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 ب  

  شكر وعرفان
  

 ، واتقدم الى استاذي الفاضـل الـدكتور       الحمد والشكر  هللا عز وجل الذي وفقني  إلنهاء هذا العمل           
مجيد منصور بعظيم الشكر والتقدير باالشراف على رسالتي هذه، وتقديم الدعم والتوجيه النجاز هذه          

  .الدراسة
  

واتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان الساتذتي االفاضل لما قدموه لي من نصح وارشاد وتوجيـه،               
  .كان له االثر في اخراج هذه الدراسة الى حيز الوجود

  
 الشكر وعظيم االمتنان للدكتور يوسف ابو فاره والدكتور رشدي حمامرة اعـضاء             كما اتقدم بجزيل  

لجنة المناقشة لتفضلهم بمناقشة هذه الرسالة واغناؤها بمالحظاتهم وتوجيهاتهم وارائهم التي كان لها             
  .االثر الكبير في اثراء الرسالة

  
  وادارة معهـد التنميـة       – العليـا    واتقدم بعظيم االمتنان الى ادارة جامعة القدس وعمادة الدراسات        

  .المستدامة ممثلة بالهيئتين االدارية والتدريسية واخص بالذكر مدير المعهد الدكتور زياد قنام
  

  .كما اتقدم بالشكر والعرفان الى السادة االساتذة المحكمين الذين تكرموا بتحكيم أداة الدراسة
  

الموظفات في وزارة الداخلية لتعاونهم معي فـي        واتقدم بجزيل الشكر الى جميع االخوة الموظفين و       
  .انجاز هذه الدراسة

  
واخيرا اتوجه بالشكر الجزيل لكل من اسهم بجهده ووقته ونصائحه طوال مدة اعداد هذه الدراسـة                

  .احمد السيد. وخاصة أ
  

  حنان خليل محمد دية



  

 ج  

  التعريفات

  
  النظام

System  
داخلة التي تتفاعل مع هو مجموعة من العناصر المترابطة او المت  :

البيئة ومع بعضها بعضا لتحقيق هدف ما عن طريق قبول 
المدخالت وانتاج المخرجات من خالل اجراء تحويلي منظم 

  ).2000الصباغ،(
هي مجموعة من الحقائق او المشاهدات و التقديرات غير   :  البيانات

منظمة، وتكون ارقام او حروف او كلمات او رموز، غير 
  ).2005لحميدي والسامرائي والعبيد، ا(معالجة 

 تمت معالجتها بغرض تحقيق هدف Data)(هي عبارة عن بيانات  :  المعلومات
  ).2005قنديلجي والجنابي،(معين، يقود الى اتخاذ قرار

  نظم المعلومات
Information 

System 

تركيبة منظمة من االفراد، عتاد الحاسوب، البرامج، شبكات   :
د البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها وتحويلها االتصاالت، وموار

الى معلومات وبالتالي توزيعها الى المستفيدين في المنظمة 
  ).2006ياسين، (

  نظم المعلومات االدارية
MIS 

النظم التي تزود المديرين ومتخذي القرارات بما يحتاجونه من  :
ني على معلومات أي انها المحاولة االولى لبناء نظام معلوماتي مب

الحاسب اآللي يمكن ان يزود المديرين بمعلومات تساعدهم في 
  ).2005الصيرفي،(حل المشكالت 

مجموعة البرامج الحاسوبية التي توجه عمل الحاسوب وتتضمن   : Softwareالبرمجيات 
نظم المعلومات (البرمجيات االساسية والبرمجيات التطبيقية 

  ).1999االدارية،
  ةالتجهيزات الحاسوبي

Computer 
Hardware  

مجموعة التجهيزات االلكترونية الحاسوبية المستخدمة في النظام   :
  ).1999نظم المعلومات االدارية،(الحاسوبي 

  قاعدة البيانات
Data Base 

مجموعة من البيانات المنظمة، مرتبطة مع بعضها بعضا بنسق   :
ن معين، بغرض تأمين حاجات محددة من متطلبات المستفيدين، ع

  ).2008الشرابي، (طريق تخزين وادارة البيانات 
  شبكة االنترنت

Internet 
World wide web 

شبكة لعدد كبير من الشبكات العالمية المحوسبة التي تربط عدة   :
ماليين من االفراد والمؤسسات، وتعتبر اكبر طريق سريع 



  

 د  

  ).2005قنديلجي والجنابي،(لمعلومات في العالم 
هي بناء وتحديث الهياكل االدارية وتطوير النظم واالجراءات   :  ةالتنمية االداري

والقدرات والمهارات والعناصر البشرية في مختلف مواقع العمل 
  ).2000اللوزي،(

تعرف التنمية بانها االنتقال من حال الى حال لرفع مستوى   :  التنمية
المجتمع وذلك لتحقيق رفاهية وزيادة كفاءة فاعلية اداء مختلف 

  ).1993زويلف واللوزي،(نشطته ا
اسلوب ترتيب العمل وتوزيعه على العاملين من خالل تحديد  :  الهيكل التنظيمي

المهام والمسؤوليات والسلطات في المنظمة لغرض انجاز هدف 
  ).1993عقيلي والمؤمن،(المنظمة 

وضوح التشريعات ودقة االعمال المنجزة داخل التنظيمات من   :  الشفافية
تباع تعليمات واجراءات واضحة وسهلة للمساهمة في خالل ا

 اللوزي،(اتخاذ قرار يتسم بالموضوعية والدقة والوضوح 
2000 .(  

عملية مساعدة االفراد الكتساب الفاعلية في عملهم الحالي   :  التدريب والتطوير
والمستقبل من خالل تنمية وتطوير عاداتهم ومهاراتهم ومعرفتهم 

  ). 1993 ياغي،(وسلوكهم 
عملية تحويل خطة عمل المنظمة الحالية والمستقبلية الى   :  تخطيط الموارد البشرية

احتياجات من الموارد البشرية لتنفيذها ، ويتم بموجبها تحديد 
كمية ونوعية العمالة المطلوبة والمتوفرة وربطها بوظائف ادارة 

  ).1997الصحاف،( الموارد البشرية 
اء الحالي او السابق للفرد مقارنة بمعايير االداء تقييم االد  :  تقييم االداء

  ).1997الصحاف،( الموضوعة 
مصطلح يحتوي على المعرفة والعقيدة والفن واالخالقيات  :  الثقافة التنظيمية

والقانون والعادات والقيم والتقاليد، وعلى الفرد االلتزام بها من 
  ). 2000اللوزي،(خالل ممارسة نشاطاته الحياتية في المجتمع 

تطوير منظم للمعرفة والمهارات واالتجاهات التي يحتاجها الفرد   :  التدريب
المؤمن وحريم " (حتى يتمكن من القيام باداء واجباته بكفاءة 

  ).1997وكريشان وجوده، 
هي بناء رسمي يتكون من مجموعه من الحقوق واالمتيازات   :  المنظمة



  

 ه  

اعات والمشاكل التي وااللتزامات والمسؤوليات لغاية حل النز
تواجه منظمات االعمال عند قيامها بأخذ المصادر من البيئة و 

 ,Laudon& Kenneth(معالجتها النتاج المخرجات ذات القيمة 

1988.(  
المراكز الوظيفية المتنوعة والمتتالية التي يشغلها الفرد خالل   :   الوظيفيالمسار

  ).2002ديوب،(ات ويقصد بها الترقي) الوظيفية(حياته العملية 
هي االدارة التي تتولى وضع الخطط االستراتيجية والتخطيط   :  االدارة العليا

  ). 1995البكري ومسلم، (طويل االجل في المنظمة 
هي حلقة الصلة بين مستوى تحديد االهداف ورسم السياسات   :  االدارة الوسطى

 على في المنظمة وبين مستوى االشراف) االدارة العليا(العامة 
وتتولى االشراف على تنفيذ السياسات ، )االدارة التنفيذية(التنفيذ 

والخطط والبرامج التي تحددها االدارة العليا، وتحديد المهام 
والمسؤوليات للعاملين، وتقديم المعلومات والبيانات لالدارة العليا، 

هاشم،  (ومساعدة المرؤوسين وتوجيههم في حل المشكالت
1981 .(  

هي االدارة التي تتولى تنفيذ الخطط التشغيلية اليومية، والعمليات   :   الدنيااالدارة
  . )1995البكري ومسلم، (في المنظمة االدارية اليومية 

  

  التعريفات االجرائية

  

هي مجموعة من الموظفين والمـوارد واالجـراءات والبـرامج           :  نظم المعلومات االدارية
ها واسترجاعها الستخدامها   تتولى جمع البيانات ومعالجتها وحفظ    

  . في العمليات اليومية التي تقوم بها المنظمة
نشاط مخطط ومستمر يهدف الى تطوير السلوك االداري وتطوير          :  التنمية االدارية

قدرات العاملين في المؤسسة وذلك من خالل اكسابهم المهـارات          
والمعارف من خالل برامج التنمية االداريـة لتحقيـق اهـداف           

  .سسةالمؤ
التنبؤ باحتياجات المنظمة من الموارد البشرية بناء علـى حجـم            :  للموارد البشريةالتخطيط 

  .العمل من خالل اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب
تتعلق بانظمة واجراءات العمل التي تسير عليها المنظمة خـالل           :  :القوانين واالنظمة



  

 و  

  .عملها
 للعمليات والمسؤوليات داخل المنظمة مـن خـالل         مخطط سير  :   التنظيميلالهيك

  .تحديد صالحيات ومهام العاملين
ما يكتسبه الفرد من قيم وعادات وتقاليد من بيئته ومدى تـاثيره             :  الثقافة التنظيمية

  . على بيئة واتجاهات المؤسسة
اكتشاف نقاط الضعف من خالل ادوات التقييم المتبعـة والعمـل            :  تقييم االداء

  .معاالجتها من خالل برامج تدريبيةعلى 
عملية تطوير المعرف والمهارات االداريـة والـسلوكية لـدى           :  التدريب

العاملين في المؤسسة بهدف تطوير العمل والنهوض بالمؤسـسة         
  .نحو االفضل

احدى المؤسسات الحكومية انشئت مع قدوم السلطة الفلسطينية في          :  وزارة الداخلية
 خدماتها للمواطنين فـيم يتعلـق بـاالحوال         ، تقدم )1994(العام  

مديرية موزعة  ) 15(الشخصية والجوازات والجمعيات، ويتبعها     
  .في الوسط والجنوب والشمال

ن لديهم المعرفة والخبرة في مجـال عملهـم         ون مؤهل هم موظفو  :  :رؤساء االقسام
  .  مدير الدائرة مويتولون المسؤولية عن عدة شعب ومرجعيته

هم األشخاص الذين لديهم خبرة ومعرفة في مجال عملهم ال تقل            :  المدراء
 علـى شـهادة      سنوات خدمـة وان يكـون حاصـال        ثمانيعن  

  .بكالوريوس ويناط اليهم مسؤولية ادارة الدائرة
تمثل حلقة الوصل بين االدارة العليا واالدارة الدنيا في المنظمـة            :  االدارة الوسطى

سام الذين يتولون القيام بالمهام     وتشمل فئة المديرين ورؤساء االق    
  .االشرافية على الموظفين

  



  

 ز  

  صراتالمخت

  
 Management Information :  اإلدارية المعلومات أنظمة

system 
: MIS 

 Data Base : DB :  قاعدة بيانات

 Decision Support System : DSS :نظم دعم القرار

 Local Area Network : LAN :  شبكة االتصال المحلية

شــــبكة االتــــصال  
  )الممتدة(الواسعة

: Wide Area Network : WAN 

 Internet Protocol : IP :  برتوكول االنترنت

 Virtual Private Network : VPN :  الشبكة االفتراضية الخاصة

 Email server : ES :  خدمة البريد االلكتروني

 Ministry Of Interior : MOI :  وزارة الداخلية

 Executive Support System : ESS :   معلومات االدارة العليانظم

 Knowledge work System : KWS :  نظم المعرفة

 Office Automation system : OAS :  نظم آلية المكاتب

 Data Processing System : DPS :  نظم معالجة البيانات

 Transaction Processing System : TPS :  نظم معالجة العمليات



  

 ح  

  ملخص
  

، وتـم مـن     2010 حتى  كانون ثـاني       2009 الواقعة بين كانون ثاني      المدة هذه الدراسة في     تمت
التنمية االدارية في وزارة    ونظم المعلومات االدارية    العالقة بين   : خاللها دراسة مجتمع الدراسة وهو    

  .  الفلسطينية من وجهة نظر المديرين ورؤساء االقسامالداخلية
  

مـن  ،  رية المستخدمة في وزارة الداخلية    التعرف على واقع نظم المعلومات االدا     الى  دراسة  هدفت ال 
، )دقة المعلومات، المرونة، الشمولية، وضوح المعلومـات، التوقيـت المناسـب          ( خالل المجاالت 

التخطـيط للمـوارد البـشرية،       (خاللوالتعرف على واقع التنمية االدارية في وزارة الداخلية من          
، )، والتـدريب، وتقيـيم االداء     )الثقافة والقـيم  (ل التنظيمي، والقوانين واالنظمة، والمعتقدات    والهيك

 تـأثير المتغيـرات   التعرف علـى    والتنمية االدارية،   و نظم المعلومات االدارية     العالقة بين ومعرفة  
 علـى واقـع نظـم    )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، الجنس، التخصص العلمي     (

  .المعلومات وواقع التنمية االدارية
  

مدير (ولالجابة عن اسئلة الدراسة، اجريت الدراسة على مجتمع الدراسة من الموظفين ذوي الفئات              
مـديرا  ) 265(في وزارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات كافة، حيث بلغ عـددهم            ) ورئيس قسم 

استبانة ) 195(وبلغ حجم عينة    ؤساء اقسام   عينة قصدية من فئة مدراء ور     ورئيس قسم، وتم اختيار     
 واشتملت على ثالثة مجاالت اساسية تتعلق       استخدمت الباحثة االستبانة،  صالحة للتحليل والدراسة، و   

بواقع نظم المعلومات، وواقع التنمية االدارية، والعالقة بين نظـم المعلومـات االداريـة والتنميـة                
ـ     (االدارية من خالل     شرية، والهيكـل التنظيمـي، والقـوانين واالنظمـة،         التخطـيط للمـوارد الب

، واعتمدت الباحثة في منهجية الدراسـة علـى         )، والتدريب، وتقييم االداء   )الثقافة والقيم (والمعتقدات
  .المنهج الوصفي

  
واقع التنمية االدارية   وواقع نظم المعلومات االدارية     ان  : وقد توصلت الدراسة الى اهم النتائج التالية      

في الوزارة بدرجة كبيرة، يوجد عالقة ارتبـاط طرديـة           المديرين ورؤساء االقسام   نظر   من وجهة 
موجبة بين نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية، ال يوجد فروق ذات داللة احصائية لواقع نظم               

 بينما يوجد فـروق   ) الجنس، التخصص العلمي، الخبرة العملية    ( المعلومات االدارية تعزى لمتغير     
لمتغير المؤهل العلمي االدنى، ال توجد فروق ذات داللة احصائية لواقع التنميـة االداريـة تعـزى                 

يوجـد فـروق ذات      في حين ) الجنس، المسمى الوظيفي، التخصص العلمي، الخبرة العملية      ( لمتغير
داللة داللة احصائية لمجال تقييم االداء تعزى لمتغير المؤهل العلمي بكالوريوس، يوجد فروق ذات              
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احصائية لواقع نظم المعلومات االدارية لمجال التوقيت المناسب للمعلومات تعزى لمتغير المـسمى             
الوظيفي مدير،عملية تقييم االداء غير فعالة وتفتقر الى التطوير والتحديث، مساهمة نظام المعلومات             

   التدريبية للوزارةالبرنامج التدريبي المستخدم ال يفي باالحتياجات في اتخاذ القرار منخفضة،
  

تطوير وتحديث نظام المعلومات االدارية في الـوزارة        : وأوصت الباحثة بمجموعة توصيات اهمها    
لمواكبة متطلبات العمل، دعم مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرار باستخدام نظم المعلومـات              

الوظيفية لـديهم ولتنميـة روح      االدارية، ايالء اهتمام بتدريب الموظفين لتنمية المعارف والمهارات         
ادوات تقييم محوسبة لتقييم اداء الموظفين، ضرورة ايالء اهتمـام اكبـر بعمليـة               االبداع، استخدام 

التنمية اإلدارية وجعلها من االولويات في الوزارة وذلك باستحداث دائرة مختصة بالتنمية اإلدارية،             
لشخص المناسب وفـق معـايير يحـددها نظـام          االهتمام بعملية تخطيط الموارد البشرية باختيار ا      

المعلومات تتسم بالشفافية، وتنظيم دورات للموظفين في مجال االتصال والتواصل االنساني لتعزيز            
  .ثقافة االنتماء والشعور بالمسؤولية
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Relationship between Management Information Systems & Management 
Development at the Palestinian Ministry of Interior 
 
Abstract 
 
This study was conducted between January 2009 and January 2010 and addresses the 
relation between Management Information Systems and Management Development at the 
Palestinian Ministry of Interior. 
 
The goal of the study is to identify the current status of management information systems 
in use at the Ministry of Interior in various aspects such as, information accuracy, 
flexibility, comprehensiveness, clarity and adequate timing. It also aims to identify the 
reality of management development systems at the Ministry of Interior in various aspects 
such as, human resources planning, organizational structure, laws and regulations, doctrine 
(culture and values), training and performance evaluation.  The study also aims to 
determine the impact of certain characteristics on both information systems and 
management development such as, educational qualification, experience, job title, gender 
and field of specialization. 
 
In order to further look into this issue we conducted a questionnaire, where the target group 
was directors and departments' chiefs, covering all the Ministry's directorates across the 
country. 265 persons filled in the questionnaire and a sample of 195 individuals was 
selected for further analysis. 
 
The researcher has used the questionnaire which contained three essential fields related to 
the information system reality, management development reality and the relation between 
the MIS and management development through (planning for human resources, 
organizational structure, laws and regulations, beliefs (culture and values), training and 
performance evaluation). The researcher has depended for the study methodology on the 
descriptive approach. 
 
The study concluded the following key results: There is a positive relation of dependency 
between both MIS and management development, the reality of MIS and the management 
development reality from the managers and heads of sections views in the ministry by a 
large degree;  there are no statistical differences for the MIS based on gender, field of 
specialization and practical experience, while there is a difference in the minimum 
educational qualifications, there are no statistical evidence differences of management 
development referred to gender, title, field of specialization and practical experience, while 
there is statistical difference in the BA degree element about performance evaluation, there 
are differences with statistical evidence for MIS in the aspect of adequate timing of 
information referred to the title of job, performance evaluation process is inadequate and 
inefficient which requires development and updating, contribution of information system 
in taking decisions is at a low level, and the training program in use does not respond to the 
Ministry's training needs. 
 
The researcher has recommended the following recommendations: Development and 
update of the management information systems to be responsive for work requirements, 
support employees’ active participation in taking decisions using management information 
systems, focus on training employees in order to develop their skills and knowledge related 
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to job performance, use computerized evaluation tools to evaluate the employees 
performance, the management development process must have a high priority by creating a 
new department at the Ministry specialized in management development, pay special 
attention to human resources planning by the proper selection of staff based on specific and 
transparent standards defined by the information system, conduct training courses for 
telecommunication and communication to promote the culture of belonging and sense of 
responsibility. 
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  الفصل األول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  االطار العام للدراسة

  
  : مقدمة.1.1

  

دارية نظرا لدورها الفاعل والمـؤثر فـي        لقد ازداد االهتمام في اآلونة األخيرة بنظم المعلومات اإل        
نجاح المؤسسة وتحقيق اهدافها نتيجة للتغيرات الـسريعة بفعـل التطـور التكنولـوجي وعـصر                

  .المعلوماتية الذي ادى الى تضخم حجم المؤسسات وتعدد اهدافها وتنوع نشاطاتها
  

غييـر طريقـة اداء     وبفضل التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات ساهمت نظم المعلومات في ت          
 العمليات االدارية في المنظمة، حيث زودت المدراء بقدرات جديدة ألداء وظائفهم االدارية من خالل             

نظمـات وتـسهيل اداء     ، واعداد التنبؤات المستقبلية ألنشطة الم     المساهمة في انجاح عملية التخطيط    
بكة المعلومات االلكترونية عـن     ، اضافة الى المساهمة في توجيه العاملين من خالل ش         عملية الرقابة 
  .)2005العبيد، والسامرائي والحميدي( تصال بهم وتحديد مهامهم وتوجيههمطريق اال

  
وتساعد نظم المعلومات االدارية المنظمة في اداء وظائفها االدارية من تخطيط ورقابة اضافة الـى               

ين كفـاءة االداء للمنظمـة،       االدارية للمساهمة في حل المشكالت وتحس      تدعم عملية اتخاذ القرارا   
  ).2007صابر،(وذلك بتزويدها بالمعلومات المطلوبة عن مختلف انشطة المنظمة 

  
 بشكل كبير على اتخاذ القرار االداري ، وتؤثر بدورها علـى             التي يتلقاها المديرين   المعلوماتر  تؤث

ـ        برامج ومداخل وط   سـتنجز ضـمن    ي  رائق التنمية االدارية المستخدمة، حيث تحدد النشاطات الت
  ).2002الصرن،(المنظمة، وبالتالي يمكن ان تدل على نجاح المنظمة او فشلها 
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نظام متكامل وحـديث    تحديث  دورا مهما في تحقيق التنمية االدارية من خالل         له  المعلومات  ونظم  
للمعلومات يسهل العمل االداري ويزيد من كفاءة عمليات التنظيم ، فتوفر انظمة معلومـات جيـدة،                

 ةزيد من قدرات المنظمة وينعكس بالتالي على نوعية الخدمات والسلع المقدمة، اضافة الـى زيـاد               ي
  .)2000 اللوزي،(كفاءة عملية اتخذا القرار 

  
، من خالل   لديها القدرة على الخلق واالبداع    لتنمية االدارية تعنى ببناء مؤسسات وهياكل تنظيمية        وا

وانشاء هياكل ومؤسسات جديدة ووحدات واقـسام ودوائـر     تركيز اهتمامها باصالح الهرم االداري      
  .)1993 اللوزي، وزويلف(ادارية 

  
، وحاجة المنظمـات    )عصر المعلوماتية (ونتيجة للثورة المعلوماتية في السنوات االخيرة وما يعرف         

، بحيث تعتبر مورد هام للمنظمة ومـصدر نجاحهـا، اصـبحت            )خاصة، عامة (للمعلومات سواء   
 العملية االداريـة وفـي      ي نظم معلومات ادارية في المنظمات وذلك لدورها الفاعل ف         الحاجة لوجود 

مختلف انشطة المنظمة، وان نجاح نظم المعلومات االدارية في تطـوير اداء المنظمـة باسـتخدام                
وسائل وادوات تقنية متطورة، وانجاز مهامها بفاعلية وكفاءة، يعتبر عامال فاعال لنجاح المنظمة في              

 اهدافها، لما توفره نظم المعلومات من تقنيات متطورة تساهم في احداث التغيير والتطوير في               تحقيق
  .اداء وظائف المنظمة للمحافظة على بقاءها واستمراريتها

  
موضوعا حيويا باعتباره محور اهتمام المنظمات في مجال        على   وجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء    

، وذلك لالهمية التي تلعبها نظم المعلومات االدارية فـي تطـوير            ونظم المعلومات االدارية  االدارة  
العمل االداري الوزارة، وحاجة مختلف االدارات بتطوير اداءها وتقديم خدمات جيدة للمـواطنين،             

قامت هذه الدراسـة علـى دراسـة واقـع نظـم            و ،خاصة مع تزايد المسؤوليات والمهام االدارية     
ث تبين للباحثة قلة الدراسات التي اجريت حـول هـذه الدراسـة             المعلومات في وزارة الداخلية حي    

وباالخص العالقة بين نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية، وتتوقع الباحثة من هذه الدراسـة              
اضافة احصائيات ومعلومات حديثة حول نظم المعلومات والتنمية االدارية بشكل عام، اضافة الـى              

ول الموضوع من خالل المراجـع والدراسـات ومواقـع االنترنـت،            توفير ادبيات ومعلومات ح   
والتوصل الى واقع نظم المعلومات والتنمية االدارية في فلسطين من خالل وزارة الداخلية كحالـة               
دراسية، وامكانية تعميم نتائج هذه الدراسة على المسؤولين وذوي العالقة لالطالع على الواقع القائم              

عمل على تطويره، ورفع توصية الى باقي الوزارات لعمل دراسة مـشابهه،            في الوزارة من اجل ال    
حيث ستكون نتائج هذه الدراسة مؤشر عن واقع نظم المعلومـات والتنميـة االداريـة فـي كافـة        

  .الوزارات
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محور اهتمام هذه الدراسة منصب على مفهوم نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية وذلك مـن               
عالقة بينهما، والتعرف على تاثير نظم المعلومات االداريـة علـى عمليـة التنميـة               خالل دراسة ال  

االدارية، اضافة الى دراسة لكل من واقع نظم المعلومات وواقع التنميـة االداريـة فـي الـوزارة                  
  .النهوض بهما والسعي لتطويرهماواكتشاف جوانب الضعف والقصور، وذلك من اجل 

  
طالع رأي المبحوثين حول العالقة بـين نظـم المعلومـات االداريـة             وتسعى هذه الدراسة الى است    

والتنمية االدارية في وزارة الداخلية، اضافة الى تقديم مقترحات وتوصيات تساعد في تطوير النظم              
بما يتالءم مع متطلبات التنمية االدارية، وما توصلت اليه الدراسات في هذا المجال  حول دور نظم                 

التي اظهرت وجود عالقة ايجابية بين      ) 2004المقابلة،  (ة في المنظمات كدراسة     المعلومات االداري 
التي بينـت   ) 2005البشابشة،  (نظم المعلومات االدارية وممارسة وظائف العملية االدارية، ودراسة         

ان استخدام نظم المعلومات االدارية يؤدي الى تحسين مستوى االداء الوظيفي للعـاملين، ودراسـة               
التي اظهرت انه يوجد تاثير لمتغيرات المؤهل العلمي والتخصص على اداء نظـم             ) 2008سليم،  (

المعلومات واداراتها فـي حـين ال تـاثير لمتغيـرات الجـنس والدرجـة الوظيفيـة، ودراسـة                   
)coombs,clark,1999 (             التي اظهرت نتائجها ان غالبية االنظمة الناجحة تعمل على تغييـر فـي

  أنظمة المعلومـات اإلداريـة     اظهرت نتائجها ان استخدام   ) 2005القيسي،  (ثقافة المنظمة، ودراسة    
  . األداء اإلدارييؤدي الى مستوى كفاءة عالي في

  
  مبررات الدراسة 2.1

  

  :المبررات التي دفعت الباحثة الختيار الدراسة
 

 .ندرة الدراسات التي تبحث في العالقة بين نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية •

، اصـبحت   )شمال، وسـط، جنـوب    (نتيجة لتوسع خدمات الوزارة ليشمل المديريات كافة         •
الحاجة ملحة لوجود نظام معلوماتي يسهل عملية التواصل االداري والوظيفي بين الـوزارة             

 .ومديرياتها

، اهتمام ورغبة الباحثة بإجراء مثل هذه الدراسة كونها متخصصة فـي نظـم المعلومـات               •
 . النظام المعلوماتي لتقديم خدمات متميزةوحرصها على تطوير

 اول دراسة استطالعية تتم عن وزارة الداخلية من         - حسب علم الباحثة   -تعتبر هذه الدراسة   •
خالل استطالع اراء الموظفين حول نظم المعلومات المستخدمة في الوزارة وعالقتها بعملية            

 . النتائجالتنمية االدارية، ليتم من خاللها رفع التوصيات في ضوء 
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نظـام   بوضع خطط تطويرية ضمن متطلبات تحـديث         الوزارةمساعدة اصحاب القرار في      •
 .في المؤسسةمتكامل وحديث للمعلومات يسهل العمل االداري ويزيد من كفاءته 

اثراء المكتبات بدراسة حول هذا الموضوع، تشكل مرجعا علميا للباحثين لالسـتفادة مـن               •
  .  اخرى ذات عالقةنتائج هذه الدراسة في دراسات

 
  أهمية الدراسة 3.1

 
 .ندرة االبحاث النظرية التي ربطت بين نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية •

نظم المعلومـات   ، في   مرجعا للباحثين بحيث تعتبر     بدراسة حول الموضوع،   اثراء المكتبات  •
 .التنمية االدارية واالدارية 

نظر الباحثة تختص بوزارة الداخلية تبحث في العالقة        تعتبر هذه الدراسة االولى من وجهة        •
 .التنمية االدارية ونظم المعلومات االدارية بين 

توفير معلومات واحصاءات حديثة حول واقع  نظم المعلومات والتنمية االدارية في وزارة              •
  .الداخلية من وجهة نظر المديرين ورؤساء االقسام، وذلك بعد تحليل اجابات العينة

ية االدارية فـي  التنموهم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على دور نظم المعلومات االدارية          ستسا •
، وتشجيع باحثين اخرين لدراسة قطاعات ومؤسسات عامة وخاصـة          مؤسسات عامة اخرى  

 .اخرى 

ستساهم الدراسة في تحديث قاعدة البيانات وتطويرها لتواكب التطورات التكنولوجيـة فـي              •
  .االدارية بشكل ينسجم مع تحقيق التنمية االدارية في المؤسسة مجال نظم المعلومات 

  
  مشكلة الدراسة 4.1

  
نتيجة للتطورات التكنولوجية المستمرة في عصر المعلوماتية، اصبحت هناك حاجة امام المؤسسات            
الى تطوير اعمالها وتقديم خدمات متميزة للجمهور، وذلك من خالل تزويدها بنظم معلومات لتسهيل              

يرين على اداء مسؤولياتهم االداريـة بـسهولة        مساعدة المد مل اليومي، وتوفير الوقت والجهد، و     الع
، وتشكل المعلومات العنصر االساسي في تحديد كفـاءة االدارة وفاعليتهـا، ومـع زيـادة                وسرعة

عقيدات وتوسع االعمال في الوزارة، وكبر حجمها، ووجود عدة مـديريات منتـشرة فـي كافـة            الت
وانـشاء  معلوماتية تساهم في حل المشاكل      بيانات   الى بناء قاعدة     بالوزارة، كل ذلك دفع     تالمحافظا

حلقة التواصل مع مديرياتها كافة، وذلك من اجل تقديم خدمات جيدة للمـواطنين وتـوفيرا للوقـت                 
  بهدف الوزارة في   والجهد والسعي الى تحقيق اهدافها بتقديم خدمات متميزة، وتطوير العمل االداري          

  .مية ادارية تنالوصول الى 
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، بحيـث جعلـت     متزود نظم المعلومات االدارية المديرين بالمعلومات الالزمة لتلبيـة احتياجـاته          
المنظمات جسما الكترونيا لتبادل المعلومات بين جميع االقـسام االداريـة حـسب االختـصاص،               

وسياسة التوظيف، وتـدعيم    واستخدام نظم المعلومات يؤدي الى التغيير في اسلوب العمل االداري           
  )2002الصرن، .(العناصر االدارية في المنظمة

  
اشر بالنظـام المـستخدم فـي       ومن خالل الواقع الباحثة موظفة في وزارة الداخلية وفي احتكاك مب          

 نظم المعلومـات االداريـة      عالقة بين ، بحيث قامت بدراستها هذه للتأكد من ان هناك فعال           الوزارة
  ، من منظور المديرين ورؤساء االقسام الذين يمثلون االدارة الوسطى في الـوزارة            ةالتنمية االداري و

 نظم  ما العالقة بين  : غة المشكلة على النحو التالي      ومن هذا المنطلق قامت باعداد هذه الدراسة صائ       
ساء ورؤين  من وجهة نظر المدر   الفلسطينية  دارية في وزارة الداخلية     التنمية ا والالمعلومات االدارية   

  .االقسام
  

  أهداف الدراسة 5.1
  

تعتبر وزارة الداخلية احدى الوزارات الخدمية، التي تسعى الى تقديم خدماتها للمـواطنين، وتبـذل               
وذلك من خالل استخدام النظام المعلوماتي،       قصارى جهدها الى توفير هذه الخدمات بسهولة ويسر،       
  : لتاليةومن هذا المنطلق سعت الدراسة الى تحقيق االهداف ا

  
التنميـة  ونظـم المعلومـات االداريـة    العالقة بين    التعرف على : يتمثل الهدف العام للدراسة في      و

اما االهداف الخاصة فتمثلت     . ورؤساء االقسام  يريناالدارية في وزارة الداخلية من وجهة نظر المد       
  :في
  

دقـة  (من خالل   ية  التعرف على واقع نظم المعلومات االدارية المستخدمة في وزارة الداخل          •
 ).المعلومات، شمولية، مرونة المعلومات، وضوح المعلومات، التوقيت المناسب للمعلومات

التخطيط للموارد البشرية،   (التعرف على واقع التنمية االدارية في وزارة الداخلية من حيث            •
 ).والهيكل التنظيمي، والقوانين واالنظمة، والمعتقدات، والتدريب، وتقييم االداء

 : من خالل المجاالت التاليةالتنمية االدارية و نظم المعلومات االدارية العالقة بينمعرفة  •

  
o عملية التخطيط للموارد البشرية. 

o الهيكل التنظيمي. 
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o اجراءات العمل( القوانين واالنظمة.( 

o الثقافة والقيم(المعتقدات.( 

o التدريب. 

o تقييم االداء. 

  
  الدراسةوفرضيات  أسئلة 6.1

  

التنمية والمعلومات االدارية   نظم   ما العالقة بين   : التالي  السؤال الرئيسي  ندراسة االجابة ع   ال تحاول
واالسـئلة    ورؤسـاء االقـسام ؟  يرين المـد من وجهة نظر  الفلسطينيةاالدارية في وزارة الداخلية     

  : الفرعية تتمثل في
  

دقـة المعلومـات،    : (ما واقع استخدام نظم المعلومات االدارية في وزارة الداخلية من حيث           •
  ؟)شمولية، مرونة المعلومات، وضوح المعلومات، التوقيت المناسب للمعلومات

التخطـيط للمـوارد    : (ما واقع استخدام التنمية االدارية في المؤسسة من خـالل عمليـات            •
  ؟)البشرية، والهيكل التنظيمي، والقوانين واالنظمة، والمعتقدات، والتدريب، وتقييم االداء

التخطـيط  : ( عمليـات  خـالل التنمية االدارية من    ونظم المعلومات االدارية    بين   عالقةما ال  •
، )الثقافـة والقـيم   (للموارد البشرية، والهيكل التنظيمي، والقوانين واالنظمـة، والمعتقـدات        

   ورؤساء االقسام ؟يرينلدى المد) والتدريب، وتقييم االداء
  

  :اليةالت اتفرضياختبار الالدراسة إلى تحاول هذه 
  

 α(ال توجد عالقة معنوية عنـد مـستوى الداللـة االحـصائية              :الفرضية الرئيسية االولى   •
من وجهة نظـر     في وزارة الداخلية  بين نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية       ) 0.05≤

  :من خاللالمديرين ورؤساء األقسام 
 

o تخطيط الموارد البشرية. 

o الهيكل التنظيمي. 

o ةالقوانين واألنظم. 

o الثقافة والقيم(المعتقدات(. 

o التدريب. 
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o تقييم األداء. 
 

 )α ≥0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة االحصائية          :الفرضية الرئيسية الثانية   •
في اجابات المبحوثين حول واقع نظم المعلومات االداريـة فـي وزارة الداخليـة تعـزى                

 :للمتغيرات التالية
 

o الجنس. 

o المسمى الوظيفي. 

o المؤهل العلمي. 

o التخصص العلمي. 

o العمليةالخبرة . 
 

 )α ≥0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة االحصائية          :الفرضية الرئيسية الثالثة   •
في اجابات المبحوثين حول واقع التنمية االدارية في وزارة الداخليـة تعـزى للمتغيـرات               

 :التالية
 

o الجنس. 

o المسمى الوظيفي. 

o ميالمؤهل العل. 

o التخصص العلمي. 

o العمليةالخبرة . 

  
  )هيكلية الرسالة( تصميم الرسالة 7.1

  
  :آلتيعلى النحو ا،  فصولخمسةلى ا الدراسة الحالية تم تقسم

  
 ، أهداف الدراسة،ةمشكلة الدراساهمية الدراسة، ، المقدمة والمبررات  :  الفصل األول

  .فرضيات الدراسةوأسئلة 
نظم المعلومات تتناول موضوع : والدراسات السابقةظري اإلطار الن  :  الفصل الثاني

  .االدارية، التنمية االدارية، العالقة بينهما، والدراسات السابقة
 و خصائصها، لدراسةعينة الدراسة،  ،مجتمع اادواتهأودارسة منهجية ال  :  الفصل الثالث
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  الدراسة والتحكيم، ثبات األداة، حدودة، صدق أدالدراسةدوات اأ
  .  الدراسةدداتومح

ختبار فرضيات إ على التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة، ويشتمل  :  الفصل الرابع
  . ودراسة مقارنة لهاعرض النتائج ومناقشتهاو ،الدراسة

 بعد ةتوصل لها الباحثتستنتاجات والتوصيات التي سإللى ايشتمل ع  :  الفصل الخامس
ضافة إلى مالحق اإلاسة ، بإجراء عملية المعالجة اإلحصائية لعينة الدر

  .الدراسة
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  الفصل الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  مقدمة 1.2

  

يحتوي هذا الفصل على شرح موجز لالدب النظري المتعلق بنظم المعلومات االدارية مـن خـالل                
مفهوم النظم، ومفهوم نظم المعلومات واهميتهـا للمنظمـة،         تناول عدة مفاهيم اساسية ذات عالقة ك      

ومفهموم نظم المعلومات االدارية ودورها في تطوير بيئة المنظمة، والتنمية االدارية، اضافة الـى              
  .  العالقة بين نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية

  

  النظاممفهوم  2.2

  

 الشائعة وهو مصطلح منبثق اساسـا مـن كلمـة      من المصطلحات  ) system(يعد مصطلح النظام    
)systema (             اليونانية، وهو مجموعة من العناصر تشكل بمجموعها كال واحدا مع بعضها الـبعض

حيث يرتبط كل عنصر باآلخر، واي عنصر ليس له أي ارتباط باحد عناصـر النظـام ال يمكـن                   
لعناصر تشكل مجموعة جزئية من     اعتباره جزءا من هذا النظام، والنظام الجزئي هو مجموعة من ا          

  ). 2008الشرابي،(هذا النظام 
  

مجموعة من العناصر المرتبطة ببعضها بعضا الداء وظيفة معينة او          " تعريف النظام هو عبارة عن    
بأنـه  ) system(وهناك من يعرف النظـام       ).1999جامعة القدس المفتوحة،    " (تحقيق هدف معين  

 تتفاعل مع البيئة ومع بعضها البعض لتحقيق هدف مـا عـن             مجموعة من االجزاء المترابطة التي    
 ).2000الـصباغ،   (طريق قبول المدخالت وانتاج المخرجات من خالل اجـراء تحـويلي مـنظم              
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 للحصول  امجموعة من المدخالت التي تمثل البيانات المختلفة التي يتم معالجته         " يعرف النظام بانه  و
 كمـا   ).2005الـصيرفي،   " (وب تحقيقها من النظـام    على مخرجات اساسية الشباع استجابات مطل     

مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة والمتفاعلة لتحقيق هدف مشترك، ويجـب           " عرف بانه وي
  ).2005الحميدي والسامرائي والعبيد، (ان تكون هذه العناصر كال واحدا 

  
  :همهانالحظ مما سبق ان التعريفات السابقة للنظام تشترك في عدة امور ا

  
 .النظام يتكون من عناصر او اجزاء •

 .بين هذه العناصر او االجزاء التي يتكون منها النظام) ارتباط(وجود عالقة  •

 .تشترك جميعها في تحقيق هدف معين) الفرعية(العناصر او االجزاء والنظم الجزئية •

  
نظام، وتعد المؤسـسة    والنظام هو مجموعة من العمليات التي ترتبط فيما بينها لتحقيق هدف معين لل            

نظاما كليا يتكون من مجموعة من االنظمة الجزئية التي تقوم بأداء وظيفـة معينـة، فمـثال وزارة                  
الداخلية هي نظام كلي يتكون من نظم فرعية وهي مديريات الداخلية في محافظات الـوطن كافـة،                 

خلية تحتوي على نظـم     وكما ان النظام الفرعي يحتوي على نظم فرعية اخرى، فمثال مديريات الدا           
فرعية منها االدارات مثل ادارة شؤون الموظفين، وادارة الشؤون المالية، وادارة االحوال المدنيـة،              

  . وغيرها من االدارات االخرىتوادارة الجوازا
  

  المنظمة كنظام 3.2

  
عمل في بيئة محددة، وتحتـوي علـى مكونـات النظـام     ة هي بمثابة نظام مفتوح ومتكيف ي      المنظم

  :لمتداخلة وهي كاالتيا
  

 وهــي البيانــات التــي يــتم تزويــد المنظمــة بهــا مــن البيئــة ):input(المــدخالت •
 ). الخارجية،الداخلية(

 . يتم معالجة البيانات ليتم استخدامها في انشطة المنظمة):processing(المعالجة  •

م معالجتهـا،    الخدمات  التي تقدمها المنظمة، وهي المعلومات التي ت         ):output(المخرجات   •
 .ويتم نقلها الى البيئة التي تعمل المنظمة فيها

 توفير معلومات لالدارة فيما يتعلق باداء المنظمـة لمقارنـة           ):feedback(التغذية العكسية    •
 .ااداءها مع معايير االداء التي تضعها المنظمة
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تحقيـق   التحكم في عمليات المنظمة لتحقيق اهدافها، وقيـاس مـدى            ):control(السيطرة   •
 . االهداف، ليتم اتخاذ القرارات الالزمة لتلبية اهداف المنظمة

 بيئة المنظمة الداخلية والخارجية، وقدرة المنظمة علـى العمـل           ):environment(البيئة   •
  ).17، ص2000الصباغ، . (والتكيف مع البئية المحيطة

  

  )Information System( نظم المعلومات 4.2
  

مجموعة من االجراءات التي يتم من خاللهـا تجميـع          "  المعلومات بانه  عرف  الدون والدون نظام    
، وتشغيل وتخزين ، ونشر المعلومات بغرض دعم عمليات صـنع القـرار وتحقيـق               ) استرجاع(

  ". الرقابة في المنظمة
  

مجموعة من االجزاء او المكونات التي تتفاعل مع بعضها الـبعض لتحقيـق             "اما سين عرفها بانها     
  ).1996البكري ومسلم،  ("غرض معين

  
مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة والتي تعمل علـى جمـع           " ويعرف نظم المعلومات بانه   

البيانات والمعلومات، ومعالجتها، وتخزينها، وبثها وتوزيعها، بغرض دعـم صـناعة القـرارات،             
شتمل نظـام المعلومـات     والتنسيق وتامين السيطرة على المنظمة، اضافة الى تحليل المشكالت، وي         

على بيانات عن االشخاص االساسيين، واالماكن، والنشاطات واالمور االخرى التي تخص المنظمة            
  ).2005قنديلجي والجنابي، (والبيئة المحيطة بها 

  
هو مجموعة من االفراد واالجراءات والمصادر او الموارد التي         " وهناك من يعرف نظام المعلومات    

  ).2000الصباغ،" (لمعلومات في المنظمةتجمع وتحول وتبث ا
  

ونظم المعلومات عبارة عن مجموعة من الموارد والعمليـات والتجهيـزات والتـدابير واالعمـال               
واالنشطة تتفاعل وتتكامل معا في بيئـة معينـة بهـدف تـداول المعلومـات فـي هـذه البيئـة                     

  ).2008الشرابي،(
  

د من العناصر التي تتفاعل فيما بينها ومع محيطها         بيئة تحتوي على عد   "نظام المعلومات يعرف بانه     
" بهدف جمع البيانات ومعالجتها حاسوبيا وانتاج وبث المعلومات لمن يحتاجهـا لـصناعة القـرار              

  ).1996الصباغ والصباح، (
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نظم المعلومات بانه اسلوب منظم لجمع المعلومات عـن الماضـي            ) kennevan(ويعرف  
المستقبل فيما يتعلق بالعمليات الداخلية والبيئة الخارجية وذلك        والحاضر للمساعدة في التنبؤ ب    

الـسالمي  (لمساعدة الممنظمة فـي اتخـاذ القـرارات فـيم يتعلـق بالوظـائف االداريـة                 
  ).2001والدباغ،

  
ونظم المعلومات مجموعة من العناصر المترابطة التي تقوم بتجميـع ومعالجـة وتخـزين              

 &Laudon)اذ القرار، والتنسيق، والتوجيه في المنظمة لالستفادة منها في دعم عمليات اتخ
Laudon, 2004)  

  

  : وعالقتها بالمستويات االداريةنظم المعلومات. 1.4.2

  

  :التي تخدم المنظمات وهي كما يليتصنف نظم المعلومات على اساس المستويات التنظيمية 
  

ادارة العمليات فـي  مل على تش): Level operational(التشغيليمستوى نظم معلومات ال •
تتولى متابعة العمل اليومي    ) االدارة الدنيا (، المسؤول عن هذه النظم مديرو التشغيل        المنظمة

وتهدف هذه النظم الى االجابـة      ) المبيعات وااليرادات وكشوف المرتبات   ( في المنظمة مثل  
نظمة نظـم   على االسئلة المرتبطة بالعمل وحل المشكالت اليومية في المنظمة، ومن هذه اال           

 . TPSالعمليات التشغيلية 

مل العـاملين فـي مجـاالت    تش): Level Knowledge(المستوى المعرفينظم معلومات  •
والتعـرف علـى     ، وتهدف الى تنمية وتطوير المعارف لدى العاملين في المنظمة،         البيانات

ـ             ة، ومـن   النظم الحديثة ودمجها في العمل للمساهمة في انجاز االعمال اليومية في المنظم
  . OAS، ونظم الية المكتب  )KWS(االمثلة عليها النم المبنية على المعرفة 

ـ ): management level(المستوى االدارينظم معلومات  • مـديرو االدارة  شمل علـى  ت
في المنظمة، تساعد هذه النظم في ممارسة االنـشطة االداريـة لمـديري االدارة               الوسطى

ي المنظمة، وتهتم بالتقارير الدوريـة عـن عمليـات          الوسطى وتدعم عملية صنع القرار ف     
 .MIsالتشغيل داخل المنظمة، ومن االمثلة على هذه النظم نظم المعلومات االدارية 

ـ ): strategic level(المستوى االسـتراتيجي نظم معلومات  •  العليـا   ةشمل علـى االدار ت
ارجيـة لـضمان    ، وتهدف الى التكيـف مـع المتغيـرات الخ         في المنظمة ) االستراتيجية(

االستمرارية، وتتولى االدارة العليا بوضع االهداف والخطة االستراتيجية للمنظمة اسـتنادا           
نقاط الضعف والقوة والفـرص     (على نتائج تحليل المؤسسة البيئة الداخلية والخارجية وهي         
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ناسـب،  وتمد هذه النظم المنظمة بالمعلومات الالزمة التخاذ القرار الم         ،)المتاحة والتهديدات 
 .)97-93، ص2005المغربي،(  ESSومثال عليها نظم دعم االدارة العليا

  

  :انواع نظم المعلومات. 2.4.2

  

يوجد انواع مختلفة من نظم المعلومات تختلف باختالف التخصصات في المنظمـة اضـافة الـى                
  :االختالف بالمستوى التنظيمي، وهي كاالتي

  
 يدعم هذا النظـام المـستوى   :DPS (Data Processing System(نظم معالجة البيانات  •

التشغيلي في المنظمة، بحيث يقوم بجمع البيانات المتعلقة باعمال المنظمة والبيئة المحيطـة             
بها ومعالجتها ويتم تزويد المستخدين في المنظمة بالمعلومات الالزمة للمساعدة فـي حـل              

 .المشاكل واتخاذ القرارات

 يستخدم هذه النظم االفـراد  :OAS (Office Automation system(نظم آلية المكاتب  •
في مستوى المعرفة بحيث يتعاملون في تشغيل البيانات في المنظمة، وتعتمد هذه النظم على              
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في اداء المهام في المنظمة، والتنسيق بين العاملين في مجال             

 .نشطة في مختلف المستويات التنظيميةالبيانات وادارتهم، اضافة الى التنسيق بين اال

 تخدم العـاملين فـي المجـاالت    :KWS (Knowledge work System(نظم المعرفة  •
المهنية ومجاالت المعلومات في التنظيم، ويتولى هؤالء تجميع وتـشغيل وتخـزين وبـث              
المعلومات في التنظيم، وان تحسين انتاجية المنظمة يعتد على ما تقدمه هـذه الـنظم مـن                 

 .)66-55، ص2007صابر،(معلومات وعالقتها مع انظمة المعلومات المطبقة في المنظمة 

 تـدعم هـذه   :MIS (Management Information System(نظم المعلومات االدارية  •
النظم وظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وتوفر هذه النظم تقارير عـن العمليـات    

االسـبوعي، الـشهري،    ( اعطاء مؤشرات عـن االداء       االساسية للمنظمة، وذلك من خالل    
 .، اضافة الى تقديم اجابات لتساؤالت المديرين فيما يتعلق بالعمل)السنوي

 تصمم هذه النظم لمساندة مهمة :DSS (Decision Support System(نظم دعم القرار  •
لى المعلومات  ادارية او مشكلة محددة، وتتميز هذه النظم بامكانيات تحليل عالية، وتحصل ع           

اضافة الى المصادر   ) نظم تشغيل المعلومات ونظم المعلومات االدارية     (من مصادر داخلية    
الخارجية مثل اسعار وبيانات المنافسين، ومن االمثلة على نظم دعم القرار نظام قرار منح              
 االئتمان المصرفي لعمالء البنوك، وتتسم هذه النظم بالمرونة ودعم للقرارات والمـشكالت           

 . التي يصعب ايجاد حلول لها
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 مـصممة لخدمـة   :ESS ( Executive support System(نظم معلومات االدارة العليا  •
المديرين، وتساعد هذه النظم مديري االدارة العليا على اتخاذ القرارت التـي تحتـاج الـى                

ديرين بهدف  الحكم الشخصي والخبرة والكفاءة، وتتولى النظم بتدقيق تتبع البيانات الهامة للم          
  .)83-75، ص2010الكردي وعباس،(تقليل الوقت والجهد للحصول على المعلومات 

  

  :المعلومات في المنظماتأنظمة اهمية . 3.4.2

  
جعل نظم المعلومات ضـرورة     االمر الذي    والسريعة في عصر المعلومات،      ةنتيجة للتطورات التقني  

  :المنظمةاساسية في 
  

ت إلى الخوض فـي كـل الـسبل مـن أجـل إدارة              نظماهذه الم ية  التطورات التكنولوج لقد دفعت   
، فالعالمـان لـودن ولـودن       يفها في مختلف نـشاطاتها اإلداريـة      المعلومات بطريقة مناسبة لتوظ   

)Laudon & Laudon, 2000 ( بـأن  وقد أشارا في إجابة لهما عن سؤال لماذا نظم المعلومات؟
  :ورة اعتماد المؤسسات على نظم المعلومات وهيهناك متغيرات ثالثة في بيئة العمل ساهمت بضر

  
العولمة، ما تضمنتها من إدارة المؤسسات والسيطرة عليها ضمن اإلطار العالمي المعقد،  •

  .والمنافسة على مستوى المؤسسات العالمية
التحول في االقتصاديات الحديثة، حيث ظهرت اقتصاديات تعتمد على المعرفة والمعلومات  •

)Knowledge and Information - Based Economics ( وظهور ما يسمى بالمنافسة
  ).Time Based Competition(المعتمدة على الزمن 

التحول في المؤسسة، حيث أخذت المؤسسات بالتشكل بهرميات جديدة وأبعاد هيكلية تركز  •
وعدم ) Fettering Organization(على الالمركزية والمرونة واالتساع األفقي في الهيكل 

 ,Location Independence( )Laudon & Laudon(االعتماد على الموقع في العمل 

2000(. 

  
هناك أسباب أخرى نتجت مـن      و،  اضافة الى التغيرات التي تحدثها نظم المعلومات في بيئة المنظمة         

  :تطور نظم المعلومات وهي
  

 .رهاأصبحت نظم المعلومات تمثل ضرورة حيوية لبناء المؤسسات واستمرا •

  .تطوير وتحسين عملية صنع القرار •
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 .المزايا التنافسية التي يمكن الحصول عليها من خالل نظم المعلومات •

 .تمكن المنظمة من السيطرة والرقابة على إجرائها •

 ).2000سلطان، (عوامل خاصة بالمنظمة مثل القيم والثقافة التنظيمية •

 .اتساعد المؤسسات في التوسع الى مواقع بعيدة جغرافي •

 .المساعدة في تامين منتجات وخدمات جديدة •

 .مساعدة المنظمات في اعادة تشكيل الوظائف وانسيابية العمل •

 ).2005قنديلجي،  والجنابي(سهولة اجراء تغيير جذري واسع في ادارة االعمال  •

  
   :ر التنظيمي في المنظمةينظم المعلومات ودورها في احداث التغي. 4.4.2

  

ريعة التي يشهدها العالم في جميع المجاالت ومن ضمنها بيئة االعمـال، ومـا              نتيجة للتغيرات الس  
تكنولوجية من تغيرات واسعة في الجوانب االدارية والتنظيمية للمنظمـات،          لتحدثه هذه التطورات ا   

بحيث اصبحت الحاجة ماسة لعملية تغيير جذري في المنظمة لتكون لديها القدرة علـى االسـتجابة                
  :احداث تغييرات رئيسية في المنظمة تشمل ما يلي، وذلك بوجيا المعلوماتلمتطلبات تكنول

  
 ان استخدام نظم المعلومات في المنظمة سيؤثر علـى   :االتجاه نحو المركزية او الالمركزية     •

البناء التنظيمي وسيكون توجهها نحو المركزية، الن وجود نظام معلوماتي مركزي يـرتبط             
 اتصاالت تتيح لالدارة نقل وتبادل المعلومات بينهـا وبـين           مع جميع اجزاء المنظمة بشبكة    

العاملين في المنظمة بالسرعة والدقة المالئمة، وعدم حاجة االدارة العليـا الـى تفـويض               
ويرى اخرون ان استخدام نظم المعلومات يـدفع المنظمـة نحـو            . سلطات التخاذ قرارات  

مات تكون موجهه لكافـة المـستويات       الالمركزية، الن المعلومات الناتجة عن نظام المعلو      
وتبرز الحاجة الى تفويض جزء من الصالحيات للعـاملين التخـاذ           ) العليا والدنيا (االدارية  

القرارات المختلفة بالعمل، مما يتيح لالدارة العليا الفرصة للتفرغ لالبداع والتخطيط وقيـادة             
 . المنظمة

خدام نظام المعلومات ادى الى تقلـيص        ان است  :تقليص حجم الوظائف والمستويات االدارية     •
في دراسته ان استخدام نظم المعلومات      ) Turner  ،1980(حجم القوى العاملة، وقد توصل      

بان حصول االدارة   ) Holand  ،1973(يساهم في تقليل الحاجة لالعمال التقليدية،  واشار         
 المعلومات سيساهم   على المعلومات بالسرعة والدقة المالئمة من خالل اعتمادها على انظمة         

في تقليل االعتماد على االدارة الوسطى، وساهمت التطورات في مجال نظم المعلومات الى             
، وسهولة الحصول على المعلومـات بحيـث        )المحلي والدولي (ظهور شبكات االتصاالت    
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يمكن المدراء من زيادة حجم نطاق اشرافهم وتقليل عدد المستويات في الهيكل التنظيمـي،              
ة في ايصال القرارات من االدارة العليا الى المستوى التنفيذي، وسـهولة حـصول              والسرع

 عليها عملية تقيـيم     االدارة العليا على المعلومات ذات العالقة باالنشطة التشغيلية مما يسهل         
 .االداء

التي تساهم فـي    ) network( استخدام المنظمة للشبكات     :التحول في شكل الهيكل التنظيمي     •
ة داخليا وخارجيا باالعتماد على نظام المعلومات، بحيث يقوم بالغاء الحدود بين            ربط المنظم 

كل من المنظمة والموردين والعمالء في عملية نقل وتبادل المعلومات، فاسـتخدام شـبكات            
االتصاالت يفرض على المنظمات التخلي عن التنظيم الهرمـي البيروقراطـي التقليـدي،             

ليل المعوقات من خالل مساهمته في زيـادة حجـم وسـرعة            ويساهم التنظيم الشبكي في تق    
المعلومات المنقولة، ويتطلب استخدام نظم المعلومات امتالك العاملين المهارات والقـدرات           

الحميـدي والـسامرائي    (على اتخاذ القرارات، والسرعة في االستجابة لحاجات الزبـائن          
 ).287، ص2005والعبيد، 

زيادة قدرة المنظمة بتحسس المتغيرات والتجاوب معها، وان        : زيادة المرونة في المنظمات    •
تستثمر الفرص الجديدة المتاحة، اضافة الى زيـادة المرونـة للمنظمـة لمعالجـة بعـض                

 .   ، والتعامل معها)كبيراو صغير(المحددات التي تفرض عليها بسبب حجمها 

لى ادارة اعمال المنظمة،    القدرة ع : اعادة تعريف حدود المنظمة وايجاد طرق جديدة للتعاون        •
 . وبنفس الكفاءة، والسماح للمنظة بالتنسيق مع المنظمات االخرى، عبر مسافات بعيدة جدا

من خالل تقصير المسافات لكل انـواع االعمـال فـي االدارات            : فصل العمل عن الموقع    •
لعاملين المختلفة، بحيث يستطيعون العمل عن بعد من منازلهم، وبامكان المنظمة االجتماع با           

 ).  73، ص2008الشرابي،( واالعمل ضمن فرق عمل وان كانت مواقعهم متباعدة

  

  :نظم المعلومات االدارية. 5.2

  
هي النظم التي تتعامل مع كل انشطة المعلومات واتخاذ القرارات المرتبطة            نظم المعلومات اإلدارية  

خالل توفير المعلومـات ودعـم      بعمليات المنظمة، وذلك بغرض زيادة فعالية وكفاءة المنظمة من          
وتعرف نظم المعلومات االدارية بانها نظام يهدف الى تزويد المـديرين علـى    .القرارات االدارية 

نظـم المعلومـات االداريـة،      (اختالف مستوياتهم بالمعلومات الالزمة التخاذ القرارات االداريـة         
 فـي المنظمـة، وهـي االنـشطة          التي تدعم وظائف التخطيط والرقابة والعمليات      نظمال و ).1999

وتعرف بانها الـنظم التـي تـزود المـديرين      .)1998 ،الصباح(المطلوبة في كل مجاالت النشاط     
ومتخذي القرارات بما يحتاجونه من معلومات أي انها المحاولة االولى لبناء نظام معلوماتي مبنـي               
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الـصيرفي،  (ل المـشكالت    على الحاسب االلي يمكن ان يزود المديرين بمعلومات تساعدهم في ح          
2005.(  

  
نظم المعلومات االدارية هو نظام فرعي من النظام الشامل للمنظمة يختص بجمع البيانات المتـصلة              
بنواحي النشاطات المختلفة للمنظمة سواء من داخلها او من خارجها ومعالجة هذه البيانات وتحويلها              

المستويات االدارية جميعها، وتتـسم هـذه       الى معلومات مفيدة لحل المشكالت وصنع القرارات في         
هي نظـم متكاملـة      و ).2005الحميدي والسامرائي والعبيد،    (المعلومات بالدقة والتوقيت المناسب     

المكونات المادية، وبرامج الحاسـوب التـي       (وعتاد الحاسوب   ) صانعي المعرفة (تتشكل من االفراد    
) intranet, Extranet, internetاالنترنـت،  (، والشبكات )تمثل برامج النظام وبرامج التطبيقات

والبنية التنظيمية واجراءات العمل التي تهدف الى تزويد االدارة بالمعلومات بالوقت المناسب لـدعم              
بأنهـا  ) 2005سلطان،  ( هاعرف و ).2009احمد،  (عمليات المنظمة بما فيها دعم عملية اتخاذ القرار         

علومات عن الماضي والحاضر والتنبؤ بالمـستقبل، فيمـا         مجموعة منظمة من الوسائل التي توفر م      
 بما يحدث في بيئتها الخارجية، والتي تؤدي إلى تـدعيم  -وأيضا-يتعلق بأنشطة وعمليات المنظمة،     

وظائف التخطيط والرقابة والعمليات في المنظمة من خالل ما توفره من معلومـات فـي توقيـت                 
ـ ) Mcleod, 1990( ماكليود هافوعر ).2005سلطان،  (مناسب لصانع القرار  نظـام يـوفر   ابانه

 او وحداتها التنظيمية، التي تصف ما حدث في المنظمة واحتمـال حدوثـه              المعلومات عن المنظمة  
مستقبال، وتكون هذه المعلومات على شكل نماذج وتقارير تستخدم في صنع القرار وحل المشكالت              

   .)2008 حسان،(
  

 وايصال  نظام يتكون من نظام معلومات آلي لغرض جمع وتنظيم        )  MIS(نظم المعلومات االدارية    
وعرض المعلومات الستعمالها من قبل االفراد في مجاالت التخطيط والرقابة لكافة االنـشطة فـي               

نظم المعلومات االداريـة    ) لينورد وجوسب (وعرف كل من    ). 2004السامرائي والزعبي،   (المنظمة
ية وشبكات اتصاالت ويقوم االفراد بانشاء وتجميع ومعالجـة         بانها تكون من مكونات مادية وبرمج     

   ).Jessup& valacich,2007(وتوزيع البيانات ليتم استخدامها في عمليات وانشطة المنظمة 
  

ونظم المعلومات االدارية هو النظام الذي يجعل المعلومات متاحة للمستخدمين، ويقـدم معلومـات              
 حدث في الماضي، وما يحدث اآلن، وماذا يمكن أن يحـدث            توضح للمنظمة أو أحد أنظمتها عن ما      

في المستقبل ، وتكون المعلومات متاحة في شكل تقارير دورية، وتقارير خاصة، ويـتم اسـتخدام                
المعلومات من قبل المدراء للمساهمة في حل الـشركات المـشاكل واتخـاذ القـرارات المناسـبة                 

)Mcleod& Schell, 2000.(  
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  : المعلومات االداريةفوائد نظم . 1.5.2

  
تعلب نظم المعلومات دور مهم في عمليات المنظمة من خالل انجاز العمليـات بـسرعة وبتقنيـة                 
حديثة، ونظرا للتطورات التقنية في نظم المعلومات  اصبح وجود نظام معلومات في المنظمة امـر                

  :عدة أسباب هيوذلك ل، اساسي ومهم
  

 .االدارية للمساهمة في ممارسة العمليات االداريةمختلف المستويات تقديم المعلومات ل •
 .تحديد قنوات االتصال بين الوحدات االدارية في المنظمة لتسهيل عملية االسترجاع •
 .تقييم النشاطات والنتائج في المنظمة بهدف تصحيح االنحرافات •
 .الحصول على المعلومات في الوقت المناسب لتساعد في اتخاذ القرارات الفعالة •
ساعدة على التنبؤ بمستقبل المنظمة وذلك باخذ االحتياطات الالزمة عند وجود خلل فـي              الم •

 .تحقيق االهداف
. تزويد العاملين والباحثين بالمعلومات بالمعلومـات المطلوبـة بنـاء علـى استفـساراتهم              •

 )28، ص2007النجار،(

  
    : انواع نظم المعلومات االدارية.2.5.2

  
ـ  ) تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة   (ة في اداء وظائفها االدارية      تساعد نظم االدارية المنظم    ى اضافة ال

عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات اليومية للمنظمة، وتقدم الـنظم خـدماتها الـى مختلـف                
  :)1.2شكل (المستويات االدارية في المنظمة التي تتطلب انواع معينة من نظم المعلومات 

  

  
  

  لومات االدارية بالمستويات االداريةعالقة نظم المع:1.2
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نظم المعلومات الموجهة لخدمة االدارة التنفيذية، ومن االنظمة المستخدمة في هذا المستوى             •
 تهدف الى حوسبة العمليات Transaction Processing System" نظم معالجة العمليات"

تم الحـصول علـى     واالجراءات االدارية وتخزين واسترجاع المعلومات بسرعة عالية، وي       
التقارير االدارية بعد عمليات المعالجة للبيانات وتعتمد دقة التقارير على جـودة اداء هـذه               

 التي تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات فـي ادارة          OASونظم الية المكاتب    . النظم
 .مهام العمل  في المنظمة

 تزويد االدارة بمعلومـات حـول       تتولى): الوظيفية(نظم المعلومات لخدمة االدارة الوسطى       •
وذلك مـن خـالل االسـترجاع       ) التخطيط والرقابة (مختلف العمليات االدارية في المنظمة      

الفوري للمعلومات، اضافة الى المساعدة في ايجاد حل للمشكالت خـالل العمـل واتخـاذ               
فظة علـى   القرار المناسب، وتوفر للمنظمة معلومات يستفاد منها في التنبؤ للمستقبل والمحا          

الموقع التنافسي لها، ومن االنظمة المستخدمة في هذا المستوى نظم المعلومـات االداريـة              
MIS . 

 Executive) االدارة االســتراتيجية(نظــم المعلومــات االدارة العليــا فــي المنظمــة  •

Information System:  تتولى االدارة العليا بوضع الخطط االستراتيجية للمنظمة، ومـن 
 Decision Supportمستخدمة في هذا المـستوى  نظـم مـساندة القـرارات     االنظمة ال

System               وتساعد هذه النظم في ايجاد حلول للمشاكل المعقدة وذلـك باسـتخدام النمـاذج 
الرياضية، وتساعد الى التعرف على جوانب الضعف والقوة والفرص والمخـاطر داخـل             

اذ القرار المناسـب للمحافظـة علـى        المنظمة من خالل اجراء تحليل للعمليات وكيفية اتخ       
 التي تـستخدم لمـساعدة االدارة       ESSالموقع التنافسي للمنظمة وتقويته، اضافة الى نظم          

 ).310-272، ص1999نظم المعلومات االدارية،(العليا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل 

  
من قبل االدارات في الوزارة ليـتم  العليا في الوزارة تعتمد على المعلومات التي يتم جمعها          فاالدارة  

دراستها وتحليلها وتحديد جوانب الضعف والقوة، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسـب بنـاء علـى                 
لومات الالزمة في الوقت     للحصول على المع   MISالمعطيات، في حين ان االدارة الوسطى تستخدم        

 .المناسب

  

  :خصائص نظم المعلومات االدارية. 3.5.2

  
نظم في المؤسسات العامة والخاصة الكبيرة والصغيرة، وتشكل هذه النظم نوعا متميزا مـن              توجد ال 

  :النظم يتصف بالخصائص االتية
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 .تدعم وظائف التخطيط والرقابة والعمليات وهي االنشطة المطلوبة في كل مجاالت النشاط •

 .اسبالقرار المن تساعد االدارة في اتخاذ القرارات بغية حل المشكالت وايجادة •

وصف الماضي والحاضر والتنبؤ بالمستقبل فالمعلومات تصف وضع المنظمة في الماضي            •
 .والحاضر والمستقبل

وصف العمليات الداخلية للمنظمة ويقارنها بالتوقعات او الخطط وما هو بحاجة الى تعـديل               •
 ).2005الصيرفي،(او تطوير 

 الفرص المتاحة امـام المنظمـة       المساهمة في تحليل البيئة الخارجية للمنظمة للتعرف على        •
 .والتهديدات ومدى تاثيرها على المنظمة

المساعدة في تحليل البيئة الداخلية لتحديد نقاط القوة وتنميتها ونقاط والـضعف ومعالجتهـا               •
 )90 ، ص2007صابر، (لمساعدة المنظمة من استغالل الفرص ومواجهة التهديدات 

 
  :مكونات نظم المعلومات االدارية. 4.5.2

  

  : يتكون مننظام المعلومات االداريةو ايقوم عليهلكل نظام مكونات اساسية 
  

 .وهي المعدات والحواسب التي تكون نظام المعلومات: االجهزة •

البرامج التي تستخدم  لتنفيذ عمليات معالجة البيانات، والبرمجيات الجاهزة مثل           : البرمجيات •
 . برامج المحاسبة

زين فيها على شكل ملفات والتي تمثل العمليات التي تجـري فـي             تخاليتم  : قواعد البيانات  •
 .المنظمة، ويتولى نظام المعلومات معالجتها وتحويلها الى معلومات مفيدة ليتم استخدامها

ليـتم  ) مخطط سـير العمـل    (اليات العمل التي يتم اجراء العمليات بناء عليها         : االجراءات •
 .توضيح ما يجب عمله

نصر االساسي لنظام المعلومات الذي يتولى تحليل المعلومـات ووضـع           يعتبر الع : االفراد •
 ).119، ص2009الوليد، (البرامج وادارة نظم العلومات 

  
  : العالقة بين المنظمة ونظم المعلومات االدارية. 5.5.2

  
لقد اصبحت نظم المعلومات مرتبطة بالعديد من المحددات االدارية في منظمات االعمال، وتتمثـل              

الـخ، وفيمـا يلـي      ..نتاجية، والكفاءة، والالمركزية، والهيكل التنظيمين وتصميم الوظائف،        في اال 
  :توضيح لهذه العالقة



  

 21

تؤثر نظم المعلومات في المنظمات من خالل ما تقدمه من المعلومـات            : العالقة ذات اتجاهين   •
ثر فـي نظـم     الالزمة لعمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات والرقابة، والمنظمات تؤ        

المعلومات االدارية من خالل قراراتها المتعلقة بتصميم وتشغيل نظم المعلومات، وتؤثر هـذه             
البيئـة المحيطـة، الهيكـل      ( العوامل على طبيعة العالقة بين نظم المعلومات والمنظمة مثل          

نظمات ، وتختلف نظم المعلومات باختالف الم     )التنظيمي، واهداف المنظمة، الثقافة، واالنتاجية    
 .ومستوياتها التنظيمية والشكل التالي يوضح ذلك

 

  
  

 &laudon(العالقة ذات االتجاهين والتاثير المتبادل بين المنظمات ونظم المعلومـات  : 2.2شكل 
laudon,2002)  

 
تتمتع المنظمات بدرجة عالية من التأثير على نظم        : كيف تؤثر المنظمة في نظم المعلومات      •

قرارات التي يتخذها المديرون والتي تتعلق بتصميم وتـشغيل نظـم           المعلومات من خالل ال   
المعلومات لتقديم خدمة المعلومات داخل المنظمة، وقرارات تتعلق بدور نظم المعلومات في            
المنظمة، اضافة الى تحديد مبررات الحاجة لنظم المعلومات في المنظمة، وذلـك بتحديـد              

علق بزيادة االنتاجية، ورفع كفاءة االداء، وتحسين       مبررات استخدام هذه النظم، سواء التي تت      
  ).226، ص2005ادريس، (الخدمة 

ومات وتحاليل لمعلومـات    أن نظم المعلومات تؤثر على سياسات المنظمه بما توفره من معل           •
 ينعكس في سياساتها وعالقتها باالطراف الخارجيه وخاصـه المـزود      خارجيه مما داخليه و 

 .المستهلكوالموزع و

 .االجراءات  تتأثر بنظم المعلومات بسرعة أنجازها و تخفيض كلفتها: ءات العملأجرا •

بـذلك  م المعلومات يؤثر على المستهلك و     أن خفض تكاليف االجراءات بأستخدام نظ     : البيئه •
 ).Laudon& Kenneth, 1988(يؤثر على البيئه الخارجيه 
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   : نظم المعلومات االدارية في المنظمةاهمية. 6.5.2

  

 من بنية تنظيمة متكاملة، وهذه البنية تتكون من عدة عناصـر وتعتبـر              ار نظم المعلومات جزء   تعتب
البيئة التنظيميـة، القيـادة االداريـة،       ( نظم المعلومات احدى العناصر التي تؤثر وتتاثر بها وهي          

  ).استراتيجيات االعمال، الثقافة التنظيمية، التكنولوجيا، الموارد البشرية

  

 في تشكيل الهيكل التنظيمي واختيار الهيكـل المناسـب لـنظم            امعلومات دور تلعب نظم ال   •
المعلومات واستراتيجية االعمال في المنظمة، ونالحظ وجود عالقة متكاملة بين بنية التنظيم            
ونظم المعلومات االدارية واستراتيجيات االعمال، وتؤثر نظم المعلومات في ثقافة المؤسسة           

االتصاالت تمثل مصدر ومورد لالدارة في عمليـة بنـاء ثقافتهـا،      فتكنولوجيا المعلومات و  
 التنظيمية من خالل عملها المباشر مـع المـدراء          ةوتساعد نظم المعلومات في تعزيز الثقاف     

والعاملين، ومع تطور نظم المعلومات تتطور الثقافـة التنظيميـة وتتغيـر اسـتراتيجيات              
لالعمال ولوظائف نظم المعلومـات      يقة فهمها االعمال، اضافة الى تغير رؤية االدارة وطر      

 ).2005ياسين،( االدارية من حيث تخطيط وتنفيذ االنشطة واتخاذ القرارات

يتطلـب تنفيـذ    إن بناء نظام معلوماتي      :نظم المعلومات االدارية تغير مؤسساتي مخطط له       •
بة نوع هو بمثا االعمال بطرق جديدة والعمل ضمن مجموعات من خالل تعزيز المشاركة، و          

تنميـة  (من خالل احداث تغيير في الوظائف والمهارات        من التغير المؤسساتي المخطط له،      
ن تغيـر   اواستطاعت نظـم المعلومـات      ) القوانين واالنظمة (واالدارة  ) المهارات بالتدريب 

الهيكلية من خالل تقليل التكاليف الكتساب المعلومات وتوسيع توزيع المعلومـات، وجلـب             
اشرة من وحدات العمل الى الموظف المسؤول من خـالل شـبكة االتـصال              المعلومات مب 

)network(        تطاعوا اتخاذ قـرارات    ، وايصال المعلومات للعاملين في الطبقة الدنيا الذين اس
 .  )Laudon& Laudon,2004 (لديهمالتي نية على المعرفة والمعلومات خاصة بهم مب

  
   :دارة ووظائف االنظم المعلومات االدارية. 7.5.2

  

 التي تمارسـها المنظمـة وهـذه        الوظائفتساهم نظم المعلومات في توفير المعلومات الالزمة عن         
  :للقيام بوظائفهاالمعلومات تمتاز بدقتها وسالمة تنظيمها، وذلك لمساعدة المنظمة 

  

يتطلب التخطيط االداري ضرورة تـوفر      : دور نظم المعلومات في عملية التخطيط االداري       •
ت التي تتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل ووضع الخطط االستراتيجية، وتحديد           المعلوما
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كل االنشطة االدارية الالزمة لسير العمليات التشغيلية، وفق برنامج مخطط، يساعد علـى             
 .ترشيد القرارات

تعتبر انظمة المعلومات االداريـة     : دور نظم المعلومات االدارية في عملية الرقابة االدارية        •
يلة بحيث تقوم على توفير البيانات وتحليلها وتخزينها وتزويد االدارة بهـا، وتـساهم              الوس

ضمان البدائل المناسبة والسليمة في     توى فعالية وكفاءة عملية الرقابة، و     رفع مس  :المعلومات
االدارة العليا، واالدارة الوسطى،    : وتصنف الرقابة الى ثالث مستويات     .تصحيح االنحرافات 

لدنيا، وان تتناسب نوعية المعلومات وكميتها مع طبيعة اعمال كل مستوى اداري            واالدارة ا 
 ).2000 اللوزي،(

تساهم نظم المعلومات االدارية في دعم عملية صنع القرارات االدارية في المنظمـة مـن                •
خالل المعلومات المتوفرة لديها في قاعدة بيانات المنظمـة، واوضـح مـاكليود ان نظـم                

االولى بان نظم المعلومات توفر معلومـات       :  في حل المشكالت بطريقتين    المعلومات تسهم 
عن اعمال المنظمة ككل، والثاني انها تسهم بشكل مبدئي في التعـرف علـى المـشكالت                
وفهمها، وتحديد حجم المشكلة ومكانها والعوامل المسببة لها، ليتم اخراجهـا علـى شـكل               

 ). 2008حسان،(ار المناسب التقارير تساعد في صنع القرار واتخاذ القر

  
  : في المنظمةنظم المعلومات االداريةاستخدام  فوائد. 8.5.2

  
  :الميزات التاليةمنظمات االعمال من تحقيق الدارية الى تمكين معلومات االاستخدام نظم يؤدي 

  

من خالل اختيار وتطبيق استراتيجيات تغير الطريقة المستخدمة في         : تقوية الموقع التنافسي   •
 .منافسة، اضافة الى تحسين االداء بالمقارنة مع المنافسينال

قدرة الفرد او المنظمة على القيام باالعمـال المطلـوب تنفيـذها بطريقـة              : تحسين الكفاءة  •
بطريقة كفؤة للوصول الى النتائج المرغوبـة       ) المادية والبشرية (صحيحة، استخدام الموارد    

 .بجودة عالية

 االنتاجية مقياس لزيادة كفـاءة اداء المهـام باسـتخدام نظـم             تعتبر: رفع مستوى االنتاجية   •
المعلومات االدارية في مختلف المستويات، من خالل اداء اعمال اكثر بـنفس المـوارد او               

 ).1999نظم المعلومات االدارية، (بموارد اقل 

 ممارسة وظائفهـا فـي التخطـيط        بهدفاإلدارية  ت  يم المعلومات إلى مختلف المستويا    تقد •
 . والتوجيه واتخاذ القرارتنظيم الو

 .تحديد قنوات االتصال أفقيا وعموديا بين الوحدات اإلدارية في المنظمة •
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 .االنحرافات تصحيحلتقييم نشاطات المنظمة  •

من خالل تحديد تحديد المشكلة وايجاد الحلول       بمستقبل المنظمة   مساعدة المنظمة على التنبؤ      •
 . المنظمةأهدافالمناسبة المنسجمة مع 

 .إمكانية االستفادة من هذه النظم بإصدار تقارير عن نشاطات المنظمة •

الحميـدي والـسامرائي والعبيـد،      (حفظ البيانات والمعلومـات، وتزويـد االفـراد بهـا            •
  ).75،ص2005

 
   :على األجهزة اإلدارية الحكوميةاالدارية  نظم المعلومات استخدامتأثير . 9.5.2

  

علومات في المنظمات نتيجة للتطورات التكنولوجية لما لهذه النظم من          لقد زادت الحاجة الى نظم الم     
  :على األجهزة اإلدارية في المنظمات وذلك من خالل ما يليتأثير 

  
ان استخدام نظم المعلومات في المنظمة ومـدى تاثيرهـا علـى             :إحداث تحوالت تنظيمية   •

ا تخفـيض عـدد المـستويات       األجهزة اإلدارية باستخدامها هياكل تنظيمية جديدة، يتم فيه       
اإلدارية، وتوسيع نطاق اإلشراف والرقابة، حيث يعتمد أسلوب اإلشراف على العاملين على            
الثقة، ويقل التعامل المباشر والرقابة بين الرؤساء والمرؤوسين وبين الزمالء بعكس ما هو             

ث يتم االعتماد   موجود في معظم األجهزة اإلدارية التي ال تستخدم نظم المعلومات فيها، بحي           
على البريد االلكتروني والبرمجيات في تحقيق التنسيق بين األفراد الـذين يـؤدون مهـام               
مشتركة، ويقوم المسئولين بتفويض المزيد من مسئوليات اتخاذ القرارات للمستويات األدنى           
 مما يجعل األجهزة اإلدارية أكثر استجابة لعمالئها ومنافسيها، وتـوفر تلـك التكنولوجيـا             

إمكانية أن يعمل بعض أعضاء الجهاز اإلداري عن بعد وبدون الحاجة للحضور الدائم إلى              
  . مكان العمل

يتمثل هذا التأثير في طريقة أداء االدارة في المنظمة لوظائفهـا،            :تغيير في طبيعة الوظائف    •
جـاز  وجعل تطبيقاتها أكثر فاعلية، من خالل تبادل المعلومات دون حدود زمنية ومكانية إلن          

كافة األعمال، فمع توفر االتصاالت التفاعلية فائقة السرعة سيكون باإلمكان إنجاز الخدمة،            
بحيث يمكن طالب الخدمة من التعامل مع األجهزة اإلدارية، واسـتخراج شـهادة المـيالد               
والهوية وجوازات السفر وتصاريح السفر، والتعامل أيضا مع الخدمات التعليمية والـصحية            

 ).2005علي، (ة واالجتماعي

توفر نظم المعلومات امكانية للمدراء للقيام بوظـائف التخطـيط          : تغيير في العملية اإلدارية    •
والتنظيم، والقيادة والرقابة، بحيث تتيح للمدراء الحصول على معلومـات عـن عمليـات              
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 المنظمة في أي وقت، من خالل تبادل المعلومات بين االدارات المختلفة في المنظمة، فمثال             
عند ادخال احد اوامر العمالء فان البيانات تتدفق اتوماتيكيا الى جميع اجزاء المنظمة مـن               

  . خالل شبكة اتصاالت بين وحدات المنظمة
تساعد نظم المعلومات المنظمات الكبيرة على اكتساب       : زيادة  قدرة المنظمة على االستجابة      •

ة على التمتـع بـبعض مزايـا        مميزات الحجم الصغير وبالعكس تساعد المنظمات الصغير      
المنظمات الكبيرة، فمثال تستطيع المنظمات الصغيرة التمتع بالدقة والسرعة التي تتميز بهـا         
الشركات الكبيرة من خالل استخدام نظم المعلومات، والحصول على معلومات عن االفراد            

 ).2008حسان، (من خالل االتصال المباشر بقواعد البيانات 

ومات في مشاركة الحكومات من خالل زيادة القدرة على تبادل المعلومات           تساهم نظم المعل   •
داخل حدود الدائرة الواحدة، وسهولة الوصول الى المعلومات في أي مكـان واي زمـان،               
وتحقيق االنسجام في االهداف والوظائف، وتطوير النظم لتسهيل عملية المشاركة من خالل            

ات الالزمة، ولنجاح المشاركة يتطلب فهم كل منظمـة      قاعدة بيانات تزود االدارات بالمعلوم    
المشاركة االكثر اهمية وتحديا هـي غالبـا لهـا عالقـة            و.لالخرى فهم ثقافتها واجراءاتها   

بالمعلومات عالية الحساسية مثل تقييم االداء، والمشاركة في نظم المعلومات بحاجـة الـى              
 ).Bocheleau,2006(درجة كبيرة من التطوير 

  
  :العناصر االنتاجية لنظم المعلومات االدارية في المنظمة. 10.5.2

  
، ال بد ان تكـون مخرجاتهـا اكبـر مـن             في المنظمة  حتى تتحق انتاجية نظم المعلومات االدارية     

نتاجية اللمستخدمين، وا ل ات جيدة خدمتقديم   قدرتها على     خالل مدخالتها، ومخرجاتها تنبع قيمتها من    
  : هيالعناصر ذه وهترتبط بهؤالء المستخدمين، 

  
يعتبر عنصرا اساسيا لنجاح أي مهمة في كافة المستويات التنظيميـة فـي             : التخطيط الفعال  •

المنظمة، بحيث تتولى االدارة العليا التخطيط على مستوى ادارة نظم المعلومـات لتحقيـق              
اهداف المنظمة، ونجاح نظم المعلومات االدارية في توفير المعلومـات الالزمـة لعمليـة              

 .ا يعني زيادة انتاجية النظاملتخطيط في الوقت المناسب، فان هذا

تزداد اهمية التوجيه في المستويات العليا للمنظمة لضمان تنفيذ الخطـط،           : التوجيه الواضح  •
وتستخدم التقارير التي تنتجها نظم المعلومات في مساندة عملية التوجيه، وكلما كان االعتماد             

 . العاملين، ارتفعت انتاجية نظم المعلوماتعلى تلك التقارير في توجيه 
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تساهم نظم المعلومات االدارية في امداد العاملين بالقواعد واالجراءات         : السبل واالجراءات  •
النجاز العمل، وقدرة نظام المعلومات على امداد العاملين بالقواعد واالجراءات مما يعنـي             

 . زيادة انتاجية النظام

 المعلومات االدارية وسيلة للتدريب، واكساب المستخدمين المهارة        يعد نظم : التدريب المالئم  •
والكفاءة بما ينسجم مع احتياجات العمل، اضافة الى انه يعدل من سلوك المستخدم، وذلـك               
من خالل المعلومات التي يوفرها النظام عن االفراد، تتحقـق انتاجيـة نظـم المعلومـات                

 ).2005سلطان، ( بشكل ايجابي االدارية في نجاحه بتعديل سلوك المستخدم

تهتم المنظمات في االدارات الدنيا باالدوات المالئمـة السـتخدام نظـم            : االدوات المالئمة  •
المعلومات، بينما في المستويات العليا تقل االدوات ويقل االداء واالنتاجية، في حين تحتـاج              

عم القرارات وهي نظـم     هذه المستويات الى االدوات مثل انظمة التقارير التي تساعد في د          
 ).DSS(دعم القرار

قدرة نظم المعلومات االدارية على امداد المنظمة بالمعلومات والتقارير         : فعالية ادارة الوقت   •
 .الالزمة النجاز العمل يقلل من وقت بحث المديرين كلما زادت انتاجيتها

ـ            : قياس االداء  • اس االداء فـي    يتم قياس اداء الفرد لعمله واثره في تحقيـق االهـداف وقي
كميـة  (المستويات العليا امر حكمي، لكن في المستويات االقل يتم قياسه بمقـاييس ماليـة               

 . ، لكن في مجال المعلومات يصعب قياس اداء العاملين)االنتاج

ضرورة ان توفر نظم المعلومات االدارية قنوات سريعة لالتـصال حتـى            : فعالية االتصال  •
سب، اضافة الى اجراء تغذيـة عكـسية للتعـرف علـى            تصل المعلومات في الوقت المنا    

-69،ص2007 صـابر، (احتياجات المستخدمين وتعديل النظام بناء على تلك االحتياجات         
97.( 

  
  :مقومات نجاح نظم المعلومات االداريةمحددات و. 11.5.2

  

جـاح  يتحدد نجاح نظم المعلومات االدارية بها، وكلما كانت متوفرة بنسبة عاليـة زادت فرصـة ن               
  :المنظمة من خالل تطبيق نظم المعلومات االدارية والمحددات هي

  
 .توفر كمية كافية من المعلومات لتلبية احتياجات مستويات المنظمة ووظائفها االدارية •

 .توفر الخبرات من القوى البشرية للقائمين على استخدام نظم المعلومات •

 .تنظيمه بشكل جيدامكانية استثمار المورد المعلوماتي في المنظمة و •

 .قدرة الهيكل التنظيمي في المنظمة على احتواء متطلبات تطبيق نظم المعلومات •
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 .االدارة العليا لفكرة تطبيق نظم المعلوماتدعم  •

 .قدرة نظام المعلومات على تغطية تكاليفه في حالة تطبيقه •

مـسؤولين  مدى الوعي واالدراك الواسع الهمية تطبيق نظم المعلومات من قبـل كافـة ال              •
 ).2004السامرائي والزعبي، (ومستخدمي النظم ومقدمي المعلومات 

  
  التنمية االدارية 6.2

  

وعالقة التنمية االدارية بالتنمية االجتماعية      لمفهوم التنمية، والتنمية االدارية      ايتناول هذا القسم عرض   
   .ا ومبادئها ومتطلباتها ومعوقاتهاهدافها وخصائصها وعناصرهاواالقتصادية 

  

  :مفهوم التنمية. 1.6.2

  

رفاهية وزيـادة   الوذلك لتحقيق     االنتقال من حال الى حال لرفع مستوى المجتمع         بانها تعرف التنمية 
 Alex( يقـول الكـس انكلـس    .)1993 اللـوزي،  وزويلف( فاعلية اداء مختلف انشطتهوكفاءة 

Inkeles (         يعتبر هذا التغير وسيلة الـى      ان التنمية تتطلب احداث تغيير جذري في طبيعة االنسان و
غاية، ويتحدث عن تغيير على مستويين داخلي يتناول تغييرا ت في المواقف والقـيم والمـشاعر،                

النقيـب  ...) (التعليم، االقتصاد، التكنولوجيا، الـسياسة،الخ (وخارجي يتناول تغييرا ت في البيئة مثل      
 الموجه والمخطط باتجاه ضـمان البقـاء        التغيير المقصود "والتنمية تعرف بانها     ).1978والحلبي،  

التنمية و). 1997المؤمن وحريم وكريشان وجودة،     " (وتحقيق االستمرارية والرفاهيةوالنمو للمجتمع   
نقلة نوعية وكمية من وضع الى وضع اخر افضل منه وفي جميـع المجـاالت االقتـصادية                 " هي  

  ).2000اللوزي، " (لصحية والتكنولوجيةواالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية واالدارية وا
  

   :التنمية االداريةمفهوم . 2.6.2

  

التغيرات الجذرية في هياكل ونظم واساليب عمـل الجهـاز االداري،           "تعرف التنمية االدارية بانها     
المـؤمن  " (وانماط السلوك البشري فيه، من اجل زيادة فاعلية هذا الجهاز في تحقيق اهداف التنمية             

انها تحسين قدرات ومهارات    " وفي تعريف اخر للتنمية االدارية       ).1997يشان وجودة،   وحريم وكر 
االفراد والمسؤولين عن قيادة النشاطات المختلفة في المنظمة، وحسن اسـتخدام المـوارد الماديـة               

 ).2002الـصرن،   (والبشرية، وتوجيه هذا االستخدام نحو االهداف المحددة باقصى كفاءة ممكنـة            
 االدارية لها مفهومان، االول يرى اصحابه انها مرتبطة بتنمية النظام السياسي واالقتصادي             التنميةو
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واالجتماعي بالدولة، بحيث يربطون التنمية االدارية بالنظام السياسي القائم بالدولة، والثـاني يـرى              
ن خـالل التركيـز   اصحابه ان التنمية االدارية تقوم على زيادة كفاءة االداريين من الناحية الفنية، م     

وعرفها الدكتور   .على تنمية االدارة في الدول النامية دون اشتراط تنمية المؤسسات االخرى بالدولة           
فؤاد الشريف بانها عملية تغيير مخطط تستخدم فيه اساليب التدريب والبحوث واالستشارات لتطوير             

يـاغي،  (بيئة التي يعملـون فيهـا       المهارات التي يحتاجها االداريون لتحسين ادائهم وللتأثير على ال        
1993.(  

  
بناء وتحديث الهياكل االدارية وتطـوير الـنظم        : ومن التعريفات التي كتبت في التنمية االدارية هي       

  ).2000اللوزي، (واالجراءات والقدرات والمهارات والعناصر البشرية في مختلف مواقع العمل
  

ماط والضوابط السلوكية للجهاز االداري كما ونوعا،       وعرفت التنمية االدارية بانها عملية تغيير االن      
وفي كافة المجاالت دون تحديد او حصر لتتناسب مع التغيير الكمي والنـوعي للـسلع والخـدمات                 

  ).1993اللوزي وزويلف، (العامة المطلوب توزيعها على المجتمع وفق معايير معينة 
  

تجاه الذي رسمه لها المجتمع الذي تتدرج فيه، من         ان فكرة التنمية االدارية تعني تقدم االدارة في اال        
خالل تحقيق انسجام بين النظام االداري والنظام السياسي الحالي او المستقبلي، ومن جهة ثانية بين               
النظام االداري واالقتصادي للمساهمة في زيادة الناتج القومي، اضافة الى التقدم الذي تحققه االدارة              

  ).1978النقيب والحلبي، (ناهجها مع النظام االجتماعي للبلد  المعني بشكل افضل لهيكليتها ولم
  

والتنمية اإلدارية هي إستراتيجية شاملة تعتمد على جهد منظم يهدف إلى إحداث التغيير بغية تحسين               
كفاءة وفاعلية الجهات اإلدارية لتطوير مقدرتها على التجدد والتطـور والـتالؤم مـع المتغيـرات                

  .)2006تيشوري، ( "ية، علمية، سياسية، تشريعية، اقتصاديةتقن" السريعة 

  

يقصد بالتنمية االدارية جميع مجهودات التطوير االداري عن طرق التدريب والبحـوث الميدانيـة              
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتشريعات الفعالة لتحقيق التوازن بـين اصـحاب المـصالح             

) لمدراء، اصحاب االموال، الحكومـة، النقابـة، البيئـة،المجتمع        العاملون، ا (المشتركة في المجتمع    
  ).2008النجار، (
  

التنمية االدارية تعرف بانها العمليات االدارية الواعية التي تساعد على رفع مستوى االدارة وجعلها              
  ).1988دباس، ( قادرة على تحقيق االهداف المطلوبة منها وواجباتها على افضل وجه 
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  : ملية التنمية اإلداريةأسس ع. 3.6.2
  

  : مجموعة من المبادىء واألسس التي تحكم عملية التنمية اإلدارية تتمثل بالتالييوجد
  

أن يكون أساس تنمية المدير هو التنمية الشاملة التي ترتكزعلى التنمية الذاتية مع مراعـاة                 •
 .الفروق الفردية عند تنفيذ وتقييم برامج التنمية اإلدارية

ة الشاملة تقوم على التنمية الذاتية من خالل تنمية المدراء، مع ضـرورة مراعـاة               ان التنمي  •
 .الفروق الفردية بين االفراد عند عملية التنفيذ والتقييم

ان التنمية االدارية عملية مستمرة، فاكتساب المهارات االدارية يتطلب تحقيقها فترة طويلـة              •
 .لتنوعها وتعددها

نمية مهارات المديرين من قبل االدارة العليا للمساعدة في تحقيـق           اهمية البرامج المتعلقة بت    •
 .اهداف المنظمة

تحقيق التعاون بين ادارة الموارد البشرية واالدارات االخرى في المنظمة من خالل اعـداد               •
 ). 1999حميد والمعاز،(وتنفيذ وتقييم برامج التنمية االدارية 

  
  :مية االجتماعية واالقتصاديةالتنمية االدارية وعالقتها بالتن. 4.6.2

  
التنمية االدارية هي بمثابة الوعاء التطويري الذي يتم من خالله تحـسين وتطـوير اسـاليب ادارة                 

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية
  

ال يمكن تحقيق التنمية االدارية بمعزل عن التنمية االقتصادية، الن التنميـة االداريـة هـي االداة                 
لتنمية االقتصادية، النها تسعى الى توفير احتياجات من الموارد البشرية المؤهلـة،            الالزمة لتحقيق ا  

وبناء الهياكل االدارية وتحديد المهام والمسؤوليات، والعمل على تطوير اجراءات واساليب العمـل             
ة لخدمة اغراض التنمية االقتصادية وتحقيقها، فالتنمية االقتصادية تهتم بالموارد الماديـة والبـشري            

وطرق ادارتها واستخدلمها بشكل جيد، لذلك ال بد من تحقيق التوازن بين التنميتين لتحقيق االهداف               
  .بكفاءة وفاعلية

  
والتنمية االقتصادية تعرف انها مجموع السياسات واالجراءات المخططة الحداث تغيرات جذرية في            

ستفادة لجميع افـراد المجتمـع      هيكل المجتمع وذلك لتحقيق زيادة دائمة في متوسط دخل الفرد واال          
  ).16، ص1993زويلف واللوزي، (
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ان التنمية االدارية تعتبر شرط اساسي لقيام التنمية ) peter Druker(ويرى عالم االدارة بيتر دركر
  .االقتصادية، وان االدارة المحرك الرئيسي وان التنمية االقتصادية هي النتيجة

  
مليتان متالزمتان تؤثران في بعضهما البعض، فتحقيـق التنميـة          ان التنمية االدارية واالقتصادية ع    

االقتصادية ال تتحقق دون وجود جهاز اداري فعال وكفؤ، فالتنمية االقتصادية الناجحة تعمل علـى               
  ).2000اللوزي، (نجاح وتطور االجهزة االدارية الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

  
انها عملية تطوير انماط العالقات االجتماعية والنظم والقيم والمعايير         بتعرف  ف ةأما التنمية االجتماعي  

ؤثر في سلوك االفراد، ومعالجة المشكالت التي تنجم عن التغييـر بهـدف رفـع المـستوى                 تالتي  
 المـؤمن  ()الـخ ..تعليم، صحة، ثقافـة،     (االجتماعي الفراد المجتمع وتوفير احتياجاتهم سواء من        

  .)47،ص1997جودة، و نوكريشاحريم و
  

االنسان محور العملية التنموية، والقاسم المشترك لكل مجاالت التنمية، وهدف التنمية االقتـصادية،             
وال يمكن تحقيق تنمية ادارية دون تنمية االنسان، المورد الرئيـسي للمنظمـات، وتهـتم التنميـة                 

وتنميـة روح المـسؤولية     ) الـخ ..صحية وتعليمية، (االجتماعية بالعمل على اشباع حاجات االفراد       
والوالء واالنتماء لهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتنمية روح االبداع وتشجيع التفكيـر، وزيـادة              

  ).2000اللوزي، (الوعي الثقافي لديهم 
  

  :التنمية التنظيميةالتنمية االدارية والعالقة بين . 5.6.2

  

ى التكيف، ولديها قاعدة معلوماتية، وبنى وركـائز  ضرورة ان تكون المنظمة مرنة ولديها القدرة عل    
متينة تعمل على تحقيق التكامل بين تنمية االفراد وتصميم المنظمة من خالل ايجاد عالقة متبادلـة                

  .بينهما، ، وقدرة الفرد على القيام بهذا العمل
  

عداد برامج للتنميـة    والممارسة االفضل للتنمية االدارية في اطار التنمية التنظيمية تكون من خالل ا           
االدارية، وتحتاج هذه البرامج لمستويات خاصة من المسؤولية، التي تساعد في اعـداد المـديرين               
للتدريب من خالل تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ، ليتم ترقيتهم الى مستويات عليا تنـسجم مـع                 

سس علمية سليمة وفنيـة وذات      طبيعة البرامج المصممة، وكلما كانت التنمية التنظيمية مقامة على ا         
 ،2002 الـصرن، (.فعالية حققت التنمية االدارية اهدافها في تطوير مـدراء ذوي كفـاءة وفعاليـة             

  )94ص
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وان االهتمام بتجديد المنظمات وهو ما يعرف بالتنمية التنظيمية من خالل االهتمام بالكوادر االدارية              
بالتنمية التنظيمية سـيؤدي الـى نـزوح وهـروب          وتدريبها، وعدم االهتمام بربط التنمية االدارية       

الكفاءات الى خارج البالد، من خالل تزايد الهجرة الى امريكا واوروبا وغيرها من البلدان، كما ان                
بناء منظمات دون االعتماد على مديرين يعني ذلك توظيف كوادر اجنبية، لـذلك يجـب ان يحكـم          

  :عملية التنمية االدارية السياسات التالية
  

 .ربط التنية االدارية  بالتدريب والبحوث والمعلومات وبناء المنظومات •

ان تخدم التنمية االدارية اغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق الرفاهية لجميـع             •
 ).المستثمر للعمال، العمال لالدارة ( افراد المجمع، دون استغالل طبقة الخرى 

 .م االيجابية والموارد البشريةالحفاظ على التراث والحضارة والقي •

 .العملية االدارية عملية متكاملة الغرض ومتغيرة •

 .يحتاج المديرون الى تنمية مهارات التعامل متعدد الثقافات •

  
وتعتبر التنمية االدارية عملية مستمرة، وان المنظمة بحاجة الى التجديد المستمر، اضافة الى الحاجة              

  ).2008نجار، ال(الى تاهيل وتدريب المديرين 
  

   :اهمية التنمية اإلدارية للمنظمة. 6.6.2
  

تعتبر التنمية االدارية عملية مهمة للمنظمة من خالل دورها الفاعل في عملية التطوير االداري في               
وذلـك لـضمان اسـتمرارية      ) الخ...االنظمة والقوانين، والهيكل التنظيمي،   (المنظمة والذي يشمل    

  .المنظمة
  

لمنظمات خياران اما ان تسير في عجلة التطور، او عدم مواكبة التطورات الـذي              نالحظ ان امام ا   
  .  في المنظمة الالزمينةإلى ضرورة إحداث التطوير والتنمييؤدي الى تقاعسها وتخلفها، وهذا يدعو 

  
 تطور، النها ليست ضمن اولوياتها، بحيث ال        الدول النامية ال تواجه لوحدها مشكلة التنمية اإلدارية       ف

ويعود إلـى تعـدد المـسائل       ،   في إحداث التطوير اإلداري    قصورإدارتها بشكل ديناميكي بل يوجد      
 ممـا   ، إلى جانب المركزية الشديدة التي تتصف بها هذه البلـدان          ،الدولهذه  والقضايا التي تهتم بها     

تطـوير اإلداري   إليالء ال   وال يتاح لها الوقت الكافي     ،يلقي عبئاً كبيراً على كاهل السلطات المركزية      
ان  تـستطيع    حتىتسعى الدول المتقدمة إلى تطوير أساليب إدارتها        في حين    ،ما يستحق من اهتمام   
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قيـام   ال من خـالل   ً،اإلدارية عمالَ إدارياً علمياً منظما     تعتبر التنمية و،  مع التطورات اليومية   تكيفت
  : في مجمل عناصر العمل اإلداري في الدولةفبتغيير مخطط هاد

  
 وتحديث اإلدارة يحتاج للكثير     ،دونها ال تتحقق األهداف   ب و ،تنمية إلدارة هي مدخل ألي   اان   •

ء وانتهـا  من عقبات ناجم عن سوء اإلدارة بدءاً من التعيين وطرقه            نشاهدهوما  ،  من العمل 
  . بل يكون التعيين مزاجياً وغير مدروس، حيث ال مكان للكفاءات،بالعاملين

متقدمة ال بد من توفيرعوامل مهمة كبناء قاعدة للمعلومـات          الا  التكنولوجينتيجة للتطورات    •
لـدعم  للمنظمـة   قدم معلومات دقيقة وموثقة     في المنظمة من خالل وجود نظام معلوماتي ي       

 ).2006تيشوري، ( )رالقرا التخطيط وصنعكعملية (وظائف المنظمة 

  
  :التنمية االداريةعملية  تشملهاالجوانب التي . 7.6.2

  
  :اآلتيفي المنظمة وهي ك  مختلفةجوانب عدة نمية االدارية تغطيالتعملية 

  

تطوير الهياكل والوظائف واعادة تشكيلها لتحقيق التناسق بـين         : الجوانب الهيكلية والوظيفية   •
 . الهياكل التنظيمية والهياكل الوظيفية من خالل تحديد المسؤوليات والصالحيات بشكل دقيق

لجوانب السلوكية واالدائية لالفراد المتمثلـة بتخطـيط القـوى        تطوير ا :  الجوانب االنسانية  •
 .العاملة واختيار العاملين وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها االدائية

تطوير الوسائل واالساليب لزيادة فاعلية وكفاءة النظام واالداء االداري         : الجوانب االجرائية  •
 .واستخدامها بشكل فاعل وكفؤ

تطوير الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالعمـل االداري وفـق          : يعيةالجوانب التشر  •
 .اسس قانونية وتشريعية سليمة

تهيئة الظروف البيئية المالئمة للعمل، باستحداث نظم وتشجيع المـشاركة          : الجوانب البيئية  •
ان المؤمن وحريم وكريـش   (االيجابية، واحداث توازن بين اهداف المجتمع واهداف المنظمه         

 ).1997 وجودة،

  
  :الشروط الواجب توفرها في عملية التنمية االدارية. 8.6.2

  
لكي تحقق برامج التنمية االدارية الفائدة المرجوة ال بد ان يتوفر فيها مجموعـة مـن الخـصائص                  

  :والصفات اهمها
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 .تضم جميع المستويات االدارية، وان تمارس فيها جميع الوظائف االدارية: الشمولية •

المسؤولية مشتركة تضم جميع الوظائف والمستويات، مع اعطـاء دور          : لية جماعية مسؤو •
 .متميز لالدارة العليا

االستمرارية من خالل مواكبة التطورات والظروف البيئية المحيطة للمنظمة بما ينسجم مع             •
 .اهدافها، ومستمرة ايضا

والمحلي، بما يحقق   وجود اجهزة مختصة وكفؤة على الصعيد المركزي والقطاعي والفرعي           •
 .االستمرار واالستقرار والشمول

جميع االجهزة واالقسام واالجزاء بحيث تشكل كال متكامال ال مكان فيه للتقـصير             : متكاملة •
 .واالهمال

ارتباطها بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، بحيث تؤمن لها ادارة كفـؤة             •
 ).156، ص1988، دباس(اءة عالية تساعدها على تحقيق اهدافها بكف

  
  :عناصر التنمية االدارية. 9.6.2

  
نتيجة للثورة المعلوماتية وفي ظل عالم متغير، اصبح من الضروري مواكبة هذه التغيرات في عالم               
االعمال، لذلك ال بد من احداث تغيير وتطوير جذري في كافة مكونات المنظمة المادية والبـشرية                

 االستمرارية للمنظمة حاليا ومستقبال،  وان تحقيق التنمية االدارية ال يكـون             على حد سواء لتحقيق   
  :اال من خالل اتباع سياسات ادارية واضحة تسير عليها االجهزة االدارية وذلك من خالل ما يلي

 
: من اجل الوصول الى التنمية االداريـة      ) اجراءات وطرق العمل  (تطوير القوانين واالنظمة   •

سيط االجراءات، ومرونة النظم والقوانين، وتفويض الصالحيات واالبتعاد        وذلك من خالل تب   
عن المركزية، وتحديد المسؤوليات والسلطات لكل ادارة، وادخال المكننة الحديثة في العمل،            

 . وتخفيض نطاق االشراف ومنع االزدواجية في االشراف

وقف على ما يتوفر من كفـاءات       تحقيق التنمية االدارية يت   ): التدريب(تطوير وتنمية العاملين   •
بشرية، ويعتبر من اهم عناصر التنمية االدارية، التي تحتاج الى تـدريب مـستمر لـصقل          

 :المهارات ومواكبة المستجدات،ولتحقيق ذلك يتم عن طريق
 

o تحديد حاجة المنظمة من القوى البشرية كما ونوعا. 

o  وضع نظام مرن للتوظيف الستقطاب القوى البشرية. 

o  المعايير العلمية في عملية االختيار والتعيينتطبيق. 

o تطبيق انظمة حوافز، مع مراعاة تحقيق العدالة واالستقرار الوظيفي. 
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تقييم اداء االفراد وذلك بمقارنة االعمال التي تم انجازها من قبل االفـراد بمعـدالت االداء                 •
بتـدريب االفـراد    المخطط لها مسبقا للقضاء على نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوة وذلـك             

 .لتطوير مهاراتهم وزيادة امكانياتهم الحالية والمستقبلية 

نمو وتطوير المنظمة االدارية من خالل توحيد االجهـزة         : تطوير وتنمية الهياكل التنظيمية    •
االدارية لتحقيق الفاعلية، وتحديد االهداف بشكل واضح لكل جهاز ووضع خطة لتحقيقهـا،              

ياكل التنظيمية من مقومات تحقيق التنمية االدارية، فال بد من توافر           ويعتبر تطوير وتنمية اله   
درجة عالية من المرونة ، وهذا يساعد على توفير المناخ المناسب للتنمية االدارية، وبالتالي              

 ).1993ياغي، (الشفافية االدارية في التنظيم 

ي االجهزة االدارية اضافة    ضرورة التحلي بالرغبة وااليمان لدى االفراد العاملين ف       : العقيدة •
 . دة العليا، والعمل بصدق واخالصالى الرغبة الصادقة عند القيا

تلعب دورا بارزا في التأثير على التنمية االدارية، بحيث تتـاثر التنميـة             : الثقافة التنظيمية  •
قافـة  االدارية بالمستوى الثقافي السائد في المجتمع، من خالل التأثر بالثقافة االجتماعية والث           

عبارة عن مجموعة من االنماط السلوكية التي يتوقع المجتمع ان يلتزم بها            " وهي  . التنظيمية
العادات الشعبية، النظام العائلي، والنظام     (االفراد، ويوجد ضوابط تحدد قواعد السلوك، وهي        

 ، ويتحرك الفرد ضمن اطارها، ويتأثر االنـسان بالثقافـة،         )السياسي والتعليمي واالقتصادي  
وهو المسؤول عن احداث التنمية، مما يترك اثارا كبيرة على التنمية االداريـة، ويكتـسب               
الفرد اتجاهاته ومدركاته من خالل تفاعله مع مختلف الجماعات في المجتمع، وتتاثر وتؤثر             

وتركز . هذه االتجاهات بالثقافة السائدة من خالل ما تتركه من اثر ملموس على سلوك الفرد             
تنظيمية على ايجاد قيم واهداف مشتركة بين العاملين، وتعزيز الوالء واالنتماء، مما            الثقافة ال 

والنظر اليهم كاعضاء فـي تنظـيم       . يجعل االفراد حريصين على المنظمة وتحقيق اهدافها      
واحد، والعمل على تدريبهم ، واحترامهم وتقديرهم واعطائهم الفرص للمشاركة في االدارة            

 االهتمام بالتطوير السلوكي وتحسين العالقات االنسانية فـي اطـار           وعملياتها، مع ضرورة  
بيئة العمل، فالمشكلة ال تكمن بالتشريعات والهياكل التنظيمية، وانما باالفراد الذين يقومـون             
بتفسير تلك التشريعات ويتقاسمون االدوار في الهيكل التنظيمية، فاذا كانوا غيـر معنيـين              

 ).2000اللوزي، (تحقيق التنمية االدارية بالتغيير فهذا يعني صعوبة 

  
  : التنمية االدارية ضرورة ملحة امام المنظمات. 10.6.2

  
تعتبر التنمية االدارية ضرورة ملحة للمؤسسات الحداث تطوير فـي بيئـة المؤسـسة ولمواكبـة                

  . التغيرات المستمرة في بيئة العمل الداخلية والخارجية
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او التحـرر مـن الوضـع       لى االمام من اوجـه التخلـف االداري،         التنمية االدارية ليست هروبا ا    
االجتماعي واالقتصادي السائد، وانما بمثابة دعوة للتغيير والتطوير في المجتمع، فـاالدارة عمليـة              
مستمرة ومتواصلة التخاذ القرارات وتوفير متطلبات تنفيذها بشكل ينسجم مع تحقيق اهدافها بكفاءة             

 الى تحقيق التنمية االدارية، لتشمل الجوانب االجتماعية واالقتصادية وكل          وفعالية، وتسعى المنظمة  
مجاالت النشاط االنساني، وحتى تتحق التنمية االدارية يستوجب على المنظمة االهتمـام بقياداتهـا              
واداراتها واجهزتها والعمل الجاد لرفع قدراتها على قيادة وادارة العمل، وذلك باسـتخدام الطـرق               

  :والعملية، واالستفادة من تجارب االخرين في التنمية االدارية، الذي يساعد علىالعلمية 
 

 .تنمية روح المشاركة لدى العاملين في االدارة •

 .تنمية روح التعاون وااللتزام والتنسيق والتفاعل في العمل •

 .وضع العاملين في وظائف تتالءم مع تخصصاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم وتجاربهم •

افز المادية والمعنوية والمكافات التشجيعية لحث العاملين وتحفيزهم لبذل المزيـد           اهمية الحو  •
 .من الجهد والعطاء واالبداع

  .المتابعة والمراقبة والمحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب •
  

  باعتبار ان عملية التنمية االدارية اصبحت ضرورة حتمية         للمنظمات، وتزداد اهمية التنمية االدارية   
اداء المنظمات، وعدم قدرتها على مواجهة      لمواجهة الضعف والقصور في      م المؤسسات االخرى،  اما

التطورات والتحديات، مما يتطلب بذل المزيد منها للنهوض بعملية التنمية االدارية في ظـل بيئـة                
متغيرة، وذلك من خالل انشاء منظومة متكاملة من المؤسسات بعضها يختص بالتنظيم، وبعـضها              

ر بالموارد البشرية، واالخر بالبحوث والدراسات واالستشارات، واخر بالتكنولوجيا، التي تعتبر           االخ
  ).2002الصرن، (  وسائل ناجحة للتغيير

  

 Management Development( مشاكل ومعوقـات عمليـة التنميـة اإلداريـة     . 11.6.2

Problems:(  

  

  :تقلل من فعاليتها تتمثل في, المعوقاتتواجـه عملية التنمية اإلدارية مجموعة من المشاكل و
  

عطـاء المـسؤولية    حصر المسؤولية األساسية للتنمية اإلدارية في موظفي التـدريب دون إ           •
  .األكبر للمديرين

 .نقص كبير في عملية تدريب المتدربين •
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  . تحديد االحتياجات التدريبيةعدم •
  .ملية التدريب والتنمية اإلدارية لعملية االختيار الجيد بدالً من االهتمام بعاالولويةعطاء ا •
 عملية التخطيط للتنمية اإلدارية على عقد الدورات التدريبية دون االهتمام بمراحـل             تركيز •

  .كاملبشكل العملية التدريبية
  .يعتبر خارج عملية التنمية اإلداريةالذي  شخصية المدير األمر التركيز على •
لمتدربين دون التركيز على االرتباط بـين        ل على وسائل التدريب ووصف    االهتمام والتركيز  •

  .همالوسائل واحتياجات
 فقد يكون هنـاك بعـض       ،تختلف عن احتياجات اآلخر   كل مدير   عدم إدراك أن احتياجات      •

  .التماثل في االحتياجات لكن التماثل في برامج التنمية اإلدارية
  .عدم اتباع األساليب العلمية في عقد برامج التنمية اإلدارية •
للمتدربين لتطبيـق المهـارات والخبـرات التـي         عطاء المتدربين الفرصة المناسبة     اعدم   •

 .(Carrell, 1992 ) من قبل المنظمات اكتسبوها من برامج التدريب والتنمية اإلدارية

  
  ومات االدارية والتنمية االداريةالعالقة بين نظم المعل 7.2

  
 ونظم المعلومات والتنمية االدارية، وعملية      ات،يتناول هذا القسم التنمية االدارية في عصر المعلوم       

  .تحقيق التنمية االدارية
  

  :التنمية االدارية في عصر المعلومات. 1.7.2

  

نتيجة للتطورات التقنية في عصر المعلومات، اصبحت الحاجة ماسة للحصول على المعلومات فـي              
المعلومات  و .داث تنمية ادارية  الوقت المناسب وباقل جهد ممكن، اضافة الى اهميتها للمنظمات الح         

 االداري، ومن ثم تؤثر على برامج وطرائق التنميـة          رالتي يتلقاها المديرون تؤثر على اتخاذ القرا      
االدارية المستخدمة، وتحدد النشاطات التي ستنجز ضمن المنظمة، ويمكن ان تـدل علـى نجـاح                

والرقابـة والتنـسيق والمتابعـة، واداة       وهي الوسيلة الرئيسية للتخطيط والتنظيم       .المنظمة او فشلها  
الربط بين اجزاء واقسام المنظمة، ونشاط االدارة يتوقف بشكل رئيسي على المعلومـات وقيمتهـا               

): External source(المـصدر الخـارجي   :وجودتها ومالءمتها، ويوجد مصدرين للمعلومات هما
 Internal(المـصدر الـداخلي  وارجية محلية ودولية، تكون صادرة عن نظم ادارية او منظمات خ

Source :( ناتجة عن حركة واجزاء واقسام المنظمة وتفاعالتها) ،2002الصرن.( 
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   :انظمة المعلومات ودورها في التنمية االدارية. 2.7.2

  
، يسهل العمل االداري، ويزيد من كفاءة عمليات التنظيم، ممـا       في المنظمة  انظمة معلومات    استخدام

 اضافة الى زيادة كفاءة عملية اتخاذ القرارات،         نوعية الخدمات والسلع المقدمة،    ينعكس ايجابيا على  
وتساهم انظمة المعلومات بتزويد االدارة بالمعلومات الالزمة لصنع القرار، فنظام التنمية االداريـة             

من يهتم بالجانب االداري للنظم التنموية االخرى، فالتنمية هي بمثابة نظام كلي يتشكل من مجموعة               
النظم الفرعية للتنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية واالدارية، ويعتمد هذا النظام على            

   .البحوث واالستشارات والتدريب والمعلومات
  

فالتنمية االدارية تحتاج الى منظومة من المعلومات لكافة الجوانب االدارية، فنظام المعلومات للتنمية             
ى جهاز محدد، وهو جهاز التنمية االدارية، لتوفير المعلومات المطلوبة بالـسرعة            االدارية، يبنى عل  

المناسبة وباالكمية والجودة المالئمة، لتنشيط البحوث والتدريب ذات العالقة بالمحـاور االنـسانية،             
من ونظام معالجة المعلومات للتنمية االدارية، يجب ان يتض       . واالجتماعية، والتنظيمية، والتكنولوجية  

عدة انواع من المعلومات الالزمة الدارة انشطة التنمية، وتتعلق هذه االنشطة بمعلومات تكنولوجية،             
وتنظيمية، وانسانية، واجتماعية، مع اهمية توفير كل ما يلزم من معلومات للتنمية االدارية للرجوع              

 تـسهل علـى     اليها وقت الحاجة، اضافة الى ضرورة تركيز النظام على وجود وحدات تنظيميـة            
لتنمية والشكل التالي يعتبر نموذج لتحقيق ا     . المهتمين الوصول الى المعلومات المطلوبة وقت الحاجة      

  ).2000اللوزي،(االدارية 
  

  
  

  ).  2000اللوزي،(نموذج لتحقيق التنمية االدارية : 3.2شكل 
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  : في المنظمةنظم المعلومات مدخل لتحقيق تنمية إدارية جيدة.  3.7.2

  

لمعلومات هي نظم آلية تتكون من مجموعة من المكونات التي تستخدم للقيام باستقبال مـوارد               نظم ا 
 نموذج تصوري لمكونات نظام المعلومات      يمثلالبيانات، وتحويلها إلى منتجات معلوماتية، والشكل       

، يوضح أهم موارده وأهم أنشطته، وتتعامل نظم المعلومات مع جميع األنشطة المتصلة بالمعلومات            
واتخاذ القرارات لتشغيل الجهاز اإلداري بغرض رفع كفاءته وفاعليته عن طريق توفير المعلومات             

  . وتدعيم قرارات المسئولين)الخ...النصوص، والرسومات، والصور (بكافة اشكالها 
  

  
  

  ).2005علي،( نموذج لمكونات نظام المعلومات: 4.2شكل 
 

تكامل بين المتغيرات الخارجية وبين احتياجات وإمكانيات       وتلعب المعلومات دورا هاما في تحقيق ال      
وهناك عديد من االتجاهات في األجهزة اإلدارية تبـرز الحاجـة إلـى             . وقدرات األجهزة اإلدارية  

ضرورة وجود نظام للمعلومات من أهمها االتجاه إلى زيادة التخصص وتقـسيم العمـل، وظهـور                
اه نحو الالمركزيـة فـي اإلدارة، والتوظيـف المؤقـت           أساليب جديدة في اتخاذ القرارات، واالتج     

لالستفادة من مهارات معينة وألداء مهام محددة، وبروز ظاهرة العولمة والتحـول نحـو اقتـصاد                
  )2005علي،(. الخدمات

  

  :التنمية االداريةعالقة نظم المعلومات االدارية بعملية . 4.7.2
  

المعلومات واعدادها طبقا الحتياجات مراكز العمـل       نظام المعلومات االدارية تتولى تجميع وتحليل       
 المختلفة بالمنظمة في الوقت المناسب، وتعمـل علـى تـداول المعلومـات وحفظهـا وتجديـدها                
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)Updating (  واسترجاعها)retrieving (         عند الحاجة، ويؤدي استخدام نظم المعلومـات اداريـة
  :ناجحة الى تحقيق الفوائد التالية في المنظمة

  
 .ستوى االنتاجيةرفع م •

 .تحسين الكفاءة •

 .تقوية الوضع التنافسي للمنظمة •

 .مساعدة االدارة في التعرف على المشكالت والفرص واالستجابة لها بسرعة اكبر •

 .تمكين المدراء من تخصيص وقت اكبر للتخطيط •

 .توفير امكانية دراسة ومعالجة المشكالت الكبيرة والمعقدة •

 ).2002الصرن،(وانجاز المهام االدارية المختلفة المساعدة في تنفيذ القرارات  •

  
   نظم المعلومات في الوزارةدائرة 8.2

  

هي الدائرة المسؤولة عن نظم المعلومات فقد اهتمت هـذه الـدائرة            لحاسوب  االدارة العامة ل   تعتبر
 بانشاء نظام معلوماتي يتضمن مدخالت وعمليات ومخرجات، وكان على سلم اولوياتها انشاء قاعدة            

وفـق أحـدث الـنظم    " كمبيوتر مركزية " بشبكة  ربط كافة مديريات الوزارةمعلومات من خالل 
ونظام المعلومات الموجود هو عبارة عـن قاعـدة بيانـات مركزيـة     . المستخدمة في هذا المجال

)Oracle(              وتتضمن قاعدة البيانات الموجودة على معلومات تتعلق بالسكان واالحـوال المدنيـة ،
وذلك تتولى اصدار بطاقات هوية وشهادات ميالد وما يتعلق باحوال السكان           ) وفيات وسكان مواليد  (

، اضافة الى جوازات السفر من خالل اصدار جوازات سفر للمواطنين في الضفة وقطـاع غـزة،                 
  .وتتضمن ايضا منظومة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني من خالل االدارة العامة للشؤون العامة 

  
هـو   ) IP(ومـصطلح    ) IP-VPN(لمديريات بقاعدة البيانات من خالل شبكة ويعـرف         وترتبط ا 
،  )Virtual Private Protocol(هـو اختـصار    ) Internet Protocol (  ،)VPN(اختصار 

، اما الوزارة    )LAN(وترتبط االجهزة في مقر الوزارة بشبكة محلية داخل المنطقة الواحدة وتسمى            
وتكون عبر منـاطق جغرافيـة      ) WAN(رتبطة مع الوزارة بشبكة ممتدة      والمديريات في الضفة م   
  . مديرية موزعة شمال وسط جنوب) 16(مختلفة، وعدد المديريات 

  
لتبادل المراسالت بين الموظفين  ) ES(ويقدم النظام خدمات اخرى وهي خدمات البريد االلكتروني 
الذي يقدم معلومات عن ) Web site(ارة في الوزارة والمديريات، اضافة الى الموقع الخاص بالوز
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وذلك لتقديم خدمات  ) Portal(الوزارة واالدارات والخدمات المقدمة للمواطنين، اضافة الى انشاء 
  ).جمعيات، جوازات، احوال مدنية(للجمهور عن جميع مراحل المعامالت في وزارة الداخلية سواء 

  :يث انه يوجد نوعين من المستخدمين هماوفيما يتعلق بالصالحيات الممنوحة للموظفين، بح
  

هؤالء المستخدمون تابعون لالدارة العامة للحاسوب، ومعظم : مستخدمون الدارة النظام •
 . الصالحيات تكون كل حسب اختصاصه من ناحية ادارة الشبكات وادارة قواعد البيانات

وجودين لديه كل مدير عام يعطي صالحية لطاقم الموظفين الم: مستخدمو النظام نفسه •
وزارة (وذلك حسب مراحل والية العمل، وكذلك حسب الهيكل التنظيمي لهذه االدارة 

 ).2009الداخلية ،
 

   التنمية االدارية في فلسطين العقبات التي تواجه9.2
  

تحقيقها بالكامل يعني المساهمة في التخفيف نوعاً ما         تعتبر التنمية مطلباً شعبياً هاماً، على اعتبار أن       
مـستويات معيـشية    الفلسطيني جراء استمرار االحتالل، وتحقيـق   الشعبيعيشها المعاناة التي من

الفلسطينية إلى تحقيق التنمية، كأحد أهم       سعي مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات السلطة     و ،أفضل
  . فلسطين المتطلبات المرحلية للشعب والمجتمع في

  
 تعمل التي الصعبة البيئة لم تتح: فلسطين في ميةوالتن اإلصالح عمليات تواجه التي العقبات •

 إلنشاء المناسبة واالقتصادية السياسية األرضية تطور ظلها في الفلسطينية الوطنية السلطة
 احـتالل  وإعادة 2000 عام في الثانية اإلنتفاضة اندالع ومنذ ،فعالة ديموقراطية مؤسسات
 واقتصادية واجتماعية سياسية أزمة تواجه الفلسطينية الوطنية السلطة باتت ،الغربية الضفة
التي تواجـه تطـوير المؤسـسات وعمليـات     ا للعقبات عرض يلي وفيما ،مستمرة ومالية

 :االصالح والتنمية وهي
 

o من خالل تقويض صالحياتها وجعلها محدودة: السيادة إلى االفتقار. 
o واحتواؤه وتبعيته الفلسطيني االقتصاد تجزئة.  
o المالي االستقرار انعدام. 
o ال اجد امرتفع والتنموية اإلنسانية المساعدات تدفق يعتبر : الخارجي الدعم انسجام عدم 

بعـض   بـين  ثنائيـة  ترتيبات على ءبنا المساعدات معظم توجيه ويتم ،باالنتظام يتسم
، 2010-2008خطة االصالح والتنمية الفلـسطينية  ( المتلقين وبعض المانحة الجهات

 ).وزارة التخطيط
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o المجتمـع  تأثير شأن من التقليل كنال يم: المؤسسات لبناء الخارجي الدعم انتظام عدم 
  .الفلسطينية الحكم ومنظمات مؤسساتال تشكيل في الدولي

 

ان تحقيق عملية االصالح والتنمية : الفلسطينية والتنمية اإلصالح خطة لتنفيذ الالزمة األسس •
تنفيذها، ولتنفيذ الخطة تحتاج الـى اسـس        الفلسطينية يحتاج الى خطوات عملية واجراءات ل      

  :لنجاحها وهي كالتالي

  
o خارجي مالي دعم إلىالحاجة : الخارجي المالي الدعم . 
o الوطنية السلطة من الخاص القطاع إلنعاش مستدام برنامج إطالق: نمو القطاع الخاص 

 من اعالقط هذا سساتتمكن مؤ بيئة خلق إلى تهدف سياسية إجراءات اتخاذو الفلسطينية
 وتحـسين  االستراتيجية اإلنتاجية القطاعات في اإلمكانيات بناء دعما، وأعماله ممارسة
  . المطلوب التمويل على الحصول إمكانيات

o قويـة  أداة الجمركية والرسوم الضرائب عائدات تحويل تجميد شكل: التمويل الداخلي 
 فـي  التنميـة  واحتواء ةواالقتصادي االجتماعية األزمة شدة لزيادة إسرائيل استخدمتها
  .وعرقلتها المحتلة الفلسطينية األراضي

o اإلصـالح  خطة تنفيذ في النجاح تهدد رئيسية مخاطرة يمثل: السياسي الستقرارعدم ا 
   .التنمية وتحقيق اإلصالح إجراء دون تحول التي الفلسطينية والتنمية

o اإلصـالح  خطـة  يـذ تنف وتقييم مراقبة على المؤسسات قدرة: تيةسسااالمكانيات المؤ 
  . الحكومة أداء وتقييم مراقبة جانب إلى ،والتنمية

o خطة االصـالح والتنميـة الفلـسطينية     (الموازنة لضمان نجاح تنفيذ خطط التنمية دعم
  ).، وزارة التخطيط2008-2010

  

انـشئت هـذه     : في وزارة التخطيط   إلدارة العامة للتنمية اإلدارية وتخطيط قطاع الحوكمة      ا •
وضـع الخطـط الخاصـة لبنـاء        تابعة لوزارة التخطيط والتنمية االدارية لتتولى       االدارة ال 

تفعيل مؤسسات الجهاز الحكومي وزيادة فعاليتها ونجاعتها       ول،  الفلسطينية الحديثة مؤسسات  ال
إيجاد اآلليات المناسبة لتعزيز    و ،إدارة الموارد المتاحة وترشيد استخدامها    وفي تنفيذ مهامها    
لـربط بـين متطلبـات العمليـة        ليق والتعاون فيما بين الوزارات المختلفة       االنسجام والتنس 

 باختيار الكوادر المؤهلة ضمن سياسة توظيف واضحة ووضـع          ،السياسية والعملية التنموية  
 بما يتالءم مع االحتياجات المؤسـسية       ،وتجديدها تدريبهم وتطوير كفاءاتهم  زمة ل الالالخطط  

عمل المؤسسات وتحديد سـلطاتها وصـالحياتها       ، وتنظيم   ةة عام خاصة والتنموية الفلسطيني  
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وتتـولى  ،  وميلجهاز اإلداري الحك  الالزمة لتنظيم وتطوير ا   خطط  الوضع  ب ،واختصاصاتها
  :بالمهام والمسئوليات التاليةاالدارة القيام 

  
o الستخدام األمثل للقوى البشرية والموارد المتاحة في تنفيذ خطط التنمية اإلداريةا. 
o  على تطوير الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة في فلسطينالعمل. 
o المساهمة بإعداد مشاريع أنظمة التنظيم اإلداري والهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية. 
o تبسيط إجراءات العمل في الدوائر ومتابعة تطبيقاتها وتطويرها. 

  
  :وتتكون اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية من الدوائر التالية

  
 ورفع  الموظفين،تنمية مهارات    ل رسم سياسات وخطط تدريب    تتولى   :ئرة الموارد البشرية  دا •

 .مستوى كفاءتهم في مختلف مستوياتهم وفي شتى القطاعات
رسم سياسة اإلصالح اإلداري ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها بما : دائرة التطوير اإلداري •

تشجيع وتطوير البحوث العلمية التي و ،يةيحقق االرتقاء بمستوى الكفاءة القيادية واإلدار
  .تعالج مشاكل التنمية اإلدارية

 تعزيز مفهوم الحكم الرشيد لدى المؤسسات الحكومية ومؤسـسات          :دائرة سياسات الحوكمة   •
لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفـساد فـي        ،  القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني    

 .المؤسسات العامة والخاصة
ضمان األمن وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان األساسـية    :دائرة األمن وسيادة القانون    •

وزارة التخطيط والتنميـة    ( .على أساس القانون األساسي والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان       
  )2010نية،االدارية الفلسطي

  
  دراسات سابقة 10.2

  
  :اهم الدراسات ذات العالقة ملخصة ادناه

  
  :دراسات محلية. 1.10.2

  

 ادارة نظم المعلومـات فـي وزارات الـسلطة        " هدفت هذه الدراسة بعنوان    ):2008سليم،  (دراسة  
وادائهـا،  ، الى التعرف على واقع نظم المعلومات وادارتهـا          "الوطنية الفلسطينية واثرها على االداء    
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واثر االدارة على اداء نظم المعلومات في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربيـة،               
للوزارات في الضفة الغربيـة، وتكونـت       ) المقرات الرئيسية (واجريت الدراسة على الموظفين في      

ابلة لجمع البيانات،   موظفا وموظفة، واستخدم الباحث اداتين االستبانة والمق      ) 666(عينة الدراسة من    
عدم وجود ادارات متخصـصة     : وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية     .وتم استخدام المنهج الوصفي   

بنظم المعلومات في هيكلية الوزارات، الدورات التي تلقاها الموظفون كانت متخصصة ومتوافقة مع             
ع، واقع اداء نظم المعلومـات      عملهم، واقع اداء نظم المعلومات واداراتها في وزارات السلطة مرتف         
المؤهل العلمي، والتخصص،   (واداراتها في وزارات السلطة الفلسطينية يختلف باالختالف متغيرات         

وتوصـلت   .، اما متغيرات الجنس والعمر والدرجة الوظيفية عدم وجود اخـتالف          )وسنوات الخبرة 
مات تكـون قـادرة علـى ادارة        ضرورة انشاء ادارات لنظم المعلو    : الدراسة الى التوصيات التالية   

معلومات الوزارة بالشكل االمثل، ضرورة استخدام نظم معلومات حديثة من خالل التركيـز علـى               
  .استخدام التقنيات الحديثة، توعية العاملين باهمية توظيف نظم المعلومات الحديثة

  
  وزارة الـشؤون   واقع التنمية االداريـة فـي     " هدفت هذه الدراسة بعنوان      ):2007بدر،  ( دراسة  

، ) "القدس،رام اهللا،اريحا (االجتماعية واثرها على جودة الخدمات في محافظات وسط الضفة الغربية           
التنمية االدارية في وزارة الشؤون االجتماعية واثرها على جودة الخـدمات           الى التعرف على واقع     

رهـا فـي تطـوير اداء       ، ومعرفـة دو   )اريحا رام اهللا،  القدس،(في محافظات وسط الضفة الغربية      
الموظفين، ومعرفة العالقة بين التنمية االدارية وجودة الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة، واجريـت             

) القدس، رام اهللا، اريحا   (في محافظات وسط الضفة الغربي     الدراسة في مديريات الشؤون االجتماعية    
يات والفئة المستفيدة مـن خـدمات       ، وعينة الدراسة الموظفين االداريين في المدير      2007في العام   

: وتوصلت الدراسة الى النتائج    .االستبانةالوزارة، واستخدم  الباحث المنهج الوصفي، واداة الدراسة         
ان واقع عملية التنمية االدارية في وزارة الشؤون االجتماعية درجة متوسطة، الخدمات التي تقدمها              

 ت المستهدفة بمستوى عال، عدم وجود عالقـة ذا        وزارة الشؤون االجتماعية من وجهة نظر الفئات      
داللة احصائية بين مستوى االهتمام بالتنمية االدارية في وزارة الشؤون االجتماعية في محافظـات              

ضـرورة االهتمـام    : واهم التوصيات  . الوزارة من    اوسط الضفة وبين جودة الخدمات التي تقدمه      
ليه حاليا، العمل على استحداث وزارة تختص بشؤون        بشكل افضل مما هو ع    بعملية التنمية االدارية    

، تعميم نتائج الدراسة علـى وزارة الـشؤون         ...)التنمية االدارية من كاف جوانبها المالية والبشرية      
  . االجتماعية وكافة وزارات السلطة

  

 تكنولوجيـا المعلومـات واثرهـا االبـداعي       " هدفت الدراسة وهي بعنوان      ):2006علقم،  (دراسة  
، الى التعـرف علـى درجـة      "نظيمي لدى العاملين االداريين في جامعات جنوب الضفة الغربية          الت
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استخدام تكنولوجيا المعلومات واالبداع التنظيمي في الجامعات، واجريت علـى جميـع العـاملين              
من ) 144(االداريين من مختلف المستويات االدارية، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية وبلغ حجمها             

ومن اهم نتـائج   .واداة الدراسة االستبانة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي عاملين في الجامعات،  ال
درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية كانت عالية، ودرجة االبداع           : الدراسة

علومات والتخطـيط   التنظيمي لدى العاملين االداريين عالية، وجود عالقة ايجابية بين تكنولوجيا الم          
، وجود عالقة ايجابية لتكنولوجيا المعلومات في حل المـشكالت ، واالنتمـاء للعمـل               ياالستراتيج

توعيـة  : وخلصت الدراسة الى التوصـيات التاليـة       .،واالتصال والتواصل، ومناخ العمل وثقافته      
تنظيمي وتنمية االبداع لـدى     العاملين االداريين باهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات، تهيئة المناخ ال        

، يالعاملين باستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل، اشراك العاملين في عملية التخطيط االستراتيج           
زيادة التنسيق بين الجامعات من خالل تبادل المعلومات ومواكبة التطورات في مجـال تكنولوجيـا               

 .المعلومات

  

  : دراسات عربية. 2.10.2

  

مـا  والتنمية االداريـة، و   لقسم الدراسات واألبحاث السابقة المتعلقة بنظم المعلومات        نتناول في هذا ا   
  .ركزت عليه الدراسات حول نظم المعلومات

  
 دور نظم المعلومات االداريـة فـي اتخـاذ        " هدفت الدراسة وهي بعنوان      ):2010العماج،(دراسة  

ى التعرف على دور نظـم المعلومـات        ال" القرارات اثناء االزمات بالمديرية العامة لحرس الحدود        
االدارية في اتخاذ القرارات اثناء االزمات بالمديرية العامة لحرس الحدود فـي المملكـة العربيـة                
السعودية، واجريت الدراسة في جميع الضباط العاملين في المديرية، وتم استخدام المنهج الوصفي،             

اهمية نظم المعلومات االدارية في ترشيد عمليـة        : واظهرت نتائج الدراسة   .واداة الدراسة االستبانة  
اتخاذ القرارات اثناء االزمات، وجود المعيقات التي تحد نظم المعلومات االدارية في اتخاذ القرارات              
اثناء االزمات، حاجة المديرية العامة لحرس الحدود الى وجود البـرامج الالزمـة لتطبيـق نظـم                 

تحـسين  : واهم التوصيات ما يلي    .م معلوماتي الدارة االزمة   المعلومات االدارية، اهمية وجود نظا    
مستوى التخطيط والتنسيق والرقابة ذات العالقة باستخدام نظم المعلومات االدارية،اهمية الحـوافز            
لتشجيع العاملين في استخدام نظم المعلومات، تمكين جميع القطاعـات االمنيـة بالحـصول علـى                

س ومعايير، توحيد السياسات بخصوص تبادل المعلومـات فـي          المعلومات اثناء االزمات وفق اس    
  . المديرية مع االحتفاظ بالخصوصية في المعلومات
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 دور شبكات نظم المعلومات ودعم االدارة     "هدفت هذه الدراسة وهي بعنوان      : )2007العزام،(دراسة  
لى دور نظم المعلومات     ا الى التعرف ،  "العليا في تحسين وتطوير االداء في وزارة المالية في االردن         

ودعم االدارة العليا في عملية التطوير والتحسين المستمر لالداء، واجريت الدراسة في وزارة المالية             
، وادة  )االولى والثانية والثالثـة   (  على جميع العاملين في الفئات الثالث        2006في االردن في العام     

د عالقة احصائية بين تـرابط شـبكات نظـم    عدم وجو: واظهرت نتائج الدراسة .الدراسة االستبانة 
المعلومات وتطوير وتحسين االداء، وجود عالقة احصائية بين مرونة شبكات نظم المعلومات ودعم             

 وتحسين االداء، عدم وجود عالقة احصائية بين ترابط شبكات نظم المعلومات            راالدارة العليا وتطوي  
العمل على تفعيـل    : واهم التوصيات ما يلي   . الداءوتحسين ا رومرونتها، ودعم االدارة العليا وتطوي    

شبكات المعلومات بين االقسام والدوائر والمؤسسات ذات العالقة، لتوفير المعلومات الدقيقـة، مـن              
اجل رفع مستوى االداء في القطاع الحكومي، العمل على تنقية وتفعيل البيئة الثقافية للموظفين للحد               

 .ت التحسين والتطوير المستمر في االداءمن الترهل، واالنسجام مع عمليا

  
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى كفاءة أنظمة المعلومات اإلداريـة           ): 2005القيسي،  (دراسة  

 اجريت الدراسة على مدراء ورؤساء أقسام الوحدات اإلدارية في          ،وعالقتها بمستوى األداء اإلداري   
ة وعينتها من جميع المديرين ورؤساء األقسام فـي         تكون مجتمع الدراس  الجامعات األردنية العامة،    

واداة الدراسة االسـتبانة،    فرداً،  ) 410(عددهم   وبلغ   الوحدات اإلدارية في الجامعات األردنية العامة     
 نتائج الدراسة أن أنظمـة المعلومـات اإلداريـة فـي            وأظهرت .المنهج المسحي واستخدم الباحث   

ستوى عال من الكفاءة ولكل المجاالت، كما بينت النتائج أن          جاءت على م   الجامعات األردنية العامة  
 عالقة إيجابية بين مستوى     ، ويوجد مستوى األداء اإلداري في هذه الجامعات مرتفع ولكافة المجاالت        

 وتوصلت الدراسة الى   .كفاءة أنظمة المعلومات اإلدارية، ومستوى األداء اإلداري في هذه الجامعات         
رة استمرار هذه الجامعات بتدريب العاملين على استخدام أنظمة المعلومات           ضرو :التاليةالتوصيات  
متابعة التطورات الحديثة في مجال أنظمة وتكنولوجيا المعلومـات،         و ،رفع الكفاءة اإلدارية   ل اإلدارية

 كفاءة أنظمة المعلومات اإلداريـة فـي هـذه          مستوىإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول       و
  .كس درجة رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها لهم تلك الجامعاتتعلالجامعات، 

 
 اثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية     " هدفت هذه الدراسة وهي بعنوان      ): 2005المحاسنة،  (دراسة  

 في دائرة الجمارك االردنيـة    رات في دائرة الجمارك االردنية، واجريت الدراسة        عملية اتخاذ القرا  
 كافة العاملين المصنفين ضمن الفئات االولى والثانية والثالثة مـن المـستخدمين             على) 2005(عام  

) 250(، وتم اختيار عينة عشوائية مكونة مـن         )500(لنظم المعلومات في دائرة الجمارك وعددهم       
من العاملين في دائرة الجمارك والمستخدمين لنظم المعلومات، واستخدم الباحث االسلوب الوصـفي             



  

 46

 كفاءة نظم المعلومـات وعمليـة اتخـاذ         ائج الدراسة نتواظهرت   .واداة الدراسة االستبانة  التحليلي،  
القرار مرتفعة، انه يوجد اثر هام لكفاءة نظم المعلومات االدارية في فاعلية اتخاذ القـرار، الرقابـة                 

الـى  وخلصت الدراسة    .تعتمد بشكل مباشر على البرامج الحاسوبية التي تستخدمها دائرة الجمارك           
خلق جو من المشاركة الفعالة بين العاملين على هذه البرامج والمستخدمين لهـا،             : التوصيات التالية 

 .اعداد برامج تدريبية للمستخدمين لنظام المعلومات في دائرة الجمارك

  
اثر جودة نظم المعلومات االدارية فـي رفـع         " هدفت الدراسة بعنوان     ):2005البشابشة،  (دراسة  

الى التعرف على اثر جودة نظم      ،  " مؤسسة الضمان االجتماعي االردنية      ياء الوظيفي ف  مستوى االد 
المعلومات االدارية ، وعلى واقع جودة نظم المعلومات االداري ومـستوى االداء الـوظيفي فـي                
مؤسسة الضمان االجتماعي االردنية واجريت الدراسة على جميع العاملين في مؤسـسة الـضمان              

، واستخدم الباحث المـنهج الوصـفي التحليلـي، واداة الدراسـة            )300(ت العينة   االجتماعي، وبلغ 
وجود عالقة بين جودة نظـم المعلومـات االداريـة واالداء            ائج الدراسة الى  نتواظهرت   .االستبانة

الوظيفي، ويوجد اثر هام لجودة نظم المعلومات االدارية في رفع مستوى االداء الوظيفي، واستخدام              
مات يؤدي الى تحسين مستوى االداء وتقليل الوقت الالزم النجاز العمل، ادى الى شعور              نظم المعلو 

وتوصـلت الدراسـة للتوصـيات       .العاملين بالرضا مما يؤثر ايجابيا على االداء الوظيفي للعاملين          
تأهيل وتدريب العاملين في مجال نظم المعلومات االدارية في مؤسسة الضمان االجتمـاعي،             : التالية

وعية العاملين بأهمية جودة نظم المعلومات واثرها على تحسين االداء الوظيفي، اشراك العـاملين              ت
  . والمستخدمين في عملية تصميم نظم المعلومات االدارية وتطويرها

  
نظم المعلومات االداريـة وعالقتهـا بوظـائف        " بعنوان  هدفت الدراسة    ):2004المقابلة،  (دراسة  
، الى التعرف على السمات االساسية لواقع نظـم المعلومـات           "يقاتها التربوية    االدارية وتطب  العملية

التخطـيط، والتنظـيم،   ( االدارية وعالقتها بدرجة ممارسة رؤساء االقسام لوظائف العملية االدارية    
، واجريت الدراسة على رؤساء االقسام في مديريات التربيـة          )والتوجيه، والرقابة، واتخاذ القرارات   

موظف، واستخدم الباحـث االسـلوب الوصـفي        ) 508(في االردن وبلغت عينة الدراسة       يم،والتعل
وجود عالقة ايجابية بـين واقـع نظـم         : نتائج الدراسة  أظهرتو .التحليلي، واداة الدراسة االستبانة   

المعلومات االدارية وممارسة وظائف العملية االدارية، مساهمة نظم المعلومات بتزويد المـوظفين            
مات تفصيلية عن االعمال النجاز الوظائف، واقع نظم المعلومات تتصف بالدقة، واقع ممارسة             بمعلو

وظائف العملية االدارية جيد ، يوجد فروق ذات داللة احصائية لواقع نظم المعلومات االدارية يعزى               
للمؤهل العلمي وهو لصالح بكالوريوس ودبلوم، يوجد فـروق ذات داللـة احـصائية بخـصوص                

: واهم التوصيات ما يلـي    .  الوظائف االدارية تعزى للمؤهل العلمي وهي لصالح الدكتوراه        ممارسة
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وضع برنامج رقابي دوري، عقد دورات تدريبية داخل المديريات في مجال المعلومات، التنوع في              
استخدام نظم معلومات ادارية وذلك باستخدام تقنيات حديثة، استخدام اسـاليب متنوعـة لالتـصال               

  . ت حديثة للحصول على المعلوماتوتقنيا
  

التنمية اإلدارية وأثرها على تطـوير المـسار    "هدفت الدراسة وهي بعوان      ):2002ديوب،  (دراسة  
لتعرف علـى دور التنمية اٌإلداريـة فـي تطـوير         لالوظيفي بالتطبيق على قطاع الدواء في مصر        

جريت الدراسة علـى القيـادات فـي        وا,  معوقات التنمية اإلدارية   لىعالتعرف  و, المسار الوظيفي 
فرد مـن القيـادات،     ) 150(لت عينة الدراسة    بلغالمستويات اإلدارية العليا والوسطى واإلشرافية، و     

 واظهـرت نتـائج     .واستخدم الباحث المنهج الوصفي االستنتاجي التحليلي، واداة الدراسة االستبانة        
النقل الوظيفي بـين    ووكل من الترقية الوظيفية     وجود عالقة ايجابية بين التنمية اإلداريـة       : الدراسة

نقص فـي  ،  الالقيادات اإلدارية، وتساهم التنمية اإلدارية في زيادة القدرات واكتساب مهارات جديدة        
اعتماد شركات قطاع األعمـال العـام       إلدارية،  ية ا المعلومات الالزمة لنجاح التنم   الموارد المادية و  

التنـوع فـي     : التالية التوصياتواهم   .في تطوير المديرين  ري  الخاص على أسلوب التدريب اإلدا    و
تحقيق المشاركة الفعالة فــي تخطـيط وتنفيـذ   لتنمية اإلدارية لتطوير المديرين،  استخدام أساليب ا  

ضرورة الربط بين المشاركة ببرامج التنمية اإلداريـة وتطـوير المـسار            واإلدارية،  لتنمية  برامج ا 
ظم ومعايير اختيار القيـادات اإلداريـــة وتحـديث نظــم الترقيـة              تطوير ن  واهمية ،الوظيفي

 .ومعاييرها

  
 اإلدارية في حول تطبيقات نظم المعلومات"هدفت الدراسة وهي بعنوان  ):1998العجلوني، (دراسة 

 األردنية تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية في الملكية، للتعرف على "لبنك العربيالملكية األردنية وا
. الجدوى االقتصاديةربي من خالل قياس السرعة والوقت، والمالئمة، والكفاية، والدقة، ونك العالبو
 احتياجات مستوى قاعدة البيانات في الملكية األردنية تناسب :لصت الدراسة الى النتائج التاليةخو

داد كفاءة تزهم على تقارير اإلدارة الوسطى، يعتمدون في الحصول على معلوماتاإلدارة العليا، و
مخرجاته في عملية اتخاذ القرارات،  استخدام بزيادةنظام المعلومات اإلدارية في الملكية األردنية 

لتعامل مع حاالت زيادة حجم نظام المعلومات اإلدارية في الملكية األردنية في افي عدم المرونة 
تصف المعلومات التي يوفرها تلومات اإلدارية في البنك العربي، نظم المعالعمل، الكفاءة العالية ل

مرونة ال ،نظام المعلومات اإلدارية في البنك العربي بأنها ذات طبيعة تفصيلية أكثر منها ملخصة
  .م المعلومات اإلدارية في البنك العربي في التعامل مع حاالت زيادة الحجملنظعالية ال
  

   االدارية في الجمهورية العربيةالتنمية " هدفت هذه الدراسة وهي بعنوان  ):1987االهدل،(دراسة 
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، الى التعرف على اسباب القـصور فـي التنميـة           "دراسة تطبيقية على القطاع الصناعي    " اليمنية  
االدارية، اضافة الى معالجة بيئة العمل الداخلية المتمثلة في الـنظم واللـوائح والمحـددة للمهـام                 

اري، واجريت الدراسـة علـى القطـاع        والمسؤوليات، والتركيز على تنمية العنصر البشري واالد      
قصور في خطـط التنميـة      : وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية     .الصناعي في الجمهورية اليمنية   

االدارية على المستوى القومي، القصور في السياسات التخطيطية لعملية التنمية االدارية في القطاع             
افية بتخصيص االموال الالزمة لبرامجها، عـدم       الصناعي، عدم اعطاء التنمية االدارية االهمية الك      

مواكبة منظمات القطاع الصناعي للميزات والحوافز المختلفة التي تقدمها المنظمات غير الصناعية            
بناء برامج التنمية االدارية على اساس مشاركة       : واهم التوصيات ما يلي    .باجتذاب الكفاءات الالزمة  

مج التنمية االدارية، انشاء وحدات خاصة باالشراف علـى         جميع االدارات، تخصيص ميزانية لبرا    
تنظيم برامج التنمية االدارية في كل منطقة صناعية، اعطاء المميزات والحوافز المناسبة بناء على              

  . دراسة الواقع الذي تعيشه المنظمات الصناعية في اطار البيئة التي تعمل فيها
  

  :دراسات اجنبية. 3.10.2

  
تـاثير  " هدفت الدراسة وهـي بعنـوان   ):(Ravichandran & Lertwongstien, 2005دراسة 

 Effect of Information Systems:  موادر وامكانات نظم المعلومـات علـى اداء الـشركة    
Resources and Capabilities on Firm Performance: A Resource-Based 

Perspective.،         اداء الشركة، وأداء الـشركة يمكـن       الى التعرف على تاثير نظم المعلومات على
) 129 (، واجريت الدراسة على   تحسينه بتعزيز قدراتها األساسية من خالل استخدام نظم المعلومات        

وتوصلت الدراسة الـى     .شركة في الواليات المتحدة األمريكية، واداة الدراسة المستخدمة االستبانة        
فسيره بمدى استخدامها لتكنولوجيا المعلومات فـي       أن التغير في أداء الشركة يمكن ت       :النتائج التالية 

لدعم قدرات الشركة يعتمد على قـدرات       ) IT(دعم وتعزيز قدراتها، أن القدرة التنظيمية الستخدام        
أنظمة المعلومات الوظيفية، والتي بدورها تعتمد على طبيعة البشر والتكنولوجيا المستخدمة وتكامل            

 .موارد قسم أنظمة المعلومات
 

أن استخدام نظام المعلومـات لخدمـة   هدفت الدراسة الى  ):Kumar and Plavia, 2001(ة دراس
 في الوقت المناسب،    اإلدارة العليا، يسمح بتوفير المعلومات الضرورية والالزمة للمديرين التنفيذيين        

ـ          لمعظم المؤسسات األمريكية   ة، ، من خالل دراسة استكشافية، واداة الدراسة المستخدمة هي المقابل
 .يابانيـة ) 1(أمريكية،  ) 4(شركات من بينها    ) 5(وعينة الدراسة تتالف من المدراء التنفيذيين، لـ        

، أهمية وضرورة نظام المعلومات المحوسب في عملية اتخاذ القرارات         : ما يلي  أكدت النتائج على  و
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فير األمـن  ، من خالل قدرة النظام على تـو انعكاسه اإليجابي على مجمل العمل في تلك المؤسسات   
 .والسرية للمعلومات التي تعتمد عليها تلك المؤسسات في أعمالها

  
، "النجاح ام الفشل؟: نظم المعلومات" هدفت الدراسة وهي  بعنوان  ):Liebowttz, 1999(دراسة 

مديرا  ) 15(الى التعرف على نظم المعلومات في المنظمات ناجحة ام فاشلة، واجريت الدراسة على              
ظم المعلومات في الواليات المتحدة، واداة الدراسة المستخدمة هـي االسـتبانة، وتـم              يعملون في ن  

مخرجات نظم المعلومـات ذات فائـدة       : وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية     ".مسح دلفي  "تطبيق  
كبيرة لكن اجراءات المدخالت صعبة الفهم واالستخدام، رضى العاملين بنظم المعلومـات، يوجـد              

جة بين الدقة والصحة لنظم المعلومات، يوجد مشكله في التوقيت المناسب للمعلومـات،             نتائج ممزو 
نظم المعلومات تحسن الطرق االدارية ولم تحسن طرق االعمال او االنتاج وخدمات االعمال، يرى              
المستجيبون ان نظام المعلومات اضاف قيمة للنشاط الذي انجزوه، يوجد عوامل تؤثر في نجاح نظم               

مات تتمثل في سلوك المديرين واتجاهاتهم نحو نظم المعلومات، وتدريب العاملين على نظـم               المعلو
 . المعلومات وخبراتهم العاملين

  
العوامـل المـؤثرة فـي    : "بعنـوان هدفت الدراسة وهي  ):Coombs & Clarke, 1999(دراسة 

نجاج او فشل مجتمـع  ، الى التعرف على العوامل المؤثرة في "مستوى نجاح مجتمع نظم المعلومات   
نظم المعلومات في قطاع الصحة في بريطانيا، وقياس اثر هـذه العوامـل علـى مجتمـع نظـم                   

مدير شركة في قطاع    ) 13(المعلومات، واستخدم الباحثان المقابلة الشخصية واالستبانة، وتم مقابلة         
 الدراسة الى النتائج    وتوصلت. الصحة، وتوزيع االستبانة على مدراء ادارة المعلومات والتكنولوجيا       

يوجد عالقة بين مستوى التاثير التنظيمي ونجاح النظم،  وغالبية االنظمة الناجحة تعمل على              : التالية
تغيير في ثقافة المنظمة ومستوى التفويض وممارسة االعمال الطبية واالهتمامـات االكاديميـة، ان              

اة تحقق االهداف المرجـوة، يوجـد       من عينة الدراسة، ان مجتمع نظم المعلومات اد       %) 68(نسبة  
عالقة ايجابية بين الممارسات السلوكية وعوامل نجاح نظم المعلومات االدارية، بمعنى انـه كلمـا               
كانت الممارسات السلوكية مؤسسة على معرفة وخبرة متقدمة ازداد نجاح تطبيق نظم المعلومـات              

  . بدرجة عالية في القطاع الصحي في بريطانيا
  

التعرف على مدى كفاءة التنمية اإلداريـة فـي   الى تهدف هذه الدراسة  ): ,MIKE 1998(دراسة 
تساعد التنمية اإلدارية في جعل األفراد       :من أهم نتائج الدراسة   و ،إنجاز المهـام والقواعد التنظيمية   

مهام  ووعي وإدراك أكبر في شغل وظائف قياديـة أعلــى            المسؤوليات و الأكثر استعداداً لتحمل    
إن عملية التنمية اإلدارية  تساعد المنظمة على التالؤم         حداث تطوير لمساراتهم الوظيفية،     الي إ وبالت
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تلعب دوراً كبيراً في مساعدة األفراد      و ،مع كل من المتغيرات البيئية والظروف االقتصادية لألعمال       
  .على بلوغ مسارات وظيفية متقدمة

  
  تكنولوجيا المعلوماتأثرحول "وهي بعنوان الدراسة هذه هدفت  :)World Bank, 1993(دراسة 
النتائج خلصت الدراسة إلى و .األداء على  تكنولوجيا المعلوماتالى التعرف على أثر، "األداءعلى 
 زيادة درجة الالمركزية في تؤثر تكنولوجيا المعلومات على الهياكل التنظيمية من حيث :التالية

 تكنولوجيا المعلومات ، ساهمتخبرات عملية مالئمةواتخاذ القرارات والتي تحتاج إلى تدريب 
يتطلب زيادة ، تغيير شكل الهيكل التنظيميو تغيير جذري في طرق وخطوات تأدية العملإجراء ب

 الستخداملتطوير البنية التحتية الداعمة ب وذلك تدفق المعرفة بسهولة،بفعالية تكنولوجيا المعلومات 
رات المؤسسية وتطوير دت في القطاع الخاص والعام زيادة القيتطلب من المنظما، األمثل للموارد

  . في العملم أدوات تكنولوجيا المعلوماتاة االستفادة من مزايا استخددالهياكل التنظيمية لزيا
  

، الى "عوامل نجاح نظم المعلومات " بعنوان هدفت هذه الدراسة وهي  ):(Corulla, 1980دراسة 
ي الى نجاح نظم المعلومات في المنظمات، واجريت الدراسة علـى           التعرف على العوامل التي تؤد    

 شركة في الواليات المتحدة، واداة الدراسة المستخدمة هـي االسـتبانة، واسـتخدم              280عينة من   
وتوصلت الدراسة الى وجود عوامـل تـؤثر فـي نجـاح نظـم       .الباحث المنهج الوصفي التحليلي   

وك المديرين والمستفيدين من النظام تجاه تطوير نظـم         سل: المعلومات من حيث درجة اهميتها وهي     
المعلومات، تدريب االفراد على مناهج النظم، اشـراك االدارة الوسـطى والتنفيذيـة فـي عمليـة                 

  .التخطيط، الخبرات الفنية لالفراد العاملين في النظام
  

  :الدراسات السابقةخالصة . 4.10.2

  

في مجال نظم المعلومـات نالحـظ ان هنـاك           واألجنبية   العربيةبعد استعراضنا للدراسات السابقة     
اهتماما واضحا بنظم المعلومات ودورها في احداث تغيير في بيئـة المؤسـسة، ومـدى عالقتهـا                 

 عرض ما تتميز    وسيتم،  بموضوع الدراسة، دور نظم المعلومات االدارية في تحقيق التنمية االدارية         
  . بالدراسات السابقة تهامقارنونها،  الحالية واالضافات المتوقعة مةدراسالبه 
  

يؤدي الى تزويد رؤساء االقـسام بمعلومـات         نظم المعلومات    استخدام الدراسات السابقة ان     وبينت
تفصيلية عن االعمال التي تتم في المنظمة اضافة الى الدقة في انجاز المهام، وتاثير نظم المعلومات                

وتناولـت كـل مـن دراسـة        ،  ) 2004المقابلـة، ( دراسـة     االدارية  العملية وظائفعلى ممارسة   
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ان كفاءة نظم المعلمات لها اثر ايجابي على  فاعلية          ) 1998العجلوني،  (ودراسة  ) 2005المحاسنة،(
اظهرت وجود عالقة   ) 2005القيسي،  (اتخاذ القرار الذي يؤدي الى تحسين اداء المؤسسة، ودراسة          

 وفـي دراسـة     اريـة ومـستوى األداء اإلداري،     إيجابية بين مستوى كفاءة أنظمة المعلومـات اإلد       
ان استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤدي الى تنمية الشعور باالنتماء لـدى العـاملين             ) 2006علقم،(

وتنمية االبداع لديهم، ووضع الخطط االستراتيجية التي تؤدي الى تحـسين اداء المؤسـسة، وفـي                
ت يؤدي الى تحسين مستوى االداء، من خـالل         ان استخدام نظم المعلوما   ) 2995البشابشة،  (دراسة  

، ودراسـة   )2007العزام،  (انجاز العمل في الوقت المناسب وشعور العاملين بالرضا، مثل دراسة           
اهتمت بدراسة واقع نظم المعلومات وادارتها وتاثيره على اداء نظـم المعلومـات،             ) 2008سليم ، (

رافيــشاندران (اســة كــل مــن واهتمــت بتحليــل واقــع الــنظم فــي وزارات الــسلطة، ودر
التي بينت ان أداء المنظمة يتم تطويره باسـتخدام         ) 1993البنك الدولي،   (و  ) 2005وليرتونجستون،

بأن نجاح نظم المعلومات يتم من خالل       ) 1980كوروال،  (تكنولوجيا المعلومات، اضافة الى دراسة      
) 1999كومبس وكالرك، ( ودراسة   اشراك االدارة الوسطى والتنفيذية في عملية التخطيط وتدريبهم،       

اظهرت ان  استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤدي الى تعزيز االنتماء للعمل واحداث تغيير على ثقافة               
, MIKE(و  ) 2002ديـوب،   (المؤسسة وتفويض الصالحيات للعاملين، في حين ركزت دراسـة          

تحقيق الكفاءة فـي االنجـاز،      على اهمية دور التنمية االدارية في تطوير مهارات االفراد ل         ) 1998
التـي اهتمـت بدراسـة واقـع التنميـة االداريـة فـي وزارة الـشؤون                 ) 2007بدر،  (ودارسة  

  .االجتماعيةالفلسطينية
  

اغلب الدراسات ركزت عل اهمية دور نظم المعلومات االدارية في المؤسسة، واهم ما يميز هـذه                
االدارية والتنمية االدارية مـن وجهـة نظـر    الدراسة انها ركزت على العالقة بين نظم المعلومات       
  :المدراء ورؤساء االقسام، وتسعى هذه الدراسة الى

  
تسعى هذه الدراسة الى التعرف على واقع نظم المعلومات االدارية وواقع التنمية االداريـة               •

 .في وزارة الداخلية

 على كل مـن نظـم       تناولت هذه الدراسة تاثير المتغيرات المستقلة الواردة في اداة الدراسة          •
 .المعلومات االدارية والتنمية االدارية لمعرفة درجة تأثير كل عامل من هذه العوامل

 .تسعى هذه الدراسة الى معرفة العالقة بين نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية •

تم االستفادة منها بربط نتائج الدراساتمع نتائج هـذه الدراسـة ومعرفـة اوجـه التـشاباه                  •
الختالف، بحيث سيتم تفسير النتائج التي سيتم التوصل اليها في ضوء ما اسفرت عليـه               وا

 .نتائج الدراسات السابقة



  

 52

 .تم االستفادة من هذه الدراسات بتحديد االطار النظري لهذه الدراسة •

نتائج هذه الدراسات ستساعد الباحثة في تفسير نتائج هـذه الدراسـة، وتقـديم عـدد مـن                   •
  . تعمل تطوير نظم المعلومات لتحقيق التنمية االدارية في وزارة الداخليةالتوصيات التي س
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  إجراءات الدراسة
  

  مقدمة 1.3

  

نة وشرح  يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تحديد مجتمع الدراسة والعي            
الخطوات واإلجراءات العلمية التي اتبعتها الباحثة في بناء أداة الدراسة ووصفها، ثم شرح مخطـط               
  .تصميم الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنواع االختبارات اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة

  
   منهجية الدراسة2.3

  

، لى وصف الظاهرة كما هـي فـي الواقـع         ، حيث يهدف ا    المنهج الوصفي  تعتمد هذه الدراسة على   
  . للمسح الميداني لمالئمته الغراض الدراسةبانةواستخدمت االست

  
   الدراسةاةأد 3.3

  
بعد اطالع الباحثة على عدد من الدراسات السابقة واالدوات المستخدمة فيها، تم االسـتعانة بـأداة                

 والمراجع العلمية المتخصصة في مجال      الدراسة في دراسة المقابلة والبشابشة، اضافة الى الدراسات       
الدراسة، وتم تطوير استبانة للتعرف على العالقة بين نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية في              
وزارة الداخلية من وجهة نظر المديرين ورؤساء االقسام، وقد تكونت االداة في صورتها النهائيـة               

  : من
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، وهي عبارة عـن     )مدراء ورؤساء اقسام  ( الموظفين   بيانات اولية عن المبحوثين من    : اوال •
الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، التخـصص العلمـي،         : معلومات عن المبحوثين  

الخبرة العملية، حيث طلب من المبحوثين وضع رقم االجابة المناسبة داخل المربع المقابـل              
 .للمعلومة التي تنطبق عليهم

تي تقيس واقع نظم المعلومات االدارية وواقع التنمية االدارية في          المجاالت والفقرات ال  : ثانيا •
وزارة الداخلية ومديرياتها كافة من قبل المدراء ورؤساء االقسام، وبعد ذلك قامت الباحثـة              
بتصميم اداة لقياس لقياس العالقة بين نظم المعلومات االداريـة والتنميـة االداريـة، وتـم               

  ). فقرات103(توي على تقسيمها الى ثالثة مجاالت وتح

  
  . الرئيسيةمجاالتها توزيع فقرات أداة الدراسة على :1.3جدول 

  
  عدد الفقرات  المجال  

1 

واقع نظم المعلومات اإلدارية في وزارة الداخلية ومديرياتها من وجهة نظر المـديرين             
 ورؤساء األقسام 

   فقرة31

2 

ريات من وجهة نظر المديرين ورؤسـاء       واقع التنمية اإلدارية في وزارة الداخلية والمدي      
 األقسام 

   فقرة41

   فقرة31 قياس العالقة بين نظم المعلومات االدارية والتنمية اإلدارية 3
   فقرات103 مجموع الفقرات

  
  .كأداة للتحقق من الفرضيات واالسئلة بعد تحليل البيانات ) 1.3(  االستعانة باالستبانة ملحقوتم 

  
  سةإجراءات الدرا 4.3

  

، من خالل اعتماد مصدرين أساسيين للحصول علـى         تم إجراء الدراسة وفق خطوات علمية منظمة      
   :المعلومات ذات العالقة بالدراسة الحالية وهما

  
تتمثل في جمع البيانات بواسطة االستبانة تم اعتمادهـا وتوزيعهـا لتغطيـة             : مصادر اولية  •

  .جراءات الدراسة من اجل تنفيذ الدراسةالجانب الميداني للدراسة، حيث قامت الباحثة با
تشمل االطالع على الكتب، واالبحاث، والمقاالت، والدراسات السابقة ذات         : مصادر ثانوية  •

العالقة بموضوع الدراسة، لغرض جمع المادة العلمية الخاصة باالطار النظري للدراسـة،            
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اضافة الـى بنـاء أداة      من اجل توضيح المفاهيم االساسية ذات العالقة بموضوع الدراسة،          
  :  الدراسة، وتحديد المنهجية المناسبة، وفق الخطوات التالية

  
o التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة. 

o        من  )الوكيل، مدير عام الشؤون االدارية    (مخاطبة االشخاص ذوي العالقة في الوزارة ،
زيـع  اجل الوصول الى المبحوثين للحصول على المعلومـات، والـسماح للباحثـة بتو     

 . االستبانة على المبحوثين

o               دراسة مجتمع الدراسة وأخذ تحديد العينة التي تمثل موضوع الدراسة وتنطبـق عليهـا
 .شروط الدراسة

o بانات وجمعها بمساعدة الزمالء في العملوزيع االست الباحثة بتتقام. 

o  الدراسة من أفراد عينة باناتجمع وفرز االستتم. 

o إلى الحاسوب بشكل رموزإدخالها تم تبويب البيانات و. 

o  عولجت البيانات إحصائياً عن طريق البرنامج اإلحصائي)spss.( 

o الوصول إلى النتائج ونقدها ومناقشتها.  
  

   :)تحكيم االستبانة( صدق أداة الدراسة .5.3
  

عرضت األداة على المشرف وتم اجراء التعديالت الالزمة على االستبانة          للتحقق من صدق األداة،     
تم الموافقة عليها والتأكد من صالحياتها وبان األداة تقيس ما وضعت           وى مشورته وتوجيهه    بناء عل 
 من ذوي االختصاص والخبرة في مجال نظـم         )1.3 (تم عرضها على محكمين ملحق     ولقد   .لقياسه

ـ المعلومات من اعضاء هيئة التدريس في تخصص نظم المعلومات فـي جامعـة ف               سطين التقنيـة  ل
باالضافة الى تخصص االدارة من اعضاء هيئة التـدريس         ،   العربية االمريكية  والجامعة) خضوري(

في كل من جامعة القدس وجامعة القدس المفتوحة، ومتخصصين في مجال التربية من اعضاء هيئة               
التدريس في جامعة القدس، وعبرت لجنة التحكيم عن صدق أداة الدراسة وانها تقيس مـا وضـعت       

  . لقياسه
  

   الدراسةاةثبات أد 6.3

  

نظرا الشتمال األداة على عدة مجاالت، فقد استخدمت الباحثة عدة أنواع من اجل استخراج معامـل                
  :الثبات لكل قسم من االقسام التالية
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لفحص ثبات األداة، وذلك مـن خـالل        ) Test-Retest( : اعادة االختبار االختبار و طريقة   •
 ورؤساء االقسام البالغ عددهم     يرينالمدمن  على عينة اولية    ) االستبانة(توزيع أداة الدراسة    

وتـم اعـادة االختبـار      من مجتمع الدراسة، وقد تم تطبيق االداة عليهم لمرة واحدة،           ) 10(
واليجـاد  ،  مـرة ثانيـة   ) المديرين ورؤساء االقسام  (بتوزيع االستبانه على مجتمع الدراسة      

 : ول التالي يبين ذلك،والجد)R(معامل الثبات يتم من خالل معامل االرتباط بيرسون 
 

  .يبين معامل الثبات بطريقة معامل ارتباط بيرسون للمجاالت :2.3جدول 
 

  )R(معامل االرتباط   المجال  

  0.92  مجال دقة المعلومات
 0.92  شمولية المعلومات

 0.92  مرونة المعلومات

  0.94  وضوح المعلومات
  0.91  التوقيت المناسب للمعلومات

  المجال االول

  0.84  الدرجة الكلية للمجال
  0.94  تخطيط الموارد البشرية

  0.93  الهيكل التنظيمي
  0.93  القوانين واالنظمة

  0.90  )الثقافة والقيم(المعتقدات
  0.95  التدريب

  0.93  تقييم االداء

  المجال الثاني

  0.96  الدرجة الكلية
  0.89  ةنظم المعلومات وتخطيط الموارد البشري

  0.90  نظم المعلومات والهيكل التنظيمي
  0.93  نظم المعلومات والقوانين واالنظمة

  0.93  )الثقافة والقيم(نظم المعلومات والمعتقدات
  0.94  نظم المعلومات والتدريب

  0.93  نظم المعلومات وتقييم االداء

  المجال الثالث

  0.94  الدرجة الكلية

  

 ويشير الى قوة االرتباط بين الفقـرات فـي أداة           ،)consistency(ثبات التجانس الداخلي     •
معامل الثبات كرونباخ ألفا لقياس االتساق الداخلي بين الفقـرات،          الدراسة، ومن اجل تقدير     

 ، والجدول التالي يبينمما يدل على ثبات أداة الدراسة%) 0.98(وقد بلغ معامل الثبات 
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  .ى مجاالت الدراسةنتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ الفا عل
  

  :كاآلتي بطريقة كرونباخ الفا على مجاالت الدراسة يبين معامل الثبات :2.3جدول 
  

  معامل الثبات  المجال

من   في وزارة الداخلية ومديرياتها    اإلداريةواقع نظم المعلومات    
حيث يظهر معامل الثبات     األقساموجهة نظر المدراء ورؤساء     
لكلي للجـزء األول فـي العمـود        للمجاالت الفرعية والمجال ا   

 المقابل كما يلي

1( )0.86( 

2( )0.86( 

3( )0.88( 

4( )0.88( 

5( )0.86( 

  )0.96(الدرجة الكلية للجزء األول 
من وجهـة   ها   في وزارة الداخلية ومديريات    اإلداريةواقع التنمية   

حيـث يظهـر معامـل الثبـات         األقسامنظر المدراء ورؤساء    
 األول فـي العمـود      للمجاالت الفرعية والمجال الكلي للجـزء     

 المقابل كما يلي

1( )0.94( 

2( )0.92( 

3( )0.93( 

4( )0.91( 

5( )0.95( 

6( )0.94( 

  )0.98(الدرجة الكلية للجزء الثاني 
 في وزارة   اإلداريةالتنمية  و االداريةنظم المعلومات   العالقة بين   

 األقـسام ورؤساء  يرين  من وجهة نظر المد   ها  الداخلية ومديريات 
 )انةالدرجة الكلية لفقرات االستب(

)0.98(  

  

   وعينة الدراسة مجتمع7.3
  

تكّون مجتمع الدراسة من جميع المديرين ورؤساء األقسام في وزارة الداخلية الفلسطينية ومديرياتها             
مديرية موزعة شمال وسط وجنوب، حيـث بلـغ   ) خمسة عشر(في محافظات الضفة الغربية وتبلغ      

لحصول عليها من االدارة العامـة للـشؤون        موظفا وموظفة بناء على معلومات تم ا      ) 265(عددهم  
  ).2009شؤون ادارية،(االدارية في الوزارة 

  

من الموظفين مـن ذوي الفئـات       ) 265(تكّونت عينة الدراسة من كافة افراد المجتمع البالغ عددهم          
مديرين ورؤساء اقسام في وزارة الداخلية والمديريات كافة، وتم اختيارهم بطريقة العينة القـصدية              

المـديرين  (، وتم توزيع االستبانة على كل المجتمع االحصائي         )فئة المديرين ورؤساء االقسام   (هم  و
  .في كل من الوزارة والمديريات كافة) ورؤساء االقسام
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 أي مـا نـسبته      بانةاسـت ) 201(وبعد اتمام عملية جمع البيانات، بلغت االسـتبانات المـسترجعة           
ات الموزعـة علـى المجتمـع        يتم اعادتها من االستمار    لم%) 24.1(، وهنالك ما نسبته     %)75.8(

ت وذلك بـسبب    بانااست) 6( التي اعيدت اسقطت أي      تباناتمن االس %) 0.3(وما نسبته   االحصائي،  
لكي تصبح عينة الدراسة التي تـم اجـراء           وعدم صالحيتها للتحليل االحصائي،    االهمال في التعبئة  

  .الحة للتحليل والدراسةاستبانة ص) 195(التحليل االحصائي عليها 
  

  . تبعاً لمتغيراتها المستقلةوصفاً لعينة الدراسةتوضح  )8.3)(7.3()6.3()5.3)(4.3 (جداول
  

  .توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس: 4.3جدول 
  

 (%)النسبة المئوية التكرار الجنس

  %69.2  135  ذكر
  %30.8  60  انثى

 % 100.0 195  المجموع العام

  
  يالمؤهل العلمتوزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير : 5.3ول جد
  

 (%)النسبة المئوية التكرار يالمؤهل العلم

  %10.8  21  توجيهي فاقل
  %23.1  45  دبلوم

  %52.8  103  بكالوريوس
  %13.3  26  فأكثرماجستير 

 % 100.0  195  المجموع العام

  
حملون شهادة بكالوريوس يمثلون مـا نـسبته        ان عدد افراد العينة الذين ي     ) 5.3(يتضح من الجدول    

 )45(بعـدد %) 23.1(موظف وموظفه، اما بالنسبة للدبلوم جاءت النسبة        ) 103(وعددهم%) 52.8(
وعـددهم  %) 13.3(وموظفة، اما الذين يحملون شهادة ماجستير فاكثر يمثلون مـا نـسبته           موظف

  .موظف وموظفه) 21( وعددهم %)10.8(، اما بالنسبة لحملة توجيهي فاقل بلغت النسبة )26(
  

تعتبر هذه النتيجة ايجابية حيث ان الموظفين الذين يحملون شهادات علمية بكالوريوس يمثلون نسبة              
  .كبيرة من افراد العينة
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  ) يمجال الدراس(التخصص العلمي  عينة الدراسة تبعاً لمتغيرتوزيع: 6.3جدول 
  

 (%)النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي

  %45.2  88  إنسانيةم علو
  %13.8  27  علوم تطبيقية

  %41.0  80  غير ذلك
 % 100.0  195  المجموع العام

  
%) 45.2( ان عدد افراد العينة الذين تخصصهم علوم انسانية ما نـسبته             )6.3(يتضح من الجدول    

، وغيـر   )27(وعـددهم   %) 13.8(، اما بالنسبة لتخصص علوم تطبيقية بلغت النسبة       )88(وعددهم  
  .موظف وموظفة) 80(وعددهم %) 41.0(لك بلغت النسبة ذ
  

، اضافة الى   %)45.1(تبين النتائج ان تخصص العلوم االنسانية يمثل النسبة االكبر من افراد العينة             
غير ذلك تخصصات ال تدخل في نطاق العلوم االنسانية والعلوم التطبيقية بحيـث بلغـت النـسبة                 

واعتمادهـا  ) ادارة، لغـات  (  ة على التخصصات االنـسانية    ، وهذا يظهر اعتماد الوزار    %)41.0(
  .بالدرجة االولى على االدارة على اعتبار انه اساس عمل المؤسسة

  
  .يالمسمى الوظيف  عينة الدراسة تبعاً لمتغيرتوزيع: 7.3جدول 

  
 (%)النسبة المئوية التكرار يالمسمى الوظيف

  %67.7  132  درجة مدير
  %32.3  63  درجة رئيس قسم
 % 100.0  195  المجموع العام

  
%) 67.7(ان نسبة الموظفين الذين لديهم مسمى وظيفي درجة مدير بلغت           ) 8.3(يتضح من الجدول    

وعـددهم  %) 32.3(، اما الذين يحملون مسمى وظيفي رئيس قسم بلغـت النـسبة             )132(وعددهم  
)63.(  
  

بة االكبر بين الموظفين في الوزارة      تظهر النتائج ان نسبة الموظفين من ذوي فئة مدير يشكلون النس          
ؤوليات االداريـة   ويظهر مدى اعتماد الوزارة على المدراء في عملها من خالل الصالحيات والمس           

  .يساهموا في تحقيق التنمية االدارية في الوزارةليقوموا بعملهم ل



  

 60

  .ةالخبرة العملي عينة الدراسة تبعاً لمتغير توزيع: 8.3جدول 
  

 (%)النسبة المئوية لتكرارا ةالخبرة العملي

  %4.1  8   سنوات فاقل3من 
  %9.3  18   سنوات6- 4من 
  %9.7  19   سنوات9- 7من 
  %76.9  150  9 من أكثر

 % 100.0  195  المجموع العام

  
 سنوات بلغـت النـسبة      9 ان الموظفين الذين لديهم خبرة عملية اكثر من          )9.3(نالحظ من الجدول    

 9-7(ظف وموظفة، وبلغت نسبة الموظفين الذين خبرتهم مـن          مو) 150(وبلغ عددهم   %) 76.9(
وعـددهم  %) 9.3(بلغت  )  سنوات 6-4(، ونسبة ذوي الخبرة من      )19(وعددهم  %) 9.7) (سنوات

  ).8(بلغ عددهم )  سنوات فاقل3(، والموظفين الذين لديهم خبرة )18(
  

يرة والمتوسطة، ويعزى السبب    يتبين من النتائج السابقة ان هناك عدد كبير من اصحاب الخبرة الكب           
الى اعتماد الوزارة على االفراد ذوي الخبرة للمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية االدارية وتطوير              
نظم المعلومات للنهوض بالوزارة نحو االفضل لمواكبـة التطـورات التكنولوجيـة فـي عـصر                

  .  المعلوماتية
  

  حدود ومحددات الدراسة 8.3
  

  :يلما يكنية والمكانية والبشرية للدراسة ، اتتلخص الحدود الزم
  

فـي  ) شمال، وسط، جنـوب   (وزارة الداخلية والمديريات    : الحدود المكانية : حدود الدراسة  •
 .الضفة الغربية

 حتـى  2009/ ثـاني  نا بين شهر كانو   وجمع بياناته الدراسة  هذه  تم اجراء   : الحدود الزمانية  •
  .2010/كانون ثاني

 فـي وزارة الداخليـة      )المديرين ورؤساء االقسام  (موظفين من فئة    تضم ال : الحدود البشرية  •
 .كافةوالمديريات 

اما المحددات فهي باألداة اذا اقتصرت على استخدام االستبانة كأداة لجمع           : محددات الدراسة  •
البيانات، وبالتالي تتحدد طبيعة البيانات، وكفايتها بشمولية األداة وصدقها، وكذلك تحـددت            
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نظـم  (  بالتعريف االجرائي لمفهومها، والجوانب التي اقتصرت عليها الدراسة          هذه الدراسة 
، اضافة الى عينة الدراسة التي تمت عليهـا الدراسـة وهـم             )المعلومات، والتنمية االدارية  

 ).المدراء ورؤساء االقسام(
 

  متغيرات الدراسة 9.3
  

  :توزعت متغيرات الدراسة بين مستقلة وتابعة كما يأتي
  

 : رات المستقلةالمتغي •

 .نظم المعلومات االدارية: المتغير المستقل •
 

o أنثى ذكر ، : الجنس 

o ماجستير فأكثر ، بكالوريوس ل ، دبلوم ، توجيهي فأق: (المؤهل العلمي .( 

o غير ذلك، علوم تطبيقية  ،علوم إنسانية ): مجال الدراسة(التخصص العلمي .  

o درجة رئيس قسمدرجة مدير ، : المسمى الوظيفي 

o سنوات 9أكثر من سنوات ،  9-7  سنوات،6-4 سنوات فأقل، من3:  الخبرة العملية.  
 

 .التنمية االدارية :المتغير التابع •

  

   المعالجات اإلحصائية10.3

  

وذلك باسـتخدام   ) spss(من اجل معالجة البيانات تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية         
  :المعالجات اإلحصائية التالية

  
  . لمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياريا •
  ).Independent-Samples t-test(اختبار ت لمجموعتين مستقلتين  •

 .(One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي •

 . للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابيةScheffeاختبار  •

 .معامل ارتباط سبيرمان •

 .كرونباخ الفا •

  



  

 62

   خالصة11.3

  

  استفادت منها الباحثـة بالدراسـة       ء األساليب التي تم إتباعها بتصميم الرسالة والتي       تناول هذا الجز  
البيانات التي تـم جمعهـا   المعلومات وتم توضيح كيف قامت الباحثة بتحديد حجم عينة الدراسة، و        و

عرضت المحددات التي واجهت الباحثة أثنـاء جمـع         وهي سرية ولن تستخدم لغير البحث العلمي،        
، وتم مناقشة أدوات البحث وهـي       زيع االستبانة على أفراد مجتمع الدراسة      والمعلومات وتو  البيانات

ي تم االستعانة بها لتكوينهـا،  وطـرق جمـع البيانـات             الدراسات الت وطريقة تكوينها و  االستبانة  
 .تم استخدامه في التحليل اإلحصائياألسلوب اإلحصائي الذي والمعلومات و
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  

   مقدمة1.4

  
يتناول هذا الفصل عرضا كامال ومفصال للنتائج التي توصلت اليها الدراسة، وذلك لالجابـة عـن                

  .تساؤالت الدراسة والتحقق من صحة الفرضيات
  

    نتائج الدراسة2.4

  
  :ناهأهم النتائج ملخصة اد

  
  :نتائج واقع نظم المعلومات اإلدارية. 1.2.4

  
ما واقع نظم المعلومات االدارية في وزارة الداخلية من وجهـة نظـر             " لالجابة على السؤال االول     
، )كبيرة، متوسطة، منخفـضة   (؟، تم استخراج النسب المئوية والدرجات       " المديرين ورؤساء االقسام  

  :ن المجاالت والتكرارات والنسب المئوية والنتائج كالتالي، بحيث يبي)1.4(كما هو في الجدول 
  

  :ما يأتي) 1.4(يتضح من الجدول 
  

ان الدرجة الكلية لواقع نظم المعلومات االدارية في وزارة الداخلية من وجهة نظر المديرين               •
  ).%44.2(ورؤساء االقسام جاءت بدرجة كبيرة لجميع المجاالت بنسبة 
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المعلومات جاءت بالمرتبة االولى والمرتبة الثانية التوقيت المناسب        نالحظ ان مجال شمولية      •
 .للمعلومات ويليها دقة المعلومات

  
ترتيب المجاالت والنسب المئوية لواقع نظم المعلومات اإلدارية في وزارة الداخلية من            : 1.4جدول  

  .وجهة نظر المديرين ورؤساء االقسام
  
  

  المجاالت  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة

  %النسبة المئوية   %النسبة المئوية  %النسبة المئوية 

  15.8  36.7  47.5 دقة المعلومات
  28.2  37.3  34.6 مرونة المعلومات
  13.8  37.7  48.6 شمولية المعلومات
 21.4  36.1 42.5  وضوح المعلومات

  16.9  35.5 47.7  التوقيت المناسب للمعلومات
 19.2 36.6  44.2  المجموع الكلي

  
بحيث اظهرت النتائج ان واقع اداء نظـم المعلومـات          ) 2008سليم،(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      

  .وادارتها في وزارات السلطة مرتفع
  

  :مجال دقة المعلومات التي يوفرها النظام. 1.1.2.4
  

ـ (من المبحـوثين    % 47.5ان   ) 2.4(رد في الجدول رقم     اوهو  تشير نتائج الدراسة كما      ديرين الم
 حول دقة المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات، في حين          بدرجة كبيرة  يوافقون   )ورؤساء االقسام 

منهم ان المعلومات التي يوفرها النظام تتناسب بدرجة متوسطة مع طبيعـة العمـل،              % 36.7يرى  
مـع  ة  بدرجة منخفض من المبحوثين ان دقة المعلومات التي يوفرها النظام تتناسب          % 15.8ويرى  
من المبحوثين اكدوا بدرجة كبيرة ان المعلومـات التـي          % 61.5، وتجدر االشارة الى ان      االعمال

  .يوفرها النظام هي معلومات صحيحة
  

ويعزى ذلك الى إن النظام المعلوماتي المستخدم يقدم معلومـات دقيقـة والتـي تتعلـق بالبيانـات                  
ات من الوثائق الشخـصية، ممـا يجعلهـا         الشخصية للموظفين، بحيث يتم الحصول على هذه البيان       
  .تتناسب مع المهام الوظيفية الموكلة للموظف المختص
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  لمعلومات التي يوفرها النظامدقة االتكرارات والنسب المئوية ل: 2.4جدول 
  

  الفقرة  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة آبيرة
  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

مال التي يمارسـها    أنها تتناسب مع طبيعة األع    
 الموظف

102  52.3 77  39.5  16  8.2  

  9.3  18  31.3  61 59.5  116 يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة
  3.6  7  34.9  68 61.5  120 أنها معلومات صحيحة

تنسجم مع متطلبات القرارات المتعلقة بتحقيـق       
  األهداف المرجوة

94  48.2 76  39.0  25  12.9  

  15.4  30  40.0  78 44.6  87 يابأنها مرتبة ترتيبا منطق
  19.5  38  39.5  77  41  80 معلومات غير مكررة
  41.5  81  32.8  64 25.7  50 تسهل فرص اإلبداع

  15.8    36.7   47.5    المجموع الكلي

  
من المبحوثين ان المعلومات التي يوفرها النظام يتم الحصول عليها من مـصادر             %) 59.5(ويرى  

من المبحوثين ان مساهمة نظام المعلومات فـي         % 41.5 ويشير   موثوقة كونها معلومات صحيحة،   
  .توفير المعلومات الالزمة لتسهيل فرص االبداع هي مساهمة منخفضة

  
ويعزى ذلك الى عدم توفير الوسائل واالدوات والبيئة المناسبة لالبداع واالبتكـار للمـوظفين فـي                

  ).الوزارة( والقوانين من المركزةالوزارة، وان النظام السائد مقيد فيما يتعلق باالنظم
  

وبمقارنة اجابات المبحوثين باالطار النظري من حيث دقة المعلومات التي يوفرها النظـام، بحيـث              
، نظـم المعلومـات   احتماالت الوقوع في الخطأ أكبر بكثير في النظم التقليدية اليدوية من            نالحظ ان   
مات التي يحتاجونها لتمكنهم من التعرف علـى        ان نظم المعلومات توفر للمديرين المعلو     اضافة الى   

، المشكالت وفهمها، وتحديد حجم المشكلة ومكانها والعوامل المسببة لها، واتخاذ القـرار المناسـب             
وزيادة القدرة لدى االدارة في الحصول على المعلومات بالسرعة والدقة المالئمة من خالل االعتماد              

  .ليل االعتماد على االدارة الوسطىعلى انظمة المعلومات سوف يساهم في تق
  

التي اظهرت الى وجود الدقة في المعلومـات        ) 2004(وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة المقابلة        
التي يقدمها نظم المعلومات االدارية في مديريات التربية، كونها تنبع من مصادر موثوقـة خاصـة                

زارة وبان المعلومات التي يقدمها النظـام الـسائد         فيما يتعلق بتنفيذ االنظمة والقوانين الخاصة بالو      
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تكون على شكل مخاطبات رسمية مستندة الى تعليمات وقوانين وانظمة، وااللتزام بتنفيذها حرفيـا،              
  .لتجنب الوقوع في الخطأ

  
وتتعارض نتيجة الدراسة التي اظهرت ان النظام ال يوفر فرص لالبداع واالبتكـار للعـاملين مـع                 

التي اظهرت النتائج ان استخدام تكنولوجيا المعلومات كانت عالية، واثرهـا           ) 2006علقم،  (دراسة  
  .على االبداع التنظيمي لدى العاملين كانت عالية

  
  :مجال شمولية المعلومات التي يوفرها النظام. 2.1.2.4

  
  .لمعلومات التي يوفرها النظامشمولية االتكرارات والنسب المئوية ل: 3.4جدول 

  
  الفقرة  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  درجة آبيرةب

  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

يتمتع الموظفون فـي العمـل بمعرفـة تامـة          
 الحتياجات المراجعين

120  61.5 57  29.2  18  9.2  

تعد المعلومـات التـي تحـصل عليهـا مـن           
 كافية)دائرتك(قسمك

99  50.8 77  39.5  19  9.8  

  13.8  27  40.0  78 46.2  90 فين في قسمكبأنها تلبي احتياجات جميع الموظ
  15.9  31  36.9  72 47.2  92 إمكانية توفيرها أثناء إنجاز العمل

توفر تقارير تحتوي على معلومات شاملة تساهم 
  في إنجاز األعمال

78  40.0 79  40.5  38  19.5  

  14.4  28  40.0  78 45.7  89  المعلومات موجزة
  13.8    37.7   48.6    المجموع الكلي

  
المـديرين ورؤسـاء    (من المبحـوثين     % 48.6ان   ) 3.4(الحظ من النتائج الواردة في الجدول       ي

يوافقون بدرجة كبيرة من حيث شمولية المعلومات التي يوفرها النظام، ويرى مـا نـسبته               ) االقسام
من المبحوثين ان المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات شاملة وتتناسب بدرجة متوسطة             % 37.7

ان نظـام   % 13.8ع االعمال التي يمارسها الموظف، في حين يرى ما نـسبته مـن المبحـوثين                م
تجدر  و .المعلومات يزود الموظفين بمعلومات شامله لكنها تتناسب بدرجة منخفضة مع طبيعة العمل           

من المبحوثين اكدوا بدرجة كبيـرة ان الموظـف لديـه معرفـة والمـام               % 61.5االشارة الى ان    
من المبحوثين بان المعلومات التي يقدمها النظام كافية النها         % 50.8لمراجعين، ويرى   باحتياجات ا 

ويعزى ذلك الى إن الموظفين اصبح لديهم المام كامـل بالعمـل نتيجـة لعملهـم بالنظـام                   .شاملة
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المعلوماتي، اضافة الى ان المعلومات التي يقدمها كافية، ويعود ذلك الى التكامل بالعمل من خـالل                
من المبحوثين ان مـساهمة النظـام فـي    % 19.5دل المعلومات بين مختلف الدوائر، بينما يرى      تبا

  . هي مساهمة منخفضةتوفير تقارير تحتوي على معلومات شاملة لتساهم في إنجاز االعمال
  

وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم إتاحة الفرصة للعاملين للقيام بالتعديل في نظام المعلومات القائم، بحيث               
  .يبقى عمل الموظف محصور ضمن الصالحيات المحددة له بالتعامل مع النظام

  
وبمقارنة إجابات المبحوثين باإلطار النظري لخصائص نظم المعلومات نالحظ وجود توافق بحيـث             
تمتاز نظم المعلومات بالشمولية التي تشير إلى كمال المعلومات، بحيث يلزم توفر كل المعلومـات               

فالمعلومات التي توفرها نظم المعلومات هي بمثابة المـادة الخـام الالزمـة             قرار،المطلوبة التخاذ   
وقدرة نظم المعلومات االدارية على     التخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة،        

 امداد المنظمة بالمعلومات والتقارير الالزمة النجاز العمل يقلل من وقت البحث ويزيد من سـرعة              
   .اتخاذ القرار

  
التي أظهرت نتائجها بان المعلومات التـي       ) 1998العجلوني،(وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة       

  .يوفرها نظام المعلومات اإلدارية في البنك العربي ذات طبيعة تفصيلية أكثر منها ملخصة
  

  :مرونة المعلومات التي يوفرها النظام. 3.1.2.4

  

  .لمعلومات التي يوفرها النظاملمرونة انسب المئوية التكرارات وال: 4.4جدول 
  

  الفقرة  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة
  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

التنسيق بين مختلـف الوحـدات فـي تبـادل          
 المعلومات

84  43  72  36.9  39  20  

  20.5  40  36.4  71  43.1  84 التقيد التام بتنفيذ القوانين اإلدارية بحرفية
  27.7  54  36.4  71  35.9  70  المرونة الكافية لتحديث البيانات بشكل مستمر
  23  45  44.6  87  32.4  63  مراعاة جميع المحددات التي تحيط بالعمل

  33.9  66  37.4  73  28.8  56 مراعاة االحتياجات المستقبلية في إنجاز األعمال
  44.1  86  31.8  62  24.1  47 مشاركة الموظفين بابداء مالحظاتهم في العمل

  28.2    37.3    34.6     المجموع الكلي
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بدرجـة   من المبحوثين موافقون      %34.6  ان ما نسبته   )4.4( الجدول    النتائج الواردة في   حظ من يال
 ان المرونـة فـي      من المبحوثين % 37.3 كبيرة بمرونة المعلومات التي يوفرها النظام، بينما يرى       

مـن  % 28.2تناسب بدرجة متوسطة مع االعمال، في حين يـرى          المعلومات التي يوفرها النظام ت    
  .المبحوثين ان المرونة في المعلومات التي يوفرها النظام تتناسب بدرجة منخفضة

  
من المبحوثين بدرجة كبيرة على اهمية االلتزام بتنفيذ القوانين، وما          % 43.1وتجدر االشارة الى ان     

رة على اهمية المرونة التي يوفرها النظام مـن خـالل        من المبحوثين اكدوا بدرجة كبي    % 43نسبته  
من المبحوثين اكدوا ان النظام     % 44.6في حين    التنسيق بين مختلف الوحدات في تبادل المعلومات،      

ويعزى ذلك الى اهمية التنسيق بين      . بدرجة متوسطة ) عديم المرونة (ال يأخذ بالمحددات اثناء العمل      
وصول الى مستوى اداء افضل من خالل االلتزام بالقوانين واالنظمة          الدوائر في تبادل المعلومات لل    

  . المتبعة من قبل جميع الموظفين، وتوفر امكانية للتحديث بما ينسجم مع ضرورات العمل
  

من اجابات المبحوثين ان المرونة في المعلومات التي يقدمها النظام من خالل            % 44.1في حين ان    
ويعزى ذلـك الـى عـدم        . تعتبر مشاركة منخفضة   ظاتهم في العمل  مشاركة الموظفين بابداء مالح   

االهتمام بمشاركة الموظفين في صنع القرار، اضافة الى قلة متابعـة االعمـال المنجـزة، وعـدم                 
االهتمام بمالحظات الموظفين حول االحتياجات الالزمة للتطوير والتي مـن خاللهـا يـتم تحديـد                

  .المعيقات واالحتياجات
  

ابات المبحوثين في االطار النظري لخصائص نظم المعلومات نالحظ وجود تعـارض،            وبمقارنة اج 
بحيث تشير خصائص نظام المعلومات ان المرونة تعني قابلية المعلومات على التكيـف السـتخدام               
اكثر من مستخدم وفي اكثر من تطبيق، اضافة الى مرونته باجراء مراجعة وتحـديث بمـا يخـدم                  

معلومات في زيادة المرونة في المنظمة من خالل زيادة قدرة المنظمة بتحسس            العمل، وتساهم نظم ال   
المتغيرات والتجاوب معها، وفي استثمار الفرص الجديدة المتاحة، اضـافة الـى زيـادة المرونـة                

، والتعامـل   )كبير او صـغير   (للمنظمة لمعالجة بعض المحددات التي تفرض عليها بسبب حجمها          
  . معها

  
بان نظام المعلومات في البنك العربي يمتـاز        ) 1998العجلوني،(نتيجة مع دراسة    وتتعارض هذه ال  

بمرونة عالية في التعامل مع حاالت زيادة حجـم العمـل، بحيـث ان المرونـة جـاءت بدرجـة                    
  ). 37.3(متوسطة
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  :مجال وضوح المعلومات التي يوفرها النظام. 4.1.2.4
  

  .لمعلومات التي يوفرها النظاماوضوح التكرارات والنسب المئوية ل: 5.4جدول 
  

  الفقرة  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة
  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

معلومات عن األدوار الوظيفية للموظفين في 
  الوحدة اإلدارية

77  39.5 76  39.0  42  21.5  

  21  41  29.7  58 49.2  96 التنفيذ الجيد للعمل من خالل القوانين المتبعة
سهولة تبادل المعلومات بين الوزارة والمديريات      

 التابعة لها

83  42.6 73  37.4  39  20  

  20.5  40  32.3  63 47.2  92  يتم الحصول على المعلومات بشكل واضح
أنها تساهم في اتخاذ معظم القرارات التي 

  تصادفك أثناء العمل
74  37.9 75  38.5  46  23.6  

 التفصيل بأنها معلومات ذات درجة عالية من
  التي احتاجها في إنجاز العمل

75  38.4 77  39.5  43  22  

  21.4   36.1   42.5      المجموع الكلي

  
من المبحوثين يوافقون بدرجـة     % 42.5ان ما نسبته    ) 5.4(يالحظ من النتائج الواردة في الجدول       

ين ان  من المبحـوث  % 36.1كبيرة بخصوص وضوح المعلومات التي يوفرها النظام، في حين يرى           
مـن المبحـوثين ان     % 21.4المعلومات التي يوفرها النظام واضحة بدرجـة متوسـطة، ويـرى            

  .المعلومات التي يقدمها النظام معلومات واضحة بدرجة منخفضة

  
من المبحوثين اكدوا بدرجة كبيرة ان المعلومات التي يقدمها النظام          % 49.2وتجدر االشارة الى ان     

 التزام الموظف بتنفيذ العمل بشكل جيد باتباع قـوانين الـوزارة،            انها معلومات واضحة من خالل    
من المبحوثين اكدوا بدرجة كبيرة ان المعلومات التي يوفرها النظام هي معلومـات             % 47.2ويرى  

من المبحوثين ان مساهمة المعلومات التي يقدمها النظام فـي اتخـاذ            % 23.6واضحة، بينما يرى    
ويعزى ذلك انه نتيجة للصالحيات المحددة للموظفين في اسـتخدام           . مساهمة منخفضة  القرارات هي 

النظام اعطى شعور للموظف ان نظام المعلومات يتسم بالجمود نوعا ما، بسبب عدم تطوير النظـام           
بما ينسجم مع االحتياجات والتقنيات الحديثة لتطوير آلية العمل، اضافة الى ان المعلومات المقدمـة               

  .روتينية
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نظـم المعلومـات   ابات المبحوثين باالطار النظري وضوح المعلومات التـي يوفرهـا        وبمقارنة اج 
االدارية والمتوفرة لديها في قاعدة بيانات المنظمة ليتم اخراجها على شكل التقارير تساعد في عملية               

ان استخدام نظم المعلومات في المنظمة يزيد من قدرة المنظمة على           صنع القرارات في المنظمة، و    
 التنسيق مع المنظمات االخرى من خالل نقـل         ةللمنظموتتيح نظم المعلومات    ة اعمالها بفعالية،    ادار

 االدارية وذلك بامـداد العـاملين        ومكانية إلنجاز كافة األعمال    زمنيةدون حدود   وتبادل المعلومات   
  .بالقواعد واالجراءات الالزمة النجاز العمل

  
لومات ان تكون خالية من الغمـوض، وتتفـق مـع           وجود توافق بحيث يشير وضوح المع     ويالحظ  
في البنك العربي ان المعلومات التي يوفرها نظـام المعلومـات تتـسم             ) 1998العجلوني،(دراسة  

  .بالوضوح وذات طبيعة تفصيلية اكثر ما تكون ملخصة
  

اظهرت النتائج شعور غالبية المستجيبين بـان نظـم         ) liebowttz,1999(اضافة الى دراسة ليبوتز   
لمعلومات تحسن الطرق االدارية، ولم تحسن طرق االعمال او االنتاج وخدمات االعمـال وهـذه               ا

  .النتيجة تتفق مع نتيجة الدراسة الحالية

  

بحيث اظهرت النتائج الى وجود المعيقـات التـي تحـد نظـم             ) 2010العماج،(اضافة الى دراسة    
  .المعلومات االدارية في اتخاذ القرارات اثناء االزمات

  

  :مجال التوقيت المناسب للمعلومات التي يوفرها النظام. 5.1.2.4
  

من المبحوثين ان النظام يوفر المعلومات      % 47.7ما نسبته   ) 6.4(تشير النتائج الواردة في الجدول        
من المبحوثين ان المعلومات التي يوفرها النظـام        % 35.5 المناسب بدرجة كبيرة، ويرى      في الوقت 

مـن المبحـوثين ان التوقيـت المناسـب         % 16.9رجة متوسطة، بينما يرى   في الوقت المناسب بد   
  .للمعلومات التي يقدمها النظام بدرجة منخفضة

  

من المبحوثين اكدوا ان النظام يـوفر امكانيـة الحـصول علـى             % 53.3وتجدر االشارة الى ان     
 المبحوثين  من% 50.8المعلومات من مكان مباشرة العمل في الوقت المناسب وبشكل كبير، ويرى            

اكدوا بدرجة كبيرة ان النظام يوفر امكانية الحصول على المعلومات في الوقت المناسب بالرغم من               
ويعزى ذلك الى ان نظام المعلومات يساهم في انجاز العمل بـسرعة وفـي              . غياب احد الموظفين  

  . والجهد على الموظفينتالوقت المناسب بحيث انه مصمم ليوفر الوق
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  .لمعلومات التي يوفرها النظاملتوقيت المناسب لكرارات والنسب المئوية لالت: 6.4جدول 
  

  الفقرة  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة
  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

المساهمة في إنجاز الوظائف اإلدارية في الوقت 
  المناسب

93  47.7 70  35.9  32  16.4  

ل إن غياب احد الموظفين ال يعيق وصو
  المعلومات في الوقت المناسب

99  50.8 64  32.8  32  16.5  

السرعة الكافية في الحصول على المعلومات 
  المطلوبة

83  42.5 72  36.9  40  20.5  

انه يتيح مساحة واسعة إلنجاز األعمال اليومية 
  بسرعة

98  50.2 71  36.4  26  13.4  

زمن االستجابة للمعلومات المستفسر عنها من 
  ت قصير جدانظام المعلوما

81  41.6 78  40.0  36  18.5  

يمكن الحصول على المعلومات من مكان 
  مباشرة العمل

104  53.3 60  30.8  31  15.9  

 16.9    35.5   47.7      الكلي المجموع

  
من المبحوثين ان مساهمة النظام بتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب           % 20.5بينما يرى   

يعزى ذلك الى ان نظام المعلومات محكـوم بـضوابط          و. همة منخفضة وفي غاية السرعة هي مسا    
  .ومعايير تتعلق بالهيكل التنظيمي ومركزية اصحاب القرار في الوزارة

  
وبمقارنة اجابات المبحوثين باالطار النظري وضوح المعلومات التـي يوفرهـا نظـم المعلومـات           

م اخراجها على شكل التقارير تساعد في عملية        االدارية والمتوفرة لديها في قاعدة بيانات المنظمة ليت       
صنع القرارات في المنظمة، وان استخدام نظم المعلومات في المنظمة يزيد من قدرة المنظمة على               

 التنسيق مع المنظمات االخرى من خالل نقـل         ةللمنظموتتيح نظم المعلومات    ادارة اعمالها بفعالية،    
 االدارية وذلك بامـداد العـاملين       ية إلنجاز كافة األعمال    ومكان زمنيةدون حدود   وتبادل المعلومات   

  .بالقواعد واالجراءات الالزمة النجاز العمل
  

ولوحظ وجود توافق بحيث يشير وضوح المعلومات ان تكون خالية من الغموض، وتتفق مع دراسة               
الوضـوح  في البنك العربي ان المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات تتـسم ب           ) 1998العجلوني،(

) liebowttz,1999(ضـافة الـى دراسـة ليبـوتز        ا .وذات طبيعة تفصيلية اكثر ما تكون ملخصة      
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اظهرت النتائج شعور غالبية المستجيبين بان نظم المعلومات تحسن الطرق االدارية، ولـم تحـسن               
  .طرق االعمال او االنتاج وخدمات االعمال وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة الدراسة الحالية

  
  :نتائج واقع التنمية االدارية. 2.2.4

  
ما واقع التنمية االدارية في وزارة الداخلية من وجهة نظـر المـديرين             "لالجابة على السؤال االول     

، )كبيرة، متوسطة، منخفضة  (؟، تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والدرجة        " ورؤساء االقسام 
  : كما هي في الجدول التاليحيث النتائج) 7.4(وذلك كما هو واضح في الجدول 

  
ترتيب المجاالت والنسب المئوية لواقع التنمية االدارية في وزارة الداخلية من وجهـة             : 7.4جدول  

  .نظر المديرين ورؤساء االقسام
  

  المجاالت  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة

  %النسبة المئوية   %النسبة المئوية  %النسبة المئوية 

 28.8  30.4 40.8 ارد البشريةتخطيط المو

 24  28.6 44.5 الهيكل التنظيمي

 24.5  38.5 39.8 القوانين واالنظمة

 21.5  36.3  42.3  )الثقافة والقيم(المعتقدات 

  31.5  31.7 36.8  التدريب
  33  28.9  38  تقييم االداء

 27.2 32.4  40.4  المجموع الكلي

  
  :ما يلي) 7.4(الحظ من النتائج الواردة في الجدول ي
  

ان الدرجة الكلية لواقع التنمية االدارية االقسام في وزارة الداخلية من وجهة نظر المديرين               •
  ).%40.4(ورؤساء االقسام جاءت بدرجة كبيرة لجميع المجاالت بنسبة 

الثقافـة  (نالحظ ان مجال الهيكل التنظيمي جاء بالمرتبة االولى والمرتبة الثانية المعتقـدات              •
 .يها التخطيط للموارد البشريةويل) والقيم

  
بحيث اظهرت النتائج ان واقع التنيمة االدارية فـي         ) 2007بدر،(وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة      
  .وزارة الشؤون االجتماعية متوسط
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  :تخطيط الموارد البشرية. 1.2.2.4

  
ين ورؤسـاء   المدير(من المبحوثين   % 40.8ان   ) 8.4(الواردة في الجدول رقم     نتائج  ال يالحظ من 
ان % 30.4، فـي حـين يـرى        باهمية التخطيط للموارد البـشرية     بدرجة كبيرة  يوافقون   )االقسام

  % 28.8، ويرى تحقيق عملية التنمية االدارية   في بدرجة متوسطةتساهم التخطيط للموارد البشرية
  .داريةبدرجة منخفضة في تحقيق التنمية اال ساهم تان تخطيط الموارد البشريةمن المبحوثين 

  
  .تخطيط الموارد البشريةالتكرارات والنسب المئوية لل: 6.4جدول 

  
  الفقرة  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة

  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

المساهمة في تحديد اهداف الوزارة التي تـسعى        
  .الى تحقيقها مستقبال

109  55.9 61  31.3  25  12.8  

  36.4  71  30.8  60 32.9  64  ب في المكان المناسباختيار الشخص المناس
  28.2  55  30.8  60  41  80  .انه يساهم في وضع برنامج زمني لكل نشاط

  30.3  59  31.8  62 37.9  74  .تحديد احتياجات الوزارة من الموارد البشرية 
  34.3  67  26.2  51 39.5  77 .انه يوفر التوصيف الوظيفي للمسميات الوظيفية

  29.3  57  34.4  67 36.4  71  . تحقيق تكامل التنمية البشريةالمساهمة في
تحقيق التوازن بين الموارد البـشرية وطبيعـة        

  .العمل
82  42.1 54  27.7  59  30.2  

 28.8   30.4   40.8    المجموع الكلي

  
من المبحوثين اكدوا بدرجة كبيرة ان عملية التخطيط تتم من خالل           % 55.9وتجدر االشارة الى ان     

من المبحوثين بدرجة كبيرة    % 42.1هداف الوزارة التي تسعى لتحقيقها مستقبال، بينما يرى         تحديد ا 
ان الخطة تساهم في تحقيق التوازن بين الموارد البشرية وطبيعة العمل من خالل الوصف الوظيفي               

جم للموظفين، اضافة الى تحديد االحتياجات من الموارد البشرية كما ونوعا بما ينسجم مع طبيعة وح              
  .العمل في الوزارة

  
من المبحوثين ان مساهمة التخطيط للموارد البشرية من خالل اختيـار الـشخص             % 36.4ويشير  

ويعزى ذلك ان عمليـة      .المناسب في المكان المناسب لتحقيق التنمية االدارية هي مساهمة منخفضة         
ت الشخصية، ممـا يـدعو      االختيار والتعيين ال تتم بناء على الكفاءة والتخصص وانما على العالقا          
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القائمين على عملية تخطيط الموارد البشرية باعادة النظر في عملية االختيار والتعيين في الـوزارة               
النها ومن وجهة نظر المبحوثين تتم وفق معايير وعالقات شخصية وليس وفق الكفاءة وبما يتناسب               

  .مع متطلبات العمل
  

نمية االدارية نالحظ مـدى اهميـة تخطـيط المـوارد          وبالمقارنة باالطار النظري مع خصائص الت     
البشرية في المساهمة من اجل تحقيق التنمية االدارية من خالل اتباع اليات عمـل معينـة سـواء                  

، والية االختيار والتعيـين     )كما ونوعا ( من االفراد    تبتخطيط قوة العمل الالزمة، وتحديد االحتياجا     
  .ة بالتخطيط للموارد البشريةللموظفين، مما ينسجم مع نتيجة الدراس

  
 بحيث اظهرت النتائج الى الضعف في خطـط         )1987االهدل،( دراسة   تتعارض نتيجة الدراسة مع   
  .التنمية االدارية وعدم فعاليتها

  

  :مجال الهيكل التنظيمي. 2.2.2.4
  

  .التكرارات والنسب المئوية للهيكل التنظيمي: 9.4جدول 
  

  الفقرة  بدرجة منخفضة  طةبدرجة متوس  بدرجة كبيرة
  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

توزيع المسؤليات كمـا تـنص عليهـا انظمـة          
  .الوزارة

99  50.7 57  29.2  39  20  

تفويض صالحيات للمـوظفين اثنـاء تنفيـذهم        
  .االعمال 

93  47.7 58  29.7  44  22.6  

  20.5  40  33.3  65 46.2  90  التنسيق بين االقسام االخرى لمنع تكرار العمل
  18.4  36  37.4  73 44.1  86  تحديد مستوى السلطة لالفراد

  26.1  51  33.3  65 40.6  79  توفر المرونة في الهيكل التنظيمي
تقسيم العمل في الهيكل التنظيمي باالعتماد على       

  الوصف الوظيفي
86  44.1 50  25.6  59  30.2  

  30.2  59  31.8  62 37.9  74  .اعتماد نظام الالمركزية االدارية في السلطة 
  24   31.5   44.5    المجموع الكلي

  
المديرين ورؤساء  (من المبحوثين   % 44.5ان   ) 9.4(الدراسة كما هو وارد في الجدول       تشير نتائج   

، في حين يـرى     بمساهمة الهيكل التنظيمي في تحقيق التنمية االدارية       بدرجة كبيرة  يوافقون   )االقسام
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تحقيق التنمية االدارية فـي       في  بدرجة متوسطة  يساهم من المبحوثين ان الهيكل التنظيمي    % 31.5
بدرجة منخفضة في تحقيق التنمية      يساهم ان الهيكل التنظيمي  من المبحوثين   % 24، ويرى   الوزارة  
  .االدارية

  
من المبحوثين اكدوا بدرجة كبيرة ان الهيكل التنظيمي يساهم فـي           % 50.7وتجدر االشارة الى ان     
ن خالل توزيع المهام والمسؤوليات على الموظفين في الوزارة، بينما يرى           تحقيق التنمية االدارية م   

من المبحوثين بدرجة كبيرة ان تفويض الصالحيات للموظفين في تنفيذ اعمالهم تساهم في             % 47.6
  .تطوير الهيكل التنظيمي وتحقيق التنمية االدارية في الوزارة

  
المركزية االدارية في الـوزارة يـساهم فـي         من المبحوثين ان عدم تطبيق نظام ال      % 30.2ويشير  

تحقيق التنمية االدارية بصورة منخفضة، اضافة الى ان تقسيم العمـل باالعتمـاد علـى الوصـف                 
  .الوظيفي للموظفين تساهم بشكل منخفض في تطوير الهيكل التنظيمي لتحقيق التنمية االدارية

  
الحظ ان الهيكل التنظيمي من األسـس التـي         وبالمقارنة باالطار النظري بعناصر التنمية االدارية ن      

تقوم عليها عملية التنمية االدارية، من خالله يـتم تحديـد العمليـات والوظـائف والمـسؤوليات                 
والصالحيات في المنظمة، اضافة الى المعايير التي يجب مراعاتها من حيث المرونة وتوزيع المهام              

ق التنمية االدارية، وهذا يتفق الى حد مـا مـع           والمسؤوليات ومراعاة حجم الهيكل لتساهم في تحقي      
  . الخطوات التي تسير عليها الوزارة في تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي

  
واظهرت النتائج ان التنمية االدارية تـساهم       ) Mike  ،1998( وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة       

  .موكلة لهمبجعل االفراد اكثر قدرة ووعي على تحمل المسؤوليات والمهام ال

  
  :مجال القوانين واالنظمة. 3.2.2.4

  
المـديرين ورؤسـاء    (من المبحـوثين    % 39.8ان   ) 10.4(كما هو وارد في الجدول      نتائج  التشير  
، فـي حـين     بان القوانين واالنظمة تساهم في تحقيق التنمية االدارية        بدرجة كبيرة  يوافقون   )االقسام
تحقيق التنمية االداريـة      في  بدرجة متوسطة  تساهم زارةان القوانين واالنظمة في الو    % 38.5يرى  

بدرجة منخفضة   تساهم ان القوانين واالنظمة في الوزارة    من المبحوثين   % 24.5، ويرى   في الوزارة 
  .في تحقيق التنمية االدارية
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  .التكرارات والنسب المئوية لمجال القوانين واالنظمة: 10.4جدول 
  

  الفقرة  بدرجة منخفضة  طةبدرجة متوس  بدرجة كبيرة
  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

احاطة جميع الموظفين علما بكافة التوجيهـات       
  لضمان تحقيق اهداف الوزارة

113  57.9 50  52.6  32  16.4  

  28.7  56  33.8  66 37.5  73  المساهمة في عملية اتخاذ القرار
  33.9  66  30.8  60 35.3  69  المرونة في تلبية احتياجات العاملين
  28.7  56  40.5  79 30.7  60  الشمولية لكافة االعمال في الوزارة

  19.5  38  37.4  73 43.1  84  وضوح االنظمة للعاملين
انسجام قوانين العمل مع طبيعـة العمـل فـي          

  .الوزارة
86  44.1 70  35.9  39  20  

 24.5   38.5   41.4    المجموع الكلي

  
ا بدرجة كبيرة ان القوانين واالنظمة المطبقة في        من المبحوثين اكدو  % 57.9وتجدر االشارة الى ان     

الوزارة تساهم في تحقيق التنمية االدارية من خالل المام الموظفين بها بشكل جيد، اضافة الـى ان                 
من المبحوثين اكدوا بدرجة كبيرة ان وضوح االنظمة للموظفين تساهم في عملية التنميـة              % 43.1

وجود قنوات اتصال فعالة بـين مختلـف االدارات لتبـادل           ويعزى ذلك الى     .االدارية في الوزارة  
  .المعلومات بسرعة وسهولة مما يساهم في انجاز العمل وتحقيق االهداف

  
من المبحوثين ان المرونة في االنظمة والقوانين تساهم في تلبية احتياجات الموظفين            % 33.9ويشير  

من المبحوثين اكدوا ان الشمولية في      % 28.7لتحقيق التنمية االدارية مساهمة منخفضة، بينما يرى        
االنظمة والقوانين تساهم في تحقيق التنمية االدارية بدرجة منخفضة، اضافة الـى مـساهمتها فـي                

ويعزى ذلك الى ان االنظمة والقوانين المتبعة فـي          .عملية اتخاذ القرار في الوزارة بشكل منخفض      
الى التحديث والتطوير بما ينسجم مع احتياجـات        العمل ال تشمل كافة االعمال، اضافة الى حاجتها         

  .الموظفين، وبالنسبة لدورها في اتخاذ القرارات نالحظ ان مساهمتها تكاد تكون محدودة 
  

 واالنظمـة   نوبالمقارنة باالطار النظري مع عناصر التنمية االدارية نالحظ ان عملية تطوير القواني           
يق االهداف، وتحديد المسؤوليات والـسلطات لكـل        في المنظمة ومدى مالءمتها وقدرتها على تحق      

ادارة ومرونتها من حيث التحديث والتطوير بما ينسجم مع المتغيـرات الجديـدة لتحقيـق التنميـة                 
االدارية، وهذا يتفق مع واقع التنمية االدارية في الوزارة في مجال القوانين واالنظمة المعمول بهـا                
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، Mike( وفـي دراسـة     . والت للتطوير لكنها تسير ببطء    في الوزارة، بحيث نالحظ ان هناك محا      
اظهرت النتائج ان التنمية االدارية تساعد المنظمة على تحقيق االنسجام بين التغيرات البيئية             ) 1998

والظروف االقتصادية لالعمال  ، نالحظ ان هذه النتيجة تتفق مع نتيجة الدراسة الحالية من حيـث                 
  .ةوالقوانين وطبيعة العمل في الوزاروجود االنسجام بين االنظمة 

  
  :)الثقافة والقيم(مجال المعتقدات . 4.2.2.4

  
المـديرين  (مـن المبحـوثين   % 42.3ان  ) 11.4(الدراسة كما ورد في الجدول رقـم      تشير نتائج   

، في حين   بان الثقافة والقيم تساهم في تحقيق التنمية االدارية        بدرجة كبيرة  يوافقون   )ورؤساء االقسام 
، تحقيق التنمية االداريـة فـي الـوزارة           في  بدرجة متوسطة  ان الثقافة والقيم تساهم   % 36.3رى  ي

  .بدرجة منخفضة في تحقيق التنمية االدارية ان الثقافة والقيم تساهممن المبحوثين % 21.5ويرى 
  

  .)الثقافة والقيم(التكرارات والنسب المئوية لمجال المعتقدات : 11.4جدول 
  

  الفقرة  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  ة كبيرةبدرج
  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

يشعر العاملون باهمية العمل الذي يقومون بـه        
  في الوزارة

104  53.4 66  33.8  15  12.9  

يتعامل العاملون ضمن فرق عمل متخصصة في       
  .تأدية اعمالهم

89  45.7 69  35.4  37  19  

  21  41  31.8  62 47.2  92  سسة تنمية الشعور بالمسؤولية اتجاه المؤ
تتميز العالقة بين الرؤساء والمرؤوسـين فـي        

  الوزارة باالحترام المتبادل
86  44.1 70  35.9  39  20  

يعطى العاملون في الـوزارة فرصـة لـسماع         
  شكواهم

65  33.4 74  37.9  56  28.7  

  19  37  42.6  83 38.5  75  تتسم اجراءات العمل بانها سهلة
يا على تقديم خدمات متميزة     تحرص االدارة العل  

  وفقا لالمكانات المادية المتاحة
66  33.9 71  36.4  58  29.8  

 21.5   36.3   42.3    المجموع الكلي

  
من المبحوثين اكدوا بدرجة كبيرة ان الموظفين يـشعرون باهميـة           % 53.4وتجدر االشارة الى ان     

% 47.2قيق التنمية االدارية، بينما يرى       والقيم  لتح   ةالعمل الذي يؤدونه مما يساهم في تعزيز الثقاف       
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من المبحوثين بان لديهم انتماء وشعور بالمسؤولية اتجاه الوزارة الذي يساهم في تعزيز دور الثقافة               
 واهميتها في المجتمـع     اويعزى ذلك الى ان الوزارة لها خصوصيته       .والقيم لتحقيق التنمية االدارية   

معلومات من مختلف شرائح المجتمع مما يجعلهم يـشعرون         الفلسطيني وان الموظفين يتعاملون مع      
  . باهمية العمل الذي يقومون به من خالل تقديم الخدمات للمواطنين، ويقبلون على الوظيفة بارتياح

  
من المبحوثين الى ان مساهمة االدارة العليا بتقديم خدمات متميزة في الوزارة هـي              % 29.8ويشير  

مـن  % 28.7ا على عملية التنمية االداريـة، فـي حـين يـرى            مساهمة منخفضة مما ينعكس سلب    
المبحوثين ان الفرصة التي تعطى للموظفين لتعرف على مشاكلهم هي فرصة منخفضة بسبب عـدم               

  .اعطاءهم الفرصة للتعبير عن احتياجاتهم وعدم االهتمام بذلك غالبا
  

يـز المطلـوب والـذي يلبـي        وتعزو الباحثة ذلك الى ان الخدمات المقدمة لم تصل الى درجة التم           
 احتياجات المواطنين ويحقق الرضا للمواطنين، وذلك نتيجة لعدم توفر االمكانات الماديـة المناسـبة     

  . والكوادر البشرية المؤهلة
  

ويعزى ذلك الى عدم حصول الموظف على حوافز معنوية ينعكس سلبا على اداءه، وعـدم منحـه                 
اد الحلول المناسبة لها يؤدي الى عدم التعاون مع االخرين          الفرصة الكافية للتعرف على مشاكله وايج     

  .والعمل بشكل فردي
  

وبالمقارنة باالطار النظري نالحظ ان من عناصر التنمية االدارية الثقافة والقيم التنظيمية التي تركز              
سـسة  على ايجاد قيم واهداف مشتركة بين العاملين، اضافة الى تعزيز الوالء واالنتماء للعمل وللمؤ             

وتقديم خدمات جيدة، وتنمية روح العمل الجماعي، وتحقيق واشباع حاجات العاملين للمساهمة فـي              
 االدارية، واحترامهم وتقديرهم واعطائهم الفرصة للمشاركة فـي االدارة وعملياتهـا،            ةتحقيق التنمي 

افـة والقـيم    وهذا ينسجم مع نتيجة الدراسة حول واقع التنمية االدارية في الوزارة مـن حيـث الثق               
  . التنظيمية للوزارة، بحيث نالحظ ان هناك جهودا تبذل لتحقيق ذلك لكنها تسير ببطء

  
بان الخدمات المقدمة ذات مستوى عالي، نتيجـة        ) 2007بدر،(وتتعارض نتائج الدراسة مع دراسة      

  .للوالء واالنتماء للعمل والمؤسسة
  

ظهرت النتائج ان هناك نقص في المـوارد        والتي ا ) 2000ديوب،(وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة      
  .المادية وفي المعلومات الالزمة لنجاح التنمية اإلدارية
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  :مجال التدريب. 5.2.2.4

  
المـديرين  (مـن المبحـوثين   % 36.8ان  ) 12.4(الدراسة كما ورد في الجدول رقـم      تشير نتائج   

 الوزارة،  ، في ق التنمية االدارية  بان التدريب يساهم في تحقي     بدرجة كبيرة  يوافقون   )ورؤساء االقسام 
من المبحوثين ان تدريب الموظفين يساهم في تحقيق التنمية االدارية بدرجة           % 31.7بينما يرى ان    

من المبحوثين ان التدريب يساهم في تحقيق التنمية االداريـة بدرجـة            % 31.5متوسطة، ويرى ان    
  .منخفضة في الوزارة

  
  .وية لمجال التدريبالتكرارات والنسب المئ: 12.4جدول 

  
  الفقرة  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة

  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

  24.1  47  33.8  66  42  82  اداه فعالة لتطوير الكفاءات بشكل مستمر
  31.8  62  33.3  65 34.8  68  الشمولية في تلبية االحتياجات التدريبية للعاملين

الءم مع االحتياجات   وضع برنامج تدريبي بما يت    
  التدريبية

66  33.9 62  31.8  67  34.4  

يساهم في معالجة جوانـب الـضعف فـي اداء          
  العاملين

68  34.9 65  33.3  62  31.8  

  30.2  59  34.4  67 35.4  69  اداة يعتمد عليها في زيادة الدافعية لدى العاملين
توفير معلومات عن الموظفين الذين سيخضعوا      

  للتدريب
77  39.5 56  28.7  62  31.8  

  36.5  71  26.7  52 36.9  72  تأهيل العاملين لاللتحاق باخر التطورات التقنية
  31.5    31.7   36.8    المجموع الكلي

  
من المبحوثين ان التدريب يعتبر اداة فعالة لتطوير المـوارد البـشرية بـشكل كفـؤ                % 42ويشير  

مـن المبحـوثين ان     % 39.5 يـرى    لمساهمته قي تحقيق التنمية االدارية بدرجة كبيرة، في حـين         
التدريب يساهم في تحقيق التنمية االدارية من خالل معلومات عن الموظفين الذين بحاجة للتـدريب               

   .بدرجة كبيرة
  

ويعزى ذلك الى إن عملية اختيار الدورات التدريبية ال تتناسب مع طبيعة العمل احيانا، مما يـؤثر                 
 معالجة نقاط الضعف بالشكل المطلوب، اضافة الى عـدم          سلبا على دافعية الموظفين للعمل، وعدم     

مـن  % 36.5وتجدر االشارة الـى ان       .توفر خطة تدريبية لكل ادارة توضح االحتياجات التدريبية       
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المبحوثين اكدوا ان مساهمة التدريب بتأهيل الموظفين لاللتحاق باخر التطـورات التقنيـة لتحقيـق               
   .ي الوزارةالتنمية االدارية هي مساهمة منخفضة ف

  
ويعزى ذلك الى التقصير في تلبية االحتياجات التدريبية من حيث مواد تدريبية واجهـزة متطـورة                
لتلبية احتياجات العمل، اضافة الى الضعف في البرنامج التدريبي من حيث اختيار الموظفين وتنمية              

  . قدراتهم واكسابهم مهارات جديدة تتالئم مع متطلبات العمل
  

 باالطار النظري نالحظ ان التدريب احد العناصر التي تقوم عليها التنمية االداريـة مـن                وبالمقارنة
خالل تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم لمواكبة المستجدات فيما يتعلق بالبرامج التدريبية، مما يؤثر             

مـوارد  ايجابيا على انتاجية الموظف وفعالية ادائه، فتحقيق التنمية يعتمد على نوعيـة وتركيبـة ال              
  . البشرية

  
اعتمـاد شـركات قطـاع    بحيث اظهرت النتائج الـى  ) 2002ديوب، ( ويعزز هذه النتيجة دراسة    

األعمال العام والقطاع الخاص على أسلوب واحد فقط من أساليب التنمية اإلداريـة فـي تطـوير                 
  .المديرين وهو التدريب اإلداري

  
النتائج ان عدم اعطـاء التنميـة االداريـة          اظهرت   )1987االهدل،(دراسة  ويعزز نتيجة الدراسة    

  .االهمية الكافية من حيث تخصيص االموال الالزمة لبرامجها يعتبر من معوقات التنمية
  

وتتعارض نتيجة الدراسة التي اظهرت الى وجود ضعف في البرنامج التدريبي من حيـث اختيـار                
االمكانيات المادية الالزمة للتـدريب     وعدم توفر    العاملين وتنمية قدراتهم واكسابهم مهارات جديدة،     

التنمية اإلدارية تساهم في زيـادة القـدرات        والتي اظهرت النتائج ان     ) 2002ديوب،  ( مع دراسة   
   مما يساعد في إنجاز العمل بكفاءة،العملية والنظرية واكتساب مهارات وظيفية جديدة 

  

  :مجال تقييم االداء. 6.2.2.4

  
من المبحوثين اكدوا بدرجة كبيرة مساهمة تقيـيم     % 38ان   ) 13.4(ل  تشير النتائج من خالل الجدو    

من المبحوثين ان مساهمة تقييم االداء في تحقيـق         % 28.9االداء في تحقيق التنمية االدارية، ويرى       
من المبحوثين ان مساهمة تقييم االداء فـي        % 33التنمية االدارية مساهمة متوسطة، في حين يرى        

  .رية هي مساهمة منخفضةتحقيق التنمية االدا
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  .التكرارات والنسب المئوية لمجال تقييم االداء: 13.4جدول 
  

  الفقرة  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة
  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

  25.7  50  29.2  57 45.2  88  تحديد نقاط الضعف لدى العاملين
  33.3  65  26.2  51 40.5  79  وضع البرنامج التدريبي لمعالجة نقاط الضعف
  23.6  46  36.9  72 39.5  77  عناصر التقييم المستخدمة في النموذج واضحه

تزويد شؤون المـوظفين بمعلومـات عـن اداء     
  العاملين

73  37.4 65  33.3  57  29.3  

  40.5  79  23.6  46 35.9  70  الكشف عن الموظفين ذوي الكفاءات 
  42.6  83  24.1  47 33.3  65  يساهم في منح العاملين حواافز

يساهم في تصويب معيار مبدأ التخصص فـي         
  العمل

67  34.3 57  29.2  71  36.4  

  33   28.9    38    المجموع الكلي

  
ويعزى ذلك الى عدم المتابعة والتقييم لالفراد بشكل دوري كان عائقا لوضع برنامج تدريبي لمعالجة               

قرات التي تؤكـد عـدم الكـشف عـن          نقاط الضعف لدى الموظفين ويؤكد ذلك النتائج المرفقة بالف        
  .الموظفين ذوي الكفاءات، ومبدأ التخصص في العمل

  
من المبحوثين الذين اكدوا بدرجة كبيرة على ان تقييم االداء يـساهم فـي تحقيـق                % 45.2ويشير  

مـن المبحـوثين ان     % 40.2التنمية االدارية من خالل تحديد نقاط الضعف لدى الموظفين، ويرى           
ساهم في تحقيق التنمية االدارية من خالل وضع البرنامج التـدريبي لمعالجـة نقـاط               تقييم االداء ي  

ويعزى ذلك الى ان نموذج التقييم المستخدم ال يبحـث فـي             .ضعف الموظفين وذلك بدرجة كبيرة    
تفاصيل اداء الموظف وانما يتعلق بمدى التزام الموظف بالسياسات العامة للـوزارة، وان عمليـة                

  .لمزاجية احياناالتقييم تخضع ل
  

من المبحوثين ان مساهمة تقييم االداء في تحقيق التنمية االدارية بمنح الموظفين            % 42.6بينما يشير   
من المبحوثين ان مساهمة تقييم االداء بالكشف       % 40.5حوافز هي مساهمة منخفضة، في حين يرى        

ويعزى ذلك الى عـدم      .ريةعن الموظفين ذوي الكفاءات هي مساهمة منخفضة لتحقيق التنمية االدا         
توفر تغذية راجعة للموظفين لالستفاده منها في معالجة نقاط ضعفهم،  وان الترقيات تمـنح حـسب                 
المزاجية والعالقات الشخصية احيانا ويؤدي ذلك الى عدم الشعور بالرضا الوظيفي لديهم، وعمليـة              
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م، من خالل إتبـاع نمـاذج تقليديـة         تقييم االداء غير فعالة لمعرفة الكفاءات واالستفادة من خبراته        
هناك اشخاص يـؤدون    ) الشخص المناسب في المكان المناسب    (للتقييم، ومبدأ التخصص في العمل      

وظائف ال عالقة لها بتخصصهم والعكس كذلك، اضافة الى عدم توفر نظـام معلومـاتي يتـضمن                 
  .معلومات عن الموظفين وقدراتهم ومعايير اختيارهم ونقاط ضعفهم

  
ارنة اجابات المبحوثين باالطار النظري لقياس واقع التنمية االدارية من خالل مجال تقييم االداء               وبمق

يتضح الجمود والنمطية في عملية التقييم، في حين يتناول االطار النظري تحديد معايير تقييم االداء               
ا مسبقا للقـضاء علـى      بمقارنة االعمال التي تم انجازها من قبل االفراد بمعدالت االداء المخطط له           

نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوة وذلك بتدريب االفراد لتطوير مهاراتهم وزيادة امكانيـاتهم الحاليـة          
   .والمستقبلية للمساهمة في عملية التنمية االدارية

  
، واظهرت النتائج عدم مواكبة منظمات القطاع الصناعي        )1987االهدل،(ويعزز هذه النتيجة دراسة     

   .الحوافز المختلفة التي تقدمها المنظمات غير الصناعية باجتذاب الكفاءات الالزمةللميزات و
  

تـساعد  التنمية اإلدارية   اظهرت النتائج ان     )MIKE  ،1998 (وتتعارض نتيجة الدراسة مع دراسة      
من خالل  ) الترقيات (إحداث تطوير لمساراتهم الوظيفية   وفي شغل وظائف قيادية أعلـى      الموظفين  

) 2002ديـوب،   ( وتتعارض نتيجة الدراسـة مـع دراسـة          .المهام والمسؤوليات الوظيفية  تحديد  
  . بين التنمية اإلداريـة وكل من عملية الترقية الوظيفية ايجابيةوجود عالقةواظهرت النتائج  ب

  

   فحص الفرضيات3.4

  

ربطهـا مـع    و الثالثي وذلك من اجل الوصول الى المتوسطات الحسابية          مقياس ليكرت تم استخدام   
  :)14.4( كما هو وارد في الجدول المتغيرات المستقلة لالجابة عن الفرضيات المطلوبة

  
  .مقياس الدراسة يظهر المتوسطات الحسابية والدرجات: 14.4 جدول

  
  الدرجة  المقياس

  منخفضة  1-1.66
  متوسطة  1.67-2.33

  كبيرة  2.34-3



  

 83

  : االولىةنتائج فحص الفرضية الرئيسي. 1.3.4

  

بأبعادها في وزارة الداخلية ومديرياتها      اإلداريةالتنمية  و اإلداريةنظم المعلومات    توجد عالقة بين     ال
، الهيكل التنظيمي، االنظمة والقوانين، المعتقدات، التدريب، تقييم        التخطيط للموارد البشرية  ( المختلفة
  .األقسام ورؤساء يرينمن وجهة نظر المد )االداء

  
  :لفرعية االولى االفرضية. 1.1.3.4

  
فـي وزارة الداخليـة      التخطـيط للمـوارد البـشرية     و اإلداريةنظم المعلومات   بين  ال توجد عالقة    

ن أجل فحص الفرضية تم استخدام عالقة        وم .األقسام ورؤساء   يرينومديرياتها من وجهة نظر المد    
  .)15.4(االرتباط سبيرمان حيث كانت النتائج وكما يبينها الجدول 

  
التخطيط و اإلداريةنظم المعلومات   بين  للعالقة  نتائج اختبار معامل االرتباط سبيرمان       :15.4 جدول

في وزارة الداخلية ومديرياتها من وجهة نظـر المـدراء ورؤسـاء             للموارد البشرية 
   .األقسام

  
التخطيط للموارد البشرية في و اإلداريةنظم المعلومات  حجم العينة مستوى الداللة معامل االرتباط

مدراء من وجهة نظر ال وزارة الداخلية ومديرياتها
 *  األقسامورؤساء 

0.318** 0.000 195 

  ) α ≥ 0.01(دالة عند المستوى ** 
  

 وهي دالة إحصائية  ) **0.318(أن عالقة االرتباط سبيرمان قد كانت       ) 15.4(يوضح الجدول رقم    
نظـم المعلومـات    ات أهمية عالية بين     عند مستوى الداللة أي انه توجد عالقة ارتباط قوية جدا وذ          

ورؤساء يرين  من وجهة نظر المد   .في وزارة الداخلية ومديرياتها    التخطيط للموارد البشرية  و اإلدارية
   األقسام

  
ويتـضح   ،انه توجد فروق ذات داللة إحصائية     وبذلك نرفض الفرضية ونأخذ بالفرض البديل على        

 هـذا  و ،موجبةقوية  متغيرين هي عالقة ارتباط طردية      من خالل الفرضية أن عالقة االرتباط بين ال       
 ورؤساء األقسام زاد معه عمليـة       يرينمدالكلما زاد استخدام نظم المعلومات اإلدارية عند        انه  يعني  

، بحيث يتم اختيار العاملين بناء علـى الكفـاءة           بشكل جيد والعكس صحيح    تخطيط الموارد البشرية  
  .والتخصص
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التي اظهرت الى وجود عالقـة ايجابيـة بـين تكنولوجيـا            ) 2006قم،  عل(ويعزز النتيجة دراسة    
  .المعلومات والتخطيط االستراتيجي

  
اظهرت الى وجود عالقة ايجابية بين واقع نظـم المعلومـات وممارسـة             ) 2004المقابلة،(ودراسة  

  ).التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرار(وظائف العملية االدارية 
  

  :الفرضية الفرعية الثانية. 2.1.3.4

  
في وزارة الداخلية من وجهة نظـر        الهيكل التنظيمي و اإلداريةنظم المعلومات   بين   ال توجد عالقة  

ن أجل فحص الفرضية تم استخدام عالقة االرتباط سـبيرمان حيـث             وم .األقسام ورؤساء   يرينالمد
  .)16.4(كانت النتائج وكما يبينها الجدول رقم 

  
 الهيكل التنظيمي و اإلدارية نظم المعلومات    نتائج اختبار معامل االرتباط سبيرمان بين     : 16.4 جدول

  .األقسامفي وزارة الداخلية ومديرياتها من وجهة نظر المدراء ورؤساء 
  

امل مع

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

  حجم

 العينة

 في وزارة الداخلية والهيكل التنظيمي اإلداريةنظم المعلومات 
 *  األقسام ورؤساء يرينمن وجهة نظر المد ومديرياتها

0.433**0.000 195 

  ) α ≥ 0.01(دالة عند المستوى  ** 
  

وهي دالة إحصائية   **) 0.433(أن عالقة االرتباط سبيرمان قد كانت       ) 16.4(يوضح الجدول رقم    
معلومـات  نظـم ال  عند مستوى الداللة أي انه توجد عالقة ارتباط قوية جدا وذات أهمية عالية بين               

  .األقسامورؤساء يرين في وزارة الداخلية ومديرياتها من وجهة نظر المدوالهيكل التنظيمي  اإلدارية
  

وبذلك نرفض الفرضية ونأخذ بالفرض البديل على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية، ويتـضح               
بة وذلك يعنـي    من خالل الفرضية أن عالقة االرتباط بين المتغيرين هي عالقة ارتباط طردية موج            

انه كلما زاد استخدام نظم المعلومات اإلدارية عند المديرين ورؤسـاء األقـسام زاد معـه عمليـة                  
) 1993البنك الدولي، (ويعزز النتيجة دراسة     . والعكس صحيح  يالتطوير والتغيير في الهيكل التنظيم    

زيادة درجة الالمركزية   بحيث اظهرت النتائج ان تكنولوجيا المعلومات تؤثر على الهيكل التنظيمي ب          
في عملية اتخاذ القرار، واجراء تغيير في طرق وخطوات العمل مما يؤدي الى تغيير شكل الهيكـل         

  .التنظيمي
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  : الفرعية الثالثةالفرضية. 3.1.3.4

  
 العمل في وزارة الداخلية     واألنظمة وإجراءات القوانين  و اإلداريةنظم المعلومات   ال توجد عالقة بين     

من أجل فحص الفرضية تم استخدام عالقـة االرتبـاط        و .األقسام ورؤساء   يرينر المد من وجهة نظ  
  ).17.4(سبيرمان حيث كانت النتائج وكما يبينها الجدول رقم 

  
 والقـوانين   اإلداريـة نظـم المعلومـات     نتائج اختبار معامل االرتباط سبيرمان بين       : 17.4جدول  

 يرينومديرياتها من وجهة نظر المـد      العمل في وزارة الداخلية      واألنظمة وإجراءات 
  .األقسامورؤساء 

  
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

حجم 

 العينة

 العمل في واألنظمة وإجراءاتالقوانين و اإلداريةنظم المعلومات 
 األقسام ورؤساء يرينمن وجهة نظر المد وزارة الداخلية ومديرياتها

 * 0.418** 0.000 195 

  ) α ≥ 0.01(دالة عند المستوى ** 
  

 ةوهي دالة إحصائي  **) 0.418(أن عالقة االرتباط سبيرمان قد كانت       ) 17.4(يوضح الجدول رقم    
نظـم المعلومـات    عند مستوى الداللة أي انه توجد عالقة ارتباط قوية جدا وذات أهمية عالية بين               

 فـي وزارة    قساماأل ورؤساء   يرين العمل من وجهة نظر المد     واألنظمة وإجراءات القوانين  و اإلدارية
  .الداخلية ومديرياتها

  
وبذلك نرفض الفرضية ونأخذ بالفرض البديل على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية، ويتـضح               

هـذا   و ،موجبةقوية  من خالل الفرضية أن عالقة االرتباط بين المتغيرين هي عالقة ارتباط طردية             
ند مدراء ورؤساء األقسام زاد معـه عمليـة         كلما زاد استخدام نظم المعلومات اإلدارية ع      انه  يعني  

  . والعكس صحيحبشكل جيد) اجراءات العمل(تطوير وتطبيق القوانين واالنظمة 
  

اظهرت النتائج بان تكنولوجيا المعلومـات طـورت        ) 1993البنك الدولي،   (ويعزز النتيجة دراسة    
  .طرق وخطوات العمل من خالل اجراء تغيير فيها

  
 عالقة إيجابية بين مـستوى كفـاءة أنظمـة           اظهرت النتائج وجود   بحيث )2005القيسي،(ودراسة  

   .ومستوى األداء اإلداري في الجامعات المعلومات اإلدارية
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  :الفرضية الفرعية الرابعة. 4.1.3.4

  
 الثقافة والقيم في وزارة الداخلية ومديرياتها      و المعتقداتو اإلداريةنظم المعلومات   بين   ال توجد عالقة  

  .األقسام ورؤساء يريننظر المدمن وجهة 
  

من أجل فحص الفرضية تم استخدام عالقة االرتباط سبيرمان حيث كانت النتائج وكما يبينها الجدول               
  .)18.4(رقم 

  
 المعتقـدات و اإلداريـة نظم المعلومـات    نتائج اختبار معامل االرتباط سبيرمان بين       : 18.4 جدول

   .األقسام ورؤساء يرينرياتها من وجهة نظر المد في وزارة الداخلية ومدي)الثقافة والقيم(
  

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

  حجم

 العينة

 في وزارة الداخلية )الثقافة والقيم (المعتقداتو اإلداريةنظم المعلومات 
 *  األقسام ورؤساء يرينومديرياتها من وجهة نظر المد

0.407** 0.000 195 

   )α ≥ 0.01(دالة عند المستوى ** 
  

 وهي دالة إحصائية  ) **0.407(أن عالقة االرتباط سبيرمان قد كانت       ) 18.4(يوضح الجدول رقم    
نظـم المعلومـات    عند مستوى الداللة أي انه توجد عالقة ارتباط قوية جدا وذات أهمية عالية بين               

 ورؤساء  ريني من وجهة نظر المد    في وزارة الداخلية ومديرياتها    الثقافة والقيم  و المعتقداتو اإلدارية
 .األقسام

  
وبذلك نرفض الفرضية ونأخذ بالفرض البديل على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية، ويتـضح               

 يعنيو ،موجبةقوية  من خالل الفرضية أن عالقة االرتباط بين المتغيرين هي عالقة ارتباط طردية             
اء األقسام اثر بشكل ايجابي      ورؤس ينريمدال كلما زاد استخدام نظم المعلومات اإلدارية عند         ذلك انه 

  . والعكس صحيح)الثقافة والقيم(على المعتقدات
  

عالقـة ايجابيـة لتكنولوجيـا      بحيث اظهرت النتائج بوجـود      ) 2006علقم،  (وتعزز النتيجة دراسة    
  .المعلومات في االنتماء للعمل، ومناخ العمل وثقافته

  
ود عالقة بين النظم ومستوى التأثير      اظهرت النتائج بوج  بحيث  ) 1999كومبكس وكالرك،   (ودراسة  

  .التنظيمي، بحيث تعمل النظم على احداث تغيير على ثقافة المؤسسة
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  :الفرضية الفرعية الخامسة. 5.1.3.4

  

 في وزارة الداخلية ومديرياتها من وجهة نظر        التدريبو اإلداريةنظم المعلومات   ال توجد عالقة بين     
ص الفرضية تم استخدام عالقة االرتباط سـبيرمان حيـث          من أجل فح   و .األقسام ورؤساء   يرينالمد

  .)19.4(كانت النتائج وكما يبينها الجدول رقم 
  

 فـي   التـدريب و اإلداريةنظم المعلومات   نتائج اختبار معامل االرتباط سبيرمان بين       : 19.4 جدول
  .األقسام ورؤساء يرينوزارة الداخلية ومديرياتها من وجهة نظر المد

  
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

حجم 

 العينة

من   في وزارة الداخلية ومديرياتهاوالتدريب اإلدارية نظم المعلومات
 *  األقساموجهة نظر المدراء ورؤساء 

0.306**0.000 195 

  ) α ≥ 0.01(دالة عند المستوى  ** 
  

 ة إحصائي وهي دالة **) 0.306(أن عالقة االرتباط سبيرمان قد كانت       ) 19.4(يوضح الجدول رقم    
نظـم المعلومـات    عند مستوى الداللة أي انه توجد عالقة ارتباط قوية جدا وذات أهمية عالية بين               

 .األقسام ورؤساء يرينفي وزارة الداخلية ومديرياتها من وجهة نظر المد التدريبو اإلدارية

  
 ويتـضح   وبذلك نرفض الفرضية ونأخذ بالفرض البديل على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية،            

 هـذا  و ،موجبةقوية  من خالل الفرضية أن عالقة االرتباط بين المتغيرين هي عالقة ارتباط طردية             
 ورؤساء األقسام ادى ذلـك الـى        ينريمدالكلما زاد استخدام نظم المعلومات اإلدارية عند        انه  يعني  

ير البرنـامج   الحاجة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بما ينسجم مع متطلبات النظم، اضافة الـى تطـو             
ودراسـة  ) 1980كـوروال، (الدراسة دراسـة    نتيجة  ويعزز   .التدريبي لينسجم مع التغيرات التقنية    

 اظهرت النتائج بان تدريب العاملين على النظم يعتبر من العوامل المـؤثرة             بحيث) 1999ليبوتز،  (
  .في نجاح نظم المعلومات

  
  :لفرضية الفرعية السادسةا. 6.1.3.4

  
في وزارة الداخلية ومديرياتها من وجهة       تقييم االداء و اإلداريةنظم المعلومات     بين    ال توجد عالقة  

من أجل فحص الفرضية تم استخدام عالقة االرتباط سبيرمان بين           و .األقسام ورؤساء   يريننظر المد 
  .)20.4(حيث كانت النتائج وكما يبينها الجدول رقم وتقييم االداء نظم المعلومات االدارية 
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 تقييم االداء و اإلداريةواقع نظم المعلومات    نتائج اختبار معامل االرتباط سبيرمان بين       : 20.4 جدول
   .األقسام ورؤساء يرينفي وزارة الداخلية ومديرياتها من وجهة نظر المد

  
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

حجم 

 العينة

 في وزارة الداخلية ومديرياتها من األداءنظم المعلومات اإلدارية وتقييم 
 تقييم االداء* ام وجهة نظر المديرين ورؤساء األقس

0.305**0.000 195 

  ) α ≥ 0.01(دالة عند المستوى  ** 
  

 وهي دالة إحصائية  ) **0.305(أن عالقة االرتباط سبيرمان قد كانت       ) 20.4(يوضح الجدول رقم    
نظـم المعلومـات    مية عالية بين    عند مستوى الداللة أي انه توجد عالقة ارتباط قوية جدا وذات أه           

 .األقـسام  ورؤسـاء    يرين في وزارة الداخلية ومديرياتها من وجهة نظر المد        تقييم االداء و اإلدارية
وبذلك نرفض الفرضية ونأخذ بالفرض البديل على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية، ويتـضح               

موجبة وذلـك   قوية  ارتباط طردية   من خالل الفرضية أن عالقة االرتباط بين المتغيرين هي عالقة           
يعني كلما زاد استخدام نظم المعلومات اإلدارية عند مدراء ورؤساء األقسام زاد الحاجة الى تقيـيم                

ويعزز هـذه    . مع متطلبات العمل   اماسج ان االداء لمعالجة نقاط الضعف وتطوير ادوات تقييم االداء       
 اثر هام لجودة نظم المعلومات االدارية في        التي اظهرت نتائجها وجود    )2005البشابشة،  (الدراسة  

اظهرت النتائج بعدم وجـود     و) 2007العزام،  (وتتعارض مع دراسة     .رفع مستوى االداء الوظيفي   
 .عالقة احصائية بين ترابط شبكات نظم المعلومات وتطوير وتحسين االداء

  
  :نتائج فحص الفرضية الرئيسية الثانية. 2.3.4

  
 فـي   اإلداريـة واقع نظم المعلومات    ل) α 0.05≥(ة إحصائية عند المستوى     ال توجد فروق ذات دالل    

الجـنس،  (تبعـا لمتغيـرات    األقـسام  ورؤساء يرينمن وجهة نظر المد    وزارة الداخلية ومديرياتها  
  ).المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، الخبرة العملية

  
  :الفرضية الفرعية األولى. 1.2.3.4

  

 فـي   اإلداريـة واقع نظم المعلومات    ل) α 0.05≥(وق ذات داللة إحصائية عند المستوى       ال توجد فر  
من أجل   و .تبعا لمتغير الجنس   األقسام ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد    وزارة الداخلية ومديرياتها  

 ونتـائج  Independent t-testلمجمـوعتين مـستقلتين   ) ت(فحص الفرضية تم استخدام اختبار 
  :تبين ذلك) 21.4(الجدول رقم 
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مـن وجهـة      في وزارة الداخلية ومديرياتها    اإلداريةواقع نظم المعلومات    اختبار ت ل  : 21.4 جدول
    .تبعا لمتغير الجنس األقسام ورؤساء يريننظر المد

  
  الجنس                       )60=العدد (أنثى  )135=العدد (ذكر

 االنحرافالمتوسط نحرافاال المتوسط المجاالت

ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  0.23  1.21  0.80 2.11  0.68 2.03  مجال دقة المعلومات
  0.11  1.63  0.72 2.14  0.72 2.03  مجال شمولية المعلومات
  0.26  1.12  0.93 1.89  0.79 1.8  مجال مرونة المعلومات
  0.12  1.57  0.90 2.03  0.76 1.92  مجال وضوح المعلومات
  0.07  0.84  0.76 2.14  0.74 2.00  علوماتمجال التوقيت المناسب للم

 0.09  1.71 0.71 2.06 0.63 1.96  الدرجة الكلية

  )α) = (1.96 0.05≥(ت الجدولية عند مستوى الداللة 
  

مجال  ،مجال دقة المعلومات  (أن قيم ت المحسوبة للمجاالت      ) 21.4(يتضح من خالل الجدول رقم      
مجال التوقيـت المناسـب     ،  مجال وضوح المعلومات   ،تمجال مرونة المعلوما   ،شمولية المعلومات 

) 1.71 ،0.84 ،1.57 ،1.12 ،1.63 ،1.21(كانـت علـى التـوالي       )   الدرجة الكلية  ،للمعلومات
وبذلك يتضح بأنه ال توجد فـروق ذات داللـة          ) 1.96(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية        

  في وزارة الداخلية ومـديرياتها     اإلداريةعلومات  واقع نظم الم  ل ) α 0.05≥(إحصائية عند المستوى    
تبعا لمتغير الجنس وعلى هذه المجاالت، وبـذلك نأخـذ           األقسام ورؤساء   يرينوجهة نظر المد  من  

ويعـزى ذلـك الـى ان نظـم          .بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية          
هزة، ويعني ذلك ان عمل الموظـف سـواء         المعلومات المستخدمة في الوزارة هي قاعدة بيانات جا       

) 2008سليم،  (اضافة الى نتيجة دراسة      .ذكر او انثى يتعلق بنظام جاهز ال عالقة لعامل الجنس فيه          
اظهرت النتائج الى ان واقع اداء نظم المعلومات واداراتها في وزارات السلطة الفلسطينية ال يتـأثر           

  ).ذكر او انثى(بمتغير الجنس 
  

  :فرضية الفرعية الثانيةال. 2.2.3.4

  
 فـي   اإلداريـة واقع نظم المعلومات    ل) α 0.05≥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 .تبعا لمتغير المسمى الـوظيفي  األقسام ورؤساء يرينمن وجهة نظر المد    وزارة الداخلية ومديرياتها  
 Independent t-testتين لمجمـوعتين مـستقل  ) ت( اختبار من أجل فحص الفرضية تم استخدامو

  :تبين ذلك) 22.4(ونتائج الجدول رقم 
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 في وزارة الداخلية ومديرياتها مـن وجهـة         اإلداريةواقع نظم المعلومات    اختبار ت ل  : 22.4جدول  
  .تبعا لمتغير المسمى الوظيفي األقسامنظر المدراء ورؤساء 

  
 المسمى الوظيفي                )132=العدد (ئيس قسمر  )63=العدد (مدير

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المجاالت

ت 

المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  0.07  1.80  0.74  2.14  0.72 2.02  مجال دقة المعلومات
  0.70  0.39  0.77 2.09  0.70 2.06  مجال شمولية المعلومات
  0.34  0.96  0.94 1.88  0.78 1.81  مجال مرونة المعلومات
  0.13  1.53  0.84 2.03  0.78 1.92  اتمجال وضوح المعلوم

مجال التوقيت المناسب 
  للمعلومات

1.97 0.76  2.13 0.69  2.58  0.01*  

 0.09  1.70 0.67 2.06 0.65 1.96  الدرجة الكلية

  ).α) = (1.96 0.05≥(ت الجدولية عند مستوى الداللة 
  ). α ≥ 0.05(دالة عند المستوى * 
  

مجـال   ،مجال دقة المعلومات  (أن قيم ت المحسوبة للمجاالت      ) 22.4(يتضح من خالل الجدول رقم      
كانت على  )   الدرجة الكلية  ،مجال وضوح المعلومات   ،مجال مرونة المعلومات   ،شمولية المعلومات 

، )1.96(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية        ) 1.70 ،1.53 ،0.96 ،0.39 ،1.80(التوالي  
واقـع نظـم    ل ) α 0.05≥( ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى         وبذلك يتضح بأنه ال توجد فروق     

تبعـا   األقـسام  ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد     في وزارة الداخلية ومديرياتها    اإلداريةالمعلومات  
 وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية علـى انـه ال توجـد            ،لمتغير المسمى الوظيفي على هذه المجاالت     

قد )  مجال التوقيت المناسب للمعلومات   (يمة ت المحسوبة للمجال      بينما ق  ،فروق ذات داللة إحصائية   
وبذلك يتضح بأنه توجـد فـروق ذات        ) 1.96(وهذه القيمة اكبر من القيمة الجدولية       ) 2.58(كانت  

 فـي وزارة الداخليـة   اإلداريـة واقع نظم المعلومـات  ل ) α 0.05≥(داللة إحصائية عند المستوى   
 ،تبعا لمتغير المسمى الوظيفي على هذا المجال       األقسام ورؤساء   رينيمن وجهة نظر المد    ومديرياتها

 ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونأخذ بالفرض البديل على انه توجد فروق ذات داللة إحـصائية              
ان الفروق كانت لصالح رئيس القسم على المدير في مجـال           ) 21.4(ويتبين من خالل الجدول رقم      

ويعزى ذلك الى ان مجال التوقيت المناسب للمعلومات لواقـع نظـم             .التوقيت المناسب للمعلومات  
  :المعلومات االدارية يتأثر بمتغير المسمى الوظيفي رئيس القسم وهذا يدل

  
ان نظام المعلومات المستخدم يوفر امكانية انجاز العمل في الوقـت المناسـب مـن خـالل                  •

 .اجراءات النظام
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وهذه المواقع  ) مدير، رئيس قسم  (ت في الطبقة الوسطى     ان الفئة المستهدفة في الدراسة انحسر      •
االدارية تختلف باللوائح االدارية من حيث الصالحيات في استخدام النظام والوصـول الـى              
المعلومات تبعا للمسمى الوظيفي فالصالحيات الممنوحة لرئيس القسم تختلف عن صـالحيات            

 . المدير بحيث تكون ضمن ضوابط معينة

  
اظهرت نتائج الدراسة ان واقع اداء نظم المعلومـات         ) 2008،سليم( لنتيجة دراسة    هذه ا  ارضويع

 دراسـة   وتعزز هذه النتيجـة     .واداراتها في وزارات السلطة الفلسطينية ال يتأثر بالدرجة الوظيفية        
اظهرت النتائج الى وجود عالقة احصائية بين ترابط شـبكات نظـم المعلومـات              ) 2004العزام،(

الدرجـة  (م االدارة العليا وتطوير وتحسين االداء تعزى لمتغير المستوى الـوظيفي            ومرونتها ودع 
  ).الوظيفية

  

  :لفرضية الفرعية الثالثةا. 3.2.3.4

  

 فـي   اإلداريـة واقع نظم المعلومات    ل) α 0.05≥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
 .تبعا لمتغير المؤهـل العلمـي   األقسامساء   ورؤ يرينمن وجهة نظر المد    وزارة الداخلية ومديرياتها  

  حيـث  ANOVA one wayمن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحادي و
نتائج اختبـار   ) 24.4(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم       ) 23.4(يوضح الجدول رقم    
  .تحليل التباين األحادي

  
من   في وزارة الداخلية ومديرياتها    اإلداريةواقع نظم المعلومات    لالمتوسطات الحسابية   : 23.4جدول  

  .تبعا لمتغير المؤهل العلمي األقسام ورؤساء يرينوجهة نظر المد
  

  المؤهل العلمي                       

  المجاالت

  توجيهي

  21=العدد

  دبلوم

  45=العدد

  بكالوريوس

  103=العدد

  ماجستير فأعلى

  26=العدد

 1.8  2.06 2.18 2.08  لوماتمجال دقة المع

 1.94 2.05 2.18 2.07  مجال شمولية المعلومات

 1.63 1.87 1.88 1.77  مجال مرونة المعلومات

 1.67 1.96 2.09 2.00  مجال وضوح المعلومات

 1.74 2.02 2.23 2.12  مجال التوقيت المناسب للمعلومات

  1.76 1.99 2.12 2.01  الدرجة الكلية
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 فـي وزارة الداخليـة      اإلداريـة واقع نظم المعلومـات     ئج تحليل التباين األحادي ل    نتا: 24.4جدول  
  .تبعا لمتغير المؤهل العلمي األقسام ورؤساء يرينمن وجهة نظر المد ومديرياتها

  
  المؤهل العلمي       

 المجاالت

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

المحسوبة

 مستوى

 الداللة

  2.301  6.904 3 بين المجموعات
  مجال دقة المعلومات  0.504  96.246 191 داخل المجموعات

    103.150 194 المجموع

4.57  
  
  

0.004* 
  
  

  0.988  2.964 3 بين المجموعات
  0.509  97.266 191 داخل المجموعات

مجال شمولية 
  المعلومات

    100.230 194 المجموع

1.94  
  
  

0.13  
  
  

  1.367  4.102 3 بين المجموعات
  0.687  131.252 191 داخل المجموعات

مجال مرونة 
  المعلومات

    135.354 194 المجموع

1.99  
  
  

0.12  
  
  

  2.804  8.411 3 بين المجموعات
  0.613  117.094 191 داخل المجموعات

مجال وضوح 
  المعلومات

    125.505 194 المجموع

4.57  
  
  

0.004* 
  
  

  4.304  12.913 3 بين المجموعات
  0.507  96.870 191 داخل المجموعات

مجال التوقيت المناسب 
  للمعلومات

    109.783 194 المجموع

8.49  
  
  

0.000* 
  
  

  2.044  6.131 3 بين المجموعات
 0.407  77.662 191 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

    83.792 194 المجموع
5.03  0.002* 

  )α) = (2.65 0.05≥(ف الجدولية عند مستوى الداللة 
  ).α ≥ 0.05(دالة عند المستوى 

  
، مجال شـمولية المعلومـات    (أن قيم ف المحسوبة للمجاالت      ) 24.4(يتضح من خالل الجدول رقم      

وجميع هذه القيم اصغر مـن القيمـة        ) 1.99, 1.94(كانت على التوالي    )  مجال مرونة المعلومات  
 ) α 0.05≥(وبذلك يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى             ) 2.65(الجدولية  

 ورؤسـاء   يرينمن وجهة نظر المـد      في وزارة الداخلية ومديرياتها    اإلداريةواقع نظم المعلومات    ل
 وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انـه ال       ،على هذه المجاالت   تبعا لمتغير المؤهل العلمي    األقسام
 ،مجال دقـة المعلومـات    ( بينما كانت قيم ف المحسوبة للمجاالت        ،د فروق ذات داللة إحصائية    توج

, 4.57(على التـوالي    ) ، الدرجة الكلية  مجال التوقيت المناسب للمعلومات    ،مجال وضوح المعلومات  
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وبذلك يتضح بأنـه توجـد      ) 2.65(وجميع هذه القيم اكبر من القيمة الجدولية        ) 5.03, 8.49, 4.57
 فـي وزارة    اإلداريـة واقع نظم المعلومات    ل ) α 0.05≥(روق ذات داللة إحصائية عند المستوى       ف

  االدنـى  تبعا لمتغير المؤهل العلمـي     األقسام ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد    الداخلية ومديرياتها 
 وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونأخذ بالفرض البديل على انه توجد فـروق             ،على هذه المجاالت  

  .ة إحصائيةات داللذ
  

ان النظام المستخدم هو قاعدة بيانات جاهزة ال يتطلب مؤهل الي بكيفية التعامـل               :ويعزى ذلك الى  
العاملون محكومون بالعمل بنظام    عد وآليات عمل معينة واضحة وسهلة، و      معه وانما فقط باتباع قوا    

 .معلوماتي وقواعد بيانات، على الموظف االلتزام بهذه القواعد
 
 :دقة المعلوماتجال م ⌫

  
واقع نظم المعلومات    للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ل      LSDنتائج اختبار   : 25.4 جدول

تبعا  األقسام ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد     في وزارة الداخلية ومديرياتها    اإلدارية
    .لمتغير المؤهل العلمي

  
 ر فأعلىماجستي  بكالوريوس  دبلوم  توجيهي  المؤهل العلمي

  *0.46  0.03  0.18-    توجيهي
  *0.64  0.11      دبلوم

  *0.44        بكالوريوس
         ماجستير فأعلى

  
  :)25.4(يتضح من خالل الجدول رقم 

  
 :)α ≥ 0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  •

  
o بين توجيهي وماجستير فأعلى حيث الفروق كانت لصالح توجيهي. 

o  فأعلى حيث الفروق كانت لصالح دبلومبين دبلوم وماجستير. 

o بين بكالوريوس وماجستير فأعلى حيث الفروق كانت لصالح بكالوريوس. 
 
  بين الفئات األخرى) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
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  :مجال وضوح المعلومات  ⌫
  

واقع نظم المعلومات   حسابية ل  للمقارنات البعدية بين المتوسطات ال     LSDنتائج اختبار    :26.4 جدول
تبعا  األقسام ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد     في وزارة الداخلية ومديرياتها    اإلدارية

  .لمتغير المؤهل العلمي
  

 ماجستير فأعلى  بكالوريوس  دبلوم  توجيهي  المؤهل العلمي

  *0.55  0.07  0.16-    توجيهي
  *0.71  0.23      دبلوم

  *0.48        بكالوريوس
         أعلىماجستير ف

  
  :)26.4(يتضح من خالل الجدول رقم 

  
لى بين توجيهي وماجستير فأع    :)α ≥ 0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         •

على حيـث الفـروق كانـت       بين دبلوم وماجستير فأ   حيث الفروق كانت لصالح توجيهي، و     
 حملة شـهادة    لحبين بكالوريوس وماجستير فأعلى حيث الفروق كانت لصا       لصالح دبلوم، و  

 .بكالوريوسال

  .بين الفئات األخرى)  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
  
  :مجال التوقيت المناسب للمعلومات ⌫

  
واقع نظم المعلومات    للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ل      LSDنتائج اختبار   : 27.4 جدول

تبعا  األقسام ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد    ياتها في وزارة الداخلية ومدير    اإلدارية
  .لمتغير المؤهل العلمي

  
 ماجستير فأعلى  بكالوريوس  دبلوم  توجيهي  المؤهل العلمي

  *0.63  0.17  0.23-    توجيهي
  *0.86  *0.40      دبلوم

  *0.46        بكالوريوس
         ماجستير فأعلى
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  :)27.4(يتضح من خالل الجدول رقم 
  

 : )α ≥ 0.05(اللة إحصائية عند المستوى يوجد فروق ذات د •
 

o لى حيث الفروق كانت لصالح توجيهي، بين توجيهي وماجستير فأع 

o بين دبلوم و بكالوريوس حيث الفروق كانت لصالح دبلومو ، 

o على حيث الفروق كانت لصالح دبلوم، بين دبلوم وماجستير فأو 

o بكالوريوسبين بكالوريوس وماجستير فأعلى حيث الفروق كانت لصالحو . 
 

  .بين الفئات األخرى)  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
  
  لواقع نظم المعلومات االداريةالدرجة الكلية ⌫

  
واقع نظم المعلومات    للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ل      LSDنتائج اختبار   : 28.4 جدول

تبعا  األقسام ورؤساء   يرينها من وجهة نظر المد     في وزارة الداخلية ومديريات    اإلدارية
  .لمتغير المؤهل العلمي

  
 ماجستير فأعلى  بكالوريوس  دبلوم  توجيهي  المؤهل العلمي

  *0.42  0.03  0.19-    توجيهي
  *0.61  0.21      دبلوم

  *0.39        بكالوريوس
         ماجستير فأعلى

  
  :)28.4(يتضح من خالل الجدول رقم 

  
  :)α ≥ 0.05(ة إحصائية عند المستوى يوجد فروق ذات دالل •

 
o لى حيث الفروق كانت لصالح توجيهي،بين توجيهي وماجستير فأع 

o على حيث الفروق كانت لصالح دبلوم،بين دبلوم وماجستير فأو 

o بين بكالوريوس وماجستير فأعلى حيث الفروق كانت لصالح بكالوريوس و. 
  

  .بين الفئات األخرى)  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
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  ) توجيهي، دبلوم، بكالوريوس( يالحظ من النتائج السابقة ان الفروق لصالح المؤهل العلمي االدنى 
بالترتيب، ويعزى ذلك ان نظام المعلومات المستخدم ال يتطلب مؤهالت عالية النه سهل االسـتخدام              

   .ويتناسب حتى مع المؤهالت العلمية االقل
  

اظهرت نتائج الدراسة انه  يوجد فـروق بـين          ) 2004المقابلة،  (دراسة  مع   ض هذه النتيجة  وتتعار
متوسطات اجابات المبحوثين فيما يتعلق بواقع نظم المعلومات االدارية يعزى للمؤهل العلمي وهـو              

 . لصالح بكالوريوس ودبلوم
 

ـ     ) 2008،  سليم( دراسة  وتعزز هذه النتيجة     ع اداء نظـم المعلومـات      التي اظهرت النتائج ان واق
  .واداراتها في وزارات السلطة الفلسطينية يختلف باختالف المؤهل العلمي

  

  :الفرضية الفرعية الرابعة. 4.2.3.4

  

 فـي   اإلداريـة واقع نظم المعلومات    ل) α 0.05≥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
  .تبعا لمتغير التخصص العلمي األقسامورؤساء  يرينمن وجهة نظر المد وزارة الداخلية ومديرياتها

  
حيـث    ANOVA one wayمن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحادي 

نتائج اختبـار   ) 30.4(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم       ) 29.4(يوضح الجدول رقم    
  تحليل التباين األحادي

  
من   في وزارة الداخلية ومديرياتها    اإلداريةواقع نظم المعلومات     ل المتوسطات الحسابية : 29.4جدول

  .تبعا لمتغير التخصص العلمي األقسام ورؤساء يرينوجهة نظر المد
  

  التخصص العلمي                    

  المجاالت
  علوم إنسانية

  88=العدد

  علوم تطبيقية

  27=العدد

  غير ذلك

  80=العدد

 2.03 2.08 2.07  مجال دقة المعلومات

 2.03 2.06 2.11  مجال شمولية المعلومات

 1.82 1.87 1.82  مجال مرونة المعلومات

 1.95 2.03 1.94  مجال وضوح المعلومات

 2.09 2.08 1.99  مجال التوقيت المناسب للمعلومات

  1.99 2.03 1.99  الدرجة الكلية
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 فـي وزارة الداخليـة      اإلداريـة واقع نظم المعلومـات     نتائج تحليل التباين األحادي ل    : 30.4جدول  
  .  تبعا لمتغير التخصص العلمي األقسام ورؤساء يرينمن وجهة نظر المد ومديرياتها

  
  المؤهل العلمي       

 المجاالت

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  0.086  0.172 2 بين المجموعات

  مجال دقة المعلومات  0.536  102.978 192 داخل المجموعات
    103.150 194 المجموع

0.16  
  
  

0.85  
  
  

  0.316  0.632 2 بين المجموعات

  0.519  99.598 192 داخل المجموعات
مجال شمولية 

  المعلومات
    100.230 194 المجموع

0.61  
  
  

0.55  
  
  

  0.061  0.121 2 بين المجموعات

  0.704  135.233 192 داخل المجموعات
مجال مرونة 
  المعلومات

    135.354 194 المجموع

0.09  
  
  

0.92  
  
  

  0.275  0.551 2 بين المجموعات

  0.651  124.955 192 داخل المجموعات
مجال وضوح 

  المعلومات
    125.505 194 المجموع

0.42  
  
  

0.65  
  
  

  0.645  1.290 2 تبين المجموعا

  0.565  108.493 192 داخل المجموعات
مجال التوقيت المناسب 

  للمعلومات
    109.783 194 المجموع

1.14  
  
  

0.32  
  
  

  0.048  0.096 2 بين المجموعات

 0.436  83.696 192 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

    83.792 194 المجموع
0.11 0.90 

  )α) = (3.04 0.05≥(ف الجدولية عند مستوى الداللة 
  

مجـال  ، مجال دقـة المعلومـات    (أن قيم ف المحسوبة للمجاالت      ) 30.4(يالحظ من خالل الجدول     
مجال التوقيـت المناسـب     ،  مجال وضوح المعلومات  ،  مجال مرونة المعلومات  ،  شمولية المعلومات 

) 0.11،  1.14،  0.42،  0.09،  0.61،  0.16(كانـت علـى التـوالي       )  ، الدرجة الكلية  للمعلومات
وبذلك يتضح بأنه ال توجد فـروق ذات داللـة          ) 3.04(قيم اصغر من القيمة الجدولية      وجميع هذه ال  

  في وزارة الداخلية ومـديرياتها     اإلداريةواقع نظم المعلومات    ل ) α 0.05≥(إحصائية عند المستوى    
تبعا لمتغير التخصص العلمي على هذه المجاالت، وبذلك         األقسام ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد   

  .توجد فروق ذات داللة إحصائيةلفرضية الصفرية على انه ال نأخذ با
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ويعزى ذلك الى ان نظام المعلومات المستخدم هو قاعدة بيانات جاهزة يمكـن التعامـل معهـا دون                  
  .الحاجة الى تخصص معين وانما بالتدريب والخبرة يصبح التعامل معه سهل وواضح

  
ت النتائج ان اداء نظم المعلومات واداراتها فـي         بحيث اظهر ) 2008،  سليم(وبمقارنة نتيجة دراسة    

وزارات السلطة الفلسطينية يختلف باختالف التخصص العلمي مما يعني انه يوجد  تأثير للتخصص              
وهذه النتيجة تتعارض مع نتيجة الدراسة انه ال تأثير للتخـصص            .العلمي على اداء نظم المعلومات    

  .  من وجهة المديرين ورؤساء االقسام في وزارة الداخليةالعلمي على واقع نظم المعلومات االدارية
  

بحيث اظهرت النتائج ان واقع اداء نظم المعلومات        ) 2008سليم،(وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة      
  .واداراتها في وزارات السلطة يختلف باختالف التخصص العلمي

  

  :الفرضية الفرعية الخامسة. 5.2.3.4

  

 فـي   اإلداريـة واقع نظم المعلومات    ل) α 0.05≥(إحصائية عند المستوى    ال توجد فروق ذات داللة      
  .تبعا لمتغير الخبرة العملية األقساممن وجهة نظر المدراء ورؤساء  وزارة الداخلية ومديرياتها

  
حيـث    ANOVA one wayمن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحادي 

ائج اختبـار   نت) 32.4(توسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم       الم) 31.4(يوضح الجدول رقم    
  تحليل التباين األحادي

  
 في وزارة الداخلية ومديرياتها من      اإلداريةواقع نظم المعلومات    المتوسطات الحسابية ل  : 31.4جدول  

    .تبعا لمتغير الخبرة العملية األقسام ورؤساء يرينوجهة نظر المد
  

  الخبرة العملية                    

  المجاالت

 سنوات 3من 

  8=العدد فاقل

   سنوات6-4من 

  18=العدد

   سنوات9-7من 

  19=العدد

  9اكثر من 

 150=العدد

  2.04 2.12 2.04 2.24  مجال دقة المعلومات
 2.06 2.09 1.96 2.30  مجال شمولية المعلومات

 1.83 1.94 1.64 2.01  مجال مرونة المعلومات

 1.94 1.99 1.90 2.27  اتمجال وضوح المعلوم

 2.02 2.14 2.06 2.34  مجال التوقيت المناسب للمعلومات

 1.98 2.06 1.92 2.23  الدرجة الكلية
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 فـي وزارة الداخليـة      اإلداريـة واقع نظم المعلومـات     نتائج تحليل التباين األحادي ل    : 32.4جدول  
  .ر الخبرة العمليةتبعا لمتغي األقسام ورؤساء يرينمن وجهة نظر المد ومديرياتها

  
  المؤهل العلمي       

 المجاالت

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  0.352  1.057 3 بين المجموعات

  مجال دقة المعلومات  0.535  102.094 191 داخل المجموعات
    103.150 194 المجموع

0.66  
  
  

0.58  
  
  

  0.623  1.868 3 بين المجموعات

  0.515  98.363 191 داخل المجموعات
مجال شمولية 

  المعلومات
    100.230 194 المجموع

1.21  
  
  

0.31  
  
  

  1.056  3.169 3 بين المجموعات

  0.692  132.185 191 داخل المجموعات
مجال مرونة 
  المعلومات

    135.354 194 المجموع

1.53  
  
  

0.21  
  
  

  0.876  2.628 3 بين المجموعات

  0.643  122.877 191 داخل المجموعات
مجال وضوح 

  المعلومات
    125.505 194 المجموع

1.36  
  
  

0.26  
  
  

  0.924  2.771 3 بين المجموعات

  0.560  107.012 191 داخل المجموعات
مجال التوقيت المناسب 

  للمعلومات
    109.783 194 المجموع

1.65  
  
  

0.18  
  
  

  0.614  1.841 3 بين المجموعات

 0.429  81.951 191 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

    83.792 194 المجموع
1.43  0.24 

  ).α) = (2.65 0.05≥(ف الجدولية عند مستوى الداللة 
  

مجـال   ،مجال دقـة المعلومـات    (أن قيم ف المحسوبة للمجاالت      ) 32.4(يتضح من خالل الجدول     
مجال التوقيـت المناسـب      ،مجال وضوح المعلومات   ،مجال مرونة المعلومات   ،لية المعلومات شمو

وجميع ) 1.43, 1.65, 1.36, 1.53, 1.21 ,0.66(كانت على التوالي    )   الدرجة الكلية  ،للمعلومات
وبذلك يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية          ) 2.65(هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية       

من وجهة    في وزارة الداخلية ومديرياتها    اإلداريةواقع نظم المعلومات    ل ) α 0.05≥(د المستوى   عن
 وبـذلك نأخـذ     ،علـى هـذه المجـاالت      تبعا لمتغير الخبرة العملية    األقسام ورؤساء   يريننظر المد 

لية يعزى ذلك الى ان الخبرة العم     و.  توجد فروق ذات داللة إحصائية     بالفرضية الصفرية على انه ال    
ال يوجد لها تأثير على نظام المعلومات، وان نظام المعلومات المستخدم ال يتطلب الخبرة الن هناك                
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اجراءات يتبعها الموظف عند استخدامه للنظام، بحيث تتم وفق اليات معينة يحددها المسؤولين عـن         
تعديل والحـذف   النظام، وان اية صالحية الي مستخدم تتم من خالل النظام المركزي اضافة الى ال             

   .وااللغاء، فدور الموظف يكون بادخال البيانات االمر الذي ال يتطلب خبرة
  

بحيث اظهرت النتائج ان واقع اداء نظم المعلومات        ) 2008،  سليم( دراسة   وتتعارض هذه النتيجة مع   
  واداراتها في وزارات السلطة الفلسطينية يختلف باالختالف سنوات الخبرة مما يعنـي انـه يوجـد               

 اظهـرت النتـائج ان      )1980، كوروال (اضافة الى دراسة     .تاثير للخبرة على اداء نظم المعلومات     
  .الخبرات الفنية لالفراد العاملين في النظام تعتبر من العوامل التي تؤثر في نجاح نظم المعلومات

  
  :نتائج فحص الفرضية الرئيسية الثالثة. 3.3.4

  
 فـي وزارة    التنمية اإلداريـة  واقع  ل) α 0.05≥(ند المستوى   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع      

، المـسمى   الجـنس ( اتتبعا لمتغيـر   األقسام ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد    الداخلية ومديرياتها 
  .)الوظيفي، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، الخبرة العملية

  
 :الفرعية االولىالفرضية . 1.3.3.4

  
 فـي وزارة    التنمية اإلداريـة  واقع  ل) α 0.05≥(ئية عند المستوى    ال توجد فروق ذات داللة إحصا     

من أجل فحص    و .تبعا لمتغير الجنس   األقسام ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد    الداخلية ومديرياتها 
 ونتائج الجدول رقـم  Independent t-testلمجموعتين مستقلتين ) ت(الفرضية تم استخدام اختبار 

  :تبين ذلك) 33.4(
  

، مجال تخطيط الموارد البـشرية    (أن قيم ت المحسوبة للمجاالت      ) 33.4( خالل الجدول    يتضح من 
تقيـيم  مجـال   ،  مجال التدريب ،  مجال المعتقدات واألنظمة،  مجال القوانين   ،  مجال الهيكل التنظيمي  

) 0.18, 0.95, 0.71, 0.57, 0.19, 0.91, 0.31(كانـت علـى التـوالي       ) ، الدرجة الكلية  االداء
وبذلك يتضح بأنه ال توجد فـروق ذات داللـة          ) 1.96(القيم اصغر من القيمة الجدولية      وجميع هذه   

 في وزارة الداخلية ومديرياتها من وجهة       التنمية اإلدارية واقع  ل ) α 0.05≥(إحصائية عند المستوى    
وبـذلك نأخـذ بالفرضـية      ,  لمتغير الجنس وعلى هذه المجاالت     تبعا األقسام ورؤساء   يريننظر المد 

  .رية على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةالصف
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مـن وجهـة نظـر        في وزارة الداخلية ومـديرياتها     التنمية اإلدارية واقع  اختبار ت ل  : 33.4 جدول
  .تبعا لمتغير الجنس األقسام ورؤساء يرينالمد

  
  الجنس                          )60=العدد (أنثى )135=العدد (ذكر

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المجاالت

ت 

 ةالمحسوب

مستوى 

 الداللة

  0.76  0.31  0.98 1.85  1.03 1.88  مجال تخطيط الموارد البشرية
  0.37  0.91  0.90 1.98  0.92 1.91  مجال الهيكل التنظيمي
  0.85  0.19  1.03 1.91  0.92 1.93  مجال القوانين واألنظمة

  0.57  0.57  0.92 1.98  0.83 1.93  )الثقافة والقيم(مجال المعتقدات 
  0.48  0.71  1.08 1.78  0.98 1.85  مجال التدريب

  0.34  0.95  1.20 1.74  0.99 1.84  تقييم األداءمجال 
 0.86 0.18 0.88 1.87 0.82 1.89  الدرجة الكلية

  ).α) = (1.96 0.05≥(ت الجدولية عند مستوى الداللة 
  

  :الفرضية الفرعية الثانية. 2.3.3.4
  

 فـي وزارة    التنمية اإلداريـة  واقع  ل) α 0.05≥(جد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ال تو 
مـن   و .تبعا لمتغير المسمى الوظيفي    األقسام ورؤساء   يرين المد من وجهة نظر   الداخلية ومديرياتها 

  . ) 34.4جدول النتائجر في  (لمجموعتين مستقلتين ) ت(أجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار 
  
من وجهة نظر     في وزارة الداخلية ومديرياتها    التنمية اإلدارية واقع  جدول اختبار ت ل   : 34.4ول  جد

  .تبعا لمتغير المسمى الوظيفي األقسام ورؤساء يرينالمد
  

ــسمى                  )63=ددالع( رئيس قسم  )32=العدد (درجة مدير المـــ

 االنحراف المتوسط النحرافا المتوسط المجاالت الوظيفي

ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  0.72  0.37  1.04  1.85  1.00 1.89  مجال تخطيط الموارد البشرية
  0.41  0.83  0.91  1.88  0.91  1.95  مجال الهيكل التنظيمي
  0.88  0.15  1.05 1.93  0.91 1.92  مجال القوانين واألنظمة

  0.88  0.15  1.00 1.96  0.79  1.94  )الثقافة والقيم(مجال المعتقدات 
  0.42  0.81  1.08  1.78  0.97  1.85  جال التدريبم

  0.64  0.47  1.10  1.78  1.04  1.82  تقييم األداءمجال 
 0.66 0.44 0.86  1.86 0.83  1.90  الدرجة الكلية

  ).α) = (1.96 0.05≥(ت الجدولية عند مستوى الداللة 
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، موارد البـشرية  مجال تخطيط ال  (أن قيم ت المحسوبة للمجاالت      ) 34.4(يتضح من خالل الجدول     
تقيـيم  مجـال   ،  مجال التدريب ،  مجال المعتقدات واألنظمة،  مجال القوانين   ،  مجال الهيكل التنظيمي  

) 0.44, 0.47, 0.81, 0.15, 0.15, 0.83, 0.37(كانت علـى التـوالي      )  ، الدرجة الكلية  االداء
 فـروق ذات داللـة      وبذلك يتضح بأنه ال توجد    ) 1.96(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية        

من وجهة  في وزارة الداخلية ومديرياتها      التنمية اإلدارية واقع  ل ) α 0.05≥(إحصائية عند المستوى    
تبعا لمتغير المسمى الوظيفي على هذه المجـاالت، وبـذلك نأخـذ             األقسام ورؤساء   يريننظر المد 

  .بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
  

تخطـيط  (لك الى ان عملية التنمية االدارية تتطلب احداث تطوير يشمل كل من المجاالت              ويعزى ذ 
الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي، واالنظمة والقوانين، والمعتقدات، وتدريب العـاملين، وتقيـيم            

  .ة على اختالف مسمياتهم الوظيفيةتكون شامله لكافة العاملين في الوزار) االداء
   

  :لفرضية الفرعية الثالثةا. 2.3.3.4
  

 فـي وزارة الداخليـة      التنمية اإلداريـة  واقع  ل) α 0.05≥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        
من اجل فحـص     و .تبعا لمتغير المؤهل العلمي    األقسام ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد    ومديرياتها

حيث يوضح الجـدول    ANOVA  one wayالفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحادي 
  .نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 36.4(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول ) 35.4(
  

من وجهـة     في وزارة الداخلية ومديرياتها    التنمية اإلدارية واقع  المتوسطات الحسابية ل  : 35.4جدول  
  .تبعا لمتغير المؤهل العلمي األقسام ورؤساء نيريالمدنظر 

  
  المؤهل العلمي                   

  المجاالت
  توجيهي

  21=العدد

  دبلوم

  45=العدد

  بكالوريوس

  103=العدد

  ماجستير فأعلى

  26=العدد

  1.81  1.94  1.85  1.69  مجال تخطيط الموارد البشرية
 1.87 1.99 1.93 1.70  مجال الهيكل التنظيمي

 1.75 1.98 1.91 1.86  مجال القوانين واألنظمة

 1.81 2.02 1.95 1.77  )الثقافة والقيم(لمعتقدات مجال ا

 1.78 1.93 1.72 1.61  مجال التدريب

 1.66 1.92 1.74 1.58  األداءمجال تقييم 

 1.78 1.96 1.85 1.70  الدرجة الكلية
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مـن    في وزارة الداخلية ومديرياتها    التنمية اإلدارية واقع  نتائج تحليل التباين األحادي ل    : 36.4جدول  
    .تبعا لمتغير المؤهل العلمي األقسام ورؤساء يريننظر المدوجهة 

  
  المؤهل العلمي      

  

 المجاالت    

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  1.237  3.712 3 بين المجموعات
  1.017  194.197 191 لمجموعاتداخل ا

مجال تخطيط 
  الموارد البشرية

    197.909 194 المجموع

1.22  
  
  

0.31 

  1.459  4.377 3 بين المجموعات
  0.817  156.046 191 داخل المجموعات

مجال الهيكل 
  التنظيمي

    160.423 194 المجموع

1.79  
  
  

0.15 

  1.091  3.272 3 بين المجموعات
  0.901  172.078 191 اتداخل المجموع

مجال القوانين 
  واألنظمة

    175.350 194 المجموع

1.21  
  
  

0.31 

  1.573  4.720 3 بين المجموعات
  0.720  137.568 191 داخل المجموعات

مجال المعتقدات 
  )الثقافة والقيم(

    142.288 194 المجموع

2.19  
  
  

0.09 

  2.414  7.241 3 بين المجموعات
  مجال التدريب  0.990  189.028 191 داخل المجموعات

    196.268 194 المجموع

2.44  
  
  

0.07 

  2.999  8.998 3 بين المجموعات
  األداءمجال تقييم   1.094  208.877 191 داخل المجموعات

    217.874 194 المجموع

2.74  
  
  

0.04*

  1.579  4.738 3 بين المجموعات
  الدرجة الكلية 0.691  132.033 191 داخل المجموعات

    136.770 194 المجموع
2.29  0.08 

  ).α) = (2.65 0.05≥(ف الجدولية عند مستوى الداللة 
  ).α ≥ 0.05(دالة عند المستوى *   

  
مجـال تخطـيط المـوارد      (أن قيم ف المحسوبة للمجـاالت       ) 36.4(يتضح من خالل الجدول رقم      

 الدرجة  ،مجال التدريب  ،داتمجال المعتق  ،واألنظمةمجال القوانين   ،  مجال الهيكل التنظيمي  ،  البشرية
وجميع هذه القيم اصغر من     ) 2.29, 2.44, 2.19, 1.21, 1.79, 1.22(كانت على التوالي    ) الكلية
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وبذلك يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى               ) 2.65(القيمة الجدولية   
)≤0.05 α (ورؤساء  يرينمن وجهة نظر المد    في وزارة الداخلية ومديرياتها      التنمية اإلدارية واقع  ل 

 وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انـه ال      ،على هذه المجاالت  العلمي  تبعا لمتغير المؤهل     األقسام
قـد كانـت    )  االداء  تقيـيم  مجال( بينما قيمة ف المحسوبة للمجال       ،توجد فروق ذات داللة إحصائية    

بذلك يتضح بأنه توجد فـروق ذات داللـة         و) 2.65(وهذه القيمة اكبر من القيمة الجدولية       ) 2.74(
من وجهة    في وزارة الداخلية ومديرياتها    التنمية اإلدارية واقع  ل ) α 0.05≥(إحصائية عند المستوى    

وبذلك نرفض الفرضية   ،  تبعا لمتغير المؤهل العلمي على هذا المجال       األقسام ورؤساء   يريننظر المد 
  .  فروق ذات داللة إحصائيةالصفرية ونأخذ بالفرض البديل على انه توجد 

  
 :مجال تقييم االداء ⌫

  
 التنمية اإلدارية واقع   للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ل      LSDنتائج اختبار   : 37.4 جدول

تبعا لمتغيـر    األقسام ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد    في وزارة الداخلية ومديرياتها   
   .المؤهل العلمي

  
 ماجستير فأعلى  بكالوريوس  لومدب  توجيهي  المؤهل العلمي

  0.14-  *0.58-  0.27-    توجيهي
  0.13  0.30-      دبلوم

  0.44        بكالوريوس
         ماجستير فأعلى

  
   :)37.4(يتضح من خالل الجدول رقم 

  
  .)α ≥ 0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
 .بين توجيهي و بكالوريوس حيث الفروق كانت لصالح بكالوريوس •

بـين الفئـات    )  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى            •
  .األخرى

  
ان غالبية المديرين يحملون شـهادة  الى الحظ مما سبق ان النسبة االكبر للبكالوريوس ويعزى ذلك      ي

ا غير  يقومون بعملية تقييم اداء الموظفين، ولديهم المام بعملية التقييم المتبعة رغم انه           و،  سبكالوريو
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مجدية في الكشف عن نقاط الضعف لدى الموظفين، واالدوات المستخدمة في التقييم تقليدية وبحاجة              
الى تطوير للكشف عن الموظفين ذوي الكفاءات، اضافة الى اهميـة البرنـامج التـدريبي الـالزم                 

 في احداث   ةهمساللميتم االستفادة من هذه النتائج في ترقية الموظفين         للمعالجة نقاط الضعف لديهم،     
  .تطوير اجراءات العمل وتحديد المهام والمسؤوليات التي تعتبر ضرورية لعملية التنمية االدارية

  
التنميـة  اظهـرت النتـائج ان        بحيث )MIKE  ،1998 (وتتعارض نتيجة هذه الدراسة مع دراسة       

 لوظيفيـة إحـداث تطـوير لمـساراتهم ا      وفي شغل وظائف قيادية أعلـى      تساعد العاملين   اإلدارية  
( وتتعارض نتيجة الدراسة مع دراسـة        .من خالل تحديد المهام والمسؤوليات الوظيفية     ) الترقيات(

 بين التنمية اإلداريـة وكل من عملية الترقية         ايجابية وجود عالقة واظهرت النتائج  ب   ) 2002ديوب،  
  .الوظيفية

  
  :الفرضية الفرعية الرابعة. 4.3.3.4

  
 فـي وزارة    التنمية اإلداريـة  واقع  ل) α 0.05≥(حصائية عند المستوى    ال توجد فروق ذات داللة إ     

مـن   و .تبعا لمتغير التخصص العلمي    األقسام ورؤساء   يرينمن وجهة نظر المد    الداخلية ومديرياتها 
حيـث    ANOVA one wayاجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التبـاين األحـادي   

نتائج اختبـار   ) 39.4(الحسابية بينما يوضح الجدول رقم      المتوسطات  ) 38.4(يوضح الجدول رقم    
  .تحليل التباين األحادي

  
من وجهـة     في وزارة الداخلية ومديرياتها    التنمية اإلدارية واقع  المتوسطات الحسابية ل  : 38.4جدول  

  .تبعا لمتغير التخصص العلمي األقسام ورؤساء يريننظر المد
   

  التخصص العلمي                 

  جاالتالم
  علوم إنسانية

  88=العدد

  علوم تطبيقية

  27=العدد

  غير ذلك

  80=العدد

  1.92  1.85 1.84  مجال تخطيط الموارد البشرية
 1.90 2.01 1.93  مجال الهيكل التنظيمي

 1.97 1.94 1.88  مجال القوانين واألنظمة

 1.88 1.94 2.01  )الثقافة والقيم(مجال المعتقدات

 1.84 1.67 1.87  مجال التدريب

 1.82 1.69 1.83  االداءتقييم مجال 

 1.89 1.85 1.90  الدرجة الكلية
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مـن    في وزارة الداخلية ومديرياتها    التنمية اإلدارية واقع  نتائج تحليل التباين األحادي ل    : 39.4جدول  
    .تبعا لمتغير التخصص العلمي األقسام ورؤساء يرينوجهة نظر المد

  
  التخصص العلمي        

 االتالمج

  درجات مصدر التباين

 الحرية

مجموع مربع 

 االنحرافات

متوسط 

االنحراف

ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  0.386  0.772 2 بين المجموعات
  1.027  197.136 192 داخل المجموعات

مجال تخطيط الموارد 
  البشرية

    197.909 194 المجموع

0.38  
  
  

0.64 

  0.375  0.750 2 اتبين المجموع
  مجال الهيكل التنظيمي  0.832  159.672 192 داخل المجموعات

    160.423 194 المجموع

0.45  
  
  

0.69 

  0.521  1.043 2 بين المجموعات
  مجال القوانين واألنظمة  0.908  174.308 192 داخل المجموعات

    175.350 194 المجموع

0.57  
  
  

0.56 

  0.908  1.816 2 لمجموعاتبين ا
  0.732  140.473 192 داخل المجموعات

  مجال المعتقدات 
  )الثقافة والقيم(

    142.288 194 المجموع

1.24  
  
  

0.29 

  1.175  2.351 2 بين المجموعات
  مجال التدريب  1.010  193.918 192 داخل المجموعات

    196.268 194 المجموع

1.16  
  
  

0.32 

  0.576  1.151 2 بين المجموعات
  االداءتقييم مجال   1.129  216.723 192 داخل المجموعات

    217.874 194 المجموع

0.51  
  
  

0.60 

  0.056  0.112 2 بين المجموعات
  الدرجة الكلية 0.712  136.659 192 داخل المجموعات

    136.770 194 المجموع
0.08 0.92 

  ).α) = (3.04 0.05≥(ف الجدولية عند مستوى الداللة 
  

مجـال تخطـيط المـوارد      (أن قيم ف المحسوبة للمجاالت      ) 39.4(خالل الجدول رقم     من   يالحظ
 مجال ،مجال التدريب  ،مجال المعتقدات  ،واألنظمةمجال القوانين    ،مجال الهيكل التنظيمي   ،البشرية
) 0.92, 0.60, 0.32, 0.29, 0.56, 0.69, 0.64(كانت على التوالي    )   الدرجة الكلية  ، االداء تقييم

  .)3.04(هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية وجميع 
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التنميـة  واقـع   ل) α 0.05≥(وبذلك يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى             
تبعـا لمتغيـر    األقـسام  ورؤسـاء  يرينمن وجهة نظر المد  في وزارة الداخلية ومديرياتها اإلدارية

بالفرضية الصفرية على انه ال توجـد فـروق          وبذلك نأخذ    ،التخصص العلمي وعلى هذه المجاالت    
  .ذات داللة إحصائية

  
ويعزى ذلك الى ان عملية التنمية االدارية شاملة لكافة العـاملين فـي الـوزارة علـى اخـتالف                   
تخصصاتهم العلمية فهي عملية موجهة لمختلف التخصصات وليس لتخصص معين وذلك الهميتهـا        

  . في احداث عملية التطوير االداري
  

  :الفرضية الفرعية الخامسة. 5.3.3.4
  

 فـي وزارة    التنمية اإلداريـة  واقع  ل) α 0.05≥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
  .تبعا لمتغير الخبرة العملية األقساممن وجهة نظر المدراء ورؤساء  الداخلية ومديرياتها

  
حيـث    ANOVA one wayحادي من اجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األ

نتائج اختبـار   ) 41.4(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم       ) 40.4(يوضح الجدول رقم    
  .تحليل التباين األحادي

  
من وجهـة    في وزارة الداخلية ومديرياتها    التنمية اإلدارية واقع  المتوسطات الحسابية ل  : 40.4جدول  

  .متغير الخبرة العمليةتبعا ل األقسام ورؤساء يريننظر المد
    

الخبــــرة                     

  المجاالت العملية

  سنوات فاقل3من 

  8=العدد

   سنوات6-4من 

  18=العدد

   سنوات7-9

  19=العدد

  9اكثر من 

 150=العدد

 1.84  1.87 2.10 2.13  مجال تخطيط الموارد البشرية

 1.90 1.97 2.05 2.07  مجال الهيكل التنظيمي

 1.89 1.95 2.07 2.14  نين واألنظمةمجال القوا

 1.93 2.08 1.94 2.03  )الثقافة والقيم(مجال المعتقدات 

 1.81 1.83 1.90 1.91  مجال التدريب

 1.78 1.85 1.96 1.99  األداء  تقييممجال

 1.85 1.93 2.00 2.05  الدرجة الكلية
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مـن    في وزارة الداخلية ومديرياتها    ريةالتنمية اإلدا واقع  نتائج تحليل التباين األحادي ل    : 41.4جدول  
  .تبعا لمتغير الخبرة العملية األقسام ورؤساء يرينوجهة نظر المد

  
 خبرة العمليةال            

 المجاالت

  درجات مصدر التباين

 الحرية

مجموع مربع 

 االنحرافات

متوسط 

االنحراف

ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  1.688  5.065 3 مجموعاتبين ال

  1.010  192.844 191 داخل المجموعات
مجال تخطيط الموارد 

  البشرية
    197.909 194 المجموع

1.67  
  
  

0.17 

  0.540  1.620 3 بين المجموعات

  مجال الهيكل التنظيمي  0.831  158.802 191 داخل المجموعات
    160.423 194 المجموع

0.65  
  
  

0.58 

  0.868  2.603 3 تبين المجموعا

  مجال القوانين واألنظمة  0.904  172.748 191 داخل المجموعات
    175.350 194 المجموع

0.96  
  
  

0.41 

  0.393  1.178 3 بين المجموعات

  0.739  141.111 191 داخل المجموعات
  مجال المعتقدات 

  )الثقافة والقيم(
    142.288 194 المجموع

0.53  
  
  

0.66 

  0.168  0.503 3 بين المجموعات

  مجال التدريب  1.025  195.765 191 داخل المجموعات
    196.268 194 المجموع

0.16  
  
  

0.92 

  0.811  2.433 3 بين المجموعات

  االداءتقييم مجال   1.128  215.441 191 داخل المجموعات

    217.874 194 المجموع

0.72  
  
  

0.54 

  0.566  1.698 3 بين المجموعات

  الدرجة الكلية 0.707  135.073 191 داخل المجموعات

    136.770 194 المجموع
0.80 0.50 

  )α) = (2.65 0.05≥(ف الجدولية عند مستوى الداللة 
  

مجـال تخطـيط المـوارد      (أن قيم ف المحسوبة للمجـاالت       ) 41.4(يتضح من خالل الجدول رقم      
مجال  ،مجال التدريب  ، المعتقدات مجال ،واألنظمةمجال القوانين    ،مجال الهيكل التنظيمي   ،البشرية
) 0.80, 0.72, 0.16, 0.53, 0.96, 0.65, 1.67(كانت على التوالي    )   الدرجة الكلية  ،االداءتقييم  

وبذلك يتضح بأنه ال توجد فـروق ذات داللـة          ) 2.65(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية        
من وجهة    في وزارة الداخلية ومديرياتها    ريةالتنمية اإلدا واقع  ل) α 0.05≥(إحصائية عند المستوى    
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 وبـذلك نأخـذ     ،تبعا لمتغير الخبرة العملية وعلى هـذه المجـاالت         األقسام ورؤساء   يريننظر المد 
  .بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

  
رية في الوزارة، بحيـث     ويعزى ذلك انه ال يوجد تأثير لمتغير الخبرة العملية على واقع التنمية االدا            

انه من الضروري ان يكون لدى الموظف المام بالهيكل التنظيمـي واالنظمـة والقـوانين وثقافـة                 
المؤسسة، وان التنمية االدارية ال تتطلب الخبرة الجرائها وانها تأتي بالممارسـة والعمـل الجـاد                

  .الحداث التغيير المطلوب نحو االفضل
  

  تلخيص أهم النتائج 4.4

  

  :كما يليهذه الدراسة التي توصلت اليها نتائج ال تلخيص اهم يمكن
  

فـي   )المديرين ورؤساء االقـسام   (المبحوثين  واقع نظم المعلومات االدارية من وجهة نظر         •
دقـة المعلومـات، شـمولية المعلومـات،        (الوزارة جاءت النتيجة بدرجة كبيرة من خالل        
 ).المرونة، وضوح المعلومات، التوقيت المناسب

المـديرين ورؤسـاء    (المبحـوثين   من وجهة نظر    في الوزارة   اقع عملية التنمية االدارية     و •
تخطيط الموارد البشرية، الهيكل التنظيمـي، القـوانين        ( باالعتماد على المجاالت     )االقسام

 .جاءت النتيجة درجة كبيرة) واالنظمة، المعتقدات، التدريب، تقييم االداء

بة بين نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية باالعتمـاد         يوجد عالقة ارتباط طردية موج     •
بتخطيط الموارد البشرية، الهيكل التنظيمي، القوانين واالنظمة، المعتقـدات،     ( على المجاالت 

 ).التدريب، تقييم االداء

الجـنس،  ( ال يوجد فروق ذات داللة احصائية لوقع نظم المعلومات االدارية تعزى لمتغير              •
 ).علمي، الخبرة العمليةالتخصص ال

يوجد فروق ذات داللة احصائية لواقع نظم المعلومات االدارية تعزى لمتغير المؤهل العلمي              •
 .االدنى

الجنس، المـسمى   ( ال توجد فروق ذات داللة احصائية لواقع التنمية االدارية تعزى لمتغير             •
 ).الوظيفي، التخصص العلمي، الخبرة العملية

 احصائية لواقع التنمية االدارية لمجال تقيـيم االداء تعـزى لمتغيـر    يوجد فروق ذات داللة   •
 .المؤهل العلمي بكالوريوس
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يوجد فروق ذات داللة احصائية لواقع نظم المعلومات االدارية لمجال التوقيـت المناسـب               •
 .للمعلومات تعزى لمتغير المسمى الوظيفي مدير

 . ة واالمنتبين ان نظام المعلومات في الوزارة يفتقر للمرون •

 . شعور الموظفين بالمسؤولية اتجاه عملهم •

 .البرنامج التدريبي المستخدم ال يفي باالحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية للوزارة •

 .اليات التقييم المستخدمة في عملية تقييم االداء غير فعالة وتفتقر الى التطوير والتحديث •

 .اسبة للموظفين لالبداع واالبتكارعدم توفر الفرص واالدوات والبيئة المن •

 .مساهمة نظام المعلومات في عملية اتخاذ القرار في الوزارة منخفضة •

 .عملية االختيار والتعيين تفتقر الى الشفافية •

 .عدم وجود وصف وظيفي للموظفين يحدد لهم المهام والمسؤوليات •

 .عدم وجود حوافز مادية ومعنوية للموظفين •

 .ماتي لمعلومات عن الموظفين ومهاراتهم ومعايير اختيارهمافتقار النظام المعلو •

 . اعتماد المركزية االدارية في الوزارة •

االدارة الوسطى يعتبرون العمل على النظام من اختصاص الفنيين ومن هم دونهم درجة لذا               •
احتكاكهم بالنظام شبه متوسط وبالتالي اثر على نظرتهم حول العالقة بين نظم المعلومـات              

 .تنمية االدارية وواقع كل من النظم والتنمية االدارية في الوزارةوال
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  االستنتاجات والمقترحات
  

   مقدمة1.5

  

تمام مراحـل   ة بعد إ   إليها الباحث  تالتي توصل للرسالة  تناول هذا الجزء من الدراسة النتائج الرئيسية        
إلى المهتمين بموضوع   لألخوة في وزارة الداخلية و    االقتراحات  الدراسة وعرض لبعض التوصيات و    

  . الدراسةهذه
  

  االستنتاجات  2.5

  

  :النتائج التي توصلت إليها الباحثة من
  

 استخدام نظم المعلومات االدارية في الوزارة يعتبر جيد •

 .االعمال في الوقت المناسبنظم المعلومات االدارية تساهم في انجاز  •

 .الدقة في المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات في الوزارة •

تساهم نظم المعلومات االدارية في سهولة تبادل المعلومات بين االدارات وبـين الـوزارة               •
 .والمديريات

 .نظام المعلومات المستخدم ال يوفر فرص االبداع واالبتكار للموظفين •

 . المعلومات من حيث افتقاره لمشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرار الجمود في نظام  •

 .عملية اختيار الموظفين ال تتم وفق عملية اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب •

 .عدم وجود رؤية واضحة لعملية التنمية االدارية في الوزارة •
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 العمل كمتطلب لتحقيق التنمية     الجمود في الهيكل التنظيمي لعدم مواكبته للتطورات في بيئة         •
 . االدارية

 .تعزيز ثقافة االنتماء والمسؤولية لدى العاملين •

 .ضعف في البرنامج التدريبي لعدم مواكبته للتطورات التقنية في مجال التدريب •

عملية تقييم األداء المتبعة تقليدية لعدم معالجتها نقاط الضعف، وعدم مواكبتها للتطـورات              •
 . ةالتقنية الحديث

 .افتقار النظام الى قاعدة بيانات توفر المعلومات الالزمة عن قدرات وكفاءات الموظفين •

 .وضع البرامج الالزمة لمعالجة نقاط الضعف لدى الموظفين •

 .عدم وجود نظام حوافز فعال لمكافأة الموظفين الفاعلين والمتميزين •

  . االمر بالترقيات والحوافزفي التعامل بين الموظفين فيما يتعلق) االزدواجية(التمييز  •
 .افتقار البرنامج التدريبي الى التحديث والتطوير بما يتالءم مع احتياجات العمل  •

انه كلما زاد استخدام نظم المعلومات في الوزارة يؤدي ذلك الى احداث تغيير وتطوير في                •
ثقافة والقيم،  تخطيط الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي، والقوانين واالنظمة، وال       (كل من   

 . لتحقيق التنمية االدارية) والتدريب، وتقييم االداء

  
   التوصيات3.5

  

  : إلى التوصيات و االقتراحات التاليةة الباحثتفي ضوء نتائج الدراسة توصل
  

الدقـة، المرونـة،    ( تطوير وتحديث نظام المعلومات في الوزارة لمواكبة متطلبات العمل           •
 .لتقديم خدمات متميزة) المناسب الشمولية، الوضوح، التوقيت 

توعية العاملين بأهمية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها علـى تحـسين األداء المؤسـسي               •
 .والوظيفي

توفير حماية للنظام المعلوماتي من العبث واالختراق من خالل تـوفير االمـن والحمايـة                •
 . للنظام من أي اختراق

رار باستخدام نظم المعلومات االداريـة لـدعم        دعم مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ الق       •
 .القرار في الوزارة

استخدام نظم المعلومات اإلدارية في جميع المؤسسات العامة لما لها مـن أهميـة تـوفير                 •
 .الوقت والجهد، نظرا للتطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
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يانات تتـضمن معلومـات عـن       تصميم قاعدة بيانات لربط قسم الموارد البشرية بقاعدة ب         •
لمعالجة نقاط الضعف لـديهم ووضـع البـرامج الالزمـة           الموظفين مهاراتهم وخبراتهم    

 .للتطوير

اجراء المزيد من الدراسات على مؤسسات اخرى حول دور نظم المعلومات االدارية فـي               •
 .تطوير االداء المؤسسي

خالل اسـتخدام ادوات تقيـيم      استخدام نظم المعلومات في عملية تقييم اداء الموظفين من           •
  . محوسبة

ضرورة ايالء اهتمام اكبر بعملية التنمية اإلدارية وجعلها من االولويات في الوزارة وذلك              •
 .باستحداث دائرة مختصة بالتنمية اإلدارية

استحداث برامج تدريبية لمواكبة احدث المستجدات العلمية التقنية المالئمة لمتطلبات العمل            •
 .ات التي تقدمها الوزارة في مجال الخدم

ضرورة ايالء اهتمام بعملية تخطيط الموارد البشرية من خالل اختيار الشخص المناسـب              •
 .وفق معايير يحددها نظام المعلومات تتسم بالشفافية

 .تعميم نتائج الدراسة على وزارة الداخلية وكافة وزارات السلطة  •

المعارف والمهـارات الوظيفيـة وتنميـة       ايالء االهتمام بتدريب الموظفين من أجل تنمية         •
 . االبداع لديهم

األخذ بآراء الموظفين واالهتمام بما لديهم من خبرات في هذا المجال والعمل على تصويب               •
األخطاء، بحيث يؤدي ذلك إلى تحفيز الموظفين للعمل بجد، والعمل على نظام لكل مجتهد              

 .نصيب

 اخرى من خالل االستفادة من نتائج هذه        اجراء المزيد من البحوث على مؤسسات حكومية       •
 .الدراسة

دعوة المسئولين في الوزارة للقيام بمثل هذا البحث سنويا لمتابعة اخـر تحـديثات نظـم                 •
المعلومات والتنمية االدارية على المستوى الخارجي وتطـويره علـى صـعيد الـوزارة              

 ).داخلي(

ساني لتعزيـز ثقافـة االنتمـاء       تنظيم دورات للموظفين في مجال االتصال والتواصل االن        •
 .والشعور بالمسؤولية
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  ).االستبانة(لجنة تحكيم أداة الدراسة : 1.3ملحق 
  

  ن العملمكا  التخصص  االسم الرقم

  جامعة القدس المفتوحة  ادارة اعمال  يوسف ابو فارة. د  
  جامعة القدس  علوم بيئية  زياد قنام. د  1
  جامعة القدس  ادارة وعلوم مالية  محمد بدر. د  2
  جامعة القدس  علوم اقتصادية واجتماعية  عبد الوهاب الصباغ. د  3
  جامعة القدس  تربية  عفيف زيدان . د  4
 جامعة فلسطين التقنية خضوري  نظم المعلومات االدارية   اعطير عبد الجبار. د  5
  جامعة القدس المفتوحة  ادارة اعمال  سهير الشولي .د  6
  جامعة القدس المفتوحة  تربية  زياد بركات . د  7
  جامعة القدس المفتوحة  إرشاد تربوي  حسني عوض . د  8
   العربية االمريكيةالجامعة  نظم المعلومات االدارية  جواد محمود عبادي. د  9

  الجامعة العربية االمريكية  االداريةنظم المعلومات   راني محمد شهدان. أ  10
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  استمارة االستبيان: 2.3ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  جامعة القدس

  / الدراسات العليا عمادة

  ةالتنمية المستداممعهد 

  
  

  :أخي الموظف/ أختي الموظفة
  تحية طيبة وبعد،،،،، 

  
  : تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

  
العالقة بين نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية في وزارة الداخلية "

  "الفلسطينية من وجهة نظر المديرين ورؤساء االقسام 
  

 ، بناء المؤسسات والتنمية البشرية - معهد التنمية المستدامة -نيل درجة الماجستير وذلك كمتطلب ل
  . القدسجامعة

  
 تم إعداده لهذا الغـرض، آملـة تحـري الـصدق            الذيان  ي التفضل بتعبئة االستب   مفإنني أرجو منك  

والموضوعية في اإلجابة، علماً بأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث              
  . العلمي ومن خالل رزم إحصائية 

  

  "نكمشاكرين لكم حسن تعاو"
  

   ديه محمدخليلحنان : ةالباحث
مجيد منصور. د: إشراف 
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 الرجاء وضع رقم اإلجابة المناسبة و التي تنطبق عليك في المربع          : عن المؤسسة / معلومات شخصية   : القسم األول 
  :مقابل كل عبارة أو اإلجابة في الفراغات بالشكل الذي ينطبق عليك

  
A1  الجنس:    

    أنثى) 2                                              ذكر) 1  
A2 العلميالمؤهل  :    

     فأكثرماجستير )4بكالوريوس            )3دبلوم             ) 2               توجيهي فاقل)1 
A3 مجال الدراسة (التخصص العلمي :(    

    ).....حدد(غير ذلك ) 3علوم تطبيقية           ) 2علوم انسانية               ) 1 
A4  لوظيفيالمسمى ا  :    

    درجة رئيس  قسم      ) 2درجة مدير                 ) 1 
A5 الخبرة العملية:    

     9اكثر من )4     سنوات9-7) 3 سنوات       6-4من ) 2سنوات فاقل            3)  1  
  

___________________________________________________________________________  

  

 يهدف هذا الجزء لقياس واقع نظم المعلومات االدارية في وزارة الداخلية ومديرياتها مـن وجهـة                :ول  الجزء اال 

  . ورؤساء االقسام يرينلمدنظر ا

  :في المكان المناسب أمام كل عبارة) X(الرجاء قراءة العبارات التالية ومن ثم ضع إشارة 
  

بدرجة  :ام تتسم بما يليالمعلومات التي يوفرها النظدقة : المجال االول  الرقم

  كبيرة

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  منخفضة
1A انها تتناسب مع طبيعة االعمال التي يمارسها الموظف .        
ِِ2A  يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة.        

3A بانها معلومات صحيحة.        
4A تنسجم مع متطلبات القرارات المتعلقة بتحقيق االهداف المرجوة .      
5A  بانها مرتبة ترتيبا منطقيا.        
6A معلومات غير مكررة.        
7A  تسهل فرص االبداع.        

  :شمولية المعلومات: المجال الثاني

  

  :تتصف المعلومات التي يوفرها النظام بالشمولية وذلك من خالل
1B  يتمتع الموظفون في العمل بمعرفة تامة الحتياجات المراجعين.        
2B كافية)دائرتك(مات التي تحصل عليها من قسمك تعد المعلو.        
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3B بانها تلبي احتياجات جميع الموظفين في قسمك.        
4B إمكانية توفيرها أثناء انجاز العمل.        
5B             توفر تقارير تحتوي على معلومات شاملة تـساهم فـي انجـاز

  .االعمال
      

6B المعلومات موجزة.        
  :وماتمرونة المعل: المجال الثالث

  

  :المعلومات التي يوفرها النظام تتصف بالمرونة من حبث
1C التنسيق بين مختلف االدارات واالقسام في تبادل المعلومات.        
2C التقيد التام بتنفيذ القوانين االدارية بحرفية.        
3C المرونة الكافية لتحديث البيانات بشكل مستمر.        
4C تحيط بالعمل  التي تمراعاة  كافة المحددا .        
5C مراعاة االحتياجات المستقبلية في انجاز االعمال.        
6C مشاركة الموظفين بابداء مالحظاتهم في العمل.        

  :وضوح المعلومات: المجال الرابع
  

  :تتصف المعلومات التي يوفرها النظام بالوضوح وذلك من حيث
1D وحدة االدارية معلومات عن االدوار الوظيفية للموظفين في ال.        
2D التنفيذ الجيد للعمل من خالل القوانين المتبعة.        
3D سهولة تبادل المعلومات بين الوزارة والمديريات التابعة لها.        
4D يتم الحصول على المعلومات بشكل واضح.        
5D انها تساهم في اتخاذ معظم القرارات التي تصادفك أثناء العمل.        
6D   معلومات ذات درجة عالية من التفصيل التي احتاجها فـي          بانها

  .انجاز العمل
      

  :التوقيت المناسب للمعلومات: المجال الخامس
  

  :يزود النظام المعلومات في الوقت المحدد وذلك من خالل
1E المساهمة في انجاز الوظائف االدارية في الوقت المناسب.        
2E  صول المعلوماتان غياب احد الموظفين ال يعيق و.        
3E السرعة الكافية في الحصول على المعلومات المطلوبة.        
4E انه يتيح مساحة واسعة النجاز االعمال اليومية بسرعة.        
5E          زمن االستجابة للمعلومات المستفسر عنها من نظام المعلومـات

  .قصير جدا
      

6E يمكن الحصول على المعلومات من مكان مباشرة العمل.        
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 يهدف هذا الجزء لقياس واقع التنمية االدارية في وزارة الداخلية ومديرياتها مـن وجهـة نظـر                  :الثانيالجزء  

  .المديرين ورؤساء االقسام

  :في المكان المناسب أمام كل عبارة) X(الرجاء قراءة العبارات التالية ومن ثم ضع إشارة 
  

  تخطيط الموارد البشرية: المجال االول

لتخطيط للموارد البشرية يساهم في تحقيق التنمية االداريـة مـن           ا الرقم

  :خالل

بدرجة 

  كبيرة

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  منخفضة
1F المساهمة في تحديد اهداف الوزارة التي تسعى الى تحقيقها مستقبال.        
2F اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب        
3F شاطانه يساهم في وضع برنامج زمني لكل ن.        
4F  تحديد احتياجات الوزارة من الموارد البشرية  .        
5F انه يوفر التوصيف الوظيفي للمسميات الوظيفية.        
6F المساهمة في تحقيق تكامل التنمية البشرية.        
7F تحقيق التوازن بين الموارد البشرية وطبيعة العمل.        

  :الهيكل التنظيمي: المجال الثاني

  

  :لهيكل التنظيمي يساهم في تحقيق التنمية االدارية من خاللتطوير ا
1G توزيع المسؤليات كما تنص عليها انظمة الوزارة.        
2G  تفويض صالحيات للموظفين اثناء تنفيذهم االعمال.        
3G التنسيق بين االقسام االخرى لمنع تكرار العمل        
4G تحديد مستوى السلطة لالفراد        
5G  المرونة في الهيكل التنظيميتوفر        
6G تقسيم العمل في الهيكل التنظيمي باالعتماد على الوصف الوظيفي        
7G  اعتماد نظام الالمركزية االدارية في السلطة.        

  :)اجراءات العمل(القوانين واالنظمة: المجال الثالث

  

  :القوانين واالنظمة تساهم في تحقيق التنمية االدارية من حيث
1H          احاطة جميع الموظفين علما بكافة التوجيهات لضمان تحقيق اهداف

  الوزارة
      

2H المساهمة في عملية اتخاذ القرار        
3H المرونة في تلبية احتياجات العاملين        
4H الشمولية لكافة االعمال في الوزارة        
5H وضوح االنظمة للعاملين        
6H العمل في الوزارةانسجام قوانين العمل مع طبيعة .        
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  :)الثقافة والقيم(المعتقدات: المجال الرابع

  
  :الثقافة التنظيمية للوزارة تساهم في تحقيق التنمية االدارية من خالل

1I يشعر العاملون باهمية العمل الذي يقومون به في الوزارة        
2I يتعاون العاملون ضمن فرق عمل متخصصة في تأدية اعمالهم.        
3I   تنمية الشعور بالمسؤولية اتجاه المؤسسة        
4I            تتميز العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين فـي الـوزارة بـاالحترام

  المتبادل
      

5I يعطى العاملون في الوزارة فرصة لسماع شكواهم        
6I تتسم اجراءات العمل بانها سهلة        
7I           لالمكانـات  تحرص االدارة العليا على تقديم خدمات متميزة وفقـا

  المادية المتاحة
      

  :التدريب: المجال الخامس
  

  :تدريب العاملين من خالل تنمية مهاراتهم للمساهمة في تحقيق التنمية االدارية من حيث
1J اداه فعالة لتطوير الكفاءات بشكل مستمر        
2J الشمولية في تلبية االحتياجات التدريبية للعاملين        
3J ي بما يتالءم مع االحتياجات التدريبيةوضع برنامج تدريب        
4J يساهم في معالجة جوانب الضعف في اداءء العاملين        
5J اداة يعتمد عليها في زيادة الدافعية لدى العاملين        
6J توفير معلومات عن الموظفين الذين سيخضعوا للتدريب        
7J تأهيل العاملين لاللتحاق باخر التطورات التقنية        

  :تقييم االداء: المجال السادس
  

  : تقييم االداء من العناصر المهمة لتحقيق التنمية االدارية من خالل
1K تحديد نقاط الضعف لدى العاملين        
2K وضع البرنامج التدريبي لمعالجة نقاط الضعف        
3K عناصر التقييم المستخدمة في النموذج واضحه        
4K لومات عن اداء العاملينتزويد شؤون الموظفين بمع        
5K  الكشف عن الموظفين ذوي الكفاءات        
6K يساهم في منح العاملين حوافز        
7K يساهم في تصويب معيار مبدأ التخصص في العمل        
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ـ                :الثالثالجزء    ةيهدف هذا الجزء لقياس العالقة بين نظم المعلومات االدارية والتنمية االدارية في وزارة الداخلي

  .من خالل المجاالت التالية المديرين ورؤساء االقساموجهة نظر ومديرياتها من 

  :في المكان المناسب أمام كل عبارة) X(الرجاء قراءة العبارات التالية ومن ثم ضع إشارة 
  

  
 الرقم

بدرجة   التخطيط للموارد البشريةاالدارية ونظم المعلومات العالقة بين 

  كبيرة

بدرجة 

  متوسطة

 بدرجة

  منخفضة

  
1L انها اساس مهم لعملية التقييم        
2L لالحتياجات من االفراديالتخطيط االستراتيج         
3L يوفر المعلومات للتخطيط للبرامج الالزمة لتنمية االفراد        
4L  كما ونوعا(رصد االحتياجات(        
5L يوفر المعلومات الضرورية لعملية التخطيط        

  ل التنظيميالهيك: المجال الثاني
1M تحقيق االنسياب التنظيمي للمعلومات        
2M  المرونة في الهيكل التنظيمي.        
3M المساهمة في تطوير العمل        
4M  االنسجام مع استراتيجية الوزارة        
5M وضوح االنظمة للعاملين        
6M  مواكبة التغيرات البيئية.        

  )راءات العملاج(القوانين واالنظمة: المجال الثالث
1N تطوير الخدمات وتنويعها        
2N التقليل من تكلفة الحصول على المعلومات        
3N سرعة اتخاذ القرار        
4N رصد دوام العاملين يوميا        
5N سهولة تبادل المعلومات بين المستويات االدارية        

  ) الثقافة والقيم(المعتقدات: المجال الرابع
1O اريةالشفافية االد        
2O العدالة في التعامل بين العاملين        
3O بين الجنسين في العملةالمساوا         
4O  الحفاظ على سرية المعلومات        
5O  تعدد اشكال االتصال في الوزارة        

  التدريب: المجال الخامس
1P تحديد االحتياجات التدريبية للوزارة        
2P تحديد احتياجات الفرد التدريبية        
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3P تقييم عملية التدريب        
4P تطوير البرنامج التدريبي        
5P توفير قاعدة معلومات لالفراد المتدربين        

  تقييم االداء: المجال السادس
1Q احداث تقييم موضوعي        
2Q اظهار الفروق الفردية لالفراد        
3Q اختيار أدوات التقييم األفضل        
4Q يم المناسبة لطبيعة الوظيفةاختيار مؤشرات التقي        
5Q استنباط اسس لتطوير التقييم        
  

  : آية مالحظات إضافية 

..................................................................................................................
.................................................................................................................  

  "شاكرين لكم حسن تعاونكم"

  
حنان خليل محمد دية
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   االستبانةرسالة تحكيم: 3.3ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  استبانة التحكيم

  
  المحترم .....................حضرة الدكتور 

  
   "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

  

لعالقة بين نظم المعلومات اإلدارية والتنمية اإلدارية في وزارة الداخلية الفلسطينية ا

  ،"من وجهة نظر المديرين ورؤساء األقسام
  

لمـا   .نيل درجة الماجستير في بناء المؤسسات والتنمية البشرية من جامعة القـدس           وذلك كمتطلب ل  
م التكرم بتحكيم هذا االستبيان وإبداء      لحضرتكم من خبرة علمية وعملية مشهودة، يرجى من حضرتك        

  .الرأي في فقراته وإضافة ما ترونه مناسباًَ
  

  .مع جزيل شكري و تقديري لكم 

  
  

  حنان خليل محمد دية
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  :نبذة عن وزارة الداخلية الفلسطينية: 4.3ملحق 
  

 ، وقد حظيت )م1994(أنشئت وزارة الداخلية منذ اليوم األول لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 
الوزارات السيادية لدورها في  الوزارة باهتمام ورعاية القيادة السياسية باعتبارها واحدة من أهم

وتسعى وزارة الداخلية الى تقديم خدماتها للمواطنين  توفير األمن واألمان للمواطن الفلسطيني،
لداخلية ومديرياتها في كافة بكفاءة وفاعلية، وتحقيق النظام العام وسيادة القانون، تعتبر وزارة ا

المحافظات على تماس مباشر وخدماتي مع المواطن للوفاء بكافة مستلزماته ومتطلباته، وانطلق 
تقدم من خالل مكتب  عمل القائمين على الوزارة من الصفر حيث كانت الخدمات في زمن االحتالل

ة، االحتالل كعادته كان يتخذ من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ومن بعض المجالس القروية والبلدي
والتنكيل بهم من خالل التباطؤ الشديد في إنجاز  مكتب اإلدارة المدنية مكاناً إلذالل المواطنين

  .طوابير طويلة من المواطنين أمام شبابيك مكاتب اإلدارة المدنية المعامالت األمر الذي نجم عنه
  

الطرق إلنجاز   لمواطنيها من خالل إتباع أقصروزارة الداخلية وضعت نصب عينها إعادة االعتبار
حيث انتهى اآلخرون  المعامالت حيث وضعت لذلك خطة البناء التنظيمي والهيكلي وبدأت العمل من

 إضافة إلى إصدار ،المدنية واستطاعت في زمن قياسي إيصال أيسر الخدمات المتعلقة بالشؤون
واطن في المطارات والدول التي يقصدها كما الفلسطيني الذي وضع حد لمعاناة الم جواز السفر

خالل  الوزارة بتنظيم الحياة المدنية من خالل رعاية ومتابعة منظمات المجتمع المدني مناهتمت 
 أنشأتالناحية الفنية فقد  مديرية الشؤون العامة وقدمت مشاريع القوانين لتنظيم الحياة المدنية أما من

وفق أحدث " كمبيوتر مركزية " بشبكة  افة مديريات الوزارةمديرية الحاسوب التي قامت بربط ك
لقد سارت وزارة الداخلية كبقية الوزارات الفلسطينية ، والنظم العالمية المستخدمة في هذا المجال

البناء والتطوير وخط مواجهة سياسة إسرائيل العدوانية التي تعمدت في  بخطين متوازيين ،خط
لنهوض التي تنشدها المؤسسة الفلسطينية عموماً ووزارة الداخلية وقف عملية ا السنوات األخيرة

 وذلك بإعاقة عملها من خالل اإلجتياحات أو القصف وتدمير مقار الوزارات المدنية خصوصاً

   ).2009الشؤون االدارية وزارة الداخلية، (واألمنية
  

جنوب، وتقوم الوزارة مديرية موزعة في الضفة الغربية شمال وسط و) 15(تضم وزارة الداخلية 
  : بتقديم خدماتها للمواطنين من خالل االدارات العامة، وتتضمن هذه االدارات

  
تعتبر هذه االدارة من اهم االدارات التي تعنى بحياة : االدارة العامة لالحوال المدنية •

 من الحيوية للمواطن وما يتفرع عنهاالمواطن من المهد الى اللحد، حيث تقو بتغطية الوقائع 
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الخ، وإيجاد تواصل مع عدد من ....حاالت زواج، طالق،إصدار هوية، مواليد، وفيات 
األطراف ذات العالقة الوزارات والمؤسسات والهيئات واللجان، الداخلية والخارجية 

الخ، وانطالقا من هذه الخصوصية تقوم اإلدارة العامة لألحوال ..الرسمية وغير الرسمية 
 تبمتابعة عملها وانجازاتها وتطوير أدائها ومعالجة المشاكل والعقباالمدنية بطاقم عملها 

التي تواجهها، وصوال إلى خدمة عالية وعلى كافة المستويات اإلدارية والمهنية والفنية، 
: وفق األنظمة والقوانين واللوائح الخاصة باألحوال المدنية، وتحتوي على عدة دوائر وهي

الرتباط، االرشيف والسجل هويات، االستيعاب والتوزيع، ادائرة المواليد والوفيات، ال(
  ).االحوال الشخصية، لم الشمل، الشؤون القنصليةالمدني، 

، حيث بدأت  )2004( تأسست اإلدارة العامة للجوازات عام : االدارة العامة للجوازات •
فة بينما كانت تنجز كا ) 23/12/2004( طباعة الجوازات في مدينة رام اهللا بتاريخ 

 واستطاعت اختزال عامل الزمن ،)م 1996( الجوازات في مدينة غزة وذلك منذ العام 
بانجاز جواز السفر الفلسطيني من اسبوعين واصبح باالمكان اصدار جواز السفر في رام 

 :ركزية للجوازات من ستة دوائر وهيتتكون اإلدارة الماهللا وذلك تسهيال على المواطنين، و
 

o  والتوزيعدائرة االستيعاب. 

o ديتندائرة اإلدخال والتدقيق المس. 

o دائرة الطباعة والتجهيز. 

o دائرة الدبلوماسي والخاص. 

o دائرة األرشيف. 

o  الدائرة اإلدارية. 
 

يتبع لإلدارة العامة للجوازات كافة دوائر الجوازات في المديريات في كافة المحافظات  •
رسال معاملتها ويتم انجازها في خمسة عشر مديرية تقوم بإ) 15( الشمالية حيث يتبعها 

اإلدارة المركزية للجوازات، وترتبط اإلدارة المركزية في العمل المباشر مع إدارات 
 .مركزية اخرى وبشكل يومي إدارة الحاسوب، اإلدارة المركزية لألحوال المدنية 

  
  :أنواع جوازات السفر الفلسطينية

  
o له رقم هوية فلسطينيةيحصل عليه كل مواطن فلسطيني : جواز سفر عادي. 

o  يحصل عليه كل مواطن فلسطيني لم يحصل ): لالستخدام الخارجي(جواز سفر عادي
 .خارج حدود السلطة الفلسطينية) لالستخدام الخارجي(على رقم هوية فلسطينية وهو 
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o يحصل عليه كل من تنطبق عليه شروط نظام جواز السفر : جواز سفر دبلوماسي
 . ولمن له رقم هوية فلسطينية2008م لعا) 15(الدبلوماسي رقم

o  يحصل عليه كل من تنطبق عليه شروط ): لالستعمال الخارجي(جواز سفر دبلوماسي
 ولمن ليس له رقم هوية 2008لعام ) 15(نظام منح جواز السفر الدبلوماسي رقم

 .أي خارج حدود السلطة الفلسطينية) لالستعمال الخارجي(فلسطينية وهو 
 

احـدى االدارات   لحاسوب  االدارة العامة ل   تعتبر: للحاسوب ونظم المعلومات  االدارة العامة    •
الهامة واالساسية في الوزارة، وهي الدائرة المسؤولة عن نظم المعلومات فقد اهتمت هـذه              
الدائرة بانشاء نظام معلوماتي يتضمن مدخالت وعمليات ومخرجات، وكـان علـى سـلم              

كمبيـوتر  " بشبكة  كافة  مديريات  الوزارة  و  ربط  ل  اولوياتها انشاء قاعدة معلومات من خال     
 :، وتحتوي على الدوائر التاليةوفق أحدث النظم المستخدمة" مركزية 

 
o دائرة الشبكات واالنظمة. 
o دائرة التطوير والخدمات االلكترونية. 
o دائرة الصيانة. 
o دائرة البرمجة والتحليل. 
 

  فـي وزارة الداخليـة وتمثـل    ةت الداعم هي احدى االدارا  : االدارة العامة للشؤون االدارية    •
المركز العصبي للوزارة، من خالل تركيزها على اعـداد وتطـوير الـسياسات االداريـة               
واالجراءات الفنية في الوزارة، ومتابعة كافة القضايا والمشاكل االدارية المتعلقة بـالموارد            

وسـة ومبرمجـة    البشرية والمادية،والعمل على تأهيل وتدريب الموظفين ضمن خطط مدر        
بهدف تحسين اداء الفرد وترقى بانتاجه وذلك عبر سلسلة من البرامج التدريبي للوصول الى              
نظام ادارة سليم بمستوى الوزارة ككل، اضافة الى توفير الخدمات من اتصاالت وصـيانة،              

خطط وتطبيق قانون الخدمة المدنية بما يتعلق بالموظفين وتنفيذ القرارات ذات العالقة بهم وال            
  . المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات

 المتعلقة والتعليمات واألنظمة واللوائح القوانين مشاريع إعداد: االدارة العامة للشؤون المالية •
، تنفيذها ومتابعة العامة اإلدارة في للدوائر التطويرية الخطط وضع، العامة اإلدارة بعمل
 نظام  بناء،العامة باإلدارة المتعلقة الفنية ءاتواإلجرا المالية السياسات وتطوير تحديث
 العامة لإلدارة المقدمة المالية المشاكل كافة متابعة  ،للشؤون محوسبة ومنظومة فعال اتصال

، الوزارة في بها لمعمولا واألنظمة القوانين مع تتوافق  التي المناسبة الحلول إيجادو
 تمثل التي والتعليمات والقرارات السنوية المالية السياسات وإعداد صياغة في المساهمة
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 إعداد، المالية للشؤون  العامة اإلدارة وتحديدا الوزارة لعمل المالي المرجعي اإلطار
 وزارة عن الصادرة والتعليمات العامة الموازنة لقانون وفقا المالية للسنة التقديرية الموازنة
 العامة اإلدارة وبرامج وخطط المالية لدائرةا تقارير إلى استنادا الموازنة تنظم التي المالية
 .المالية للسنة

 وقد أقرت من مجلس 2008تم استحداث هذه الوحدة عام : االدارة العامة للعالقات الدولية •
الوزراء وجاءت تلبية لضرورات واحتياج الوزارة وكذلك انسجاما مع قرارات مجلس 

رت الداخلية العرب تتولى العديد من وزراء الداخلية العرب بإنشاء شعب اتصال بين وزا
 :مثلالمهام 

  
o  متابعة القضايا الواردة من شعب االتصال في الدول العربية مع الجهات المختصة داخل

 .البالد

o نين الفلسطينيين مراسلة شعب االتصال في الدول العربية في أي قضية تتعلق بالمواط
 .المتواجدين فيها

o تمين المطلوبين لسلطات بالدنا ممن هم مقيمين بهذه مراسلة هذه الشعب في قضايا المه
 .الدولة سواء كانوا فلسطينيين أو أجانب أو من رعايا تلك الدول

  
ومن خالل تطوير أداء الوزارة  الخارجي تم إضافة دائرة العالقات والتعاون الدولي لهذه الوحـدة                

ة فلسطين في المنظمات الدوليـة      وكذلك دائرة األبحاث والدراسات والمنح الخارجية وألهمية عضوي       
تم استحداث أقسام مختلفة للمتابعة مع هذه المنظمات مثل منظمة االنتربول الدولي ومنظمات األمـم               
المتحدة المتنوعة ومنظمات عربية ذات عالقة بالموضوع، وكذلك المتابعة مع السفارات األجنبيـة             

  : المهام التاليةوسفارات فلسطين في دول مختلفة، باإلضافة إلى توليها 
  

o                 متابعة كل قضايا اإلدارة مع الجهات المختلفة في إطار الوزارة أو خارجها بمـا يكفـل
 .تحقيق مهام اإلدارة

o               التنسيق والتعاون مع األجهزة األمنية المختصة في عمليات التحـري مـع األشـخاص
 .طةالمطلوبين للدول العربية في حدود القوانين واالتفاقيات النافذة في السل

 
تعتبر اإلدارة العامة للشؤون القانونية بكافة أقسامها : االدارة العامة للشؤون القانونية •

ودوائرها المرجعية القانونية لكافة مديريات الداخلية، حيث تشرف اإلدارة على كافة األمور 
ونية والجوانب القانونية المتعلقة بسيادة القانون كما تعمل على متابعة شؤون الوزارة القان
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ويتولى المدير العام المسؤولية الكاملة على الرقابة الفنية واإلدارية، وتتبع هذه اإلدارة 
 : مباشرة في عملها إلى وكيل الوزارة، وتحتوي على االدارات

 
o   وتعتبر من أوسع الدوائر من حيـث عـدد األقـسام وعـدد              :دائرة القضايا والتحقيقات

 .الموظفين
o   تعتبر الدائرة الثانية من حيث عدد األقسام والموظفين حسب         : ةدائرة االستشارات القانوني

 .الهيكلية المعتمدة لدى وزارة الداخلية
o  أنشأت هذه الدائرة حديثاً بموجب قرار صادر عن مجلـس الـوزراء            : دائرة التشريعات

، بإنشاء دائرة التشريعات    2007والذي نص على إطالق الخطة التشريعية للحكومة عام         
 . والمؤسسات الحكوميةت العامة للشؤون القانونية في الوزارافي اإلدارة

 
اإلدارة العامة للجمعيات الخيرية تعمل : االدارة العامة للمنظمات االهلية والشؤون العامة •

) أو حجب عن/و(إحدى إدارات وزارة الداخلية الفلسطينية على منح -والهيئات األهلية
نونية الالزمة كشخصية للعمل والنمو والتأثير في الجمعيات والهيئات الخيرية الصفة القا

 :الخطط الوطنية ضمن إطار القوانين المنظمة السارية واألولويات الوطنية، وذلك من خالل

  
o  تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية والدولية العاملة والتي ترغب في العمل في

  األراضي الفلسطينية
o نون الفلسطيني الساري والناظم لوجودها وعملهامتابعة التزام الجمعيات بالقا  
o توفير المعلومات كالمصدر الرسمي الرئيسي األولي حول الجمعيات المسجلة  
o توفير خدمات خارجية تهدف إلى تسهيل عمل القطاع ونموه. 

  
وتسعى االدارة الى بناء مؤسسات مجتمع أهلي فعالة تساهم بتميز فـي بنـاء وديمومـة المجتمـع                  

 ونموه على أسس طوعية وضمن رؤية فلسطينية متفق عليهـا وضـمن إطـار قـانون                 الفلسطيني
عصري منظم وبيئة أمنة ومحفزة، وخلق عالقة شراكة وتكامليـة وثقـة متبادلـة بـين الـسلطة                  

وتتكون االدارة العامـة    ،  ومؤسسات المجتمع األهلي، وتطبيق مبادئ سيادة القانون ومحاربة الفساد        
  :من الدوائر التالية

  
o دائرة الجمعيات والهيئات المحلية 
o دائرة الجمعيات والهيئات األجنبية. 
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o دائرة المتابعة المالية واإلدارية. 
o دائرة التوثيق والمعلومات. 
o دائرة تطوير الشراكة المؤسساتية. 

 
وهـي ادارة تعنـى بـالمجتمع الـسياسي واالجتمـاعي           : االدارة العامة للشؤون السياسية    •

متابعة و،  ياسية، حضور الندوات واالحتفاالت   حزاب والتنظيمات الس  الفلسطيني،  ومتابعة اال   
يـصدر مـن بيانـات      االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والمتابعة والتفتـيش ومـا          

 .وبالغات، وتقديم االبحاث والدراسات الصحاب القرار السياسي
 الوطن لحـل الخالفـات      تقوم بإدارة لجان االصالح في    : االدارة العامة للعشائر واالصالح    •

 :والنزاعات بين المواطنين من خالل
 

o اعتماد صكوك الحل العشائري في المحاكم المدنية من اجل بت القضاء بها. 
o المساعد في حل النزاعات بين االفراد للمساهمة في ايجاد الحل المناسب. 
o             ـ فـي  ودة  يوجد لجان في كافة المحافظات ليتم التواصل معها من خالل االدارات الموج

 .المديريات
 

 مخططة عملية االتصاالت بحيث تكونتنسيق : عامة للعالقات العامة واالعالمالاالدارة  •
من اجل تحقيق رضى وهادفة بين إدارة العالقات العامة والجمهور الداخلي والخارجي 

قع على عاتقها التعريف بالوزارة وتطوير وتحسين تعن أداء وزارة الداخلية، المواطنين 
لبا أو إيجابا على مصلحة ، وتحديد األعمال والسياسات التي تؤثر سخدمات واألداءال

، وتعتبر واجهة الوزارة وحلقة االتصال بين الوزارة والوزارات والدوائر في الجمهور
السلطة الوطنية الفلسطينية وبين الوزارة ووسائل اإلعالم بقصد إعالم الجمهور بنشاطات 

رأي عام يساندها في إيصال رسالتها وأهدافها بالمعلومة الدقيقة التي الوزارة وأهدافها وخلق 
  . تساهم في تكوين اتجاهات ايجابية نحو الوزارة

استقبال المعامالت الخاصة بالسفر للخارج : االدارة العامة لالقامات وشؤون االجانب •
دقة على لمصاهاب الى االردن ويحملون هوية غزة، حيث تقوم باذللمواطنين يريدون ال
، وانجاز االقامات للمقيمين بارض الوطن لالخوة المواطنين الذين منحهم موافقة  للسفر

بالسفر الى الدول االجنبية، بحيث تقوم بالتسهيل على االخوة المقيمين بانجاز يرغبون 
 . معامالتهم بالطرق الرسمية



  

 133
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