجودة  مستوى 

 ،التي تساعد في قياس احتماالت النجاة في القرارات المتخذةجراءات امتسهيل  العمل على .6
 القرارات االبتكارية. اتخاذوالتشجيع على 
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 التوصيات:لتنفيذ  خطة مقترحة 6.3

عمل لتنفيذ توصيات الدراسة، كما في الجدول  خطةَ  الباحث عملبناء  على النتائج والتوصيات 
 (. 6.2رقم)

 خطة عمل لتنفيذ التوصيات (:2.6جدول )
 

الجهة المسؤولة  البرامج واألنشطة  التوصية م
 عن التنفيذ

 المد  الزمنية

1.  

مشــاركة ب المســتمرالهتمــام  ضــرور 
 إدار  تكنولوجيـــــاالعـــــاملين بمجـــــال 

القرارات المالية  جميعالمعلومات في 
ـــة وزيـــاد  مســـتوى  ،بعملهـــم المتعلق

ــــــا ل نظمــــــة  هــــــذه المشــــــاركة وفقا
 والقوانين المعمول بها.

 

تقديم ملف للعـاملين يحتـوي  -
قوانين وأنظمة المنظمة  ىعل
علـى  والعمـلطالع عليهـا لال

تطويرهــــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل 
  .قتراحاتهما

تعزيـــــز دور العـــــاملين فـــــي  -
المشـــــــــــــــاركة  بوضـــــــــــــــع 

 الستراتيجيات والرؤية

 دار مجلس اإل -
 
 
 دائر  التخطيط  -

 بشكل مستمر -
 تعليمات -
 

 رشهأ 6كل 

2.  

ت وحوافز( صرف مبالغ مالية )مكافآ
ــاملين فــي مجــال   إدار  تكنولوجيــاللع
تهم فــــي ســـاهمالمعلومـــات حســــب م

ـــــــل ـــــــة العم  األداء وتطـــــــوير منظوم
 لضمان زياد  العطاء للشركة.

نجاز للمـوظفين إعمل تقرير  -
ـــاملي ن فـــي هـــذا المجـــال الع

داء بشـــكل مـــرتبط بتقيـــيم األ
 شهري 

 

دائر  شئون  -
 الموظفين

 
 الحاسوب إدار  -

 بشكل شهري  -
 
 
 بشكل شهري  -

3.  

جعل البرمجيات الحاليـة العمل على  
ــــات تحقيــــق  ــــي متطلب المتنوعــــة تلب

ـــــةا للتطـــــور  أهـــــداف الشـــــركة مواكب
لســريع فــي المجــال التكنلــوجي وبمــا ا

يخدم متخذ القرار والمشترك على حد 
ســــواء مــــع الحــــر  علــــى تحــــديث 

 قواعد البيانات باستمرار.
 
 

تشكيل لجان متخصصة  -
عروض المشتريات لمتابعة 

والتوريدات حسب أعلى 
 .المواصفات

جهز  توفير نشرات ألحدث األ -
  .والبرمجيات

تشكيل لجان لتحديث قواعد  -
  .اتالبيان
 

دائر   -
 المشتريات

الجاسوب  إدار  -
 الفنية دار واإل

دائر  الحاسوب  -
والدائر  
 التجارية

 رشهأ 3  كل  -
 
 6كل  -
 رشهأ
بشكل  -

 مستمر
 
 

4.  

 
 

العمــل علــى نشــر خطــة اســتراتيجية 
واضـــــحة يـــــتم التعبيـــــر فيهـــــا عـــــن 

المعلومات بشكل  إدار تكنوستراتيجية 
ورســـم  ،واضـــح فـــي رســـالة الشـــركة

 للمستقبل.رؤية واضحة 

نجــــاز الخطــــة إالعمــــل علــــى  -
 الستراتيجية ونشرها.

يـــــــة دور أهمالتأكيــــــد علــــــى  -
المعلومــــات  إدار تكنوســــتراتيجية 

الشركة  أهداففي رؤية ورسالة و 
 في الحاضر والمستقبل.

 
 

وحد  -
التخطيط 
 والمتابعة

 
 العليا دار اإل-
 

دائر  شئون  -
 الموظفين

 

 مر  سنوياا  -
 
 
جلســات عمــل  -

بــــين مجلــــس 
ووحـــد   دار اإل

 التخطيط
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5.  

حتياجات االعمل على دراسة 
العاملين من التدريب في 

 ،المعلومات إدار تكنوستراتيجية 
وتوجيههم للتدريب الداخلي أو 
الخارجي والستعانة بذوي 
الختصا  والخبرات من أجل التأكد 

على سد  0ًمن أن  التدريب يقوم بناء
الفجو  بين المهارات والمعارف 

ية للعاملين وبين المهارات الحال
 المطلوبة إلنجاز المهام.

ــــــــة  - ــــــــد اجتماعــــــــات دوري عق
واحتياجات  والستماع لمقترحات 

 التدريبية. العاملين
عقد ورش عمل ودورات  -

متخصصة للزياد  من كفاء  
  العاملين.

إنشــــاء مركــــز تــــدريب مهنــــي  -
خــا  بالشــركة يــتم مــن خاللــه 
 تطوير الكفاءات وتبادل المهـارات

 مع الجامعات والمعاهد.

 وحد  التدريب -
 
وحد  التدريب  -

لعالقات ا+
 العامة

 
 دار مجلس  اإل -

 بشكل مستمر -
 
 بشكل مستمر -
 
 واحد  مر  -

6.  

ــوانين  ــي وضــع الق إشــراك العــاملين ف
ـــــــــوائح والسياســـــــــات العامـــــــــة  والل
وتشــــــجيعهم علــــــى تقــــــديم أفكــــــار 

 اتخــــاذومقترحــــات لتحســــين جــــود  
 .القرار بالشركة

للوائح الخاصة بالشـركة نشر ا -
ـــــب مـــــن العـــــاملين  ـــــداء إوالطل ب

مالحظــــاتهم واقتراحــــاتهم بشــــأن 
  تطويرها.

 تعزيز روح العمل الجماعي -
  .كفريق واحد

 
دائر  العالقات  -

 العامة 

 بشكل سنوي  -

7.  

 إدار العمل على تعزيز استخدام 
 اتخاذالكمية عند  ساليبالشركة ل 

ت القرارات بحيث يتم تقديم معلوما
 اتخاذواضحة وغير مبهمة في حالة 

 القرار.
 

تزويد متخذ القرار بتقارير  -
مفصلة مشفوعة باألرقام 
الصحيحة والواضحة ومن 
السهل الوصول اليها من 

 قبل الجميع
يتم معالجة وتحديث  -

 .المعلومات بشكل مستمر
إنشاء شبكة حواسيب حديثة  -

وبرامج فعالة تزيد من 
 .اإلنجاز

 الحاسوب إدار  -
التجارية  ار داإل -

 العليا دار واإل

 باستمرار -
 

 
 باستمرار -
 
 

8.  

 
وعــدم  األخطــاءتعزيـز مســتوى تقليـل 
ـــى  ـــل عل نتـــائج  إيجـــادتكرارهـــا والعم

هــا اتخاذيجابيــة للقــرارات التــي يــتم إ
 بصور  سريعة.

 

سلوب أالعمل على تفعيل  -
 التغذية الراجعة للقرارات.

تطوير كفاءات ومهارات  -
متخذي القرارات من خالل 
التدريب وعقد ورش عمل 

 لذلك.
 

دائر  الموارد  -
 البشرية

 العليا دار اإل -
 
 
 وحد  التدريب -

 
 
 
 

 بشكل دوري 

9.  

العمــل علــى خلــق جــو مــن الشــفافية 
 اإلداريــةوالمكاشــفة بــين المســتويات 

وذلــك مــن خــالل  ؛المختلفــة بالشــركة
ــــرارات التــــي  إدار نشــــر  الشــــركة للق

 تتخذها بين العاملين بشكل فعال.
 

 اإلداريةنشر القرارات واللوائح -
في الشركة لتكون متاحة لجميع 

  العاملين.
ا دارات العليأبواب اإلفتح -

لستقبال الشكاوى والعتراضات 
  دارية.دون وساطة أو معيقات إ

 

  دار مجلس اإل -
 
دائر  شئون  -

 الموظفين
 
  العالقات العامة -

 
 
 

 بشكل دوري 

10.  
خال  الشركة لثقافة است إدار تعزيز 

ـــيم المســـتمر  ـــر مـــن خـــالل التقي العب
لتـــأثير القـــرارات التـــي تتخـــذها فــــي 

 جميع التجاهات.

تنظيم اللقاءات الدورية  -
وورش العمل ومشاركة 

معرفة مدى العاملين في 
 .المتخذ  القراراتتأثير 

 العليا دار اإل -
 
 العالقات العامة -

 دوري  -



 

145 

 

11.  

تخصــيص جــزء مــن ميزانيــة الشــركة 
ــدريب إل  ــاملين للتنميــة والت كســاب الع

بالخبرات الالزمة لرفع مستوى جـود  
القــــرار لتمكــــنهم مــــن القيــــام  اتخــــاذ

 بأعمالهم على الوجه األفضل.

إنشاء مراكز تدريبية  -
 متخصصة لتدريب العاملين

زياد  عدد الدورات التدريبية  -
 النوعية التي يتلقونها

تنويع مصادر وأوقات  -
التدريب وتنسيق مع خبراء 

 للتدريب
اقيات شراكة مع عقد اتف -

الجهات الخارجة ومراكز 
التدريب التي تمتلك الكفاء  

والخبر  لعقد الدورات 
  .متخصصة

اء دورات اعتماد شرط إنه -
 .معينة عند ترقية الموظف

دائر  شئون  -
الموظفين 
 والمالية

 
 
 
 
العالقات   -

 العامة
 
 
 دار مجلس اإل -
 وحد  التدريب -

 دوري  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قرار -

12.  

اإلجراءات التـي  العمل على تسهيل
تساعد في قياس احتمالت النجاح 

والتشـــجيع  ،فـــي القـــرارات المتخـــذ 
 القرارات البتكارية. اتخاذعلى 

 

 دار اعداد برامج تمكن اإل -
قياس نسبة نجاح من 

 .القرارات المتخد 
تشجيع العاملين على كتابة  -

مقترحاتهم وتفويضهم 
 بصالحيات أعلى.

 الحاسوب إدار  -
المدير العام  -

  مدراء الداراتو 

 عند الحاجة -
 
 قرار -

 

 الدراسات المستقبلية المقترحة: 6.4

لدى  القرار اتخاذتحسين جودة  المعلومات في إدارةلدراسة وهي دور تكنوستراتيجية إعادة هذه ا .1
 .فلسطينيسالمي الالبنك ام

شركة بين لقرار ا اتخاذتحسين جودة  المعلومات في إدارةدور تكنوستراتيجية سة مقارنة إجراء درا .2
 .توزيع الكهرباء بمحافظات غلة والبنك االسالمي الفلسطيني

التعلم التنظيمي، امبداع، القيادة( وأثرها في  ،دراسة متغيرات مستقلة أخرى مثل )الثقافة التنظيمية .3
حسين نسبة التباين في المتغير التابع بشكل أفضل مما توصلت ت بهد  القرار اتخاذتحسين جودة 

 %(.60.99الدراسة الحالية وهي )إليه 
تكنوستراتيجية التنظيمي( في العالقة بين  الوالءمثل ) إجراء دراسة لمعرفة أثر المتغيرات الوسيطة .4

 .القرار اتخاذوتحسين جودة  المعلومات إدارة
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 المصادر والمراجع          

 

 : المصادرأولا  -

 : المراجع العربيةثانياا -

 اجع األجنبية: المر ثالثاا -
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: المصادر :

 القران الكريم 
 الحديث الشريف 

 ثانيا: المراجع العربية:

 :الكتب 
 ( إدار  األزمات، منشورات جامعة القدس المفتوحة، غز ،   فلسطين.2016أبو فار ، يوسف :) 
 المركز ، (  الطبعة األولى2001نينو ماركو .)اإلدارة: المبادئ األساسية ، الشامي ،  لبنان

 للنشر: عمان.، " القومي 
 ( ،التخطيط الستراتيجي 2003برايسون، جون، نقله للعربية عبد الموجود، محمد عزت ،)

 لبنان. -، بيروت  1للمؤسسات العامة والغير ربحية، مكتبة لبنان ناشرون،ط
 (نظم ودعم اتخاذ القرارات اإلدارية، ط2011تعلب،سيد صابر :)ر الفكر ناشرون وموزعون، ، دا1

 األردن. -عمان
 (القواعد المنهجية لبناء الستبيان، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء الجراح، 2010الجرجاوي، زياد .)

 فلسطين.
 (دعم القرارات في المنظمات،ط2006حجازي، محمد حافظ :)دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1 ،

 مصر. -اإلسكندرية
 (: نظم المعلومات اإلدارية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 2008،)حسان، محمد أحمد

 مصر.
 ( المشرف العلمي عبد الرحمن توفيق، موسوعة التدريب والتنمية البشرية: 2004خبراء بيمك :)

 الجزء السادس، التدريب الفعال بالهداف والنتائج، مركز الخبرات المهنية لالدار  )بيمك(، الطبعة
 مصر. -الولى ،القاهر 

 ( المشرف العلمي عبد الرحمن توفيق، التخطيط الستراتيجي للجمعيات 2006خبراء بيمك :)
 مصر. -الهلية، مركز الخبرات المهنية لالدار )بيمك(، الطبعة الولى ،القاهر 
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 (أساسيات اإلدار  المباديء والتطبيقات الحديثة، دار المريخ للنش1992ديسلر، جاري .) :ر
 السعودية. -الرياض

 (،نظم دعم القرار أبعادها ومجالت تطبيقاتها، المنتدى 2015ساطوح، مهدية، وعيشاوي، سهيلة ،)
 .https://hrdiscussion.com/hr106521.htmlالعربي لإلدار  والموارد البشرية: 

 (2002الشرقاوي، علي:) اإلسكندرية، مصر، الدار 2" العملية الدارية)وظائف المدير("، ط ،
 الجامعية.

 (دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية، دار اليازوري 2011الشوابكة، عدنان ،)
 األردن. -العلمية للنشر والتوزيع: عمان

 (إدا2011عامر، سامح، وقنديل، عالء، والصعيدي، نبيه : ) ر  التفاوض.دار الفكر ناشرون
 وموزعون، عمان.

 (إدار  األعمال وفق منظور معاصر،ط2011عباس، أنس عبد الباسط :)دار المسير  للنشر 1 ،
 األردن. -والتوزيع والطباعة، عمان

 (القرار اإلداري، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، ط2012عبد هللا، رابح .)األردن.  -: عمان 1 
  ،مفهومه وأدواته  -(. البحث العلمي2001ذوقان وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد )عبيدات

 وأساليبه، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.
 (اإلدار  والتخطيط التربوي، النظرية والتطبيق.ط2010العجمي، محمد حسنين .)دار المسير  1.

 األردن. -للنشر والتوزيع: عمان
 (أصول ا1995عسكر، سمير )دار القلم للنشر والتوزيع: دبي.3إلدار ، ط ، 
 ( مبادئ اإلدار  2010عليان، ربحي مصطفى، وفياض، محمود أحمد، وقداد ، عيسى يوسف ،)

 األردن. -، دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان1(، ط1)
 (التخطيط أسس ومباديء عامة. األردن: صفاء للنشر والتوزيع.2008غنيم، عثمان .) 
 (. فن وأسرار اتخاذ القرار. مصر: بداية لإلنتاج اإلعالمي.2008م)الفقي، ابراهي 
 (التخطيط الستراتيجي عرض نظري تطبيقي. األردن دار المناهج.2009الكرخي، مجيد .) 
 (اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق، ط1998كنعان، نواف سالم .)مكتبة دار الثقافة 1 ،

 ردن.األ  -للنشر والتوزيع: عمان
 (اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق، ط2003كنعان، نواف سالم .)مكتبة دار الثقافة 5 ،

 األردن. -للنشر والتوزيع: عمان

https://hrdiscussion.com/hr106521.html
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 (اتخاذ القرارات اإلدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان2007كنعان، نواف سالم .)- .األردن 
 (القياد  الدار 2009كنعان، نواف سالم .)األردن. -ية.)د.ط(.دار الثقافة للنشر: عمان 
 (التخطيط التربوي الستراتيجي الفكر والتطبيق. األردن: دار جرير للنشر 2011محمد، احمد .)

 والتوزيع.
 ( ،الجود  الشاملة في المؤسسات التعليمية بين رؤية مابعد 2008محمد، أشرف السعيد أحمد " )

 مصر.-امعة الجديد ، القاهر الحداثة والرؤية السالمية" دار الج
 (إدار  المنظمات، دار الصفاء للنشر والتوزيع: عمان2011محمود، عالء الدين عبد الغني ،)- 

 األردن.
 (نظم المعلومات المحاسبية، ط2007مطيع، ياسر صادق، وآخرون .)مكتبة المجتمع العربي 1 ،

 األردن. -للنشر والتوزيع: عمان
 (نظر 2000منصور، كاسر نصر .)دار الحامد 1ية القرارات اإلدارية)مفاهيم وطرائق كمية(، ط ،

 األردن. -للنشر والتوزيع: عمان
 (،نظم المعلومات اإلدارية: منظور إداري، دار الحامد للنشر 2010النجار، فايز جمعة ،)

 األردن. -، عمان3والتوزيع،ط
 (القياد  اإلدارية في القرن الواحد والعشرين. األ 2011نجم، نجم .).ردن: دار صفاء للنشر والتوزيع 
 (اإلدار ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان2008النعيمي، صالح عبد القادر :)-.األردن 
 (المدير الفعال1994الهواري، سيد .)-  دراسة تحليلية ألنماط المديرين. القاهر : مكتبة عين

 شمس.
 (اتخاذ القرارات ا2010ياغي، محمد عبد الفتاح ،)األردن. -، دار وائل للنشر: عمان2لتنظيمية، ط 
 (،إدار  الموارد البشرية، الطبعة األولى ، مكتبة ناشرون لبنان، لبنان. 2005يورك برس ،) 

 
 
 :المجالت والدوريات والتقارير 
 (مقومات التخطيط والتفكير الستراتيجي المتميز. مصر: المجموعة 2012أبو النصر، مدحت .)

 والنشر. العربية للتدريب
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 (واقع استراتيجية وظائف ادار  الموارد 2007أبو دولة، جمال داوود، عبيدات، شذى محمود .)
 -1،  2007، 2، العدد27البشرية في قطاع البنوك الردنية، المجلة العربية لالدار ، األردن، مج

 47. 
 البعاد  (: دور تكنوستراتيجية ا دار  المعلومات في تحقيق2017) إسماعيل، هادي خليل

المعلوماتية لنظام المناعة المنظمية دراسة استطالعية آلراء المديرين في عينة من المصارف 
 (، العراق. 2(، العدد )6األهلية في مدينة دهوك، المجلة الكاديمية لجامعة نوروز، المجلد )

 ( إدار  األزمات وإلكترونية2011الجبوري، فؤاد، والربيعي، سمية، والعبيد امل :)  اتخاذ القرار، مجلة
 ، العراق. 81(،  :1(، العدد )19بابل للعلوم النسانية، المجلد )

 ( تكنوستراتيجية ادار  المعلومات مفاهيم ونماذج، مجلة القادسية للعلوم 2011الحدراوي ، حامد :)
 (، العراق.2(، العدد)13الدارية والقتصادية، المجلد)

 (: " دور تكنوستراتيجية إدار  المعلومات 2012حميد هندي، ) الحدراوي، حامد كريم . العلي، علي
جامعة -في تحقيق ابعاد إدار  الجود  الشاملة للمنظمة التعليمية" دراسة حالة في كلية الطب 

 (، العراق.27الكوفة، مركز دراسات الكوفة، العدد )
 ( تكنوستراتيجي2015الحدراوي، حامد كريم، وابو طبيخ، ليث، طه عدنان :) ة المعلومات ودورها في

فاعلية ادار  الزمات في ظل انتوجهات الدارية المعاصر   دارسة تطبيقية في جامعة الكوفة، مؤتمر 
 –جامعة باتيا -التكامل المعرفي لمقاربات تسيير الموارد البشرية في ظل التكنلوجيا الحديثة 

 الجزائر.
 (دور إدار 2015ديوب، محمد عباس، وزريقا، ولء :)  مخاطر المشروعات في جود  اتخاذ القرارات

،دارسة مسحية على شركات المقاولت العاملة في الساحل السوري، مجلة جامعة تشرين للبحوث 
: 126  -101،  5، عدد37والدراسات العلمية، سلسلة العلوم القتصادية والقانونية، مج 

 دمشق، سورية.
 (. أثر التفكير اإلبداعي على فاعلية عملية 2017يب)السويدات، احمد عبد هللا، والشيخ، فؤاد نج

اتخاذ القرار اإلداري: دراسة ميدانية من وجهة نظر اإلدار  العليا والوسطى في شركات التأمين 
: الجامعة 63  -31،  1، عدد13العاملة في األردن، المجلة الردنية في ادار  العمال، مج

 األردن. -الردنية
 (:  واقع إدار  المعرفة في جامعتي الملك فيصل والجوف بالمملكة 2013ي)الشمري، غربي بن مرج

 .  703-724(،  :3(، العدد)25العربية السعودية، مجلة العلوم التربوية ، مجلد )
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 ( اإلدار  الستراتيجية ودورها في 2014شوقي، جنان علي، ومهدي، احالم صالح، ومحمد هناء :)
بغداد، مجلة اإلدار  -ة حالة في شركة الصناعات الجلديةرفع كفاء  أداء العاملين " دراس

 الستراتيجية ودورها في رفع كفاء  العاملين، معهد الدار  الرصافة، العراق .
 (دور نظم المعلومات في عملية اتخاذ 2016صالح، فراس مهدي، وحمودي، سندس عبد العزيز .)

دولة المارات   -رد البشر في حكومة الفجير  القرارات الدارية   ي لدى العاملين في دائر  الموا
 .211 -188، 6، عدد2العربية المتحد ، المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث، مج

 ( تكنوستراتيجية ادار  المعلومات ودورها في 2012طالب، عالء فرحان، وشهيد، جنان مهدي :)
عية لعينة من المنظمات العربية تحقيق الميز  التكنولوجية التنافسية المستدامة دراسة استطال
 .  :1-21(،  32(، العدد)8واألجنبية، المجلة العراقية للعلوم الدارية ، جامعة كربالء، مجلد )

  ،عبد الحافظ، نبيل "نماذج أسلوب التحليل الكمي كمدخل لزياد  فعالية القرار الداري"، مجلة اإلداري
 . 41،  1987( يونيو 29العدد)

 لدى المشرفين اإلبداعي بالتفكير وعالقته اإلداري  القرار (: جود  اتخاذ2016ليل)ناصر، عقيل خ 
، 24في مديرية تربية بابل، مجلة جامعة بابل للعلوم النسانية، مج  التربويين الختصاصين 

 ، العراق.467  – 454،  1عدد
  (  دور إدار  المعرفة في اتخاذ القرار  2013نوري ، مظفر محمد ،)–   اسة حالة لعينة من "در

مديري منظمات االعمال في محافظة دهوك " ، مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ، 
 ( ، العراق2( ، العدد )3المجلد )

 
 
 
 
 . 
 :الرسائل العلمية 
 ( معيقات تطبيق التخطيط الستراتيجي لدى األندية الرياضية 2016أبو الخير، إيهاب محمد :)

ن وجهة نظر أعضاء مجالس إدارات الندية، رسالة ماجستير، كلية القتصاد والعلوم بقطاع غز  م
 الدارية، جامعة الزهر، غز ، فلسطين.
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 (نظم دعم القرارات وعالقتها بفاعلية القرارات الدارية، دراسة ميدانية على 2015ابو تيم، محمد : )
غز ، رسالة ماجستير، كلية القتصاد  محافظات -العاملين الداريين في الجامعات الفلسطينية
 والعلوم الدارية، جامعة الزهر، غز ، فلسطين.

 ( مهارات التخطيط الستراتيجي لدى قيادات كليات التربية في 2014أبو حسنة، أحمد جالل :)
الجامعات الفلسطينية وعالقتها بتحسين األداء المؤسسي لها، رسالة ماجستير، كلية التربية، 

 السالمية، غز ، فلسطين.الجامعة 
 (دور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق األمن المعلوماتي 2014أبو حمام، محمد عبد الرحمن :)

 في جهاز الشرطة الفلسطينية، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدار  والسياسة، غز ، فلسطين.
 ( أثر أبعاد جود  حيا  العمل على فاعليه2017أبو حميد، هاشم عيسى :)   اتخاذ القرارات اإلدارية

 في جامعة األقصى بغز ، رسالة ماجستير، كلية التجار ، الجامعة السالمية، غز ، فلسطين.
 ( دور النظم الخبير  في جود  اتخاذ قرارات اإلدار  العليا في 2017أبو زايد، علي عبد الرحمن :)

 السياسة، غز ، فلسطين.وزار  الصحة الفلسطينية، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدار  و 
 ( ضغوط العمل وعالقتها باتخاذ القرارات الدارية في وزار  المالية 2014أبو زور، رامي بكر .)

 بقطاع غز ، رسالة ماجستير، اكاديمية الدار  والسياسة: غز ، فلسطين.
 ( درجة استخدام المشرفين التربويين في مديريات التعليم 2014أبو شقر ، إيناس محمد :)

بمحافظات غز  لتكنلوجيا المعلومات وسبل الرتقاء بها، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة 
 السالمية، غز ، فلسطين.

 (دور تكنولوجيا المعلومات في إدار  اإلشراف التربوي على المدارس 2015أبو عاذر ، سهام غازي :)
  ، فلسطين.الحكومية، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدار  والسياسة، غز 

 ( دور ممارسة إدار  المعرفة في اتخاذ القرارات الستراتيجية 2017أبو معمر، تهاني فيصل :)
دراسة تطبيقية على مدراء وكالة الغوث في قطاع غز ، رسالة ماجستير، رسالة ماجستير، أكاديمية "

 اإلدار  والسياسة، غز ، فلسطين.
 (دور المعلومات 2011البحيصي، عصام محمد ،) المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في ظل

ظروف عدم التأكد، دراسة تطبيقية على البنوك العاملة بقطاع غز ، رسالة ماجستير، كلية التجار ، 
 جامعة الزهر، غز ، فلسطين.
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 ( مساهمة تكنلوجيا المعلومات في تحديد الستراتيجية التنافسية للمؤسسة، 2016بهاز، خديجة : )
أوماش، رسالة ماجستير، كلية العلوم القتصادية والتجارية  -لة المطاحن الكبرى للجنوبدراسة حا

 بسكر ، الجزائر. -وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر
 ( دور الت2014البيطار، شيرين زهير :) ى وية يف رفع  مسترارد البشوللمخطيط  الستراتيجي

اع غز ، رسالة ماجستير، كلية التجار ، في المؤسسات غير الحكومية في قط ظيفيوالتمكني ال
 الجامعة السالمية، غز ، فلسطين.

 (دور جود  المعمومة المحاسبية في ترشيد القارارت في 2017حازم، رباب، ومهناوي، شيماء .)
المؤسسة القتصادية، رسالة ماستر، كلية العلوم القتصادية، العلوم التجارية، علوم التسيير، 

 بسي : تبسة ، الجزائر.جامعة العربي الت
 (.مدى مشاركة معلمي المدارس الثانوية في اتخاذ القرارات وعالقتهم 2007حرز هللا، أشرف .)

برضاهم الوظيفي. رسالة ماجستير غير منشور ، قسم أصول التربية، كلية التربية،الجامعة 
 السالمية: غز  ، فلسطين.

 (معوقات استخدام2012حسونة، عصام الدين محمد .)  األساليب الكمية وعالقتھا بجود  القرارات
: والسياسة الدار  اكاديمية، ماجستير رسالة، نيطلعاملة في فلسك اونية للبنادسة مياإلدارية، درا

 .فلسطين، غز 
 (درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غز  للتخطيط 2017الحليمي، محمد أبراهيم :)

ية المهارات القيادية لدى معلميهم، رسالة ماجستير، كلية التربية، اإلستراتيجي وعالقتها بتنم
 الجامعة السالمية، غز ، فلسطين.

 (دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين جود  اتخاذ 2016حماد، منصور حماد :)
اسة، غز ، القرارات الدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدار  والسي

 فلسطين.
 (.درجة توافر الصفات القيادية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية 2015حمد، محمد علي .)

وعالقتها بدافعية الطلبة نحو التعلم من وجهة نظر مديريهم في العاصمة عمان)رسالة ماجستير 
 غير منشور (. جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

 ( 2006الحمداني، موفق).مناهج البحث العلمي، األردن، عمان، مؤسسة الوراق للنشر : 



 

154 

 

 ( دور ممارسة أسلوب إدار  فرق العمل في تحسين مستوى األداء 2016حميد، أحمد صالح :)
الشق المدني، رسالة ماجستير، رسالة ماجستير،  -واتخاذ القرارات بوزار  الداخلية واألمن الوطني

 فلسطين. أكاديمية اإلدار  والسياسة، غز ،
 (دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وازر  2015الزعانين، رامز محمد :)

 التربية والتعليم العالي ـ بغز ، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدار  والسياسة، غز ، فلسطين.
 (التسيير الستراتيجي في المؤسسات الصغير  وا2006-2005سلطاني، محمد رشدي ) لمتوسطة

 الجزائر. -في الجزائر، ماجستير، جامعة المسيلة
 ( الموازنة التقديرية أدا  فعالةفي صنع القرار، مذكر  ماستر، جامعة 2012سيف الدين، عمار :)

 ورقلة: الجزائر.
 (دور إدار  المعرفة في دعم عمليات اتخاذ القرارات بشركة 2014الشمري، ترفة بنت عواد : .)

 رسالة دكتوراه: المملكة العربية السعودية. أرامكو السعودية،
 (واقع التخطيط الستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني في محافظات 2007الشويخ، عاطف .)

 غز . رسالة ماجستير غير منشور ، الجامعة السالمية: فلسطين.
 (األنماط القيادية التربوية وعالقتھا بفاعلية اتخاذ 2013الطيبي، سفيان عطية .) القرار من وجھة

نظر العاملين، دراسة تطبيقية  على وزار  التربية والتعليم العالي في محافظات غز ، رسالة 
 ماجستير، اكاديمية الدار  والسياسة: غز ، فلسطين.   

 ( إدار  األزمات وأثرها على جود  القرارات اإلدارية بوزارتي العمل 2017عبد العال، محمد حسين :)
تماعية بالمحافظات الجنوبية، رسالة ماجستير، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدار  والتنمية الج

 والسياسة، غز ، فلسطين.
 (دور التخطيط الستراتيجي في رفع الكفاء  اإلنتاجية لدى  العاملين 2017الغوطي، محمود أحمد :)

الجامعة السالمية، في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غز  ، رسالة ماجستير، كلية التربية، 
 غز ، فلسطين.

 (أثر التخطيط الستراتيجي في تبني التجار  اللكترونية على الحصة 2012الكبيسي، عادل حمد ،)
السوقية: دراسة تطبيقية على شركات البرمجيات في الردن، رسالة ماجستير، جامعة الشرق 

 الوسط.
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 ( العوامل البيئية لنظم اد2016كراز، معتصم محمد :)  ار  معلومات التعليم وتأثيرها على جود
المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات، رسالة ماجستير، كلية التجار ، الجامعة السالمية، غز ، 

 فلسطين.
 (معوقات تطبيق التخطيط الستراتيجي في الجامعات الفلسطينية في قطاع 2007اللوح، عادل .)

 معة السالمية: فلسطين.غز . رسالة ماجستير غير منشور ، الجا
 (الذكــاء وعالقتــه بمهار  اتخاذ القــرار  دراسة ميدانية على عينة من طالب 2015المنصور، زينة .)

جامعة دمشق ، رسالة الماجستير في  علم النفس التربوي، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة 
 دمشق: سورية.

 ( دور المعلومات المحا2010موسى، أسامة .) سبية في ترشيد القرارات اإلئتمانية، رسالة ماجستير
 فلسطين. -غير منشور ، مكتبة الجامعة اإلسالمية: غز 

 (أثر كفاء  نظم ا2013هاشم، غسان علي .)صنع فاعلية عملية  نيـــــفي تحست الدارية ماولمعل
ي، رسالة دكتوراه، قسم الدراسات الدول نليمبنك ا"حالة " في تطبيقية ة ــــــــــــــسارات، درارلقذ اتخاوا

 العليا،  جامعة سانت كليمنتس العالمية: المكال، اليمن.
 ( عالقة نظم المعلومات الدارية بجود  القرارات اإلدارية، دراسة حالة 2015الوادية، محمد سميح :)

 ن.: وزار  التربية والتعليم العالي بقطاع غز  ، رسالة ماجستير ، جامعة الزهر ، فلسطي
  :المواقع اللكترونية 
 ( 2017موقع وازر   التنمية الفلسطينية) 

http://www.mosa.gov.ps/showTopic.php?id=43 
  (2018غز  ) –موقع شركة توزيع الكهرباء http://www.gedco.ps  
 (مدونـــــــة العلـــــــوم الماليـــــــة واإلداريـــــــة، اتخـــــــاذ القـــــــارارت اإلداريـــــــة. 2010القرا،صـــــــالح محمـــــــد:)

https://sqarra.wordpress.com/mang0 
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 (: خطاب التحكيم1ملحق رقم )
 
 

 
 

 هللا كحفظ                    الفاضل        الدكتور

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 تحكيم استبيانالموضوع  

ثمن جهودكم الكبيرة في خدمة البحث أحترا  و إليكم بالتقدير واال أتوجه بداية  للموضوع اعاله  بامشارة
ستبانة والتي تشكل أداة قياس لجمع المعلومات ويسعدني ان أضع بين أيديكم فقرات هذه ام ،العلمي

جود  اتخاذ  في تحسيندار  المعلومات دور تكنوستراتيجية إ كاديمية بعنوان "دراسة أ مجراء
لمتطلبات الحصول على درجة  وذلك استكماال  " محافظات غز  -لكهرباء بشركة توزيع ا القرار

يمية امدارة والسياسة وجامعة كادالماجستير تخصص القيادة وامدارة في البرنامج المشترك بين أ
  .قصىاأل

وقد قا  الباحث بصياغة استبيان لجمع المعلومات حول موضوع الدراسة، لذا نرجو من سيادتكم التكر  
اء رأيكم السديد ومقترحاتكم بشلن فقرات االستبيان، ومدى انتماء كل عبارة إلى المحور المخصص بإبد

 لها وخدمتها له، وبنائها اللغوي، وأي اقتراحات أو تعديالت ترونها مناسبة لتحقيق أهدا  الدراسة.

 هذا وتقبلوا منا جزيل الشكر والمتنان.

 بشار يوسف ابو جزر  الباحث                                                               
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 أسماء المحكمين(: 2ملحق رقم )

 
 مكان العمل الوظيفة السم  
 الجامعة االسالمية ستاذ ا د. يوسف بحر 1
 كاديمية امدارة والسياسةأ شاركأستاذ م محمد ابراهيم المدهون د.  2
 عة االسالميةالجام شاركستاذ ما  سامي أبو الروسد.  3
 زهرجامعة األ ستاذ مشاركا وفيق األغاد.  4
 الجامعة االسالمية ستاذ مساعدا ياسر الشرفاد.  5
 الجامعة االسالمية ستاذ مشاركا د. جودت ابو طه 6
 ديوان الموشفين العا  ساعدستاذ مأ د. نبيل اللوة 7
 أكاديمية االدارة والسياسة ستاذ مساعدا د. خليل ماضي 8
 كلية فلسطين التقنية أستاذ مساعد  د. منصور االيوبي 9
 جامعة القدس المفتوحة ستاذ مساعد أ سامي أبو طهد. 10
 أكاديمية امدارة والسياسة محلل احصائي جهاد عبد القادر عكاشةا . 11
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 (: كتاب تسهيل مهام3ملحق رقم )
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 الستبانة(: 4ملحق رقم )

 

 
 

 

 ،،،ة... المحتر / .....................................الزميلة الكريمة  ل الكريمالزمي
 

 حتية طيبة وبعد،،،  
 

 الموضوع: تعبئة استبانة بحث علمي
 

دور تكنوســـتراتيجية إدار  المعلومـــات فـــي تحســـين جـــود  اتخـــاذ بـــإجراء دراســـة بعنــوان: " الباحـــثقــو  ي
البرنـامج  "، وذلك للحصـول علـى درجـة الماجسـتير مـنافظات غز  القرار بشركة توزيع الكهرباء في مح

تخصــــص القيــــادة  –المشـــترك بــــين أكاديميــــة امدارة والسياســــة للدراســــات العليــــا وجامعــــة األقصــــى بغــــلة 
 .وامدارة

المؤسسـة بالوضـع القـائم فـي  ودرايـة األكثـر معرفـة الموشفين فـي المؤسسـة هـم بلنان الباحثة وميم
فإنــه  للوصـول إلــى المعلومــات المطلوبــة، عــينخيــر مُ  هــمنأأهــل خبـرة واختصــا  و  همونالدراســة، كــ محـل
االسـتبانة للتكـر  مـن حضـرتكم بالمسـاعدة فـي إتمـا  هـذه الدراسـة ضـع بـين أيـديكم هـذه يالباحـث أن  رسُ يَ 

فـي عن طريق امجابة عـن األسـئلة التـي تتضـمنها هـذه االسـتبانة، راجـين مـنكم الدقـة والموضـوعية أمـال  
الوصــول إلــى معلومــات أفضــل لموضــوع الدراســة، مؤكــدين لكــم أن البيانــات التــي ســيتم الحصــول عليهــا 

 ستبقى سرية ولن تستخد  سوى ألغراض البحث العلمي.
هــي عمليــة ممنهجــة يــتم مــن خاللهــا دمــج التخطــيط االســتراتيجي والبنيــة التحتيــة لــنظم : تكنوســتراتيجية إدار  المعلومــات

لمنظمة بهد  تحقيق االستغالل األمثل للموارد والخبرات والدعم المالي بما يضـمن الحصـول علـى الميـلة المعلومات في ا
 التنافسية المستدامة.
هــي عمليــة الحكــم علــى اآلليــة التــي تــم اتخــاذ القــرار بهــا ســواء كــان بشــكل جمــاعي أو فــردي او : جــود  اتخــاذ القــرار

   لومات ذات جودة عاليةاستشاري ، وهل تم اتخاذ القرار بناء على مع
 الباحث  بشار يوسف ابو جزر
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 االستبانة

 :أول( الخصائص الديمغرافية

 .شركة توزيع الكهرباء محافظات غلة   اسم الشركة: -

 ذكر                   أنثى                    : جنسال

 بكالوريوس                                     ثانوية عامة فاقل                 دبلو          المؤهل العلمي:

 ماجستير                دكتوراه                            

        مدير دائرة                                    مدير ادارة                      مدير عا           : الوظيفية الفئة

 رئيس شعبة     رئيس قسم                                         

                              سنة10سنوات إلى اقل من   6من      سنوات فلقل       5  من      الخبرة:

 سنة فاكثر 16من                      سنة 16سنة إلى اقل  11من           

 الوسطى                 غلة                :      رفو                خانيونسالمحافظة -

 الشمال                   
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 فقرات تكنوستراتيجية ادار  المعلومات

 

 

موافق  الدعم المالي - أ

 تماما  

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  

      توفر  إدارة الشركة  الدعم المالي الالز  لحيازة تكنلوجيا ادارة المعلومات.  1

يتم صر  مبالغ مالية )مكافئات وحوافل( للعاملين في مجال تكنلوجيا ادارة المعلومات حسب  2
 مساهمتهم في األداء.

     

      توفر  إدارة الشركة  المبالغ المالية الالزمة لتحقيق اهدا  تكنلوجيا ادارة المعلومات. 3

      في كافة القرارات المالية المتعلقة بعملهم. يتم مشاركة العاملين بمجال تكنلوجيا ادارة المعلومات 4

      يتم تخصيص جلء مهم من موازنة الشركة لالستثمار في تكنلوجيا ادارة المعلومات. 5

 البنية التحتية لنظم المعلومات  -ب م.
موافق 
 تماماا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماا 

      ادارة المعلومات استجابة للتغييرات التكنلوجية. تقو  إدارة الشركة بتطوير تكنلوجيا 6

      تلبي البرمجيات الحالية المتنوعة متطلبات تحقيق أهدا  الشركة. 7

      تعول  إدارة الشركة  على األساليب الحديثة في مجال االتصاالت والشبكات. 8

      كل جيد.تسمو تكنلوجيا ادارة المعلومات في الشركة بلداء األعمال بش 9

تسهل شبكات االتصال الحديثة التي تعتمدها الشركة في عملية التبادل االلكتروني داخل وخارج  10
 الشركة.

     

 يتم تحديث قواعد البيانات في الشركة باستمرار. 11
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 التخطيط الستراتيجي  -ج م.
موافق 
 تماماا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماا 

      .خطة استراتيجية واضحة إدارة الشركة  عتمد ت 12

      تتميل إدارة الشركة برؤيتها الواضحة للمستقبل. 13

      يتم التعبير عن تكنلوجيا ادارة المعلومات بشكل واضو في رسالة الشركة . 14

هدا  االستراتيجية تقو  إدارة الشركة بصياغة أهدا  تكنلوجيا إدارة المعلومات بما يتالء  مع اال 15
 للشركة. 

     

تقو   إدارة الشركة  بتنفيذ االستراتيجيات التي تساهم في االستخدا  االمثل لتكنلوجيا ادارة  16
 المعلومات.

     

17 

تقيم ادارة الشركة الخطة االستراتيجية لنظم المعلومات بشكل دوري للتلكد من مدى استمرار 
 صالحيتها في تحسين األداء.

 

     

 صناع المعرفة  -د م.
موافق 
 تماماا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماا 

      يتميل العاملين بالشركة بالمهارات الفنية للتشغيل والتعامل مع تقنيات المعلومات الحديثة. 18

 نظمعلى مواكبة تطورات  العاملينتدريبية لتنمية قدرات  تستخد   إدارة الشركة  برامج 19
 .المعلومات

     

المعلومات تمكنهم من التكيف مع متطلبات  نظميمتلك العاملون مهارات متنوعة في مجال  20
 .ريالتغي

     

      .عداد البرمجياتإ  دارة على الخبرات الداخلية في مجالتعتمد ام 21

      .يثةالمعلومات الحد تقنياتالمعلومات بسرعة الستخدا   نظميستجيب العاملون في  22

      .المعلوماتنظم كل االمعلومات القدرة على حل مش نظم يمتلك العاملون في 23
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 (: الستبانة الستكشافية5ملحق رقم )

 جود  اتخاذ القرار

 

موافق 
 تماماا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماا 

      تقيم  إدارة الشركة  تلثير القرارات التي تتخذها في جميع االتجاهات. 1

      ار في الشركة على الوضوة.يعتمد منهج اتخاذ القر  2

      تستفيد الشركة من الخبرات والتجارب التي تمتلكها عند اتخاذ قرارات حاسمة وصعبة. 3

      تتلثر القرارات المتخذة في  إدارة الشركة  بميول واتجاهات أصحاب القرار. 4

      تحدد  إدارة الشركة  احتماالت النجاة في القرار المتخذ. 5

      تعمل الشركة على دراسة جميع البدائل المتاحة وتتخذ األفضل من بينها. 6

       تشجع  إدارة الشركة  على اتخاذ القرارات االبتكارية . 7

      تلخذ  إدارة الشركة  حاالت المخاطر وعد  التلكد بعين االعتبار عند اتخاذ القرارات. 8

      ملين على اتخاذ القرارات العلمية .تقد   إدارة الشركة  تدريبا للعا 9

      تعيد  إدارة الشركة  تقييم اتخاذ القرارات عندما يتوفر معلومات جديدة. 10

      .تتستخد   إدارة الشركة  األساليب الكمية عند اتخاذ القرارا 11

      تمتاز  إدارة الشركة  بنتائجها االيجابية بسبب سرعة اتخاذ القرار. 12

      انعكست ثقافة الشركة على قوة عملية اتخاذ القرار. 13

      تتلثر عملية اتخاذ القرار في الشركة بالسياسة العامة لها. 14

      تتجنب  إدارة الشركة عند اتخاذ قراراتها من تكرار نفس االخطاء المرتكبة في الماضي. 15

      ن تحيل أو تلثير ألصحاب المصلحة.يتم اتخاذ القرارات بالشركة بشكل موضوعي دو  16

      تنشر  إدارة الشركة  القرارات التي تتخذها بين العاملين بشكل فعال. 17

      تقد   إدارة الشركة  معلومات واضحة وغير مبهمة لعملية اتخاذ القرار. 18
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 البيـــــــان م.
موافق 
 تماماا 

 محايد وافقم
غير 
 موافق

غير موافق 
 تماماا 

      تقيم الشركة التي اعمل بها تلثير القرارات التي تتخذها 1

      تحقق القرارات االدارية المتخذة اهدا  الشركة 2

      يوجد تكامل وترابط بين القرارات التي يتم اتخاذها بالشركة 3

      قبل المنفذين بالشركة تتمتع القرارات بعامل االقناع والرضا من 4

يتم استخدا  اسلوب المفاضلة بين البدائل المختلفة عند اتخاذ  5
 القرار بالشركة

     

تعمل الشركة على مشاركة جميع المستويات االدارية في صنع  6
 القرار

     

      تقيس شركتي احتماالت النجاة في القرار الملمع اتخاذه 7

المرونة الكافية لتعديل القرارات بما يتالء  مع يتوفر لدى الشركة  8
 التطورات المختلفة

     

      تشجع الشركة على اتخاذ القرارات االبتكارية 9

      تقد  الشركة تدريبا للعاملين على اتخاذ القرارات العلمية 10

      عانت الشركة من نتائج سلبية بسبب البطل في اتخاذ القرار 11

القرارات في  شركتي  يعاني من تكرار االخطاء المرتكبة  اتخاذ  12
 في الماضي

     

اتخاذ القرارات في  شركتي  يتلثر بالمصلحة الشخصية ألصحاب  13
 القرار

     

      تنشر شركتي القرارات التي تتخذها بين العاملين بشكل فعال 14

      اذ القرارتقد   شركتي  معلومات واضحة وغير مبهمة لعملية اتخ 15


