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  إقرار
  

 القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة

باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم تقدم لنيل أي درجة 

  .عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  :..................التوقيع

  

  أحمد حسين محمد خساتي

  

  : ................التاريخ



ب  

  انشكر وعرف
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أفضل الخلق وخاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا 

  .أعاننا على انجاز هذا العمل، الحمد هللا أوال وأخيرا الذي هللا عليه وسلم، الحمد

  

 تفضل مجيد منصور الذي الفاضل الدكتور إلى والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن وهنا ال يسعني إال 

 والنصح بالوقت أبداً يبخل لم واالهتمام، الذي بالعناية صاحبها وتوليه الرسالة،  هذه على باإلشراف

  . الدراسة أنجزت هذه حتى السديد والتوجيه

  

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلدارة معهد التنمية المستدامة، وأخص بالذكر الدكتور زيـاد قنـام مـدير     

ر والتقدير إلى جميع أعضاء الهيئة التدريسية في هذا المعهد الذين أقدر لهـم              المعهد، كما أتقدم بالشك   

  .ما حققوه لي من إضافة معرفية في حقل التخصص

  

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى السادة أعضاء لجنة المناقشة  الدكتور يوسف أبو فارة  والـدكتور       

ملهم أعباء قراءتهـا وإثـراء مـضمونها        غسان دعاس لتفضلهم بقبول مناقشة هذه األطروحة، وتح       

  .بآرائهم ومالحظاتهم السديدة

  

خضوري األستاذ الـدكتور داود الزعتـري   -كما أتقدم بخالص شكري لرئيس جامعة فلسطين التقنية  

والدكتور سائد مالك والدكتور معتصم بعباع على الدعم المعنوي والتسهيالت التي قدموها لي أثنـاء         

  .  الرسالةالدراسة وأثناء كتابة

  

وال يفوتني أن أتقدم بجزيل شكري الى السادة أعضاء لجنة تحكيم اإلستبانة، كما  وأشكر كـل مـن                

الدكتور جمال شـاكر،    : ساعدني في توزيع االستبانات وجمع البيانات من الجامعات وأخص بالذكر         

وص، والسيد نزار شهاب والسيد مرعي الصوص، والسيدة أمل خساتي، والمهنـدس محمـد الـص              

  . والسيد نشأت الجالد، والسيد طارق مبروك

  

  .وأسأل اهللا العلي القدير أن يجزيهم عني خير الجزاء، إنه السميع المجيب

  

  أحمد حسين محمد خساتي



ج  

  تعريفات
  

 مجموعة المكونات المتداخلة واإلجراءات النمطية التي تعمـل معـا            :  نظام المعلومات

ع المعلومات التي تحتاجهـا     لتجميع وتشغيل وتخزين ونشر واسترجا    

المنظمة بهدف تدعيم اتخاذ القرار والتعـاون والتحليـل والتـصور           

 )2007نجار، .( والرقابة داخل المنظمة

نظم المعلومات 

  اإلدارية المحوسبة

يقصد بها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة والتي هي عبـارة عـن              :

ـ         رز البيانـات   آلية وإجراءات منظمة، تسمح بتجميع وتـصنيف، وف

ومعالجتها، ومن ثم تحويلها الى معلومات يسترجعها اإلنـسان عنـد           

الحاجة، ليتمكن من إنجاز عمل، أو اتخاذ قرار، أو القيام بأية وظيفـة         

تفيد حركة المجتمع، عن طريق المعرفة التي سيحـصل عليهـا مـن       

 )2008قنديلجي، الجنابي،.(المعلومات المسترجعة من النظام

جرائي التعريف اإل

لنظم المعلومات 

  اإلدارية المحوسبة

يقصد بها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة التي تستخدمها الجامعات          :

 :الفلسطينية في كل من الوحدات والدوائر واألقسام في الجامعة وهـي     

القبول والتسجيل والشؤون المالية  وشـؤون المـوظفين والـشؤون           

 .شترياتالطالبية، والمكتبة واللوازم والم

القيام بأعباء الوظيفية من مسؤوليات وواجبات وفقا للمعدل المفروض           :  األداء

 )1984بدوي،.(أداؤه من العامل الكفء المدرب

التعريف اإلجرائي 

  لألداء

هو مقدار الجهد الذي يبذله الموظف في الجامعة مـن أجـل انجـاز               :

دوائر واألقـسام   المهام الموكلة له لتحقيق أهداف المنظمة في كل منا ل         

القبول والتـسجيل والـشؤون الماليـة  وشـؤون          : في الجامعة وهي  

الموظفين والشؤون الطالبية والمكتبة  واللوازم والمـشتريات، ويـتم          

قياس األداء من خالل استجابات أفراد عينة الدراسـة علـى فقـرات      

  )الجزء الثالث من االستبانة.(الدراسة المعدة لذلك

 قياس األداء الفعلي ومقارنة النتائج المتحققة بالنتـائج المطلـوب           هو  :  تقييم األداء

تحقيقها أو الممكن الوصول اليها حتى تتكون صورة حية لمـا حـدث    

فعال ومدى النجاح في تحقيق األهداف وتنفيذ الخطط الموضوعة بمـا         

 )2002عبد المحسن، .(يكفل اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحسين األداء

جميع الجامعات الفلسطينية العامة والخاصة والكليات الجامعيـة فـي           :  فلسطينية ال الجامعات

  .الضفة الغربية



د  

  لخص الدراسةم
  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء الموظفين 

ضيات تناولت لمتغيرات وقد احتوت الدراسة على سبع فر .اإلدارية  في الجامعات الفلسطينية

األجهزة المستخدمة، خصائص نظم المعلومات، كفاءة العاملين في مركز الحاسوب، : الدراسة وهي

مالءمة البرامج، خصائص المعلومات المتوفرة، مدى االستفادة من النظم،  وأداء العاملين في 

) 131(راسة وعددهم تكونت عينة الدراسة من كافة أفراد مجتمع الد و. الجامعات الفلسطينية

القبول التسجيل، (شخص بين مدير ورئيس قسم في األقسام اإلدارية في كل من الدوائر واألقسام 

في الجامعات ) الشؤون المالية، الموارد البشرية، شؤون الطلبة، المكتبة، اللوازم والمشتريات

ة قام الباحث ببناء استبانة لجمع ولتنفيذ الدراس .الفلسطينية، وقد تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية

 مجاالت، وقد استخدم 7 فقرة موزعة على 58البيانات الخاصة بالدراسة، وتكونت االستبانة من 

  . لمعالجة وتحليل البيانات التي جمعهاSPSSالباحث برنامج 

  

هناك عالقة ارتباطية بين األجهزة المستخدمة في نظم  :وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

 ≤α(معلومات اإلدارية المحوسبة وأداء العاملين في الجامعات الفلسطينية عند مستوى داللة ال

هناك عالقة ارتباطية بين خصائص في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء العاملين  و).0.05

توجد عالقة ارتباطية بين كفاءة  كما ).α≥ 0.05(في الجامعات الفلسطينية عند مستوى داللة 

 ≤α(العاملين في مركز الحاسوب وأداء العاملين في الجامعات الفلسطينية عند مستوى داللة 

هناك عالقة ارتباطية بين مالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية  و).0.05

هناك عالقة  و).α≥ 0.05(المحوسبة وأداء العاملين في الجامعات الفلسطينية عند مستوى داللة 

اطية بين خصائص المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء العاملين ارتب

هناك عالقة ارتباطية بين مدى االستفادة  و).α≥ 0.05(في الجامعات الفلسطينية عند مستوى داللة 

داللة من نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء العاملين في الجامعات الفلسطينية عند مستوى 

)α≥ 0.05.(عالقة ارتباطية بين نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء العاملين أيضا هناك  و

  ). α≥ 0.05(في الجامعات الفلسطينية عند مستوى داللة 

  

االهتمام بتطوير شبكات الحاسوب  :وفي ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث فقد أوصى بما يأتي

أعدادها، وحداثتها، وقدرتها على :  المعلومات اإلدارية المحوسبة من حيثواألجهزة المستخدمة نظم

تخزين كم هائل من المعلومات، وتغطيتها  لكافة احتياجات األقسام والدوائر في الجامعات حتى في 

زيادة كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات و. حال حدوث أي عطب في أي منها



 ه  

حيث سرعتها، والمحافظة على سريتها، وزيادة قدرتها في توفير المعلومات الدقيقة الفلسطينية من 

في الوقت المناسب، والقدرة على توفير الحلول البديلة في حال حدوث أي خلل فيها، وجعلها أكثر 

تطوير مراكز الحاسوب في الجامعات الفلسطينية وتزويدها  و.سهولة للمستخدمين النهائيين

زويد مراكز الحاسوب في الجامعات وت. لالزمة لنظم المعلومات اإلدارية المحوسبةالتجهيزات اب

بالعدد الكافي من العاملين مع مراعاة التنوع في تخصصاتهم وخبراتهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة 

توفر برامج سهلة االستخدام وتتناسب مع نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، وتلبي احتياجات  و.لهم

إجراء  و.وائر واألقسام في الجامعة ويمكن استخدامها من قبل أكثر من شخص في نفس الوقتالد

التدريبات الالزمة لكل من له عالقة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة سواء على مستوي العاملين 

ات إجراء دراسو. بةفي مركز الحاسوب أو المستخدمين النهائيين لنظم المعلومات اإلدارية المحوس

خاصة لتقييم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية للتعرف على أكفأ نظم 

المعلومات اإلدارية المحوسبة وتطويرها وتعميمها على كافة الجامعات الفلسطينية من أجل بناء 

الزمة في قاعدة بيانات ضخمة خاصة في الجامعات الفلسطينية يستفاد منها في توفير المعلومات ال

  .إجراء الدراسات ووضع الخطط اإلستراتيجية على مستوى الوطن ككل
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The relationship between computerized management information 
systems and the performance of employees in the Palestinian universities 
 
Abstract 
 
The purpose of this study was to identify the relationship between the computerized 
management information systems and the performance of employees in the Palestinian 
universities. The study consists of seven hypotheses dealt with the variables of the devices 
used, the properties of information systems, the efficiency of workers, appropriate 
programs, characteristics of the available information, making use of the systems, and the 
performance of employees in the Palestinian universities. The study sample consisted of all 
members of the study population and the number (131) people between the director and 
head of the administrative departments in each of the departments and sections 
(acceptance, registration, finance, human resources, student affairs, library, supplies and 
procurement) in the Palestinian universities, has been selected a sample intentionality. To 
implement the study, the researcher built a questionnaire to collect data for the study, the 
questionnaire consisted of 58 items distributed on the 7 areas, the researcher used SPSS 
program to address and analyze the data collected. 
 
The Study Showed the following results: There is a correlation between the devices used in 
computerized management information systems and the performance of employees in  the 
Palestinian universities at the level of significance ( α≤0.05). There is a correlation 
between the characteristics of the computerized management information systems and the 
performance of employees  in the Palestinian universities at the level of significance (α≤ 
0.05). There is a relationship between the efficiency of workers in the computer center and 
the performance of employees in the  Palestinian universities at the level of significance 
(α≤ 0.05). There is a correlation between the appropriate programs used in computerized 
management information systems and the performance  of employees in the Palestinian 
universities at the level of significance (α≤ 0.05). There is a correlation between the 
characteristics of information provided by the computerized management information 
systems and the performance of employees in the Palestinian universities at the level of   
significance (α≤0.05). There is a correlation between the extent of use of computerized 
management information systems and the performance of employees in the Palestinian 
universities at the level of significance (α≤ 0.05). There is a correlation between the 
computerized management information systems and the performance of employees in the  
Palestinian universities at the level of significance (α≤ 0.05). 
 
The researcher has recommended the following: Interest in the development of computer 
networks and devices used computerized management information systems in terms of: 
numbers, and timeliness, and its ability to store a huge amount of information, and 
coverage of the needs of all sections and departments in the universities until the event of 
any damage in any of them. Increasing the efficiency of computerized management 
information systems in the Palestinian universities in terms of speed, and the preservation 
of confidentiality, and increase their ability to provide accurate information in a timely 
manner, and the ability to provide alternative solutions in case of any irregularities, and 
make it easier for end users. Developing of computer centers at universities and provide 
them with the necessary equipment for the computerized management information 
systems. Providing the computer centers in universities, with a sufficient number of 
workers taking into account the diversity in their field, and provide them with appropriate 
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environment. Providing an easy Programs to use and fit with the computerized 
management information systems, and meet the needs of departments and divisions in the 
university, and can be used by more than one person at the same time. Conduct necessary 
training to those associated with computerized management information systems both at 
the level of those working in the computer center or end-users of computerized 
management information systems. Conduct special studies to evaluate the computerized 
management information systems in Palestinian universities to identify the most efficient 
computerized management information systems, and developed and circulated to all the 
Palestinian universities, in order to build a huge database, in the Palestinian universities 
utilized in providing the necessary information to conduct studies and strategic plans at the 
national level as a whole. 
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  الفصل األول 

 ______________________________________________________  

   :الخلفية العامة للدراسة
  

  مقدمة  1.1

  

لقد أصبحت البيانات والمعلومات جزءاً ال يتجزأ من موارد المنشأة، خاصة في ظل الظروف 

ن االتجاه المتسارع المتغيرة التي تواجه المنشأة، سواء في بيئتها الداخلية أو الخارجية، وذلك ضم

لقد أصبحت المنافسة تعتمد على  .نحو عالمية األسواق وتراجع الحدود اإلقليمية للدول المختلفة

مساهمة اإلنسان نفسه، في نظم المعلومات والمعرفة أكثر من اعتمادها على الموارد الرأسمالية، مما 

  . يةأدى إلى فرض آليات عمل أكثر ارتباطاً بنظم المعلومات اإلدار

  

إن عملية جمع البيانات والمعلومات وترتيبها وتبويبها بشكل يمكّن أن تستفيد منها المنشأة، عملية 

شاقة تحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل، إذ إن وظيفة إعداد المعلومات واستخدامها وظيفة هامة في 

م العديد من أي منشأة، وكذلك جزء من وقت الفرد يذهب في عمليات التسجيل والبحث وفه

  .المعلومات أو توصيلها إلى اآلخرين

  

إن عملية توفر المعلومات للمنظمة ليس كافيا لحل مشاكل المنظمة، ولكن عملية ترتيب المعلومات 

وتبويبها بشكل يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب والقدر المناسب أمر مهم أيضا، وقد جاءت 

  .لتوفر المعلومات الالزمة للمنشأة في الوقت والكم المناسبيننظم المعلومات اإلدارية المحوسبة 

  

يرتبط استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في األداء، واألداء اإلداري بوصفهما وظيفة من 

وظائف إدارة الموارد البشرية، إذ أن األداء يمثل نتيجة من النتائج الهامة التي ترتبط بالعنصر 
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البيئة، ألن البيئة الموجودة في المنظمة تنعكس على أداء العنصر البشري والذي البشري والمنظمة و

  .بدوره ينعكس على المنظمة

  

ونظراً ألهمية العنصر البشري في تحقيق أهداف المنظمة، فمن الضروري قياس أداء العاملين في 

د وكفاءتهم وإنتاجيتهم الجامعات الفلسطينية، والعمل على تطويره لما له من تأثير على سلوك األفرا

  )2002عبد المحسن، .(مما يؤثر إيجابا في تحقيق أهداف الجامعات

  

إن إجراء هذه الدراسة سيساعد على رفع مستوى نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة الموجودة لدى 

هم الجامعات والعمل على تطويرها، أما العاملين في الجامعات فإن مثل هذه الدراسة ستكون حافزا ل

لزيادة إنجازهم  وبشكل أدق وأفضل، وأما وزارة التربية والتعليم العالي فستتمكن من التعرف على 

كفاءة األنظمة في الحصول على البيانات والمعلومات اإلحصائيات الالزمة التخاذ القرارات 

  .والتخطيط االستراتيجي وإجراء الرقابة بشكل أسرع وأدق

  

   مشكلة الدراسة2.1

  

ما العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، وأداء  :كلة الدراسة بالسؤال اآلتيتتلخص مش

  الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟

  

   أهمية الدراسة 3.1

  

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناولته، وهو العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية 

لمحوسبة، وأداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية، وما سيخرج عن هذه الدراسة من ا

  .توصيات خاصة في تطوير نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية

  

   مبررات الدراسة4.1

  

  :تتمثل مبررات الدراسة فيما يأتي

  

حث التي تبحث في العالقة بين نظم المعلومات هي الدراسة األولى من نوعها حسب علم البا •

  .اإلدارية المحوسبة وأداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية
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الدور المهم الذي تلعبه الجامعات الفلسطينية في التنمية في المجتمع الفلسطيني، وأهمية نظم  •

  .المعلومات اإلدارية المحوسبة بالنسبة لها

 اإلدارية المحوسبة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التـي تحتـاج إلـى             تعتبر نظم المعلومات   •

  .البحث والتحليل

  

   أهداف الدراسة 5.1

  

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء الموظفين 

لتعرف على العالقة التي اإلداريين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك من خالل ا

  .تربط كل عنصر من عناصر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة بأداء الموظفين اإلداريين

  

التعرف على كفاءة األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة المستخدمة  •

  .في الجامعات الفلسطينية

رية المحوسبة في الجامعات معرفة الخصائص التي تتمتع بها نظم المعلومات اإلدا •

  .الفلسطينية

التعرف على كفاءة العاملين في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة المستخدمة في   •

  .الجامعات الفلسطينية

معرفة مدى مالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات  •

  .الفلسطينية

فرها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات معرفة خصائص المعلومات التي تو •

  .الفلسطينية

التعرف على مستوى االستفادة من نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات  •

  .الفلسطينية

التعرف على تصورات عينة الدراسة حول أبعاد نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة  •

  .الموجودة في الجامعات الفلسطينية

  .عرف على مستوى أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينيةالت •
 

   أسئلة الدراسة  6.1

  

  :تبحث الدراسة في اإلجابة على األسئلة اآلتية
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ما واقع األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية  •

  في الضفة الغربية؟

ات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية في الضفة ما مستوى كفاءة نظم المعلوم •

  الغربية؟

ما مستوى كفاءة العاملين في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة المستخدمة في الجامعات  •

  الفلسطينية في الضفة الغربية؟

ما مدى مالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات  •

  طينية في الضفة الغربية؟الفلس

ما مستوى كفاءة المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات  •

  الفلسطينية في الضفة الغربية؟

ما فوائد نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة الموجودة لدى الجامعات الفلسطينية في الضفة  •

  الغربية؟

  ين في الجامعات الفلسطينية؟ ما مستوى أداء الموظفين اإلداري •

  

   فرضيات الدراسة 7.1

  

  :تتمثل الفرضيات فيما يأتي

  

بين متوسطات ) α≥0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

واقع األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة ومتوسطات أداء الموظفين 

 .ت الفلسطينية في الضفة الغربيةاإلداريين في الجامعا

بين متوسطات ) α≥0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   •

واقع خصائص نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة ومتوسطات أداء الموظفين اإلداريين في 

 .الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

بين متوسطات ) α≥0.05(لة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد عالقة ارتباطية ذات دال •

كفاءة الموظفين في مركز الحاسوب ومتوسطات أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات 

  . الفلسطينية في الضفة الغربية

بين متوسطات )  α≥0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

ج المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة ومتوسطات واقع مدى مالءمة البرام

  .واقع أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية
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بين متوسطات ) α≥0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

 اإلدارية المحوسبة ومتوسطات واقع مستوى كفاءة المعلومات التي توفرها نظم المعلومات

  .واقع أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية

بين متوسطات ) α≥0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

واقع الفوائد المترتبة على نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة ومتوسطات واقع أداء 

  .ي الجامعات الفلسطينيةالموظفين اإلداريين ف

بين التفاعل بين   ) α≥0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة            •

االجهرة المستخدمة في نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة،         (متوسطات مجاالت الدراسة    

المعلومات مستوي كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، مستوى كفاءة العاملين في نظم            

اإلدارية المحوسبة، مالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة،             

مستوى كفاءة المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، الفوائـد المتربيـة     

ومتوسـطات  )  على نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة         

  .ء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينيةأدا

  

   حدود الدراسة 8.1

  

  :تمت هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتية

  

  .2010/2011تمت هذه الدراسة خالل العام األكاديمي : الحدود الزمانية •

اقتصرت هذه الدراسة على الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وهـي           : الحدود المكانية  •

خليل، جامعة بيت لحم، جامعة بيرزيت، جامعة النجاح الوطنية، جامعـة القـدس،             جامعة ال (

جامعة القدس المفتوحة، جامعة بولتكنيك فلسطين، الجامعة العربية األميركية، كلية فلـسطين            

  ).األهلية الجامعية

اقتصرت الدراسة على مدري الدوائر ورؤساء األقسام اإلدارية في كل من           : الحدود البشرية  •

القبول والتـسجيل، الـشؤون الماليـة،       : دوائر واألقسام اإلدارية في الجامعات الفلسطينية     ال

  .الموارد البشرية، الشؤون الطالبية، المكتبة، اللوازم والمشتريات

  

   نموذج الدراسة 9.1

  

  . متغيرات الدراسة وتصنيفها)1.1 (يوضح الشكل
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  نموذج الدراسة: 1.1شكل 

  

   مسلمات الدراسة10.1

  

  .تعتبر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة مورداً مهماً من موارد الجامعة •

  .كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، تؤثر في أداء الموظفين اإلداريين •

التجهيزات المادية والبرامج المستخدمة في نظـم المعلومـات، تـؤثر علـى كفـاءة نظـم         •

  . المعلومات اإلدارية المحوسبة

  . المعلومات، تؤثر على أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينيةطريقة تبادل •
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    مصادر الدراسة11.1

  

  :تتألف مصادر الدراسة من

  

وهو عبارة عن االستبانة واالتصاالت الهاتفية، التي أجراها الباحث مع : المصادر األولية •

 .يةمدري الدوائر ورؤساء األقسام اإلدارية، في الجامعات الفلسطين

وهي الكتب والمجالت العلمية والدوريات ومواقع االنترنت ذات العالقة : المصادر الثانوية •

 .بموضوع الدراسة

  

    هيكلة الدراسة11.1

  

  :تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول هي

  

دراسة،  الدراسة، أهمية الدراسة،مبررات اليتضمن مقدمة عن الدراسة،مشكلة: الفصل األول •

مسلمات  أسئلة الدراسة، فرضيات الدراسة، حدود الدراسة،نموذج الدراسة، أهداف الدراسة،

  . الدراسة، مصادر الدراسة

يتضمن اإلطار النظري للدراسة حيث، يوضـح مفهـوم النظـام، مفهـوم             : الفصل الثاني  •

البيانات، مفهوم المعلومات وأنواعها، مفهوم نظام المعلومـات، مفهـوم نظـام المعلومـات       

وسبة، عناصر نظام المعلومات، مكونات نظام المعلومـات، قواعـد البيانـات      اإلدارية المح 

وعالقتها بنظام المعلومات اإلدارية، نماذج قواعد البيانات، خـصائص نظـام المعلومـات             

اإلدارية الجيد، دورة حياة نظام المعلومات اإلدارية، نظم معلومات الموارد البشرية، مفهـوم    

في، دورة حياة إدارة األداء، فوائد إدارة األداء، العوامل المـؤثرة           األداء، إدارة األداء الوظي   

 . الدراسات السابقة ذات العالقةوفي األداء، مفهوم تقييم األداء، فوائد تقييم األداء وعناصره 
يتناول عرضا شامال لمنهجيـة الدراسـة، كمنهجيـة اإلعـداد، واألدوات،            : الفصل الثالث  •

 .وثبات أداة الدراسةوالمجتمع، ومدى اختبار صدق 

 .يحوي هذا الفصل عرضا للنتائج التي تم التوصل اليها: الفصل الرابع •
االستنتاجات، والتوصيات التي انبثقت عن النتائج التي        يتضمن هذا الفصل  : الفصل الخامس  •

إضافة إلى قائمة بأهم المصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع والتـي           . تم التوصل إليها  

 \أهميتها للدراسةيرى الباحث 
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  

يتناول هذا الفصل الخلفية النظرية لموضوع الدراسة، واألدبيات التي اهتمت بنظم المعلومات 

اريين، كما يتناول هذا الفصل الخلفية النظرية اإلدارية المحوسبة وعالقتها بأداء الموظفين اإلد

للمواضيع المرتبطة بهذه الدراسة وتشتمل على نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء الموظفين 

اإلداريين، باإلضافة إلى تعريف في الجامعات الفلسطينية ونظم المعلومات اإلدارية المحوسبة 

  .دراسةالموجودة في الجامعات وتناولتها هذه ال

  

  مقدمة 1.2
  

لقد أدى التطور التكنولوجي إلى االعتماد على الحاسوب، في تخزين واسترجاع ومعالجة البيانات 

والمعلومات، مما أدى إلى تحويل نظم المعلومات اإلدارية، إلى نظم معلومات محوسبة، وقد انعكس 

لمؤسسات االقتصادية استخدام هذه النظم بشكل مباشر على أداء الموظفين اإلداريين في كافة ا

  . والتعليمية ومن ضمنها الجامعات

  

   نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة 2.2

  

  .فيما يأتي اإلطار النظري المرتبط بنظم المعلومات المحوسبة
  

  : النظام. 1.2.2

  

  ) Systema(كلمة نظام نسمعها باستمرار ونقرأها في مجاالت متعددة، وهي منبثقة من كلمة 
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 والتي تعني الكل المركب من أجزاء، حيث اكتسبت هذه الكلمة بمرور الزمن معاني جديدة اليونانية

كنظام التعليم، ونظام العمل، وعند تحليل وفحص االستخدامات ، )1987الطائي، (ودالالت مختلفة 

والمعاني، نالحظ أن جميعها ذات جوهر واحد، حيث يتكون كل نظام من عناصر أساسية تتفاعل 

مجموعة من المدخالت التي تمثل "يعرف النظام على أنه . ا بعضاً لتحقيق هدف معينمع بعضه

البيانات المختلفة يتم معالجتها للحصول على مخرجات تعتبر أساسية إلشباع استجابات مطلوب 

مجموعة عمل تتكون من العنصر البشري واآلالت مجتمعة مع "، ويعرفه السالمي على أنه "تحقيقها

 وتربطها عالقات محددة وقوانين شاملة، ويجب أن يكون لكل جزء من مكونات بعضها بعضاً

  .)2005السالمي، ".(النظام دورته المرسومة وصيغته المحددة لتحقيق هدف محدد

  

مجموعة من العناصر التي ترتبط مع بعضها بعضاً، وتحكمها عالقات "ويعرفه النجار على أنه 

لك من أجل تحقيق غايات مشتركة وهدف عام بواسطة قبول وآليات عمل معينة في نطاق محدد، وذ

 ".المدخالت ومعالجتها من خالل إجراء تحويلي للمدخالت بهدف إنتاج المخرجات والتغذية الراجعة

  )2007النجار،(

  

  :من تعريفات النظام السابقة يمكن أن نحدد صفات النظام على النحو اآلتي

  

 ويمتاز كل عنصر من عناصر النظام بخصائص يتكون النظام من عنصر واحد أو أكثر، •

  .تميزه عن غيره

هي العالقة التي تربط عناصر النظام المختلفة مع بعضها بعضاً، وتكون هذه : العالقات •

  .العالقة تكاملية

  .أن كل نظام يتم إنشاؤه يكون له هدف يسعى لتحقيقه: الهدفية •

  .م ليؤدي الهدف المطلوب منهيكون عادة للنظام أسلوب عمل خاص بالنظا: آلية العمل •

النظام البسيط هو النظام التي يتكون من عنصرين أو أكثر، واألنظمة : البساطة والتعقيد •

المعقدة هي األنظمة المتشعبة، وتتضمن عدداً كبيراً من األنظمة الفرعية، وكلما كان عدد 

  )2003ياسين، .(األنظمة الفرعية أكثر  كان النظام أكثر تعقيدا

  

   :ألمثلة على األنظمةومن ا

  

يتكون النظام من مجموعة من األنظمة الفرعية منها نظام :  نظام شؤون الموظفين •

  . الخ...الترقيات، نظام الرواتب، نظام اإلجازات، نظام اإلبتعاث، نظام الدوام
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يتكون النظام من مجموعة من العناصر منها نظام قبول، نظام : نظام القبول والتسجيل •

  .اسية، نظام العالماتالخطط الدر

ويمكن أن نعتبر الجامعة نظام يتكون من مجموعة من األنظمة الفرعية، كالمحاسبة  •

  .الخ...والتسجيل واللوازم، والمشتريات

  

  : وتصنف األنظمة من حيث ارتباطها في األنظمة األخرى إلى نوعين

  

  .يةوهي النظم التي ليس لها عالقة في البيئة الخارج: األنظمة المغلقة •

وهي النظم التي تفاعل مع البيئة بحيث تأخذ مدخالتها منها وتزودها : األنظمة المفتوحة •

  .بالمخرجات

  

  :عناصر النظام. 2.2.2

  

  : يتكون أي  نظام معلومات من العناصر اآلتية

  

هي سلسلة البيانات التي تنساب في قنوات االتصاالت المختلفة من المصادر : المدخالت •

ة األنشطة والفعاليات التي تنجزها المنظمة التي يعمل في إطارها نظام الداخلية عن كاف

المعلومات، أو من التشكيالت المنظمية التي تنجز هذه األنشطة والفعاليات، أو األفراد 

العاملين في هذه األقسام الذين ينجزون األنشطة والفعاليات، أو من النظام ذاته عندما يتم 

مدخالت جديدة لتغذية النظام بما يستجد من بيانات وما يطرأ استخدام جزء من مخرجاته ك

  )2009الطائي، .(على الموقف من تغيير

  :كل ما يقوم به نظام المعلومات اإلدارية من أعمال هي: النشاطات •
  

o حيث يتم جمع البيانات من مصادرها األولية والثانوية باستخدام أساليب : جمع البيانات

  )2008حسان،. (الستبانة، والمقابلة، وتحليل السجالتمختلفة منها المالحظة وا

o وهي العملية التي يتم من خاللها تحويل المدخالت إلى مخرجات، ويمكن أن : المعالجة

وتتمثل عمليات المعالجة  تكون عملية المعالجة يدوية أو آلية، أو بواسطة الحاسوب، 

 من وامتحانات وندوات اضراتمح من الطلبة يتلقاه فيما على سبيل المثال في الجامعة،

  ) 2005السالمي، وآخرون،(.المجتمع يحتاجها كافية مهارات أجل إكسابهم 

o عرض المعلومات في صورة تقارير تأخذ صيغ وأشكال مختلفة: إيصال المعلومات 
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  )2002حيدر، .(حسب حاجة المستفيد

o ترجاعها هي عملية االحتفاظ بالمعلومات للفترات طويلة بحيث يمكن اس: التخزين

  .بسهولة عند  الحاجة إليها

o إجراء عمليات تغيير مستمرة بحيث ال تبقى محتويات الملفات من المعلومات : التحديث

المختزنة في قاعدة البيانات ثابتة ومستقرة على مر الزمن، وإنما تخضع للتحديث 

  ).2009الطائي، .(باستمرار

o ت من قاعدة البياناتهي عملية استدعاء للبيانات والمعلوما: االسترجاع.  
 

وهي عبارة عن المدخالت بعد أن يتم معالجتها وترتبط المخرجات ارتباطاً : المخرجات •

 وهي في الجامعة الطلبة الذين تم تخريجهم منها بمهاراتهم وثيقاً في تحقيق أهداف النظام،

  .وتعليمهم الذي حصلوا عليه فيها

ة بالنسبة لنظم المعلومات اإلدارية المحوسبة تعتبر التغذية الراجعة مهم: التغذية الراجعة •

بسبب ارتباط مخرجات النظام بمهمة صنع القرارات، والتي تعد معيار في قياس مخرجات 

نظام المعلومات، من أجل تشخيص االنحرافات ومعالجتها والتأكد من توليد مخرجات 

  )2009الطائي،.(مالئمه

خطوط عريضة في مراحل مختلفة، وهي عبارة عن عمليات وضع مؤشرات و: السيطرة •

  .ومراقبتها، وأخذ القرارات في حال حصول أي تجاوزات

هي عملية تحديد إمكانيات النظام الداخلية والخارجية، التي يمكن من خاللها : حدود النظام •

  )2005السالمي، وآخرون، .(فصل النظام وما يدور داخله وخارجه

  

  : البيانات والمعلومات والمعرفة. 3.2.2

  

  :فيما يأتي األسس النظرية ذات العالقة بالبيانات والمعلومات والمعرفة

  

  :البيانات. 1.3.2.2

  

تعد البيانات والمعلومات العنصر األساسي في مختلف األنشطة التي تمارسها المنظمة، فهي تساعد 

يضا في المنظمة في تحقيق أهدافها وخططتها، والوصول إلى معدل عال في االنجاز، وهذا يؤثر أ

على أنها حقائق أولية ليست ذات : وتعرف البيانات. تحسين أداء الموظفين اإلداريين في المنظمات

قيمة في وضعها الحالي وال يمكن أن نستفيد منها إذا لم يتم معالجتها، وتكون عملية المعالجة يدوية 
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 قنديلجي والجنابي،( أو بواسطة اآللة وتأخذ البيانات شكل أرقام أو رموز أو عبارات أو جمل

2008(  

  

  :  المعلومات.2.3.2.2

  

 وتعرف المعلومات على أنها البيانات بعد Informمفردها معلومة، وهي مشتقة من كلمة علم 

وتقود . )2008قنديلجي والجنابي، . (معالجتها بغرض تحقيق هدف معين يقود إلى اتخاذ قرار

.  معرفة جديدة مبتكرة ال نعرف عنها شيئاً من قبلالبيانات والمعلومات إلى المعرفة التي قد تكون

  )2008قنديلجي والجنابي، (

  

وهكذا فإن المعلومات مرتبطة من جهة بالبيانات ومن جهة أخرى بالمعرفة، فالبيانات ال تكون لها 

قيمة حقيقة حتى يتم تجميعها وتبويبها ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات، هذه المعلومات تتراكم 

2005القيسي، .(ن المعرفةلتكو(  

  

  : وتصنف المعلومات الموجهة إلى اإلدارة إلى أنواع  حسب المستويات اإلدارية المختلفة هي

  

وهي المعلومات التي تلزم المنظمة على المستوى البعيد لتحقيق : المعلومات اإلستراتيجية •

، وهو موجه لإلدارة أهداف إستراتيجية للمنظمة، والموارد التي تلزم تحقيق هذه األهداف

  .العليا

وهي التي تلزم المنظمة خالل فترة زمنية تصل إلى عام، وغالبا ما : المعلومات التكتيكية •

 .تتعلق في األنشطة الوظيفية المختلفة للمنظمة وهي موجهة لخدمة اإلدارة الوسطى

 لإلدارة هي المعلومات الالزمة للعمل اليومي للمنظمة، وهو موجه: المعلومات التشغيلية •

 ).2005القيسي، .(الدنيا

  

ولكي تكون المعلومات ذات قيمة، يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الخصائص، مثل التوقيت 

  . السليم، الدقة، الشمولية، المالءمة، إمكانية قياسها، الوضوح، وعدم التحيز

  

  : المعرفة. 3.3.2.2

  

  ة المتعلقة بكيف؟  والمعرفة هي حقائق تعني تطبيق البيانات والمعلومات، وهي تجيب عن األسئل
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والمعرفة تعني الحصيلة المهمة والنهائية الستخدام . تراكمية، أو قواعد إجرائية أو توجيهات

واستثمار المعلومات من قبل صنّاع القرار والمستخدمين اآلخرين الذين يحولون المعلومات إلى 

  ).2008قنديلجي والجنابي، .(معرفة

  

أنها مزيج من عناصر الخبرات، التجارب، القيم، المعلومات والبصيرة "لمعرفة على ويعرف ياسين ا

، )2009ياسين، "(التي تشكل إطار للتعامل مع تقييم المعلومات وتجارب العمل والحياة الجديدة

فالمعرفة هي حصيلة ما يمتلكه الفرد أو المنظمة أو المجتمع من معلومات وعلم وثقافة في وقت 

  .معين

  

  :والمعلومات البيانات اتصاالت. 4.3.2.2
 

يتم نقل البيانات من مصادر إنتاجها إلى نظام المعلومات اإلدارية لمعالجتها وتحويلها إلى معلومات، 

ومن ثَم تنقل المعلومات المتولدة إلى الجهات المستفيدة، والتي تُظهر حاجتها إلى هذه المعلومات، 

االت باستخدام نظام اتصاالت، ويضم نظام االتصاالت شبكة حيث يتم نقل المعلومات في كل الح

 مختلف في المنظمة عمليات وتوسع لنمو حقيقية إلكترونية قاعدة بيانات الكترونية باإلضافة إلى 

ويعتبر نظام االتصاالت نظاماً فرعياً من نظام المعلومات اإلدارية، يقوم بنقل . مجاالت األعمال

لها إلى معلومات، ونقل هذه المعلومات من نظام المعلومات إلى الجهات البيانات لمعالجتها وتحوي

  )2009الطائي، .(المستفيدة داخل المنظمة وخارجها

  

  :المعلومات أهمية. 4.2.2

  

في السابق كانت الموارد المادية والكوادر البشرية أهم الموارد التي تحتاج لها المنظمة في أعمالهـا                

وأصبحت المعلومات ضـرورية جـدا للمنظمـة، وتـتلخص أهميـة            واليوم برز دور المعلومات     

  ):2007الشرابي،  (المعلومات بالنسبة للمنظمة بما يأتي

  

 .مجاله كان وأياً النشاط  هذا طبيعة كانت أياً بشري، نشاط أي في أساسياً مورداً •

 .هاإلي ويضيف منها يستفيد فاإلنسان تتناقص، وال تتزايد ينضب، ال ينبوع المعلومات •

 .منه واإلفادة واختزانه توفيره يمكن أساسيا استثماريا مورداً المعلومات •

 .التنظيم أجزاء بين األساسية الربط أداة ألنها المعاصر اإلداري البناء في هاماً ركناً تحتل •

  .والمتابعة والتنسيق التخطيط في لإلدارة رئيسية وسيلة المعلومات •
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  )2004غنيم، .(راراتللمعلومات قيمة كبيرة في اتخاذ الق •

  

  : أنواع المعلومات.5.2.2

  

  : تصنف المعلومات حسب هدفها إلى عدة أنواع هي

  

تلك المعلومات التي يبحث عنها من أجل إنجاز عمل ما، أو مخطـط             : المعلومات االنجازية  •

  .ما، أو بناء ما

إلطـالع   تلك المعلومات التي يبحث عنهـا مـن أجـل ا         : المعلومات التطويرية أو اإلنمائية    •

  . وتوسيع المدارك

مدرسة، جامعـة،   ( تلك المعلومات المبحوث عنها ضمن عملية تعليمية        : المعلومات التعليمية  •

  . والتي تعكس محتوى الخطط الدراسية أو المناهج أو ما يعززها) دراسات عليا

 أو تلك المعلومات المبحوث عنها من أجل جمع البراهين لتثبيت نظريـة          : المعلومات البحثية  •

  . دحضها

تلك المعلومات التي تشتمل على أسس ومعايير وقواعـد         : المعلومات األسلوبية أو النظامية    •

من خاللها أمكن اختبار دقة وصحة هذه البيانات أو المعلومـات وعلـى أساسـها ينـادى                 

  .بموضوعية الطرح أو عدمه

ية تختص بكيفيـة    هي المعلومات المبحوث عنها من أجل أعمال إدار       : المعلومات التوجيهية  •

  . توجيه جهود الجماعة نحو تحقيق الهدف

هي تلك المعلومات المبحوث عنها من أجل التأثير والتعزيز         : المعلومات المحفزة أو المثيرة    •

وغالبا ما تكون من أجل التعزيز، وهي معلومات مركزة تؤكد حقيقة ما بـشكل مباشـر أو                 

  )2010طوالبة، . (بشكل غير مباشر

  

  : المعلوماتجودة. 6.2.2

  

 هي الدرجة التي تقدم به المعلومات قيمة إلى الذين يستخدمونها وإلى المنظمة بشكل عـام، وتُحـدد                

القرار، وحتى تكون المعلومات ذات جودة يجـب أن تتـوفر بهـا     صانعي بواسطة المعلومات جودة

  )2006النجار، : (مجموعة من الخصائص هي
 

  أي أخطاء، ألن ذلك يؤثر في جودة القرارات التي يتم بحيث أن تخلو المعلومات من: الدقة •
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  .اتخاذها، يما يجنب المنظمة من اتخاذ قرارات خاطئة

قدرة المعلومات على إعطاء صورة كاملة عن المـشكلة أو الظـاهرة موضـوع            : الشمولية •

 .تلفةالدراسة مع تقديم بدائل الحلول المختلفة لها حتى تتمكن اإلدارة من تأدية وظائفها المخ

 ألي وتنقيحها وتحليلها وتبويبها وفرزها جمعها تم التي البيانات تحيز عدم تعني: الموضوعية •

  .جهة

 في وصولها عدم حالة المناسب، وفي الوقت في المستفيد إلى المعلومة وصول تعني: التوقيت •

 )2008 األرياني،(.الجهد والمال للوقت ضياعا تمثل وبالتالي قيمتها، ستفقد المناسب الوقت

 فهمهـا  سرعة يضمن بحيث للمستفيد المطلوب بالشكل المعلومات تقديم إمكانية تعني: الشكل •

 رسـوم  بـشكل  أو وصـفية  أو رقميـة  كميـة  تقديمها سواء إليهم، الموجهة األفراد قبل من

  )2008األرياني، (.جداول بشكل أو ومخططات بيانية

 بحيث  البيانات قاعدة في النشطة لمعلوماتا تمثل استخدامها يتكرر التي المعلومات: التكرار •

فـيمكن   المـستخدمة  وغيـر  الراكـدة  المعلومات أما . باستمرار وتحديثها بها االهتمام يجب

  .التكاليف رخيصة تخزين وسائط في حفظها أو منها التخلص

 مجاالت اهتمـام  المعلومات بعض تغطي فمثالً .شموليتها مدى المعلومات حقل يحدد: المجال •

المعلومـات   مجـال  ويتحـدد  .جداً ضيق اهتمام بمجال أخرى معلومات تتعلق بينما عة،واس

 .المعلومات هذه استخدام طبيعة ضوء في المطلوب

 مختلـف  مـن  البيانـات  ومعالجـة  بتجميع اإلدارية المعلومات نظم تهتم أن يجب: المصدر •

 .المتاحة المصادر 

 )2006النجار،. (ن مستخدم وأكثر من تطبيققابلية المعلومات للتكييف مع أكثر م : المرونة •

  .تقديم المعلومة بشكل يسهل فهمها: الوضوح •

 نظـم  المعلومـات   مـن  الناتجـة  الرسمية إمكانية القياس الكمي للمعلومات: قابلية القياس •

  .اإلدارية

 يجري الذي البحث بموضوع أو بالحالة وثيقة صلة ذات المعلومات تكون وهي أن: المالءمة •

  .همعالجت

طريقة تقديم المعلومات بشكل مناسب، فقد تكون بشكل مختصر أو بشكل تفـصيلي،             : التقديم •

أو بشكل كمي أو بشكل وصفي، فالمعلومات ممكن أن تكون على شكل أرقام أو رسومات،               

النجـار،  . (أو مخططات، لذلك ال بد من عرضها بطريقة مناسبة لالستفادة منها بشكل كبير            

2006( 

  

  فإن  وعليه. صول على خصائص عالية للمعلومات يزيد من تكاليف الحصول عليهاإن عملية الح
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 ضوء المستفيدين، وفي حاجة حسب وذلك الخصائص لهذه المطلوب المستوى تحدد ما المنظمة غالبا

  )2007وادي وغنيم، (.المنظمة على والعائد التكلفة تحليل

  

  :نظم المعلومات اإلدارية. 7.2.2

  

مات اإلدارية على أنها النظم التي يكون بها تكاملية بين العنصر البشري واآللة، تعرف نظم المعلو

، وهدفها تزويد المنظمة بالمعلومات الالزمة لتدعيم واستمرار العمليات العادية واليومية للمنظمة

ي سواء أكانت المعلومات تتعلق بالعمليات الداخلية للمنظمة أو تتعلق بأطرف البيئة الخارجية الت

  )2008حسان، .(تتعامل معها المنظمة إلدارة عملية اتخاذا القرارات اإلدارية داخل المشروع

  

وآخـرون علـى أنهـا     وهناك العديد من التعريفات لنظم المعلومات اإلدارية، فقد عرفها قنـديلجي 

ومات، البيانات والمعل جمع على وتعمل بعضها بعضاً مع والمتفاعلة العناصر المتداخلة من مجموعة"

 السيطرة على وتأمين وتنسيق صناعة القرارات، دعم لغرض وتوزيعها ومعالجتها، وتخزينها، وبثها،

 نظام ، ويشمل"للموضوعات المعقدة المطلوب المنظور وتأمين المشكالت، تحليل إلى إضافة المنظمة،

تخـص   التي  رىواألمور األخ األشخاص األساسيين، واألماكن، والنشاطات، بيانات على المعلومات

  )2008قنديلجي، وآخرون، .(والبيئة المحيطة المنظمة

  

 بعضها مع تعمل ومرتبطة مكونات مجتمعة"المعلومات عبارة عن  أن نظم  بقوله Loudonوعرفها 

 والرقابة والتحليل والتنسيق القرارات صنع لدعم عملية ومعالجتها وتخزينها لجمع المعلومات، بعضاً

تحليـل   فـي  والعـاملين  اإلداريـين  تساعد واضحة لإلدارة، كما تصبح بحيث المنظمة مستوى على

  (Laudon & others , 2006 ) ."الموضوعات الصعبة واستيعاب المشاكل،

  

 البيئـة،  المعلومـات  المعلومات وخدمات توفير إلى التي تهدف النظم تلك"على أنها   وعرفها لطفي

النظـام   تجميـع  علـى  األول ينصب :األقل ين علىجزئي نظامين المعلومات نظام يتضمن أن ويجب

لقد كانت نظم المعلومات اإلداريـة   و)2005 لطفي،( ".المعلومات خدمات لتوفير والثاني للمعلومات،

في السابق يدوية تقليدية، تعتمد على إجراءات يدويـة وتقليديـة فـي جمـع ومعالجـة البيانـات                   

ولم تكن تعط نتائج دقيقة، إضافة إلى ذلـك فهـي           واسترجاعها، وتحتاج إلى جهد ووقت النجازها،       

تحتاج إلى عدد أكبر من األفراد للعمل فيها من أجل الحصول على نتائج، ومـع تطـور صـناعة                   

الحاسبات والبرمجيات أصحبت عملية معالجة البيانات واسترجاعها أسرع وتحتاج إلى جهـد أقـل              

  .إلنجازها، ونتائجها أدق
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  : ات اإلدارية المحوسبةتعريف نظم المعلوم. 8.2.2

  

بالرغم من أن نظم المعلومات التقليدية قدمت الكثير من الخدمات إال أنها لم تستطع أن تواكب 

التطورات التكنولوجية السريعة، وعليه فإن نظم المعلومات اإلدارية المعاصرة تمت حوسبتها من 

، وعليه فقد ظهر مصطلح أجل مواكبة التطورات والحصول على المعلومات في أقصر وقت ممكن

  .Computer Based Information Systems  (CBIS)نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة  

وتعتمد نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على المكونات المادية والبرمجية للحاسوب في معالجة 

إجراءات : "ى أنهاوتعرف نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة عل. البيانات واسترجاع المعلومات

منظمة تسمح بتجميع وتصنيف وفرز البيانات ومعالجتها واسترجاع النتائج عند الحاجة من اجل 

  )2008قنديلجي والجناني،".(انجاز العمل أو اتخاذ القرار

  

مجموعة من األفراد "ويعرف األرياني نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على أنها عبارة 

والتقنيات التي تتفاعل معاً لتزويد المديرين والموظفين بالمعلومات الالزمة والعمليات والبيانات 

منظومات ذات بنية "كما يعرفها ياسين على أنها ). 2008األرياني، ."(لتسيير العمل وتحقيق الهدف

شبكية من أجهزة كمبيوتر شخصية ترتبط أو تلتقي مع أجهزة كومبيوترية خادمة ومضيفة تبنى على 

  )2003ياسين،".(المعالجة الموزعة وقواعد البيانات الموزعة في معظم األحيانأساس نظم 

  

  :ميزات نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة. 9.2.2
 

  : تمتاز نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة بمجموعة من الخصائص هي

  

  .نظام مفاهيمي وتجريبي علمي •

  .نظام من صنع اإلنسان •

تُستخدم من أجل التخطيط واتخاذ القـرارات والتفاعـل مـع           نظام مفتوح ألن معظم النظم       •

 .المحيط الخارجي للعمل

 .نظام مرن يراجع ويحدث باستمرار •

إنه نظام مستقر، ألنه متى تم تصحيحيه يفترض بهذا النظام التعامل مع أصناف معينة مـن                 •

 .المشاكل بحيث يزود اإلدارة بالمعلومات تبعاً لبرنامج معين

 . وذلك ألنه يمثل جزء من النظام الكلي للمنظمةإنه نظام ثانوي •

 .تعتبر نظم المعلومات اإلدارية هي األساس لتنظيم المنشأة •
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 .يتم االعتماد على نظم المعلومات في اتخاذ القرارات •

تستخدم نظم المعلومات اإلدارية أداة لتحقيق عالقة متبادلة لتسهيل االتـصاالت بـين نظـم                •

 .ومحيطها الخارجيالمعلومات والمنشأة نفسها 

نظام متكامل يربط المجاالت الوظيفية المختلفة ويحقق التكامل بين معلومات هذه المجـالت              •

 )2005السالمي، وآخرون، . (ويصعب تحقيق التكاملية. لوصف عمليات المنظمة ككل

 .يدعم وظائف اإلدارة، التخطيط، والرقابة، والعمليات •

ت، ففي أي قرار يتم اتخاذه نكون بحاجة إلى معلومـات           تساعد في اتخاذ كافة أنواع القرارا      •

 .دقيقة تصل في الوقت المناسب

 .نظم المعلومات اإلدارية تصف الماضي والحاضر وتتنبأ في المستقبل •

يصف العمليات الداخلية للمنظمة، ويرصـدها ويقارنهـا بـالخطط الموضـوعة والنتـائج            •

 . المتوقعة

ة أو على شكل نماذج رياضية وأساليب كميـة تـم   المخرجات تكون على شكل تقارير دوري  •

 )2008حسان، .(بناؤها لمحاكاة مشاكل معينة

  

  : موارد نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة. 10.2.2

  

  :تحتاج نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة إلى مجموعة من الموارد هي

  

إلداريـة المحوسـبة فـي    وهو فريق العمل الذي تحتاجه نظم المعلومات ا     : الموارد البشرية  •

 : مختلف مراحل حياة النظام هي

  

o  وهو الذي يستفيد من المخرجات ومن األمثلة علـى ذلـك المـديرين        : المستخدم النهائي

  .الخ...  والمحاسبين،

o   وهم الذين يقضون وقت فـي تطـوير نظـم المعلومـات            : متخصصي نظم المعلومات

 :وتشغيلها ويقسم متخصصي نظم المعلومات إلى

  

ü هم األفراد الذين يدرسون مشاكل األعمـال ومتطلبـات المعلومـات           : لي النظم محل

  .والنظم

ü وهم المتخصصين الذين يستخدمون الوثائق التي يقدمها محللـو الـنظم           : المبرمجين

  .لترميزها على الحاسوب
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ü 2005السالمي، وآخرون،.(وهم الذين يقومون بتشغيل النظام: المشغلين( 
 

أنواع المكونات والوسائط المادية المستخدمة فـي العمليـات    ل كافةوتشتم: الموارد المادية •

 فاألجهزة أو المكونات المادية ال تشتمل على الحواسيب. البيانات والمعلومات التي تمر بها

البيانات،  وبقية األجهزة فقط، بل أيضاً كل الوسائط واألغراض المنظورة التي تسجل عليها

الممغنطـة أو    تستخرج عليه المعلومات إلى األقـراص من صفحات وقطع من الورق الذي

 .الضوئية

األنظمة والبرامج التي  تشغل األجهزة وتحدد العمليات التـي سـتؤديها            : موارد البرمجيات  •

  :األجهزة وتشمل البرمجيات

  

o وهي البرامج التي تعمل على إدارة الحاسوب والسيطرة عليه: البرامج التشغيلية.  

o  وهي البرامج التي يتم اسـتخدامها لمعالجـة بيانـات المنظمـة فـي      : البرامج التطبيقية

 .الوظائف المختلفة عن طريق المستخدم النهائي

  

البيانات مـوارد ذات قيمـة    تشكل البيانات الجزء األساسي للمنشأة، وتعتبر :قواعد البيانات •

 فائدتها للمستخدم وتدار بشكل فعال لكي تُؤمن عالية في المنظمة، لذا فإنها ينبغي أن تستثمر

  ) 2009الشرابي،.(النهائي في المنظمة

تشتمل على تكنولوجيات االتـصاالت واالتـصاالت بعيـدة    : الشبكات واالتصاالت موارد •

والـشبكات   ،ومختلف أنواع الشبكات، مثل اإلنترنت، والشبكات الداخلية واإلنترانت المدى،

إللكترونيـة الناجحـة،    األعمـال اإلكسترانت، والتي أصبحت مهمة فـي إدارة  /الخارجية

فـي المنظمـة وتتـضمن الـشبكات      والعمليات التجارية بكل أنواعها، عبر نظام معلوماتها

  :واالتصاالت

  

o وهي الوسيلة التي يتم خاللها مرور البيانات: وسائط االتصاالت.  

o  ويتضمن األفراد واألجهزة والبرمجيات والبيانات التـي تـدعم مباشـرة         : دعم الشبكات

  .ملياتالع

o               إن استخدام الشبكات الداخلية في المؤسسة يؤدي إلى جعل الحلول للمشاكل التي تواجـه

كما أن ارتباط الفروع المختلفة للمنظمة      . المنشأة  أكثر كفاءة وتقلل من تكلفة المعلومات       

النجـار،  .(بشبكات اتصاالت يسهل انسياب المعلومات بين المستويات اإلدارية المختلفـة   

2007( 
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ى يحدث األثر المتوقع لنظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، ويتم الحـصول علـى المعلومـات          وحت

  .المناسبة يجب أن يكون هناك تكامل بين الموارد المختلفة لنظم المعلومات اإلدارية المحوسبة

  

  : فوائد نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة.11.2.2

  

سبة في مختلف المنظمات أدى العديد مـن الفوائـد فـي            إن استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحو     

  ):2005السالمي، وآخرون،  (المنظمة تتلخص فيما يلي

  

  .توفير إمكانية أفضل من حيث السرعة والدقة والجهد •

  .الكفاءة في االستخدام األمثل للموارد المتاحة •

  .الموثوقية والعمل دون أعطال وتوفير إجراءات الحماية والسالمة •

  )2008األرياني،.(كلفة المعلوماتتخفيض ت •

تقديم المعلومات إلى مختلف المستويات اإلدارية من أجـل ممارسـة الوظـائف اإلداريـة                •

  .المختلفة

  .تحديد قنوات االتصال أفقيا وعموديا بين الوحدات اإلدارية المختلفة •

  .اإلجابة على أي استفسار عن طريق التحاور بين المستفيد والنظام •

  . معلومات عن التطورات الحديثة التي تحصل وتخدم المستفيدين والمنشأةالمعرفة في ال •

  .حفظ البيانات والمعلومات التاريخية •

  .نشر المعلومات بشكل انتقائي وتزويد الباحثين والمستفيدين بالمعلومات التي يحتاجونها •

ت االستفادة من نظم المعلومات بإصدار تقارير شهرية أو فصلية أو سـنوية عـن نـشاطا                •

  .المنظمة

  .االستفادة من نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في التخطيط االستراتيجي المستقبلي •

  

  : العوامل التي تؤثر في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة.12.2.2

  

  .كمية وشكل المعلومات التي يوفرها النظام لتلبية احتياجات كافة مستويات اإلدارة •

  )2009ملوخية،. (مصادر هذه المعلوماتالتنظيم الجيد للمعلومات و •

الوعي الكافي لدى المستفيدين من نظام المعلومات ومدى تفاعلهم معه في نظـم المعلومـات            •

 .اإلدارية

 )2009ملوخية، .(التجهيزات المادية المتوفرة لالستخدام في نظم المعلومات •
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   األداء 3.2

  

  :سة فيما يأتيالمفاهيم النظرية ذات العالقة باألداء تلخصها الدرا

  

  :مفهوم األداء. 1.3.2

  

اإلدارة في جميع الدول المتقدمة والنامية  حقل في والممارسين الباحثين اهتمام األداء موضوع أثار لقد

أن نمو الدخل ورفع مستوى المعيشة يعتمد على الحصول على          : على حد سواء، وذلك ألسباب منها     

وارد، كما أن مستوى األداء يعبر عن مـستوى التقـدم           أفضل النتائج بأقصر وقت واقل استخدام للم      

 في بعضها واهتم حوله، والدراسات البحوث من وقد أجريت الكثير. االقتصادي والحضاري ألي بلد

مرادفـة   أخـرى  بمفـاهيم  خلـط  مـن  المفهـوم  هـذا  وما يـصاحب  ومكوناته األداء مفهوم تحديد

  ) 2004السكران،(

  

 التـي  بمتطلبات وظيفتـه  الموظف التزام عن تعبر فهي وعبارات نمعا عدة على األداء كلمة وتطلق

 ومهام واالنصراف، وااللتزام بواجبات الحضور في الرسمي الدوام بمواعيد االلتزام منها إليه أسندت

 لألعبـاء  وتحملـه  فيهـا،  التي يعمـل  المنظمة داخل الحميدة واألخالق باآلداب وااللتزام الوظيفة،

  )2004 العنزي، ( عاتقه على المسندة والمسئوليات

  

ويعرف األداء على أنه قياس للنتائج، ويجيب على سؤال بسيط، هل أتممت عملك؟ وهذا يحتاج إلى                

االتفاق على معيار معين لتعريف األداء يستخدم كأساس لمتابعة الموظفين اإلداريين، وهناك  مشكلة              

رتفعاً ولكن الجودة منخفـضة، وقـد يكـون    أخرى هي التمييز بين الكم والنوع، فقد يكون اإلنتاج م        

  )2003سلطان، .(اإلنتاج كبيراً والجودة منخفضة

  

ويشير األداء إلى درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية التـي يـشبع             

  .)2001راوية، .(بها الفرد متطلبات الوظيفية

  

 نـصف المـصنعة   والمواد األولية كالمواد التنظيمية المدخالت أيضاً على أنه تحويل ويعرف األداء

، )1999الخزامـي، .(محددة ومعدالت فنية بمواصفات وخدمات سلع من تتكون مخرجات إلى واآلالت

 معينـة،  بوظيفة مرتبطة وأنشطة من أعمال مدير أو موظف به يقوم ما" كما يعرفه آخرون على أنه

مرعي ويـاغي،   ، وعرفه)1999 مجبر،". ( مشتركعامل بينها وجد وإن ألخرى وظيفة من ويختلف
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 غايـات  تحقيـق  للوصول إلـى  ما عمل إلنجاز وجودها المفترض الشروط من مجموعة" على أنه 

  زمـن  وبأقـل  وإتقان وعقلي وبسرعة جسماني وجهد تكاليف بأقل معينة، مواصفات حسب مطلوبة

 مجموعة أو فرد ببذله قام معين جهد نتاج"، ويعرف أيضا على أنه )1981 مرعي وياغي،". (ممكن

 عنـد  الموظف يحققه الذي الناتج يشير تعريف األداء إلى كما ، 1984) بدوي،". (معين عمل إلنجاز

 أو موظف به يقوم ما"على أنه  األداء آخرون ، ويعرف)1989 هاينز،.(األعمال من عمل بأي قيامه

عامـل   بينهـا  وجِد وإن ألخرى وظيفة من ويختلف معينة، بوظيفة مرتبطة وأنشطة من أعمال مدير

 ضـغوط  أو قوى نتيجة يظهر ال هادف وظيفي سلوك بأنه األداء ، وعرف)1994مجبر،". (مشترك

 الخارجيـة  والقـوى  للفرد الداخلية القوى بين وتوافق تفاعل نتيجة ولكنه فقط، الفرد داخل نابعة من

  )1999هالل،.(به المحيطة

  

 منظمـة باعتبـاره   أية داخل خاصة مكانة ويحتل والمنظمة الفرد سلوك من بكل األداء مفهوم ويرتبط

 يعد األداء فإن ثَم والدولة، ومن والمنظمة الفرد مستوى على وذلك  بها، األنشطة جميع لمحصلة الناتج

 ةوالقدر العمل، بيئة أو ومناخ والفردية،  الدافعية :هي رئيسة محددات ثالثة بين التفاعل لمحصلة نتيجة

 )2001 الشيخ، آل. (العمل إنجاز على

  

 :عـن  عبـارة  األداء بأنه فعرف والجماعي الفردي األداء بين له آخر تعريف في الخزامي ربط وقد

 اجتمـاعي،  تفاعـل  إطار نظام في عملية مجموعها في تكون أفعال وردود أفعال من تتكون استجابة"

 ).1999الخزامي،".(ككل أداء المنظمة يةعمل يصف المنظمة أعضاء جميع أداء إجمالي أن بمعنى

  

 في أعمال من األفراد به يقوم ما هو: السلوك أن واألداء ويرون واإلنجاز بين السلوك ويفرق الباحثون

 عـن  األفـراد  يتوقف أن بعد نتائج أو من أثر يبقى ما  هو :اإلنجاز أما بها، يعملون التي المنظمات

 والنتائج األعمال مجموع عن يعبر أنه أي واإلنجاز، السلوك بين علالتفا هو :األداء إن حين في العمل،

  )1998 درة،.(معاً

  

ويرى الباحث أن األداء هو القيام باألعمال الموكلة للموظف ضمن الوصف الوظيفي للموقع الـذي               

 .يشغله مستعينا بالموارد التي توفرها المنظمة من أجل تحقيق أهدافها

   

  :قة أن األداء عبارة عنيتضح من التعريفات الساب
 

 .مخرجات إلى المدخالت تحويل إلى يهدف جهد •
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 .الوظيفية أهداف تحقيق إلى يسعى جهد •

 العمل، والقـدرة  بيئة أو ومناخ الفردية، الدافعية هي رئيسة محددات ثالثة بين تفاعل محصلة •

  .العمل إنجاز على

الخارجيـة   والقوى للفرد ليةالداخ القوى بين وتوافق تفاعل نتيجة يظهر هادف وظيفي سلوك •

  .به المحيطة

 .نتيجة تحقيق إلى يهدف سلوك •

  .أفعال وردود أفعال من تتكون استجابة •
 

 والعالقـة  العمـل  كمناخ البيئة الخارجية مؤثرات تتضمن خارجية عوامل ويتوقف األداء على عدة

مكـان   مالءمة مل ومدىالمكتبية والبرامج والتجهيزات الخاصة بالع والتجهيزات والرؤساء بالزمالء

 واستعداداته واتجاهاته الفرد ومهارات قدرات تتضمن داخلية وعوامل العمل، ضغوط ومستوى العمل

 بالفرد، المحيط والوسط الثقافي البيئية بالعوامل كبير حد إلى ترتبط وهذه الوظيفي، ورضاه العمل نحو

  .المكتسبة والخبرات التعلم ونوع

  

  :إدارة األداء . 2.3.2
  

تعرف إدارة األداء على أنها مجموعة متكاملة من اآلليات والعمليات التي تسهل حـدوث تواصـل                 

تتكون إدارة األداء من أربعـة عناصـر        و). 2008أبو النصر، .(راد يعملون معا  وفهم أفضل بين أف   

  :أساسية هي
  

الل وهو عملية رسم صورة لألداء المستقبلي من أجل تحقيق األهداف من خ           : تخطيط األداء  •

  .معايير واضحة ومتفق عليها بين اإلطراف عن طريق اإلمكانات والطاقات المتوافرة

الهدف من التنظيم هو تحديد المنطقة التي يتحرك بها كل موظف حتى يكـون              : تنظيم األداء  •

متكامال مع اآلخرين وليس معيقا لها، وهذا يتطلب أن يكون هيكالً تنظيماً يحدد فيـه موقـع        

وتحدد فيه اختصاصاته وتكون مهامه واضحة، ويتوفر له نظام معلومـات      كل موظف بدقة،    

متكامل ويوفر معلومات دقيقة، باإلضافة إلى نظام اتصال يتميز بالكفاءة العالية، وذلك مـن              

  . الختيار الشخص المناسب للوظيفية المناسبة

راجعة مـن خـالل     متابعة أداء الموظفين اإلداريين وذلك من خالل التغذية ال        : توجيه األداء  •

  .مناقشة نتائج قياس األداء الدوري معهم

 والهدف من عملية التوجيه هو متابعة نتائج أداء العاملين من خالل القياس المستمر ألدائهم  •
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  .مناقشة نتائج قياس األداء الدوريبوإمدادهم بالتعليمات الالزمة كنوع من التغذية العكسية 

 في نهاية إدارة األداء بحيث تستطيع اإلدارة في نهاية الـسنة      تكون عملية التقييم  : تقييم األداء  •

وفـي  . الوصول إلى نتائج مؤكدة لمستويات اإلدارة، ويترتب على ذلك من قرارات الحقـة         

نفس الوقت يمكن تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية لمعالجة القصور، ومعرفـة المهـارات     

لبيانات والمعلومات الالزمة عـن المـوظفين       المتوافرة في المنظمة، كذلك الحصول على ا      

  )2008أبو النصر، .(اإلداريين التخاذ القرارات الخاصة في عمليات النقل والترقية

  

  :العوامل المؤثرة في األداء. 3.3.2

  

  : هناك عدد من العوامل تؤثر على أداء العاملين في المنظمة وهي

  

داء، فالمنظمة التي تعالج حجماً كبيراً من       االختالف في حجم العمل يؤثر في األ      : حجم العمل  •

العمل، تحتاج إلى موارد لكل وحدة عمل اقل مما تحتاج إليه أخرى عندها حجم اقـل مـن                  

 .العمل نفسه

فعندما يكثر العمل المتأخر عن المعتاد  يمكن أن         : تأخر العمل الذي يؤثر على معدل اإلنتاج       •

يكون من الصعب تحقيق هذه المعدل دائمـا،        يسبب تعجال ومعدال أعلى لإلنتاج، ويمكن أن        

وقد يتولد عنه انخفاض في نوعية المنتج النهائي، ويسبب النقص في العمـل المتـاح عنـد               

 .العاملين انخفاض في معدل اإلنتاج

فمعدل اإلنتاج يتوقف علـى   : التحسينات التنظيمية واإلجرائية ذات األثر المباشر على األداء        •

ات التنظيمية واإلجرائية، كالتعديل التنظيمي الذي يغير مـن تـدفق           عدة عوامل منها الترتيب   

وتتابع العمل مما يؤدي إلى تغيير في معدل االنجاز، واختصار خطوات العمل في عملية ما               

 .يقلل من الموارد المطلوبة إلنهاء وحدة العمل

من أجهزة ومعدات   وهي اإلدخال المستمر للتكنولوجيا الحديثة،      : العوامل الفنية والتكنولوجية   •

 .وبرامج، فاألداء يتحدد بمستوى ونوعية التكنولوجيا المتوفرة لدى العاملين

فكلما كان العاملين يتمتعون بمهارات وتدريب عالي كلمـا         : المهارات التي يمتلكها العاملون    •

 )2002عبد المحسن،. (كان األداء أفضل من حيث الكمية والنوعية

  

  :  اإلداريمفهوم تقييم األداء. 4.3.2

  

  لقد ظهر تقييم األداء ألول مرة في الجيش األمريكي خالل الحرب العالمية األولى، ولم تأخذ 
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المنظمات الصناعية به إال في أواخر العشرينيات أو أوائل الثالثينيات، وتبلور على انه وظيفة فـي                

 مبنية علـى الدراسـة      المنظمة في عهد قريب، وكثير من المنظمات حاليا ال تستعمله بصورة علمية           

والتحليل، ويعرف تقييم األداء على انه قياس كفاءة األداء الوظيفي لفرد ما، وحكـم علـى قدرتـه                  

  . واستعداده للتقدم

  

ويعرف أيضا على أنه هو عملية تتم وفق نظام رسمي موضوع مـسبق مـن قبـل إدارة القـوى                    

هم وتقييمها أثناء العمل، وذلك عن طريق       البشرية، يتم بموجبه قياس أداء الموظفين اإلداريين وسلوك       

. )2000القـدس المفتوحـة،     .(المالحظة المستمرة والمنتظمة لهذا األداء والسلوك وتحديد نتائجهـا        

  :وتتضمن عملية تقييم األداء المضامين اآلتية

  

عملية تحليل وتقييم أنماط ومستويات أداء العاملين وتعاملهم وتحديد درجة كفاءتهم الحاليـة              •

 .لمتوقعة من أجل عملية تقويم هذه األنماط والمستوياتوا

مجموعة اإلجراءات التي تساعد في تجميع ومراجعة واستخدام المعلومات المتجمعـة مـن              •

 .حول العاملين لتحسين أدائهم

عملية مراجعة لتقويم منظومة تشمل كل أوجه السلوك الوظيفي آخذاً بعين االعتبار فاعليـة               •

 .م لمتطلبات الوظيفة ومسؤولياتهاالعاملين ومدى تقبله

ال يعني تقييم األداء الحكم في نهاية فترة معينة على النتائج التي حققها الفرد وإنما األسـباب            •

 .التي أدت إلى هذه النتائج

يبنى على نتائج تقييم األداء، قرارات وظيفية كثيرة تتعلق بمـستقبل المـوظفين اإلداريـين                •

 .الوظيفية

اء إلى استعراض األداء على أسس واضحة وبرنامج منظم كوسـيلة دافعـة             يهدف تقييم األد   •

 .لتطوير العمل وتحفيز العاملين للوصول إلى أقصى إمكاناتهم

تقييم األداء هو تحليل كامل لما يؤديه الموظف من واجبات وما يتحملـه مـن مـسؤوليات                  •

قياس متطلبات وظيفتـه    للوظيفة التي يشغلها، وذلك وفقاً لنظام يكفل تسجيل عمل كل فرد و           

أبـو  . (بمقياس موحد وعادل ودقيق يمثل الكفاية الحقيقية للموظف خالل فترة زمنية معينـة          

 )2008النصر، 

  

  :فوائد تقييم األداء. 5.3.2

  

  :أهم فوائد تقييم األداء تتمثل فيما يأتي
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م وهـو   يزود تقييم األداء متخذي القرارات بمعلومات عن أداء الموظفين اإلداريـين لـديه             •

الوسيلة األكثر موضوعية التي تعطي المسئولين فكرة واحدة عن أداء مرؤوسـيهم بـشكل              

 .مستمر

يساعد تقييم األداء المسئولين في المنظمة على الحكم على مدى إسهام الموظفين اإلداريـين               •

 .في تحقيق أهداف المنظمة

ؤسائهم عندما يـشعرون ان  يسود جو من التفاهم والعالقة الجيدة بين الموظفين اإلداريين ور   •

جهودهم محل تقدير واهتمام اإلدارة، وهدف عملية تقييم األداء هو معالجة نقـاط الـضعف               

 .لديهم

إشعار الموظف بمسؤولية، وعندما يدرك العاملون أن نشاطهم وجهودهم موضع تقييم مـن              •

تقبلهم قبل رؤسائهم، وان نتائج التقييم سيترتب عليها اتخاذ قـرارات مهمـة تتعلـق بمـس               

الوظيفي، سوف يشعرون بالمسؤولية تجاه أنفسهم، وسوف نجدهم يتفانون في بذل الجهـود             

 .والطاقات لتأدية أعمالهم على أحسن وجه لكسب رضا اإلدارة

تقليل  معدل دوران العمل من خالل شعور الموظفين اإلداريين بالعدالة والموضوعية فـي               •

 .اتخاذ قرارات شؤون الموظفين اإلداريين

يزود تقييم األداء مسئولي إدارات القوى البشرية بمعلومات واقعيـة عـن أداء المـوظفين                •

اإلداريين، وأوضاعهم، وهذا يفيد في إجراء الدراسات الميدانية تتناول أوضـاع المـوظفين        

 .اإلداريين ومشكالتهم وإنتاجيتهم ومستقبلهم

احات لتحسين أداء المرؤوسـين،     يساعد تقييم األداء الرؤساء في اتخاذ قرارات تتعلق باقتر         •

 )2000القدس المفتوحة، .(وترقيتهم وتولي مناصب إدارية أعلى
 

  الجامعات الفلسطينية 4.2

  

  :معلومات أساسية ذات عالقة بالجامعات الفلسطينية تلخصها الدراسة فيما يأتي
 

  : مقدمة. 1.4.2
  

وباتت البوابة الرئيسة التي تنفذ منها لتحقيق أمانيها وأهدافها  غدت الجامعة مطمحا للشعوب الناهضة

إلى جسر التقدم والرقي الذي يوصل إلى أعلى واسمي مراتب العزة والكرامة  المجتمعات المعاصرة

الـذي   يعتبر التعليم الطريـق الميـسر   و.بالعلم والتكنولوجيا التي تسود عالم اليوم إلى ارض خصبة

والمـشروع   مرتفع ومكانة اجتماعية رفيعة،يسلكه األفراد للحصول على وظائف تخصصية ودخل 

تنميـة المـوارد    االستثماري الفريد الذي تزداد عوائده أضعاف كلفته والذي تتمثل مخرجاتـه فـي  
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وباحثين ومتخصصين يكـون لهـم    البشرية علميا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، من علماء ومبدعين

  ).2000عثمان،  (.التنميةو الدور القيادي في تيسير دفة مجتمعهم نحو التقدم

  

وال يختلف التعليم الجامعي في فلسطين عن التعليم الجامعي عند بـاقي الـشعوب، إال أن سـلطات                  

التعليم العـالي فـي المنـاطق      دأبت على ممارسة المضايقات المتواصلة ضد1967االحتالل ومنذ 

لك إلبقـاء المنـاطق المحتلـة    وذ، والنوعية المحتلة، وذلك بهدف عدم تطويره من الناحيتين الكمية

، يعملون بأجور زهيدة في المنـشآت اإلسـرائيلية   عبارة عن مجموعة من العمال غير المهرة الذين

كخطوة من سلسلة خطوات تتبعها السلطات لتفريغ األرض مـن   ولتشجيع الشباب على مغادرة البالد

ة ألنه في نظرها يؤدي إلى ازدياد الفكري بين أبناء مختلف األرض المحتل سكانها وللحد من التفاعل

  .والى التصدي لالحتالل ومناهضته، بالتماسك والشعور بالهوية واالنتماء الشعور

  

ومناخات فلسطينية مقاومة وبدأت تظهر وعلى أكثر  في المقابل خلقت اإلجراءات اإلسرائيلية أجواء

وكانت أول كلية تم تحويلها . اهدلقيام الجامعات عبر تطوير المع من صعيد وكان في المقدمة الدعوة

. 1973بعد ذلك بعام تأسست جامعة بيت لحـم فـي           . 1972إلى جامعة  كلية بير زيت وذلك عام         

، واستمرت عملية تطوير الكليات 1977تطورت كلية النجاح وأصبحت جامعة في  1977وفي عام 

امعات بين عامة وخاصـة      ج 10الفلسطينية إلى جامعات حتى أصبح عددها اآلن في الضفة الغربية           

وحكومية، باإلضافة إلى الكليات الجامعية التي تمنح درجة البكالوريوس فـي تخصـصات معينـة               

ودرجة الدبلوم في تخصصات أخرى،  والكليات المتوسطة التي تمنح درجـة الـدبلوم، والملحـق                

ريخ التعلـيم   االطرش،لمحة في تـا   .(يعطي نبذه عن الجامعات الفلسطينية موضوع الدراسة      ) 1(رقم

  ) http://www.pal-stu.com/vb/showthread.php?t=15038)(العالي في فلسطين

  

  : الجامعة وأنظمة المعلومات اإلدارية.2.4.2

  

الهيكل التنظيمي ألي جامعة يتكون من وحدات ودوائر وأقسام منها ما هو أكـاديمي ومنهـا إداري،     

فالتـدريس والبحـث   . عمل بمعزل عن بعضها بعضاًوال يمكن لهذه الوحدات والدوائر واألقسام أن ت    

العلمي يتطلبان توفير مستلزمات، مثل المختبرات والتجهيزات والمواد المخبرية والقاعات والكتـب            

والمكاتب وتنظيم مواعيد للمحاضرات، ومتابعة مالية وإدارية وتقديم التسهيالت الضرورية الالزمـة        

مات يعمل على تهيئة المناخ لسير عمليـة التـدريس بـشكل           إن توفر المستلز  . دون تأخير أو إبطاء   

هدف وجود الدوائر واألقسام اإلدارية في الجامعة إلى خدمـة المحاضـر            وي. )1999الشلول،.(جيد

من هنا تعتبر الدوائر واألقسام اإلدارية الرديف للدوائر        . والطالب  والمجتمع والعملية التعليمية ككل     
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ونظراً لألهمية التي تتمتع بها الدوائر واألقسام اإلدارية في الجامعـة            .ةواألقسام العلمية في الجامع   

بالنسبة لعملية التدريس وعناصرها، فقد أصبحت نظم المعلومات اإلدارية في الجامعة مهمـة  فـي                

توفير المعلومات الالزمة للجامعة في كافة المجاالت، ونظراً للتطور التكنولوجي واستخدام الحوسبة            

كمـا أن    .حوسبة هذه النظم، وأصبحت تعتمد على الكمبيوتر والتكنولوجيا بشكل أساسـي          فقد تمت   

هناك أمور يجب التركيز عليها في الجامعات فيما يخص التكنولوجيا وأنظمـة والمعلومـات فيهـا                

  ).2002عبد العال،: (وهي

  

  .هااختيار مستوى تكنولوجيا مناسب بالنسبة للجامعة من أجل تحقيق أهدافها ورسالت •

  .االستمرار في متابعة التطور فيما يخص أنظمة المعلومات •

زيادة قدرة االتصال وما تحمله هذه الفكرة من دعم للمتخصصين والمحاضرين لالستفادة  •

  .من آليات الربط المناسبة

المكتبة االلكترونية والفوائد التي جناها الباحثون من اختزال للوقت والجهد أثناء عملية  •

  .البحث

  .ركة في المعلومات بين المجتمع المحلي وبين الجامعاتالمشا •

  

  : أهمية نظم المعلومات في اإلدارة الجامعية. 3.4.2

  

إن من أهم واجبات إدارة الجامعة أنها تعمل على تطوير طرق العمل في الجامعة، وزيادة كفاءة 

مع تطور أسلوب اإلدارة، األنشطة الجامعية المختلفة، كالتعليم والبحث وخدمة المجتمع بما يتناسب 

وال يتأتى ذلك إال من خالل توفير نظام سليم وفاعل إلنتاج المعلومات، وتداولها بحيث يضمن هذا 

النظام استثمار كافة البيانات المتاحة في التنظيم الجامعي وإعدادها بشكل يتناسب مع احتياجات رسم 

 المعلومات هي محور العملية اإلدارية فنظم)  1993حرب،. (السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات

في أي مؤسسة، ويتألف نظام المعلومات من قنوات وخطوط االتصال، البيانات والمعلومات 

المتداولة بين اإلدارات واألقسام في الجامعة، وكل البيانات والمعلومات المتصلة باألنشطة والمهام 

 حلقة متكاملة من القواعد، واألساليب والمعدات، ويعد نظام المعلومات. المرتبطة باألداء واالستنباط

وقواعد البيانات والبرامج وتطبيقاتها من ترتيب وتخزين واسترجاع ونقل المعلومات إلى كافة 

وتتضح أهمية أنظمة  .المستويات اإلدارية؛ لتقوم بدورها بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهدافها بشكل فعال

  :خاللالمعلومات اإلدارية في الجامعة من 

  

 .خدمة المستفيدين من الجامعات •
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توفير المعلومات لكافة الموظفين في الجامعة من إداريين وأكاديميين وباحثين النجاز  •

  .أعمالهم بشكل يحقق أهداف الجامعة بكفاءة وفاعلية

 .تخدم عملية اتخاذا القرارات والتخطيط والرقابة والتنفيذ والمتابعة في الجامعة •

  . أنظمة المعلومات يتجاوز قيمة تكلفة هذه األنظمةالعائد من استخدام •

  

  : أهمية األنظمة المحوسبة في الجامعات.4.4.2

  

  :تعد النظم المحوسبة مهمة بالنسبة للجامعات لألسباب التالية

  

  .العدد الكبير من المنتسبين للجامعات من هيئات تدريسية وموظفين •

 .تنوع النشاطات التي تتم داخل الجامعة •

 . حجم المعلومات المنسابة بين الدوائر المختلفة للجامعاتضخامة  •

 .توفر مجموعة كبيرة من االختصاصيين ذوي الكفاءة العالية في مجال الحاسوب •

 .تحليل البيانات اإلحصائية ألغراض البحث العلمي وإلجراء البحوث العلمية •

)Larry,1983.( 

 .امعة عن بعدالتطور في مجال االتصاالت وإمكانية التواصل مع الج •

 .ظهور موضوع التعليم اإللكتروني •
 

  :وتتكون أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة من
  

  .العنصر البشري وهو أهم عنصر من عناصر نظم المعلومات اإلدارية •

مجموعة القواعد واإلجراءات الضرورية لتشغيل النظام وجعله قادرا على تحقيق األهداف  •

 .المرسومة

 .لمعدات التي توفرها التقنيات الحديثة في هذا المجالمجموعة اآلالت وا •
 

  :وتشترك أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة المختلفة في األمور اآلتية
  

  .وصف البيانات والمعلومات •

 .تخزين البيانات والمعلومات •

 .معالجة البيانات من حيث التحليل والترميز واالستقراء •

 .ير والكشوفات واإلحصائيات والمخرجاتاسترجاع المعلومات وتوفير التقار •
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 .إدارة نظم قواعد البيانات التي ترتكز عليها نظم المعلومات •

 .تشغيل البيانات وصيانتها وتحديثها •

نقل البيانات والمعلومات للمستويات اإلدارية المختلفة وعرضها بالشكل المناسب وفي الوقت  •

 .المناسب

  

   :توفرة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية أنظمة المعلومات اإلدارية الم.5.4.2
  

يوجد في كل جامعة عدد من أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة والتي يتكون كل منها من 

مجموعة من األنظمة الفرعية، وتختلف طبيعة األنظمة من جامعة إلى أخرى تبعاً لهيكلية الجامعة 

لبرامج التي تدعم األنظمة تختلف من جامعة إلى أخرى، وآليات العمل فيها، كما أن التجهيزات وا

والكادر البشري القائم على نظم المعلومات أيضا يختلف من جامعة إلى جامعة أخرى مما يؤثر 

على األداء، وفيما يلي شرح عن  أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة موضع الدراسة في كل 

  .جامعة من الجامعات
  

  :لومات اإلدارية المحوسبة في جامعة الخليل أنظمة المع.1.5.4.2
  

  :تتلخص مهام نظام القبول والتسجيل بما يلي: نظام القبول والتسجيل •

  

o بداية العام الجامع وإدخالها على الحاسوب استقبال طلبات االلتحاق في. 

o مستجد يحتوي على أوراقه الثبوتية تحضير ملف خاص بكل طالب.  

o طالب في الجامعة يحتوي على مسيرته العلمية االحتفاظ بسجل أكاديمي لكل.  

o ،قبل بداية كل فصل دراسي مع  وبرنامج االمتحانات النهائية، إعداد البرنامج الدراسي  

 .الكليات

o لعملية التسجيل وتنظيمها في كل فصل دراسي، وما يترتب  ترتيب اإلجراءات الالزمة

  .وإضافة عليها من سحب

o كليات والدوائر واألقسام األخرىإعداد اإلحصائيات الالزمة لل.  

o لجميع المساقات، من رؤساء الدوائر األكاديمية، ورصدها في  استالم كشوف العالمات

  .والتراكمية والعامة  وإخراج المعدالت الفصلية  سجالت الطلبة األكاديمية،

o المتوقع تخرجهم في نهاية كل فصل دراسي للعمداء، بعد  رفع قائمة بأسماء الطلبة

  .الدراسية اجعة خططهممر
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o والمصدقات وأية وثائق أخرى يحتاجها الطالب إصدار كشوف العالمات.   

o التخرج السنوي المشاركة في التحضير لحفل.  

o المعلومات والبيانات المتعلقة بالطلبة من حيث القبول  تغذية الحاسوب بجميع

  .الخ... والبرامج والتســـجيل واالمتحانات

o  المنذرين والمفصولين للعمداء بعد اكتمال النتائج لكل فصل  الطالبرفع قائمة بأسماء

  .دراسي

o العلمية التي تمنحها الجامعة تنفيذ تعليمات منح الدرجات.  

  

  :يختص نظام الشؤون المالية بالمهام اآلتية: نظام الشؤون المالية •

  

o في بداية كل فصل جامعي جمع الرسوم الدراسية من الطلبة .  

o الصادرة عن دائرة شؤون الطلبة أو لجنة صندوق  ءات والمساعداتاعتماد اإلعفا

 .الطلبة كمساعدات االقراض وإدخالها في حسابات

o للطلبة كافة والخاصة بالدائرة المالية أو حساباتهم تقديم الخدمات واالحتياجات.  

o تحويل كشوف رواتب للبنك صرف مستحقات العاملين من خالل.  

o شروط الصرف من حيث العطاءات ومطابقة  ستيفاءصرف شيكات للموردين بعد ا

   .المواصفات وإذن الشراء
 

  :تتلخص مهام نظام شؤون الموظفين في باآلتية: نظام شؤون الموظفين •

  

o للعاملين اإلداريين ومتابعة دوام الموظفين إصدار بطاقات سنوية. 

o بالعمل اإلداري، الصادرة والواردة إعداد المراسالت الخاصة.  

o وحفظها في ملفاتها الخاصة لكتب الرسميةطباعة ا.  

o تتضمن كل ما يتعلق بالموظف عمل ملفات لجميع العاملين.  

o اإلدارية واألكاديمية من حين اإلعالن عنها في الصحف إلى  متابعة طلبات التوظيف

  .حين التعيين

o التأمين الصحي وذلك باختيار الشركة المناسبة لخدمة تجهيز كل ما يتعلق ببطاقات 

 .مع الشركة والمستشفيات طوال السنة العاملين، ومتابعة أمور العاملين

o اإلداريين واألكاديميين والخدمات رصد إجازات العاملين . 

o العاملين ضمن برنامج شؤون الموظفين والرواتب رصد الزيادة السنوية لجميع.  
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o برنامج شؤون الموظفين والرواتب حساب نهاية الخدمة عن طريق.  

o قبول استقالة الموظف ووضعها في ملفه الخاص بعد توقيعها من   براءة الذمة بعدمتابعة

  .المعنية الدوائر

o واألجازات الدراسية للعاملين متابعة البعثات الدراسية.  

o الشهرية سواء كانت زيادة أو نقصان وإصدار كشف الرواتب  تدوين مالحظات الرواتب

  .وتدقيقه

o لفصليوا تعبئة عقود العمل اإلضافي. 

o لإلداريين واألكاديميين تعبئة عقود العمل السنوية  

o األكاديميين واإلداريين في برنامج شؤون الموظفين والرواتب إدخال تقييم العاملين.  

o اإلضافي لألكاديميين من داخل الجامعة وخارجها إدخال ساعات التعليم.  

o لإلداريين إدخال ساعات العمل اإلضافي. 

o العاملين المثبتين  لجميعإدخال غالء المعيشة.  

  

يختص نظام شؤون الطلبة بمتابعة طلبة الجامعة من النواحي غير : نظام شؤون الطلبة •

  : أنظمة فرعية هي5األكاديمية ويتألف هذا النظام من 

  

o تتلخص مهام نظام األنشطة الرياضية بما يلي: نظام األنشطة الرياضية:  

  

ü اضية الداخلية واإلشراف عليهاإقامة وتنظيم البطوالت والنشاطات الري.  

ü  اإلسهام في تعريف المجتمع المحلي بالجامعة من خالل تنظيم األنشطة الرياضية

  .على مستوى الجامعات وغيرها

ü تنمية المهارات الفنية لفرق الجامعة الرياضية في مختلف األلعاب.  

ü تكريم الفائزين والمتميزين في مختلف األنشطة الرياضية.  

  

o يهتم هذا النظام بتقديم الخدامات الطالبية لطلبة الجامعة : ت الطالبيةنظام الخدما

  :وتتلخص مهام هذا النظام بما يلي

  

ü إصدار الهويات الجامعية للطلبة وتجديدها مع بداية كل فصل.  

ü االحتفاظ بسجالت لطلبة الجامعة، وإصدار شهادات حسن السيرة والسلوك.  
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ü تستقبل الطلبات المقدمة من الطلبة تقديم خدمة صندوق المنح والقروض، حيث 

 لدراستها

ü وعرضها على اللجنة المختصة.  

  

o يقوم هذا النظام باإلشراف على النشاطات الفنية والثقافية : نظام  النشاط الثقافي والفني

  :التي تقوم بها الجامعة وتتلخص مهام هذا النظام بما يلي

  

ü التوجيه والرعاية لطلبة الجامعة.  

ü ت الثقافية الهادفة إلى تنمية مواهب الطلبة األدبية والعلمية والثقافيةإجراء المسابقا.  

ü إقامة المعارض الفنية وعقد دورات مخصصة في مختلف الفنون.  

ü المساعدة في تشكيل الفرق الفنية .  

ü إقامة الندوات والمحاضرات والمشاركات في المناسبات الدينية والوطنية.  

  

o تتلخص مهام هذا النظام باآلتية: ي والنفسينظام التوجيه واإلرشاد االجتماع:  

  

ü  نشر الوعي الجماعي حول مفهوم التوجيه واإلرشاد النفسي واالجتماعي بين طلبة

  .الجامعة بشكل عام

ü  استقصاء المشكالت التي يعاني منها الطلبة وتقديم االقتراحات والتوصيات بهدف

  .من المشكالتمساعدة الطلبة على معالجتها ووضع الحلول أو التقليل 

ü  محاولة تذليل الصعوبات الخاصة التي تواجه بعض الطلبة بشكل فردي في جوانب

  . شخصيته االجتماعية واالنفعالية النفسية والعقلية المعرفية، والجسمية الصحية كافة

ü  زيادة فعالية الطالب الجامعي عن طريق توعيته في العديد من المجاالت المرتبطة

  .ياته الجامعية بشكل خاصبحياته بشكل عام وبح

ü  القيام بمهمات اإلرشاد المهني واختيار التخصص الدراسي الذي يناسب قدرات

  .الطالب وميوله

ü إجراء البحوث المتعلقة بمشكالت الطلبة النفسية والتربوية والشخصية واالجتماعية.  

ü  التنسيق مع الدوائر داخل الجامعة لتحقيق األغراض السابقة وتسهيل خدمات

  .العالقات العامة، األقسام األكاديمية، أصحاب الشأن: رشاد النفسي كافة مثلاإل

  

 يتولى هذا النظام مسؤولية اإلشراف على برنامج العمل التعاوني  :نظام  العمل التعاوني •
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  :التخرجوالذي يعتبر أحد متطلبات 

  :تتلخص مهام هذا النظام بما يلي: نظام المكتبة •

  

o وظفينللطلبة والم إعارة الكتب.  

o فهرسة  الكتب الجديدة وإدخالها في عهدة المكتبة. 

o توفير الكتب والمجالت االلكترونية للمكتبة. 

  

  : تتلخص مهام هذا النظام باآلتية: ازم والمستودعاتنظام اللو •

  

o اإلشراف على أعمال المستودعات المختلفة.  

o تزويد المستودعات باللوازم في الوقت المناسب، وبالكمية المناسبة.  

o  اإلشراف على أعمال الصيانة العامة، والتنسيق مع موظفي الصيانة ومتابعتهم إلتمام

  .الالزم

o  مراقبة المواد المخزونة في المستودعات المختلفة، حتى ال تنخفض عن الحد األدنى

  .للتخزين ولتفادي النقص فيها أو التلف

o تزويد الكليات والدوائر المختلفة باالحتياجات المطلوبة.  

o يم بطاقات العهد الشخصية للموظفين، ومتابعة اإلجراءات الالزمة لذلكتنظ.  

o إدخال وإخراج اللوازم من وإلى المستودعات حسب األصول المتبعة.  

o االشتراك في عمليات التسليم والتسلم للوازم الواردة للدوائر والمشاريع المختلفة.  

o ليها في المواعيد المحددةاستقبال المراسالت الواردة إلى الدائرة ومتابعة الرد ع.  

o اإلشراف على الجرد السنوي للمستودعات، ورفع التقارير الالزمة.  

o اإلشراف العام على آليات وسيارات الجامعة، ومتابعة ترخيصها وتأمينها وصيانتها.  
• http://www.hebron.edu  

  

  :ية المحوسبة في جامعة بيت لحم أنظمة المعلومات اإلدار.2.5.4.2

  

  :تتلخص مهام نظام القبول والتسجيل باآلتية: نظام القبول والتسجيل •

  

o قبول طلبات االلتحاق للطلبة الجدد في الجامعة وحفظها على الحاسوب ومعالجتها.  

o طرح البرامج لكل فصل دراسي بالتعاون مع الكليات.  

http://www.hebron.edu/
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o بناء الخطط الدراسية لطلبة الجامعة.  

o المساقات للطلبةتسجيل .  

o تسجيل عالمات الطلبة وتخريجهم.  

  

  :تتلخص مهام النظام المالي في جامعة بيت لحم باآلتية: نظام الشؤون المالية •

  

o إعداد موازنة الجامعة.  

o توفير رواتب الموظفين العاملين في الجامعة.  

o جباية الرسوم الدراسية من طلبة الجامعة.  

o تسديد الدفعات للموردين للجامعة.   

  

  :تتلخص مهام نظام شؤون الموظفين باآلتية: نظام شؤون الموظفين •

  

o  توفير الكوادر من غير المدرسين بدءا بعملية البحث والفرز وتصميم الوصف الوظيفي

  .واالمتحانات والمقابلة وتقديم التوصية للتعيين والنقل الداخلي

o تطبيق عملية تقييم األداء.  

o تطوير المهني للموظفينتصميم وتنسيق برامج التدريب وال.  

o تطوير برامج للحوافز المادية وغير المادية.  

o مراقبة تنفيذ سياسات التعويض ومن ضمنها األجور والرواتب واإلجازات.  

o توفير ظروف عمل سليمة من الناحيتين الفيزيولوجية والنفسية.  

o يطور ويحافظ على نظام التقاعد ونهاية الخدمة.  

o د الجهات المعنية بالمعلومات والتقارير اإلحصائية حفظ  ملفات الموظفين وتزوي

  .الالزمة

  

  :تضم عمادة شؤون الطلبة األقسام اإلدارية اآلتية: ام شؤون الطلبةنظ •
 

o متابعة النشاطات الالمنهجية التي يقيمها الطلبة:قسم النشاطات الالمنهجية  . 

o واالجتماعي للطلبةالنفسي   ويعمل في تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد :قسم اإلرشاد.  

  

  :نظام المكتبة في الجامعة باآلتيةتتلخص مهام : نظام المكتبة •
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o إعارة الكتب للموظفين والطلبة في الجامعة  

o توفير الكتب والمجالت والدوريات االلكترونية للطلبة والموظفين.  

o تصنيف وفهرسة الكتب الجديدة التي يتم شراؤها.  

  

يعتبر نظام المشتريات والمشروعات جزء من  :دةنظام المشتريات والمشروعات المساع •

النظام المالي ويتبع في الهيكلية نائب الرئيس للشؤون المالية والتخطيط ووظيفة هذا النظام 

  .توفير كل مستلزمات الجامعة عن طريق الشراء

http://www.bethlehem.edu.  

  

  :لمعلومات اإلدارية المحوسبة في جامعة بيرزيت أنظمة ا.3.5.4.2

  

يختص نظام القبول والتسجيل في إدخال طلبات االلتحاق للطلبة  :نظام القبول والتسجيل •

الجدد وقبولهم في الجامعة وإعطاؤهم أرقام جامعية، وعمل ملفات خاصة بهم كطلبة في 

ي الجامعة تبعا لخططتم الجامعة، كما يختص نظام التسجيل بتسجيل الطلبة للمساقات ف

الدراسية وترصيد عالماتهم، وتصنيفهم حسب المستوى، وتخريج من أنهوا متطلبات 

  .الحصول على الدرجة العلمية، وحفظ ملفات الخريجين في أرشيف الجامعة

  

  :تتألف الدائرة المالية من خمسة أقسام هي :نظام الشؤون المالية •

  

o قسم الحسابات: 
 

ü سم بما يأتيتتلخص وظائف هذا الق:  

ü بتحصيل وحساب أألقساط الطالبية.  

ü تأمين دفعات الموردين بأوقاتها.  

ü المعامالت المالية لموظفي ومستشاري الجامعة تسهيل صرف.  

ü الجامعة ومكتب التدقيق الخارجي المعتمد من قبل الجامعة تعتبر حلقة وصل ما بين.  

  

o يةتتلخص وظائف هذا القسم باآلت :قسم الموازنة والتقارير:  
 

ü تحضير موازنة الجامعة السنوية.  

http://www.bethlehem.edu/
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ü الرقابة على تنفيذ الموازنة.  

ü التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بالجامعة تحضير.   

  

o  تتلخص وظائف هذا القسم في األمور اآلتية :قسم التدقيق الداخلي:  
 

ü مراجعة موضوعية للنظام المتبع في العمليات الحسابية.  

ü لصرفيكون أداة رقابة داخلية قبل ا.  

ü الداخلي باستمرار لضمان حماية مصالح الجامعة مراجعة إجراءات التدقيق. 
  

o االحتياجات الخاصة بالجامعة يعمل هذا القسم على تأمين كافة :قسم المشتريات.   

o الحفاظ على سجالت موجودات الجامعة من أجهزة، معـدات، سـلع، آالت،             : المخازن

  .أراضي وأبنية
 

  :تلخص مهام الموارد البشرية باآلتيةت :نظام الموارد البشرية •
  

o الكفاءات العالية تطوير اإلجراءات التي تمكن الجامعة من اختيار وتوظيف ذوي.  

o عقد برامج توجيهية فصلية للموظفين الجدد.  

o المهارات  اإلشراف على برامج التدريب والتطوير الهادفة إلى تطوير وتعزيز

  .واإلنتاجية

o القوانين  لى سياسات وإجراءات شؤون الموظفين ضمنتطوير، وتنفيذ والحفاظ ع

  .واألنظمة المتبعة

o وأداؤه تطوير نظام تقييم األداء بشكل يسمح باستعراض مساهمات الموظف.  

o تحديث الهياكل التنظيمية ووصف الوظائف بشكل مستمر. 

o الموظفين المشاركة في تعزيز العالقات اإليجابية والتعاونية بين جميع. 

o امج مزايا الموظفينإدارة بر. 

o إدارة عقود الموظفين. 

o إدارة سجالت الموظفين. 

o إدارة جداول الرواتب. 

o إعداد التقارير واإلحصائيات الالزمة. 

o تقديم المساعدة لحل المشاكل والنزاعات. 

o المرجعية لجميع الجوانب الخاصة في إدارة الموارد البشرية. 



 38 

  :البية األقسام اإلدارية اآلتيةيضم نظام  الشؤون الط: نظام الشؤون الطالبية •
 

o لدى الطالب   ويعمل هذا القسم على رفع مستوى الثقافة:قسم  النشاطات الالمنهجية

 . الجامعي

o النفسي واالجتماعي   ويعمل هذا القسم في تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد :قسم اإلرشاد

الطابـع النفسي   ذاتللطلبة،  بهدف مساعدتهم لمواجهة مشكالتهم الفردية أو الجماعية

  .أو األكاديمي

o برنامج العمل التعاوني الذي   يشرف هذا القسم على إدارة وتنسيق :قسم العمل التعاوني

  .يشمل مشاريع تطوعية يقوم بها الطلبة

o تقديم المنح والقروض للطلبة الجامعة:قسم المساعدات المالية .  

  

 الكتب والدوريات والنشرات والرسائل تتلخص مهام نظام المكتبة بتوفير: نظام المكتبة  •

  .الجامعية لطلبتها وموظفيها، باإلضافة إلى نظام إعارة الكتب

يعتبر نظام اللوازم والمشتريات في الجامعة جزء من نظام : نظام اللوازم والمشتريات  •

  .الشؤون المالية
http://www.birzeit.edu  

  

  : أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة في جامعة النجاح.4.5.4.2
  

يتكون نظام القبول والتسجيل في جامعة النجاح الوطنية من قسمين  :نظام القبول والتسجيل •

يختص نظام القبول في إدخال طلبات االلتحاق للطلبة . نظام القبول ونظام التسجيل: هما

عية، أما نظام التسجيل فيختص في تخزين الخطط الجدد وقبولهم وإعطاؤهم األرقام الجام

الدراسية وتسجيل المساقات للطلبة وإدخال العالمات ومعالجتها واتخاذ القرارات بناء على 

  .نتائج الطلبة وتخريجهم وأرشفة ملفات الخريجين

  :يتألف نظام الشؤون المالية من األنظمة الفرعية اآلتية :نظام الشؤون المالية •
  

o ة الطلبة ويختص هذا النظام بـنظام محاسب:  
  

ü جباية األقساط والرسوم األخرى من الطلبة. 

ü  متابعة حسابات الطلبة، من خالل ترصيد الساعات المسجلة فصلياً، وترصيد

  .األقساط المدفوعة والقروض والمنح الطالبية في كشوف حسابات الطلبة

http://www.birzeit.edu/
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ü متابعة تجهيز برامج تسجيل الطلبة مع مركز الحاسوب.  

ü براءات الذمة للطلبة الخريجين والمنسحبين والمفصولين واستيفاء رسوم إصدار 

  .التخرج من الطلبة

ü متابعة ومعالجة المنح والقروض التي يحصل عليها الطلبة.  

ü  تحرير سندات الصرف إلعادة األرصدة الدائنة للطلبة الخريجين أو المنسحبين أو

  .المفصولين في حال وجودها

  

o ةنظام المحاسبة المالي:  

  

ü  التأكد من سالمة معالجة البيانات المالية واستخراج التقارير المالية من النظام

 .المحاسبي واستخراج التقارير المالية من النظام المحاسبي

ü  التأكد من صحة إدخال البيانات المالية إلى البرامج المحوسبة، حيث يتم التأكد من

لمطلوبة وتحميلها إلى مراكز الكلفة ترحيل السندات إلى حساباتها الصحيحة وبالقيم ا

  .حسب األصول

ü عمل التسويات البنكية شهرياً وعمل القيود المحاسبية الالزمة لذلك.  

ü متابعة حسابات الذمم المدينة والدائنة والتأكد من تسديد المستحقات المالية في وقتها.  

ü ابات عمل التسويات الجردية حسب المعايير المحاسبية المتبعة، وتجهيز الحس

 .الختامية واستخراج التقارير المالية السنوية حسب األصول

  

o يختص نظام الرواتب في :نظام الرواتب:  

  

ü حسابات الرواتب للموظفين المتفرغين وغير المتفرغين.  

ü حسابات التوفير وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين. 

ü عالوات إجراء المعالجات المالية ألي تغيرات تطرأ على وضعية الموظفين من 

  .، حسميات أيام العمل)عائلية وفنية وإدارية(

ü اقتطاعات سلف الرواتب وسلف التعليم وسلف التوفير، وغيرها من الحسميات .

  .حيث يتم إدخال هذه المعالجات على البرنامج الخاص بقسم الرواتب

ü تجهيز كشوفات الرواتب الشهرية وتدقيقها بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.  

ü يل قيود الرواتب بالشكل الصحيح وتحميل كل مركز كلفة ما يخصه من هذه ترح

  .الرواتب
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ü  تجهيز حسابات التوفير الخاصة بالموظفين، واحتساب كل من مساهمة الجامعة

  .ومساهمة الموظف وقيمة الفائدة المستحقة لكل موظف على مدخرات التوفير

ü عمل القيد الالزم لذلكتجهيز حسابات مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين و.  

ü متابعة ملفات المبعوثين وسلف التعليم الخاصة بهم.  

ü متابعة ملفات الموظفين الذين أنهيت خدماتهم الحتساب مستحقاتهم المالية.  

  

o يختص نظام قروض الطلبة في :قروض الطلبة:  

  

ü  استقبال طلبات القروض ومرفقاتها من الطلبة بعد تعبئتها على موقع الوزارة

كد من صحة تعبئة الطلب واكتمال المرفقات، والرد على استفسارات الطلبة والتأ

  .المتعلقة حول كيفية تعبئة طلبات القروض

ü ستلمة من الطلبة تمهيداً إلرسالها للوزارةأرشفة طلبات القروض الم.  

ü  اإلعالن للطلبة بكافة الوسائل المتاحة عن بدء تنفيذ قروض الطلبة فور موافقة

  .االوزارة عليه

ü  استقبال المراجعات واالعتراضات من الطلبة حول نتائج القروض المعلنة من

  .الوزارة، والرد على أي استفسارات بالخصوص

ü تنفيذ القروض للطلبة وتوقيعهم على الكمبياالت الخاصة بذلك.  

ü متابعة ترحيل القروض إلى حسابات الطلبة.  

ü الجامعة وحسابات وزارة تدقيق حسابات قروض الطلبة ومطابقتها ما بين حسابات 

  .التربية والتعليم العالي

ü متابعة تحصيل القروض المستحقة على الطلبة والتي تم منحها من خالل الجامعة. 

  

o يختص هذا النظام بـ :نظام النفقات  :  

  

ü استالم معامالت الصرف المختلفة وتدقيقها والتأكد من أنها مستوفية لكامل الشروط.  

ü الخاصة بالموردين والمقاولين، ومعامالت السلف النثرية إنجاز معامالت النفقات 

  .الواردة من مختلف كليات ودوائر الجامعة

ü  عمل تسويات نهاية السنة المتعلقة بالمصاريف المستحقة والمصاريف المدفوعة

مقدماً حسب األصول المحاسبية المتعارف عليها، وعمل قيد االستهالك السنوي 

  .ألصول الجامعة
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ü ئات العمل اإلضافي للمدرسين المتفرغين وغير المتفرغينصرف مكاف.  
  

o  محاسبة المشاريع نظام :  
  

ü  عمل الموازنة التقديرية للمشاريع، حيث يتم ترجمة متطلبات تنفيذ المشروع إلى

  .وعأرقام وفق أسس مهنية وربطها بالجدول الزمني لتنفيذ المشر

ü  توثيق مقترحات المشاريع التي يتم عملها بالتنسيق مع وحدة المشاريع في الجامعة

  .ضمن قاعدة بيانات خاصة لهذا الغرض

ü  تسجيل المشاريع ضمن سجالت الدائرة المالية لتسهل عملية المتابعة والرقابة على

  .تنفيذ هذه المشاريع

ü اً، والتأكد من مطابقة متابعة تنفيذ المشروع ضمن الموازنة المعدة له مسبق

اإلجراءات المالية المتبعة في تنفيذ المشروع مع كلٍّ من متطلبات الجهة المانحة 

  .وسياسات إدارة الجامعة

ü  تقديم تقارير مالية إلدارة الجامعة عن المشاريع المنفذة من حيث التحصيالت

روع مع النقدية، مراحل التنفيذ المالي، جدول مقارنة المصاريف الفعلية للمش

  .الموازنة التقديرية المرصودة له
  

  :يختص نظام الموارد البشرية في الجامعة بما يأتي :نظام الموارد البشرية •
  

o توفير قاعدة بيانات خاصة بالعاملين في الجامعة .  

o توفير قاعدة بيانات خاصة بطلبات التوظيف لالستفادة منها وقت الحاجة.  
  

   المعلومات الخاص بالشؤون الطالبيةيختص نظام : نظام الشؤون الطالبية •
  

o تخزين المعلومات غير األكاديمية عن الطلبة .  

o  ،متابعة تقديم المساعدات والحوافز المادية للطلبة من خالل صندوق اإلقراض

   .والمساعدات للمتفوقين والرياضيين وذوي الشهداء، ومتابعة قضايا الطلبة المعتقلين
  

  :تبة بإدارة شؤون المكتبة وتتلخص بما يلييختص نظام المك :نظام المكتبة •
  

o إعارة الكتب. 
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o استالم الكتب المعارة. 

o توفير الكتب والدوريات والمجالت االلكترونية.  

o فهرسة الكتب الجديدة. 

o إخراج التقارير الالزمة. 
 

  :يختص نظام اللوازم والمشتريات بما يأتي :نظام المشتريات واللوازم •

  

o معة والقيام بتسلمها وتدقيقها وتسجيلهاتوفير وتأمين اللوازم للجا.  

o إجراء عمليات الجرد.  

o االحتفاظ  بالقيود والسجالت والبطاقات الالزمة وتنظيم المستودعات. 

o إدخال اللوازم إلى مستودعاتها وإخراجها منها بموجب مستندات إدخال وإخراج.  
• http://www.najah.edu/ar  

  

  :حوسبة في جامعة القدس أنظمة المعلومات اإلدارية الم.5.5.4.2

  

  :تتلخص مهام نظام القبول والتسجيل باآلتية :نظام القبول والتسجيل •

  

o  استقبال طلبات االلتحاق وفرزها وقبول الطلبة بناء على السياسات التي تحددها

  .الجامعة

o طرح المساقات الدراسية في كل فصل دراسي.  

o التسجيل للطلبة الجدد والقدامى.  

o طلبةترصيد العالمات لل.  

o تجهيز برنامج االمتحانات النهائية.  

o حساب المعدالت وتخرج الطلبة.  

o أرشفة ملفات الخريجين والمفصولين والمنقطعين.  

  

  :يختص نظام الشؤون المالية في جامعة القدس باآلتية: نظام الشؤون المالية •

  

o جباية الرسوم من الطلبة.  

o إعداد كشوف الرواتب لموظفين الجامعة.  
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o نةإعداد المواز.  

o إعداد الكشوفات الختامية.  

o تسديد النفقات.  

  

  :يختص نظام الموارد البشرية في الجامعة بما يأتي: نظام دائرة الموارد البشرية •

  

o توفير قاعدة بيانات خاصة بالعاملين في الجامعة .  

o توفير قاعدة بيانات خاصة بطلبات التوظيف لالستفادة منها وقت الحاجة.  

  

  :خص مهام نظام شؤون الطلبة باآلتيةتتل: ون الطلبةنظام شؤ •

  

o ومتابعة قضايا الطلبة  والمساعدة في حل مشاكلهم.  

o تقديم المساعدات والقروض والمنح للطلبة .  

o  اإلشراف على انتخابات مجالس الطلبة والنوادي المختلفة وتشكيل المجلس القطري

  . للطلبة

o ربوياً وأكاديميااإلسهام المباشر في اإلرشاد والتوجيه للطلبة نفسياً وت.ً   

o  المشاركة في جميع نشاطات إدارة الجامعة التي تخص الجسم الطالبي في المجاالت

  . المختلفة

  

  :تتلخص مهام نظام المكتبة باآلتية: نظام المكتبة •

  

o تسجيل الكتب الجديدة لدى المكتبة. 

o إعارة وإرجاع الكتب المطبوعة لطلبة الجامعة وموظفيها.  

o ت والدوريات االلكترونية لطلبة الجامعة وموظفيهاتوفير الكتب والمجال. 

o إخراج التقارير في الكتب التي وصلت المكتبة حديثا. 

  

تتلخص مهام نظام اللوازم والمشتريات بتوفير ما تحتاجه كليات : نظام اللوازم والمشتريات  •

  .وأقسام الجامعة من تجهيزات
http://www.alquds.edu/ar  
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  :ومات اإلدارية المحوسبة في جامعة القدس المفتوحة أنظمة المعل.6.5.4.2

  

هو النظام الذي يتم بواسطته قبول الدارسين وتسجيلهم ومتابعة : نظام القبول والتسجيل •

 .قضاياهم حتى تخرجهم كما تتولى متابعة قضايا االمتحانات والتعيينات وفق أنظمة الجامعة

  : وتتلخص مهام الدائرة بما يلي

  

o والقوانين والتعليمات الصادرة عن المديرية األكاديمية، والمتعلقة بالقبول تطبيق األنظمة 

  . والتسجيل واالمتحانات والتعيينات الدراسية

o  استخدام التقنية الحديثة من تسجيل الكتروني، ورصد للدرجات من خالل البوابة، وعمل

  . أرشيف الكتروني للتعيينات واالمتحانات

o  بالدارسين والخريجين واالمتحانات والتعيينات الدراسية، توفير قاعدة بيانات خاصة

  . وإصدار تقارير إحصائية دورية  وحسب الحاجة

o الحفاظ على سجالت الدارسين في الجامعة وسريتها حسب األصول .  

o  وموظفي الدائرة في المناطق(ضبط أداء المشرفين األكاديميين بما يخص عمل الدائرة .(  

o ي للجامعة بالتنسيق مع الدائرة األكاديميةإعداد التقويم األكاديم .  

  

  :تتلخص مهام نظام الشؤون المالية باآلتية: نظام الشؤون المالية •

  

o معالجة حركات دفتر األستاذ العام . 

o معالجة المصروفات .  

o معالجة المقبوضات .  

o متعدد العمالت .  

o طباعة كشف حساب .  

o طباعة موازين المراجعة بجميع أشكالها .  

o قارير المقبوضات والمصروفات بجميع أشكالهاطباعة ت .  

o حساب العجز والوفر .  

o معالجة استهالك المواد، وطباعة التقارير المتعلقة بذلك .  

  

 :تتلخص مهام دائرة الموارد البشرية بما يلي :نظام دائرة الموارد البشرية •
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o ماذج المشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط الموارد البشرية وتطوير الن

  . الالزمة إلدارة الموارد البشرية في الجامعة

o  المشاركة في أعمال لجان طلبات التوظيف وإجراء االختبارات الالزمة للمرشحين

  . وإعداد التوصيات الالزمة

o  استكمال إجراءات تعيين الموظفين الجدد والتحقق من استيفاء جميع الوثائق والمستندات

  . المطلوبة

o متعلقة بالترقيات، والزيادات السنوية والتشجيعية، واإلجازات انجاز اإلجراءات ال

بمختلف أنواعها، وإجراءات نهاية الخدمة، والجزاءات التأديبية، والنقل ورصد جميع 

  . التغييرات المتعلقة بوضع الموظفين

o  المتابعة مع مسئولي شؤون الموظفين في المناطق التعليمية المختلفة والدوائر والمراكز

تطبيق األنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بشؤون الموظفين والتأكد من دقة بشأن 

  . اإلجراءات المتبعة في كافة المجاالت واألمور المتعلقة بها

o  اإلشراف على األنشطة والفعاليات المتعلقة بالتطوير اإلداري للموارد البشرية بهدف

  . لموظفينالتعرف على الطرق المثلى لزيادة فعالية وإنتاجية ا

o  تسجيل وتوثيق وتحديث جميع المعلومات واإلجراءات المتعلقة بالموظفين كالترقيات

  . وتقييم األداء والحضور واالنصراف والغياب وإنهاء الخدمة

o  متابعة جميع األعمال المتعلقة بإدارة التأمين الصحي لجميع الموظفين العاملين في

  . الجامعة

o تحقق من التزام الموظفين بأوقات الدوام الرسميتطبيق نظام مراقبة الدوام وال .  

o متابعة اإلجراءات المتعلقة بنظام اإلجازات المرضية والسنوية .  

o  إعداد ومراجعة كشوفات رواتب الموظفين ومتابعة جميع التغييرات التي تطرأ من

  . عالوات واقتطاعات ومستحقات كل موظف

o م التوصيات لتحديثهامراجعة أدلة العمل وصحف تقويم األداء وتقدي .  

o  تطوير النماذج الالزمة إلدارة الموارد البشرية واالحتفاظ بالسجالت والملفات لتنظيم

  . سير أعمال الدائرة

o  إعداد التقارير والبيانات والجداول اإلحصائية الدورية والسنوية ألنشطة وأعمال الدائرة

  . وانجاز اإلجراءات المتعلقة بها

o جودة من خالل قياس األداء والتدقيق على تطبيق إجراءات العمل تطبيق نظام إدارة ال

 . الخاصة بالوحدات اإلدارية المختلفة واإلشراف على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية

o  أنظمة هيوينقسم نظام دائرة الموارد البشرية إلى أربعة: 
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ü وتتلخص مهام هذا النظام بما يلي: نظام التوظيف :  

  

الخاصة بالوظائف المعلن عنها ومراجعتها والتأكد من استالم طلبات التوظيف  §

  . صحتها وإطالع الجهات المعنية عليها

استكمال الوثائق الالزمة للموظفين الجدد من المناطق التعليمية والمراكز  §

  . والدوائر ومتابعة إصدار كتب التعيين ومباشرة العمل

داري يتعلق فتح الملفات الشخصية وحفظ نسخة من كل قرار أو إجراء إ §

  . بالموظف في ملفه الشخصي

إدخال كل ما يتعلق بالموظف في أي وحدة إدارية من بداية عمله وكل ما  §

يستجد على وضعه اإلداري واالجتماعي في ملفه الشخصي على نظام شؤون 

  . الموظفين المحوسب في الرئاسة وبصورة مركزية

  .  دائرة العالقات العامةإعداد وإصدار إعالنات الوظائف الشاغرة بالتنسيق مع §

  

ü يتلخص عمل العاملين في نظام شؤون الموظفين بما يلي: نظام شؤون الموظفين :  

  

إعداد صحف التقييم األكاديمية واإلدارية والفنية والسير اإلدارية الخاصة بجميع  §

الموظفين ومتابعة إرسالها للمعنيين واستالمها وتنفيذ اإلجراءات المتخذة على 

  . تقويمكل صحيفة 

المسمى الوظيفي،التثبيت، التجديد، (رصد جميع التغيرات المتعلقة بالموظفين  §

  . الخ... العالوات، اإلجازات، االستقالة، االستنكاف، الحالة االجتماعية، الوفاة

متابعة وتوثيق طلبات إجازات الموظفين على اختالف أنواعها المرضية  §

  . والسنوية أو اإلجازات بدون راتب

  . العمل اإلضافي بعد التحقق منه وموافقة المسئولين عليهرصد  §

  . مراقبة الدوام اليومي للموظفين في جميع المناطق والمراكز والدوائر §

متابعة كل ما يتعلق باإلجراءات اإلدارية مع رؤساء أقسام شؤون الموظفين في  §

  . مختلف المناطق التعليمية والمراكز الدراسية واإلنتاجية والدوائر

  . صدار شهادات إثبات العمل وشهادات الخدمة للموظفين في المناطق والدوائرإ §

المشاركة في تقديم االقتراحات المتعلقة بتطوير طرق وأساليب العمل والقيام  §

  . بأي أعمال أخرى تقتضيها ظروف العمل

 . إعداد التقارير واإلحصائيات المتعلقة بشؤون الموظفين في المناطق التعليمية §
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ü  يتولى نظام الرواتب تنفيذ المهام التالية: الـرواتبنظام :  

  

حساب الرواتب الشهرية للموظفين األكاديميين واإلداريين في الجامعة، ويشمل  §

  . رواتبهم األساسية واإلجمالية والصافية المحولة إلى البنوك

متابعة صرف العالوات االجتماعية واإلدارية والفنية لمستحقيها في مواعيدها  §

  . اً لألنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعةوفق

استقطاع الحسومات الشهرية والدورية من رواتب الموظفين وفقا للنظام  §

  .المعمول به في الجامعة

استقطاع قيمة ضريبة الدخل الشهرية من رواتب الموظفين وفقاً لألنظمة  §

  . والقوانين، وتسليم الجهات المعنية الكشوفات الخاصة بها

اء التعديالت التي من شانها التأثير على رواتب الموظفين،كالخطوة إجر §

السنوية، وارتفاع قسط التأمين الشهري، وتعديل الوضع المالي، والتعديالت 

  . الخ...على الحالة االجتماعية،

  . تزويد الدائرة المالية بالكشوفات الالزمة لتسجيل القيود المحاسبية §

ت واإلحصائيات والتقارير بشكل دوري وإطالعهم تزويد إدارة الجامعة بالكشوفا §

  . على عملية حساب الرواتب أوالً بأول

حساب مكافأة نهاية الخدمة لكل موظف ينهي أو تنهى خدماته في الجامعة،  §

  . وتسليمها للدائرة المالية إلجراءات الصرف

  . إصدار كتب إشعار بتحويل الراتب للموظفين عند الطلب §

  . الرواتب وختمها عند الحاجةالتوقيع على قسائم  §

تهيئة النظام المحوسب ألي تغييرات من شانها التأثير بشكل جذري على رواتب  §

  . الموظفين

  

ü نظام التأمينات:  

  

يتولى نظام التأمينات االتصال مع شركة التأمين وتنفيذ جميع األعمال المتعلقة  §

المفتوحة، بإدارة ومتابعة التأمين الصحي لجميع موظفي الجامعة القدس 

باإلضافة إلى جميع التأمينات المتعلقة بإصابات العمل والمباني والمصاعد 

  :والسيارات، وتتلخص مهام هذا النظام بما يلي
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العمل على إصدار بطاقات التأمين الصحي للموظفين ومتابعتها وتسليمها  §

  . للموظف واستعادتها منه في حالة االستقالة أو طلب اإللغاء

المالي عند حساب المستحقات المالية لشركة التامين /ق المحاسبيإجراء التدقي §

  . وفق االتفاقية المعقودة

تزويد إدارة الجامعة بالتقارير المتعلقة بالتأمين الصحي ومدى التزام شركة  §

  . التأمين بالبوليصة الموقعة

دراسة مطالبات التأمين والبت فيها ومتابعتها وفق شروط واستثناءات اتفاقية  §

  . تأمين مع الشركةال

متابعة األمور المتعلقة بالتأمينات األخرى للجامعة، مثل تأمين سيارات الجامعة،  §

  . ممتلكات الجامعة، والتأمين ضد إصابات العمل/ والتأمينات العامة

  

وهو النظام الذي يتم من خالله اإلشراف على الطلبة في الجوانب غير : نظام شؤون الطلبة •

ام شؤون الطلبة في المناطق التعليمية والمراكز الدراسية، وذلك ضمن األكاديمية في أقس

  : متطلبات مركزية المهام والمسؤوليات المناطة بها وتقوم هذه الدائرة بما يلي
 

o رعاية شؤون الطلبة في الجامعة ومتابعة قضاياهم والمساعدة في حل مشكالتهم.  

o ديمي ودعم وتوجيه النشاطات اإلشراف على كافة أوجه النشاط الطالبي غير األكا

  .الطالبية المختلفة

o  اإلشراف والمصادقة على تقديم المساعدات والمنح الطالبية من خالل صندوق الطالب

  . ومنح المتفوقين وذوي الشهداء وغيرها

o االهتمام بشخصية الطالب وتعهدها بالصقل والتنمية والرعاية .  

o ي المختلفة وتشكيل المجلس القطري اإلشراف على انتخابات مجالس الطلبة والنواد

  . للطلبة

o اإلسهام المباشر في اإلرشاد والتوجيه للطلبة نفسياً وتربوياً وأكاديميا.ً   

o  المشاركة في جميع نشاطات إدارة الجامعة التي تخص الجسم الطالبي في المجاالت

  . المختلفة

  

  :تتلخص مهام نظام المكتبة باآلتية: بةنظام المكت •

  

o ليم الكتب للطلبة والموظفين في الجامعةاستالم وتس.  
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o تسجيل وفهرسة الكتب التي يتم شراؤها للجامعة.  

o إعداد اإلحصائيات والتقارير الخاصة بالجامعة.  

o توفير المجالت والكتب والدوريات االلكترونية للموظفين والطلبة .  

  

  :يتتلخص مهام نظام اللوازم والمشتريات بما يل: نظام اللوازم والمشتريات •

  

o  دراسة احتياجات الجامعة من اللوازم  بجميع أنواعها وطباعة مقرراتها، واالتصال

  . بمصادر التوريد لتزويدها بالوقت المناسب

o فتح السجالت الخاصة بالمشتريات واللوازم، وشطب التالف منها أو بيعها أو إهداؤها . 

o ا وتنسيقها والتدقيق إنشاء المستودعات المركزية والفرعية وتطويرها والتأمين عليه

  . عليها

o تطوير كادر دائرة اللوازم وتدريبهم على أحدث الطرق واألساليب التكنولوجية الحديثة .  
http://www.qou.edu/indexPage.do;jsessionid 

 
  : أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة في جامعة بولتكنيك فلسطين.7.5.4.2

  

  :نظام القبول والتسجيل في الجامعة بما يليتتلخص مهام : نظام القبول والتسجيل •

  

o إرشاد الطالب الجديد عند التسجيل.  

o تسجيل الطالب مع بداية كل فصل دراسي.  

o تزويد الطلبة بالوثائق الرسمية، كشف عالمات، إثبات طالب، والشهادات بعد التخرج.  

o تمكين الطلبة من اإلطالع على نتائجهم مع نهاية كل فصل على االنترنت    

o قديم خدمات التسجيل من حيث، تسجيل الطلبة وإطالعهم على أوضاعهم األكاديمية، ت

معرفة المساقات المطروحة في الفصول الدراسية وكذلك مواعيد المحاضرات 

  .والمشرفين األكاديميين من خالل بوابة التسجيل االلكتروني

o الل مدة إقامته مراقبة التحصيل الدراسي للطالب وتحديد وضعه األكاديمي وتوجيهه خ

  .في الجامعة

o  تزويد الكليات األكاديمية بوضع الطالب األكاديمي، وكذلك متابعة وتنظيم إسقاط

المساق، أو التأجيل أو االنسحاب من الدراسة أو االنتقال من كلية إلى أخرى في 

  .الجامعة وكذلك االنتقال من الجامعات األخرى
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  :لشؤون المالية بما يليتتلخص مهام نظام ا: نظام الشؤون المالية •

  

o  المشاركة في لجان العطاءات، ولجان المشتريات واالستالم، ولجان اإلتالف، والقيام

 . بالرقابة الكاملة على أعمال هذه اللجان

o  اإلشراف على جميع اإليرادات والتي تشمل الرسوم الدراسية والرسوم الخدماتية وكذلك

تابعة للجامعة وتوثيق تلك اإليرادات وإتباع المنح والمساعدات، وإيرادات الدوائر ال

  . قواعد المحاسبة المتعارف عليها

o اإلشراف على جميع المصروفات والمشتريات.  

o  اإلشراف والرقابة الكاملة على موجودات الرابطة ومؤسساتها من أجهزة وأثاث وأدوات

ى ومركبات وكتب وأبنية وغيرها وحفظها في سجالت رسمية، وكذلك التدقيق عل

  . الدوائر اإلرادية وعملها ومساعدتها في تطوير نظام التحكم الداخلي

o  رفع تقارير مالية شهرية إلى مجلس الرابطة ومجلس أمناء الجامعة توضح الوضع

  . المالي، وتبين األعمال التي قامت بها الدائرة في تلك الفترة

o ي نهاية كل عام توضح إعداد الحسابات الختامية والميزانيات لجميع مؤسسات الرابطة ف

  . الوضع المالي لهذه المؤسسات

o  تحويل جميع السندات من قبض وصرف، والسجالت المالية في نهاية كل عام إلى موثق

  . حسابات قانوني بهدف تدقيقها والتأكد من سالمتها

o  عرض البيانات والسجالت المالية في نهاية كل عام على موقف حسابات قانوني لتدقيها

  . من سالمتهاوالتأكد 

  

يستخدم هذا النظام للتخطيط والتنظيم واإلشراف على تنفيذ  :نظام شؤون الموظفين •

السياسات المتعلقة باألفراد في الجامعة، من إدارة شؤون الموظفين ورواتبهم وعالواتهم 

وحقوقهم وامتيازاتهم وتدريبهم وتطويرهم وتقييمهم وقياس كفاءاتهم ورفع مستوى األداء 

 . والعام في المؤسسة والبحث واالستقطابالفردي 

يستخدم هذا النظام في متابعة األمور غير األكاديمية التي تتعلق بطلبة : نظام  شؤون الطلبة •

  : أنظمة فرعية هي 7الجامعة ويتألف هذا النظام من 

  

o وتتلخص مهام هذا النظام بما يلي: نظام اإلرشاد :  

  

ü األمان لهم وخلق الحوافز والمثيرات التي تسهمإسناد الطلبة وتقديم الدعم المعنوي و 
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  . في إعدادهم بشكل جيد

ü  متابعة ظروف الطالب االجتماعية واالقتصادية التي قد يكون لها األثر الكبير في

  . تحصيله األكاديمي

ü  بيان أهمية اإلرشاد االجتماعي بالنسبة للطلبة وتوعيتهم لذلك وما يترتب عليه من

  . ي صقل شخصياتهمنتائج ايجابية تسهم ف

ü  تنمية الروح اإلبداعية لدى الطلبة األمر الذي يسهم في إعدادهم كقياديين في مختلف

 .مضامير الحياة

  

o ويقوم هذا النظام باإلشراف على جميع األنشطة الطالبية : نظام النشاطات الطالبية

  .ة والفنية التي ينظمها الطلبةالثقافية واالجتماعي

o وتتخلص مهام نظام الخدمات العامة بما يلي :نظام الخدمات العامة:  

  

ü إدارة سجالت البريد الخاص بالطلبة في الجامعة.  

ü إصدار البطاقات الجامعية للطلبة . 

ü اإلشراف الصحي على الطلبة وكذلك على مطعم الجامعة بكل فروعه. 

ü محلي وتبادل المعارف بين الطلبةالعمل على دمج الطلبة في مؤسسات المجتمع ال.   

  

o يعتبر هذا القسم محط اهتمام عمادة شؤون الطلبة لما له من دور : ظام القضايا الطالبيةن

  :فاعل في تنمية وصقل شخصية الطالب وإعداده لمواقف مستقبلية فعملت على ما يلي
 

ü التنسيق بين األطر الطالبية المختلفة إلخراج نشاطاتهم بصورة جيدة.  

ü  اتحاد الطلبةاإلشراف على االنتخابات العامة لمجلس .  

ü  التنسيق بين الكليات ورؤساء الدوائر ومجلس اتحاد الطلبة من اجل التغلب على

  . المشاكل األكاديمية للطلبة وإيجاد الحلول الناجعة لها

ü المساهمة في حل مشاكل الطلبة من حيث السكن والمواصالت .  

ü طالعمل على تطبيق القانون داخل الحرم الجامعي من خالل مجالس الضب. 

  

o وقد قامت عمادة شؤون الطلبة بإيالء األنشطة الرياضية : نظام األنشطة الرياضية

اهتماما خاصا فأنشأت هذا القسم والذي يتيح للطلبة الفرصة لتنمية هواياتهم الرياضية 

  :من خالل البرامج التالية



 52 

ü وضع برامج تدريبية متقدمة لمختلف أنواع األنشطة الرياضية.  

ü رياضية المتنوعة في مختلف األلعاب بين الجامعة والهيئات تنظيم اللقاءات ال

  . والمؤسسات داخل الوطن وخارجه

ü تنظيم البطوالت الرياضية المتنوعة في مختلف األلعاب للعاملين والطلبة.  

ü المشاركة في البطوالت على مستوى الجامعات داخل الوطن وخارجه.  

ü رياضية داخل الجامعةتشجيع العاملين والطلبة على ممارسة هواياتهم ال.  

  

o يختص هذا النظام بتوفير المنح والقروض للطلبة ومتابعتها : نظام القروض والمساعدات

 . مع الشؤون المالية في الجامعة ومع وزارة التربية والتعليم العالي

o يعمل هذا النظام على متابعة الخريجين والتعرف على أحوالهم : نظام متابعة الخريجين

  :لمهني وذلك من خاللوتحسن وضعهم ا
 

ü  إنشاء قاعدة بيانات للخريجين تشمل سيرتهم الذاتية واالجتماعية األكاديمية لتيسير

  عملية االتصال بهم حال توفر شواغر وظيفية تتناسب وتخصصاتهم 

ü متابعة أوضاع الخريجين للوقوف على مشاكلهم والمساهمة في حلها.  

ü قد الدورات التخصصية المختلفة العمل على رفع كفاءات الخريجين من خالل ع

  .لهم

ü  تعميق العالقة ما بين الخريجين والجامعة من خالل إقامة األنشطة المختلفة سواء

  .كانت ثقافية أم فنية أم رياضية أم اجتماعية

  

  :يختص نظام المكتبة في :نظام المكتبة •

  

o  البحث اآللي عن الكتب داخل مكتبة الجامعة(فهرس المكتبة اآللي(  

o الكتب التي وصلت إلى المكتبة حديثا وتم تصنيفها وإدخالهامعرفة .  

o الدخول إلى قواعد البيانات الكترونيا من خارج الجامعة.  

o توفير كل ما هو مجاني من كتب ومجالت وغيرها من مصادر الكترونية.  

o قائمة بأسماء الطلبة المتأخرين في إرجاع الكتب.  

o لوازم والمشتريات في جامعة البولتكنيك جزء يعتبر نظام ال: نظام اللوازم والمشتريات

  .من نظام الشؤون المالية
http://www.ppu.edu   

http://www.ppu.edu/
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  : نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعة العربية األمريكية.8.5.4.2
  

  :تتلخص مهام نظام القبول والتسجيل باآلتية :نظام القبول والتسجيل •
  

o  استقبال طلبات االلتحاق المقدمة من الطلبة وتزويدهم باإلرشادات الالزمة لتعبئة طلبات

  .االلتحاق

o تزويد الطلبة بالعالمات والوثائق األكاديمية األخرى بشكل دوري وعند الطلب.  

o  متابعة إجراءات انتقال الطلبة ومعادلة المساقات للطلبة المنتقلين من جامعات وكليات

  .أخرى

o فاظ بسجالت رسمية لكشوف عالمات الطلبة ومسيرتهم األكاديميةاالحت.  

o  ،إعالم الطلبة عن التغييرات التي تطرأ على المساقات أو البرامج األكاديمية، والتحذير

  .واإلنذار، والفصل األكاديمي، وكذلك إعالم الطلبة بمتطلبات التخرج

o  موقع الجامعة اإللكتروني التعاون مع مركز الحاسوب إلتمام تسجيل الطلبة عن طريق

 . عبر اإلنترنت
  

جمع الرسوم من الطلبة في بداية كل فصل جامعي حسب التعليمات : نظام الشؤون المالية •

  .الصادرة عن إدارة الجامعة
  

o  صرف شيكات للموردين بعد استيفاء شروط الصرف من حيث العطاءات ومطابقة

  .المواصفات وإذن الشراء

o ن خالل تحويل كشوف رواتبهم للبنوك أو شيكات صادرة صرف مستحقات العاملين م

  .حسب األنظمة والقوانين الخاصة بالجامعة
 

  :نظام الموارد البشرية •

  

o استقطاب الكفاءات العلمية المميزة من أعضاء هيئة تدريسية وموظفين إداريين.  

o توفير قناة اتصال بين العاملين وإدارة الجامعة .  

o لجميع العاملين في الجامعة وتجميع المعلومات الناتجة عن اإلشراف على التقييم الدوري 

  . هذا التقييم لدراستها وتحليلها والخروج بالنتائج والتوصيات

o  حل المشاكل المختلفة للعاملين في الجامعة التي تواجههم أثناء عملهم،استنادا إلى أنظمة

 .وقوانين الجامعة
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  :ن أربعة أقسام وهييتكون نظام شؤون الطلبة م :نظام شؤون الطلبة •

  

o يتابع هذا القسم كافة القضايا الخدماتية التي يحتاجها الطلبة، : قسم الخدمات الطالبية

كإصدار البطاقة الجامعية، وأعذار الطلبة بسبب الحواجز ومنع التجول وغيرها، وملف 

  .الطلبة المعتقلين، باإلضافة إلى سكن الطالبات، وتأجير الخزائن للطلبة

o ويقوم باإلشراف على المسح االجتماعي وقروض : ض والمساعدات الماليةقسم القرو

وزارة التربية والتعليم العالي، وصندوق الطالب المحتاج في الجامعة العربية األمريكية، 

 .والمساعدات والمنح الخارجية

o ويقوم بالمتابعة واإلشراف على كافة األنشطة الالمنهجية التي :  قسم األنشطة الطالبية

 .قوم بها طلبة الجامعةي

o ويتولى هذا القسم متابعة كل األمور المتعلقة بمجلس : قسم المتابعة والتمثيل الطالبي

  . اتحاد الطلبة في الجامعة وكذلك الكتل واألندية الطالبية

  

  :تتلخص مهام نظام المكتبة باآلتية: نظام المكتبة •

  

o توفير الكتب والدوريات والمجالت للطلبة والباحثين.  

o إعارة الكتب للطلبة والموظفين.  

o إحضار وفهرسة الكتب الجديدة.  

  

  :نظام اللوازم والمشتريات •

  

o عطاءات، استدراج، شراء (شراء ما يتقرر من لوازم باستخدام انسب طرق الشراء

 ). مباشر، تلزيم

o  متابعة إجراءات التخزين المركزي وضبط المخزون والتخلص من الفائض والمتراكم

  . ستفادة منه بأفضل الطرقوالمتقادم واال

o المشاركة في إعداد خطة الشراء السنوية .  

o وضع أسس تصنيف وتوصيف وترميز عناصر المخزون .  

o  المشاركة في وضع أنظمة مترابطة للشراء والتخزين وإدارة المخزون بالتعاون مع

  . اإلدارات والعمادات المعنية ضمن برامج حاسوبية

o يناسب االستهالك وبرامج الصيانةزون استراتيجيوضع سياسات الشراء وتوفير مخ  .  
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o تطبيق نظام اللوازم المعمول به في الجامعة .  
http://www.aauj.edu/AAUJ_WEBSITE/index.php  

  

  :ة الجامعية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في كلية فلسطين األهلي.9.5.4.2

  

  :يختص نظام القبول والتسجيل بما يلي: نظام القبول والتسجيل •

  

o إدخال طالبات االلتحاق للطلبة الجدد على نظام الحاسوب.  

o إعداد سجالت ورقية للطلبة الجدد.  

o طالب في الجامعة يحتوي على مسيرته العلمية االحتفاظ بسجل أكاديمي لكل.  

o ،قبل بداية كل فصل دراسي   مج االمتحانات النهائية،وبرنا  إعداد البرنامج الدراسي 

  .الكليات بالتعاون مع عمداء

o لعملية التسجيل وتنظيمها في كل فصل دراسي، وما يترتب  ترتيب اإلجراءات الالزمة

  .وإضافة عليها من سحب

o إعداد اإلحصائيات الالزمة للكليات والدوائر واألقسام األخرى.  

o الحاسوب واحتساب المعدالت التراكمية للطلبة وتحضير إدخال عالمات الطلبة على 

  ).خريجين، منذرين، مفصولين(القوائم المختلفة 

o المتوقع تخرجهم في نهاية كل فصل دراسي للعمداء، بعد  رفع قائمة بأسماء الطلبة

  .الدراسية مراجعة خططهم

  

  :تتلخص مهام نظام الشؤون المالية بما يلي: نظام الشؤون المالية •

  

o لعمل على جمع الرسوم من الطلبة في بداية كل فصل جامعي حسب التعليمات الصادرة ا

  .عن إدارة الجامعة

o اعتماد اإلعفاءات والمساعدات والمنح تبعا للتعليمات الصادرة من إدارة الكلية.  

o تقديم الخدمات واالحتياجات للطلبة كافة والخاصة بالدائرة المالية أو حساباتهم.  

o لعاملين من خالل تحويل كشوف رواتب للبنك أو شيكات صادرة صرف مستحقات ا

  .حسب األنظمة والقوانين الخاصة بالجامعة

o  صرف شيكات للموردين بعد استيفاء شروط الصرف من حيث العطاءات ومطابقة

  .المواصفات وإذن الشراء

http://www.aauj.edu/AAUJ_WEBSITE/index.php


 56 

  : تتلخص مهام نظام الموارد البشرية بما يلي: نظام الموارد البشرية •

  

o وانين واللوائح المتعلقة بشؤون الموظفينتطبيق الق .  

o فتح وحفظ سجالت وملفات الموظفين وتحديثها بكل ما يستجد من بيانات .  

o تجميع الخبرات المهنية والمحافظة عليها وتعزيزها من خالل التدريب والتأهيل .  

o  العمل على رفع مستوى أداء موظفي الكلية من خالل تسيير ومتابـعة اإلجراءات

  . لقة بتدريبهمالمتع

o إنجاز كل ما يتعلق بالتوظيف وعالوات الموظفين وإنهاء خدماتهم .  

o تنفيذ القرارات التي تصدر من جهات االختصاص في شأن الموظفين .  

o حوسبة جميع أعمال الدائرة وفق األنظمة والنظريات اإلدارية الحديثة .  

o م من حيث ترصيدها متابعة إجازات ومغادرات الموظفين وحوسبتها وإجراء ما يلز

  . وحفظها في ملفات الدائرة

o  إعداد شهادات الخبرة وغيرها من الشهادات التي يطلبها الموظفون حسب السجالت

  . وملفات الخدمة

o توفير البيانات والمعلومات واإلحصاءات عن القوى العاملة بالكلية .  

o ًمتابعة اإلجراءات المتعلقة بتقييم أداء العاملين سنويا .  

o كل ما يتعلق بترتيب الوظائف وتصنيفهاإنجاز  .  

o التخطيط لالحتياجات البشرية للكلية باالشتراك مع األقسام المعنية .  

o  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير القوى العاملة الالزمة للكلية باالشتراك مع األقسام

  . المعنية

o ما يعهد به إلى الدائرة من أعمال مماثلة .  

  

يهتم نظام الشؤون الطالبية بالحياة غير األكاديمية لطلبة الكلية : ةنظام الشؤون الطالبي •

  : ويقسم نظام الشؤون الطالبية في الكلية إلى أربعة أقسام رئيسية هي

  

o والذي يختص بمتابعة القضايا الخدماتية للطلبة والمتعلقة : قسم الخدمات الطالبية

مالية، وصندوق إقراض الطلبة بالبطاقة الجامعية والمسح االجتماعي، والمساعدات ال

  .والنظر في األعذار المقدمة من الطلبة والمتعلقة بالغياب

o والمسئول عن األنشطة الرياضية، واألندية، او الخدمات : قسم النشاطات الرياضية

 .العامة والعمل التطوعي، وخدمة المجتمع المحلي
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o طات الطالبية الفنية قسم األنشطة الفنية والثقافية والذي يشرف على تشجيع النشا

 .والثقافية والتراثية والفلكلورية والمسرح، ومجلة شؤون الطلبة، وكورال الكلية

o حيث تعمل الكلية على إيجاد السكن المناسب للطالبات، واإلشراف : قسم سكن الطالبات

  .عليه وتوفير أسباب الراحة واألمن لهن

  

  :تتلخص مهام نظام المكتبة باآلتية: نظام المكتبة •

  

o  تنظيم مصادر المعلومات في المكتبة ومعالجتها من خالل سلسلة من اإلجراءات الفنية

  .باستخدام قواعد الفهرسة

o  األعداد الفني للمطبوعات بعد فهرستها وتصنيفها من حيث وضع الشحنة الممغنطة

ووضع ملصقات التكعيب على المطبوعات والتي تحتوي على الرقم المشفر ورقم 

  .التصنيف

o ة المقتنيات وذلك بإتباع القوانين والسياسات المعمول بها في المكتبةإعار .  

o إعداد التقارير واإلحصاءات الخاصة بنظام اإلعارة.  

o اإلشراف على رف الحجز وتجديده بناء على طلب الهيئات التدريسية .  

o القيام بكافة العمليات الالزمة لتشغيل وإدارة النظام اآللي المستخدم في المكتبة.  

o ب مع احتياجات المكتبة وخدماتهاإجراء الصيانة الدورية له بما يتناس.  

  

تتلخص مهام نظام اللوازم والخدمات في كلية فلسطين األهلية : نظام اللوازم والمشتريات •

  :الجامعية بما يلي

  

o المحافظة على موجودات الكلية من أثاث وأجهزة ومواد مستهلكة.  

o  للمواصفات  فحصها والتأكد من كمياتها ومطابقتهاتنظيم عمليات استالم المواد بعد 

  .المطلوبة من الموردين وبسندات استالم معتمدة ودقيقة

o احتياجات الدوائر واألقسام في الكلية وفق عملية منظمة وسندات صرف  إيصال جميع    

  .معتمدة

o كالقرطاسية االحتفاظ بمخزون في المستودعات يلبي االحتياجات اليومية والمتكررة  

  . المختلفة  واألدوات المكتبية وأحبار الطابعات وآالت التصوير وأدوات الصيانة

o  القيام بعمليات الجرد الدوري لموجودات الكلية بالتنسيق والتعاون مع الدائرة المالية

  .ومطابقتها للسجالت
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o عة مواكبة وتأهيل كادر المستودعات للتطورات المهنية للقيام بأعمالها بإتقان كامل، ومتاب

  .هذه األعمال ومراقبتها لضمان توافقها مع األنظمة والقوانين
http://www.paluniv.edu.ps/website/?trace=www.google.ps 

  

   دراسات سابقة2.2

  

من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة تبين أن هناك عدداً من الدراسات، تناولت موضوع 

وسبة وأداء الموظفين اإلداريين، ولكن لم يتم تناول هذا العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية المح

  :الموضوع على الجامعات الفلسطينية العامة ومن هذه الدراسات

  

درجة استخدام مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت لنظم : "بعنوان) 2007 دراسة الراجحي

التعرف على درجة استخدام ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى "المعلومات اإلدارية من وجهة نظرهم

كما تكونت عينة  .مديري المدارس الثانوية في وزارة التربية بدولة الكويت لنظم المعلومات اإلدارية

 .مديراََ ومديرة) 120(الدراسة من كافة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت البالغ عددهم 

 الكويت، يستخدمون نظم المعلومات وتوصلت الدراسة إلى أن مديري المدارس الثانوية بدولة

في حين ثبت عدم ) رقابة، وتوجيه، وتنظيم، وتخطيط( اإلدارية في مختلف الوظائف اإلدارية 

استخدامهم لها في توزيع الحصص الدراسية على المعلمين والمعلمات، كما يواجه مديرو المدارس 

 استخدام نظم المعلومات اإلدارية، الثانوية في وزارة التربية بدولة الكويت، صعوبات كثيرة في

وكشفت الدراسة عن وجود أثر للجنس من وجهات نظر مديري المدارس الثانوية حول استخدام نظم 

وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع مديري ، المعلومات اإلدارية، يعزى للمؤهل العلمي والتدريب 

ة مدارسهم  وتزويد المدارس الثانوية المدارس الثانوية باستخدام نظم المعلومات اإلدارية في إدار

بالعدد الكافي من أجهزة الحاسوب والبرمجيات، وإجراء دراسات دورية للتعرف على حاجات 

  .  المدارس

  

درجة تقدير القادة اإلداريين التربويين في وزارة التربية والتعليم : "بعنوان) 2007 دراسة  قعوار

، وهدفت الدراسة إلى التعرف على درجة "ومات اإلداريةفي األردن لفعالية استخدام أنظمة المعل

تقدير القادة اإلداريين التربويين في وزارة التربية والتعليم في األردن لفعالية استخدام أنظمة 

المعلومات اإلدارية في أداء الوظائف اإلدارية وعالقتها بمستوى التزامهم التنظيمي وروحهم 

ن جميع القادة اإلداريين التربويين في وزارة التربية والتعليم في تكون مجتمع الدراسة م .المعنوية

قائداً ممن هم في مرتبة مدير، أو رئيس قسم في ) 856( البالغ عددهم) 2006، 2005(األردن
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مركز الوزارة أو في مديريات التربية والتعليم، وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية 

من رؤساء األقسام بواقع % 20مدير و) 83( من المديرين بواقع% 50يار العشوائية، إذ تم اخت

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدمت الباحثة أداة تكونت من ثالث استبانات  . رئيس قسم138

لقياس فاعلية استخدام أنظمة المعلومات اإلدارية، علــى الوظائف : لجمع البيانات،  األولى

طيط، والتنظيم، واالتصال التنظيمي، وإنجاز األعمال، والرقابة، واتخاذ التخ( اإلدارية اآلتية  

لقياس درجة : لقياس درجة االلتزام التنظيمي لدى القادة اإلداريين، والثالثة: ، والثانية)القرارات

وأظهرت نتائج الدراسة،  .الروح المعنوية لدى القادة اإلداريين في وزارة التربية والتعليم في األردن

ن درجة تقدير القادة اإلداريين التربويين في وزارة التربية والتعليم في األردن لفعالية استخدام أ

كالتخطيط، واتخاذ القرارات، بينما جاء ،  أنظمة المعلومات اإلدارية كانت عالية في جميع المجاالت

لقادة اإلداريين كانت وبينت النتائج أن درجة االلتزام التنظيمي لدى ا، مجال الرقابة بأدنى متوسط 

وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات  .عالية، كما جاءت درجة الروح المعنوية عندهم عالية أيضاً

السماح للموظفين بإبداء آرائهم في العمل، للمساهمة في التطوير واإلفصاح عن المعلومات : أهمها

حات الموظفين اإلداريين، وتحسين وربط الترقية الوظيفية بااللتزام التنظيمي لتحقيق طمو .الالزمة

  .الرواتب للعاملين بهدف زيادة االستقرار بالعمل
 

 في اإلدارية القرارات صنع في اإلدارية المعلومات نظم دور تقييم"بعنوان )  2005 دراسة أبو سبت

 ا عصن عملية في النظم هذه دور تقييم إلى الدراسة هذه ، وهدفت"غزة قطاع الفلسطينية  في الجامعات

 الدراسة من وتكونت عينة .ة غز بقطاع الفلسطينية القرارات في الجامعات متخذي لدى لقرارات

 في اختيار الطبقية العينة اعتماد وتم غزة بقطاع الفلسطينية الجامعات على موزعة قرار، متخذ 195

 وقد  .الفرضياتصحة  من للتحقق سبيرمان ارتباط ومعامل تربيع كاي استخدام وتم العينة، أفراد عدد

 وأن اإلسالمية، الجامعة لصالح المعلومات اإلدارية نظم مكونات في فروقاً هناك أن أظهرت الدراسة

 في المعلومات واستخدام وجودة نظم المعلومات لدائرة التنظيمي المستوى بين جداً قوية عالقة هناك

 هذه في المعلومات نظم مكونات يعام ف بشكل حديثة تقنيات القرارات، إضافة إلى وجود  صنع عملية

 وأثبتت القرارات، صنع في اعتمادا كبيرا عليها يعتمدون النظم هذه مستخدمي جعلت الجامعات

 صنع عملية في المعلومات نظم واستخدام المعلومات جودة بين قوية طردية عالقة هناك أن الدراسة

 ال حيث الخبيرة النظم إلى ترتقي ال ةالحالي المعلومات نظم أن أيضا  وأظهرت الدراسة .القرارات

  .للمشكالت حلوال تعط
 

مستوى كفاءة أنظمة المعلومات اإلدارية وعالقتها بمستوى األداء : "بعنوان) 2005(دراسة القيسي 

وقد ". اإلداري من وجهة نظر مديري ورؤساء أقسام الوحدات اإلدارية في الجامعات األردنية العامة
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شف عن مستوى كفاءة أنظمة المعلومات اإلدارية وعالقتها بمستوى األداء هدفت الدراسة إلى الك

 .اإلداري من وجهة نظر مديري ورؤساء أقسام الوحدات اإلدارية في الجامعات األردنية العامة

وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع المديرين ورؤساء األقسام في الوحدات اإلدارية في 

القبول والتسجيل، والمالية، ومركز الحاسب والمعلومات، وشؤون : امة وهيالجامعات األردنية الع

ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير  .فرداًُ) 410(الموظفين اإلداريين وشؤون الطلبة، وبلغ عددهم

القسم األول االستبانة الخاصة بقياس مستوى كفاءة أنظمة المعلومات اإلدارية : استبانة من قسمين

والقسم الثاني استبانة خاصة لقياس مستوى األداء اإلداري في . ألردنية العامةفي الجامعات ا

وأظهرت نتائج الدراسة أن أنظمة المعلومات اإلدارية في الجامعات  .الجامعات األردنية العامة

األردنية العامة جاءت على مستوى عالٍ من الكفاءة ولكل المجاالت، كما بينت أن مستوى األداء 

وأظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية . في هذه الجامعات مرتفع ولكافة المجاالتاإلداري 

ايجابية دالة إحصائيا بين مستوى كفاءة أنظمة المعلومات اإلدارية ومستوى األداء اإلداري في هذه 

ضرورة استمرار هذه الجامعات بتدريب : وأوصى الباحث بعدة توصيات أهمها .الجامعات

داريين على استخدام أنظمة المعلومات، ورفع الكفاءة لتحسين مستوى استخدامهم لتلك الموظفين اإل

األنظمة ومتابعة التطورات الحديثة في مجال أنظمة المعلومات وإدخال اإلنترنت في تسجيل المواد 

للطلبة والحصول على العالمات وإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول مستوى كفاءة أنظمة 

  .مات اإلدارية في هذه الجامعاتالمعلو

  

واقع نظم المعلومات اإلدارية في مديريات التربية والتعليم في : "بعنوان)  2003(دراسة مقابلة 

، وقد "األردن، وعالقته بدرجة ممارسة رؤساء األقسام لوظائف العملية اإلدارية من وجهة نظرهم

 نظم المعلومات اإلدارية في مديريات التربية هدفت الدراسة إلى التعرف إلى السمات األساسية لواقع

والتعليم في األردن، وعالقتها بدرجة ممارسة رؤساء األقسام لوظائف العملية اإلدارية من وجهة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم، في األردن،  .نظرهم

 رئيس قسم،  508لي لمجموع أفراد مجتمع الدراسة وقد بلغ العدد الك) 2003(للعام الدراسي

 . مديرية تربية وتعليم في األردن وتكونت العينة من مجتمع الدراسة نفسه32موزعين على 

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بتطوير استبانتين خاصتين، بواقع نظم المعلومات اإلدارية، 

ى رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في ودرجة ممارسة وظائف العملية اإلدارية لد

دقة المعلومات، ومرونة (فقرة موزعة على خمس سمات هي ) 32(األردن، تكونت االستبانة من 

، أما أداة قياس درجة ممارسة )المعلومات، ووضوح المعلومات، والتوقيت المناسب للمعلومات

قيس واقع تطبيق وظائف العملية اإلدارية لدى فقرة، ت) 50(وظائف العملية اإلدارية تكونت من 

مجال (رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في األردن، وتم تقسيمها إلى ستة مجاالت وهي 
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وتوصلت الدراسة  ).التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، ومجال اتخاذ القرارات، ومجال التقييم

مها رؤساء األقسام من وجهة نظرهم تتصف بالدقة، كما إلى أن  نظم المعلومات التي يستخد

التخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة، واتخاذ ( أظهرت الدراسة أن ممارسة وظائف العملية اإلدارية

وأوصى الباحث  .، كان جيداً لدى رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم)القرار، والتقييم

ظم معلومات إدارية حديثة، والتركيز على تقنيات حديثة، وعدم بضرورة التنوع في استخدام ن

االقتصار على النظم اليدوية، وأوصى باستخدام أساليب متنوعة لالتصال كالتخاطب المباشر وعقد 

واستخدام التقنيات الحديثة، كما أوصى بزيادة الوعي لدى رؤساء األقسام . االجتماعات والنشرات

ليم بأهمية المقومات في ممارسة الوظائف اإلدارية من خالل عقد دورات في مديريات التربية والتع

  .تدريبية، دورية داخل المديريات
 

أثر نظم المعلومات اإلدارية في تطوير األداء في المديريات "بعنوان ) 2003(دراسة الخروصي 

ليل درجة هدفت الدراسة إلى تح". دراسة حالة:والدوائر العامة بوالية صحار في سلطنة عمان

مالئمة نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة في المديريات، والدوائر العامة بوالية صحار، وكذلك  

تعرف اثر عناصر نظم المعلومات اإلدارية على مستوى األداء في هذه الدوائر، وتكونت عينة 

ظم فردا من الموظفين المستخدمين ألجهزة الحاسوب المستخدمة في ن) 195(الدراسة من 

درجة مالءمة نظم  :وتوصلت الدراسة الى. مديريات عامة في الوالية) 10(المعلومات اإلدارية في 

الكفاءة االقتصادية لنظم المعلومات، (المعلومات اإلدارية المستخدمة كانت مقبولة في المجاالت

عالقة ارتباطية هناك  و).مالءمة المعلومات المتوفرة من النظام، كفاءة العاملين في نظم المعلومات

قوية بين مكونات نظم المعلومات ومستوى األداء، مما يدل على ان نظم المعلومات أسهمت في 

  .تحسين األداء اإلداري

  

دراسة : برمجيات إلدارة ملفات طلبة الدراسات العليا"بعنوان ) 2002 دراسة األتروشي والعبيدي

 وقد هدفت الدراسة إلى تصميم نظام شامل ،"تطبيقية في كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

لحوسبة إجراءات إدارة ملفات طلبة الدراسات العليا، ويتضمن النظام وحدات متكاملة تتمثل بوحدة 

المعلومات الشخصية والوظيفية باإلضافة إلى وحدة اللجنة االمتحانية ومتابعة األطروحات 

ت عن أن النظام يتميز باستجابة لمتطلبات بيئة والمناقشة، وأسفرت نتائج التطبيق للنظام مع بيانا

التطبيق الفعلية ويوفر معلومات متمثلة بالتقارير واإلحصائيات وفق حاجة اإلدارة والمراجع 

   .المتخصصة، ويوصف النظام أيضا بسهولة كفاءة الواجهات التي يتعامل بها مع المستفيد

  

  ار استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة فيواقع وآث" بعنوان ) 2000(دراسة األعرجي وعالونة 
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هدفت هذه الدراسة إلى بحث وتحليل وتقييم آثار استخدام أنظمة ".  وزارة التربية والتعليم األردنية

األعمال اإلدارية، واألعمال المالية، : المعلومات المحوسبة ممثلة بالموظفين في عدة مجاالت منها

 القوى العاملة، تحديد المشكالت والعقبات التي تحد من استخدام األعمال المكتبية، اتخاذ القرارات،

جاءت أنظمة أتمتة المكاتب في المرتبة : أنظمة المعلومات المحوسبة، وأظهرت نتائج الدراسة

تلتها أنظمة المعلومات الوظائفية في المرتبة . األولى من حيث درجة المعرفة ودرجة االستخدام

قلة الدورات التدريبية، قلة : ف استخدام أنظمة المعلومات المحوسبةالثانية، ومن أهم أسباب ضع

  .المتخصصين، قلة أجهزة الحاسوب وقدم مواصفاتها

  

تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية :"بعنوان) 2000(دراسة أبو رمضان 

لمعلومات اإلدارية في الجامعة هدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور نظم ا". في الجامعة األردنية

فردا من مدري الدوائر اإلدارية في الجامعة األردنية، ) 235(تكون مجتمع الدراسة من . األردنية

يستخدم المديرون  :فردا من مجتمع الدراسة األصلي، وتوصلت الدراسة إلى) 136(وشملت العينة 

 .بة تتراوح بين المتوسط  والعاليفي الجامعة األردنية نظم المعلومات في صنع قراراتهم بنس

هناك عالقة بين دقة المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات اإلداري في الجامعة األردنية وبين و

استخدام المديرين لهذه النظم في صنع قراراتهم اإلدارية وقد تراوحت هذه العالقة بين القوية 

ت التي يقدمها نظام المعلومات اإلداري في هناك عالقة ما بين مالءمة المعلوما و.والقوية جدا

الجامعة األردنية وبين استخدام المديرين لهذه النظم في صنع قراراتهم، وان هذه العالقة تراوحت 

  . ما بين القوية والقوية جدا

  

  .Ali B., Mohammad Ch., Seied J. Farajolah H., and Karam Alah Dدراسة  

لصعوبات التي واجهت تطبيق نظام المعلومات اإلدارية في المدارس التحديات وا"بعنوان ) 2010(

هدفت الدراسة إلى تحديد الصعوبات والتحديات التي واجهت تطبيق نظم ". الزراعية في ايران

 فردا تم اختيار 1359تكون مجتمع الدراسة من . المعلومات اإلدارية في إدارة المدارس الزراعية

رحلتين، المرحلة األولى تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى ست دوائر  على م155عينة منهم عددها 

زراعية والمرحلة التالية تم اختيار عينة الدراسة من الدوائر الزراعية باستخدام نموذج العالقة 

ال تأثير لنظم المعلومات  :النسبي، كما تم استخدام االستبانة لجمع البيانات، توصلت الدراسة إلى

ال تطور  و.من الصعب تأسيس نظام معلومات إدارية فعال باستخدام و.دارة العليااإلدارية على اإل

  .  في مدى فهم اإلدارة العليا لنظم المعلومات اإلدارية في اإلدارات واالنقسام

  

  أهمية تحليل األداء على تكنولوجيا المعلومات : "بعنوان) Siriwan Kitcharoen) 2007دراسة 
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، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد سمات تكنولوجيا "لي في تايالندفي مؤسسات التعليم العا

تكونت عينة . المعلومات التي تؤثر تأثيرا كبيرا على رضا المستخدمين في مؤسسات التعليم العالي

 شخص ممن هم أعضاء  هيئة تدريسية في الجامعات والمعاهد أو طلبة  يتقنون 1048الدراسة من 

 المتوفرة في الجامعات والمعاهد التايالندية، وقد أظهرت الدراسة أن ما استخدام نظم المعلومات

من عينة الدراسة أجابوا بأن نظم المعلومات اإلدارية في المعاهد والجامعات التايالندية % 59نسبته 

أجابوا بأنها منخفضة % 7.9أجابوا بأنها  ذات جودة متوسطة، % 16.8تمتلك جودة عالية بينما 

  . أجابوا بأن جودتها منخفضة جدا% 2.8الجودة، 

  

استخدام نظم المعلومات : "بعنوان) Ajayi, I. A. and Omirin, Fadekemi F).2007دراسة 

، هدفت الدراسة إلى التعرف على "اإلدارية في اتخاذ القرارات في جامعات جنوب غرب نيجيريا

للخطط طويلة المدى والخطط قصيرة استخدام نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات بالنسبة 

 شخص أكاديميين يحملون 400 شخص منهم 600تكونت عينة الدراسة من . المدى والموازنات

.  من خبراء الوحدات اإلدارية، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية200مناصب إدارية و 

كل كاف في عملية صنع القرار في توصلت الدراسة إلى أن نظم المعلومات اإلدارية لم تستخدم بش

على المدى القصير، كما توصلت الدراسة إلى أنه ال يوجد  التخطيط الطويل األجل، والتخطيط فى

فرق كبير بالنسبة التخاذ القرارات الخاصة في التخطيط طويل األجل أو قصير األجل في الجامعات 

خدام نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ الواليات او الجامعات الفدرالية، ولكن يوجد فرق في است

وأوصت الدراسة بضمان التمويل الكافي . القرارات في بالنسبة للموازنة لصالح الجامعات الفدرالية

لوحدة نظم المعلومات اإلدارية لضمان توفير المعلومات منها لالستفادة منها في اتخاذ القرارات في 

  . التخطيط طويل المدى والتخطيط قصر المدى

  

األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية في جامعات : " بعنوانA.T. Alabiدراسة 

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على كفاية المعدات ". الواليات والجامعات الفدرالية في نيجريا

المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية واستخدامها من قبل المحاضرين والطلبة والموظفين 

 موظف أداري من موظفي اإلدارة العليا 50 محاضر و250تكونت عينة الدراسة من . دارييناإل

وتوصلت الدراسة إلى عدم كفاية المعدات المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية، .  طالب100و

كما أظهرت ارتفاع طفيف في كفاية الجامعات االتحادية، واستخدام المعدات ال تنسجم مع األدوار 

  .  ررة لألستاذ واإلداريالمق

  

  تأثير الحاسوب الشخصي وقواعد توزيع البيانات على أداء: "بعنوانوهي ) 1991 (دراسة جليسون
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التدريب على الحاسوب سوف يحقق نتائج أفضل في اتخاذ  :وقد توصلت الدراسة إلى" المديرين

ى من خالل نتائج الحواسيب الشخصية سوف تحسن اإلنتاجية لتحقيق فاعلية أعل و.القرارات

  . قرارات أفضل مع اختصار الوقت

  

  جوانب القصور في هذه الدراسات 3.2

  

يالحظ من استعراض الدراسات السابقة، أن معظم الدراسات تناولت التعليم في المدارس وليس في 

ية الجامعات، وال يوجد أية دراسة تناولت نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطين

في الضفة الغربية، وهذا ما يميز هذه الدراسة عن باقي الدراسات حيث أنها تناولت نظم المعلومات 

  . اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية وعالقتها باألداء اإلداري
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  الفصل الثالث

 ______________________________________________________  

  منهجية الدراسة

  
 ة مقدم 1.3

  

يتناول الباحث في هذا الفصل المنهج المستخدم في الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، 

وأداة الدراسة، وصدق وثبات االستبانة، واإلجراءات التي تمت إلجراء الدراسة، ومتغيرات 

  .الدراسة، واألساليب التي تم استخدامها في المعالجة اإلحصائية

  

   منهج الدراسة2.3

  

ت جمع المعلومات المطلوبة حول جوانب المشكلة وحول العوامل والمتغيـرات التـي تتعلـق               لغايا

بالدراسة، فقد تم استخدام منهجية مناسبة لموضوع الدراسة، ولذلك اختار الباحث المنهج الوصـفي               

ت للتعرف على العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء الموظفين اإلداريين في الجامعا            

  .الفلسطينية في الضفة الغربية

  

يقوم على وصف خصائص ظاهرة معينة، وجمع معلومـات عنهـا،      الوصفي  ذلك لكون هذا المنهج     

ويتطلب ذلك عدم التحيز أثناء الوصف، كما يتطلب دراسة الحالة والمسح الشامل أو مسح العينـة،                  

على أرض الواقع، ويهتم بوصـفها      كما أنه أسلوب يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة، كما توجد            

وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو كمياً، واألخير يعطي وصفاً رقميـاً يوضـح مقـدار هـذه            

  ).2002عبيدات، وأبو السميد، (الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة
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   مجتمع الدراسة 3.3

  

 لدوائر، ورؤساء األقسام اإلدارية في الدوائر واألقسام فيتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ا

جامعة الخليل، جامعة بيت لحم، جامعة : الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، والجامعات هي

أبو ديس، جامعة القدس المفتوحة، جامعة -بيرزيت، جامعة النجاح الوطنية، جامعة القدس

ية، كلية فلسطين األهلية الجامعية،  كما تم اختيار الدوائر البولتكنيك، الجامعة العربية األميرك

القبول والتسجيل، الشؤون المالية، شؤون الموظفين،  : واألقسام اإلدارية التالية في الجامعات وهي

الشؤون الطالبية، المكتبة، اللوازم والمشتريات، وقد تم اختيار هذه الدوائر واألقسام ألنها موجودة 

ت موضوع الدراسة، كما أن هذه الدوائر واألقسام أنشأت منذ تأسيس الجامعات، في كل الجامعا

باإلضافة إلى أن كل دائرة أو قسم لها نظام معلومات خاص بها، يتناسب والوظائف التي تؤديها 

  :يوضح توزيع مجتمع الدراسة) 1.3(داخل الجامعة،  والجدول 

  

  * التي تمثل مجتمع الدراسةأسماء الجامعات واإلدارات واألقسام: 1.3جدول 

  
                       

  الدائرة                        

  

يل  الجامعة      
سج

الت
 و

ول
لقب

ا
  

ية
مال

 ال
ون

شؤ
ال

ية  
شر

الب
د 

وار
الم

  

بة
طل

 ال
ون

شؤ
  

بة
مكت

ال
  

ات
ري

شت
الم

 و
زم

وا
الل

  

وع
جم

الم
  

  6  1  1  1  1  1  1  *الخليل

  9  1  1  1  1  4  1  ***بيت لحم

  19  2  5  2  2  5  3  *بيرزيت

  11  1  1  2  1  5  1  *النجاح

  14  2  3  1  4  2  2  **القدس ابو ديس

  46  4  2  6  4  13  17  *القدس المفتوحة

  6  1  1  1  1  1  1  *البولتكنيك

  14  2  1  5  2  2  2  *العربية األميركية

  6  1  1  1  1  1  1  *كلية فلسطين األهلية الجامعية

  131  15  16  20  17  34  29  المجموع

  .تم الحصول على المعلومات من خالل الصفحة االلكترونية الخاصة بالجامعة* 

  ).2(تم الحصول على المعلومات من خالل استمارة تم تقديمها لشؤون الموظفين ملحق رقم** 

  .ل على المعلومات من خالل مكالمة هاتفية مع دائرة العالقات العامةتم الحصو*** 
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   عينة الدراسة3.4

  

شخصا بين مدير ورئـيس قـسم إداري فـي الجامعـات            ) 131(إلجراء الدراسة تم أخذ عينة من       

بالطريقة القصدية، وقد سعى الباحث إلى توزيع االستبانة على جميع أفراد عينة الدراسـة، ونظـراً             

اصة بأفراد العينة منها اإلجازات وضغط العمل لدى آلخرين، لم يتمكن الباحث إال مـن               لظروف خ 

  .استبانة تم اإلجابة عنها من قبل أفراد العينة،  فاعتبرت عينة الدراسة) 91(استرداد 

  

   أداة الدراسة 5.3

  

السابقة من أجل جمع البيانات التي تحقق أهداف الدراسة، وبالرجوع إلى األدبيات والدراسات 

أبو (، )2005القيسي، (الخاصة بموضوع الدراسة، وباالستعانة بعدد من االستبانات المبنية سابقا، 

فقرة، ) 58(وقد تكونت االستبانة من . ، قام الباحث بتطوير استبانة خاصة بالدراسة)2005سبت،

الجنس، (ينة الخاص بالمتغيرات الديموغرافية ألفراد الع موزعة على ثالث أجزاء، وهي الجزء

والجزء الخاص بنظم المعلومات اإلدارية، ). المستوى الوظيفي، الخبرة، المؤهل العلمي، العمر

المجال الخاص باألجهزة المستخدمة في نظم : حيث تكون هذا الجزء من ستة مجاالت هي

قراته ، والمجال الخصائص بنظم المعلومات اإلدارية وعدد ف)7(المعلومات اإلدارية وعدد فقراته 

، والمجال )8(، والمجال الخاص بكفاءة الموظفين اإلداريين في مركز الحاسوب وعدد فقراته )9(

، والمجال الخاص )6(الخاص بمالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومات وعدد فقراته 

 بخصائص المعلومات المتوفرة في نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة في الجامعة وعدد فقراته

، والجزء )8(، والمجال الخاص بمدى االستفادة من نظم المعلومات اإلدارية وعدد فقراته )4(

  ).16(الخاص بأداء الموظفين اإلداريين ويتكون من مجال واحد فقط وعدد فقراته 

  

" بدرجة مخفـضة جـدا  "المكون من خمس درجات أدناها )  Likert Scale(تم استخدام سلم ليكرت 

خمس درجات،  " بدرجة كبيرة جدا  "، بحيث أعطيت اإلجابة على مستوى       " كبيرة جدا  بدرجة"وأعالها  

ثـالث درجـات،     " بدرجة متوسـطة  "أربع درجات، وعلى المستوى     " بدرجة كبيرة "وعلى المستوى   

درجـة واحـدة،   " بدرجة منخفضة جـدا   "درجتين، وعلى مستوى    " بدرجة منخفضة "وعلى المستوى   

العالمة الدنيا، أما العالمة العظمى للمجال      ) 1( العظمى للفقرة، والرقم     العالمة) 5(بحيث يمثل الرقم    

وكـذلك العالمـة العظمـى      . 1×، العالمة الدنيا للمجال تساوي عدد فقراتـه       5×فتساوي عدد فقراته  

، وعليـه   1×لالستبانة تساوي عدد فقراتها مضروبا بخمسة، والعالمة الدنيا لها تساوي عدد فقراتها             

  .يوضح ذلك) 4(، والمحلق رقم )58(وأقل درجة ) 290( يمكن الحصول عليها فإن أعلى درجة
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  .يوضح توزيع األسئلة على مجاالت االستبانة) 2.3(والجدول 

  

  . توزيع فقرات أداة الدراسة على المجاالت المختلفة:  2.3جدول 

  

  أرقام الفقرات كما وردت في االستبانة  المجال
عدد 

  الفقرات

  7  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1  ة في نظم المعلومات اإلداريةاألجهزة المستخدم

  9  16، 15، 14، 13، 12، 8،9،10،11  خصائص نظام المعلومات اإلدارية

  8  24، 23، 21،22، 17،18،19،20  كفاءة الموظفين اإلداريين في مركز الحاسوب

  6  30، 29، 25،26،27،28  مالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومات

المعلومات المتوفرة من نظم المعلومات خصائص 

  اإلدارية المستخدمة في الجامعة
31،32،33،34  4  

  8  37،38،39،40،41،42، 35،36  مدى االستفادة من نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة

43،44،45،46،47،48،49،50،51،52،5  األداء اإلداري
3،54،55،56،57،58  16  

  58  المجموع  

  

    صدق االستبانة6.3

  

من أجل التأكد من سالمة صياغة فقرات االستبانة باإلضافة إلى التأكد من مدى مناسبة كل فقرة من                 

فقرات االستبانة وموقعها بين فقرات المجال الواحد، فقد تم عـرض االسـتبانة علـى عـدد مـن                   

ت األكاديميين الذين يعملون في الجامعات الفلسطينية وبتخصصات مختلفة، وتـم إجـراء التعـديال             

يوضح االستبانة قبل إجراء التعديالت الالزمة عليها، والمحلـق  ) 4(الالزمة على االستبانة والملحق     

  . يوضح التخصصات والرتب العلمية للمحكمين) 6(يوضح االستبانة النهائية، والملحق ) 5(

  

   ثبات االستبانة 7.3
  

السمة التي يقيسها االختبار، وللتأكد من      يعرف الثبات بأنه الدقة في تقدير العالمة الحقيقة للفرد على           

فرداً مـن خـارج     ) 30(ثبات االستبانة قام الباحث بتوزيع االستبانة على عينة تجريبية تتكون من            

عينة الدراسة، وبعد مرور أسبوعين، تم توزيع االستبانة مرة أخـرى علـى نفـس أفـراد العينـة            

 الثبـات  يبـين معامـل   ) 3.3(الجـدول رقـم     التجريبية، وتم احتساب معامل سبيرمان لالرتباط، و      

  .لكل مجال من مجاالت الدراسة باستخدام معامل ارتباط سبيرمان) إعادة االختبار -االختبار(
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  لكل مجال من مجاالت الدراسة) إعادة االختبار–االختبار(معامل الثبات : 3.3جدول 
  

  )سبيرمان(معامل االرتباط   المجال

  0.772  األول

  0.731  الثاني

  0.810  الثالث

  0.871  الرابع

  0.85  الخامس

  0.80  السادس

  0.74  الجزء الثالث

  0.80  المجال الكلي

  

وبعد توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة وتفريغها، تم حساب كرونباخ الفا لكـل مجـال مـن     

ـ      )0.970(مجاالت الدراسة، وقد بلغ الثبات الكلي لالستبانة         ى أن االتـساق    ، وهذه النسبة تـشير إل

  :يوضح معامل الثبات لمجاالت الدراسة)  4.3(الداخلي لالستبانة عالي والجدول رقم 

  

  :لكافة مجاالت الدراسة) كرونباخ- الفا(ملخص معامالت االتساق الداخلي : 4.3جدول 

  
  كرونباخ- الفا  عدد الفقرات  المجال

  0.854  7- 1  األول

  0.814  16- 8  الثاني

  0.904  24- 17  الثالث

  0.835  30- 25  الرابع

  0.828  34- 31  الخامس

  0.910  42- 35  السادس

  0.939  58- 43  الجزء الثالث

  0.970  58  المجال الكلي

  

   إجراءات الدراسة 8.3

  

بعد أن تم تثبيت االستبانة بوضعها النهائي وتم التأكـد مـن صـدق األداة وثباتهـا، قـام الباحـث        

  : باإلجراءات اآلتية
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افة الوحدات والدوائر واألقسام في الجامعات الفلسطينية فـي الـضفة           إجراء مسح شامل لك    •

الغربية التي لها عالقة بموضوع الدراسة للتعرف على عدد المـديرين ورؤسـاء األقـسام                

اإلدارية فيها وهي القبول والتسجيل، الشؤون المالية، الموارد البشرية، الشؤون الطالبيـة،            

  .المكتبة، اللوازم والمشتريات

ذ الموافقة الرسمية لتطبيق االستبانة الخاصة بالدراسة من الجهات المـسؤولة فـي هـذه             أخ •

  .الجامعات

  .توزيع االستبانة على عينة الدراسة •

  .جمع االستبيانات وتفريغها في جداول خاصة من أجل معالجتها إحصائيا •

  .استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها وتقديم التوصيات •

  

   جة اإلحصائية أساليب المعال9.3

  

بعد جمع االستبيانات من عينـة الدراسـة، وتفريـغ اسـتجابات أفـراد العينـة وإدخالهـا إلـى                    

بهـدف الحـصول علـى معالجـات     ) spss(الحاسب اآللي، تم معالجتها باستخدام برمجيـة الــ         

إحصائية وصفية دقيقة لتلك البيانات المتـوفرة، لـذلك بعـد تحويـل اسـتجابات أفـراد العينـة                   

السلم الخماسـي، تـم حـساب المتوسـطات الحـسابية، واالنحرافـات المعياريـة بهـدف                 على  

  .اإلجابة عن أسئلة الدراسة

  

كما تم حساب معامل ارتباط سبيرمان لتوضـيح داللـة الفـروق اإلحـصائية لمتوسـط إجابـات                  

) 0.05(إذا كانـت النتيجـة أقـل مـن          ) α≥0.05(أفراد عينة الدراسة، وذلـك بالموازنـة مـع          

تقبـل الفرضـية، بمعنـى عـدم وجـود فـروق        ) 0.05( الفرضية، وإذا كانت أكبر مـن        ترفض

  . ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  عرض النتائج ومناقشتها

  

    المقدمة 1.4

  

لتي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، والتي هدفت إلى التعـرف            يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج ا     

على العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء المـوظفين اإلداريـين فـي الجامعـات                

الفلسطينية، وفحص العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء الموظفين اإلداريـين فـي              

  . الجامعات الفلسطينية
 

   خصائص عينة الدراسة 2.4

  

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس حيث يظهر من الجدول أن نـسبة    ) 1.4(يظهر من الجدول    

  %.60.4الذكور في عينة الدراسة كانت أعلى من نسبة اإلناث، حيث بلغت نسبة الذكور 

  

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس: 1.4جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  الجنس

  %60.4  55  ذكر

  %39.6  36  انثى

  %100  91  المجموع
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   توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي2.4جدول 

  
  النسبة المئوية  عدد أفراد العينة  الفئة

  %56  51  مدير

  %44  48  رئيس قسم

  %100  91  المجموع

  

يظهـر مـن    توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي حيـث          )  2.4(يظهر من الجدول    

% 56الجدول أن عينة الدراسة محصورة في فئتين هما فئة المدير وبلغت النسبة المئوية لهذه الفئـة             

  %. 44وفئة رئيس قسم حيث بلغت نسبتها 
  

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة: 3.4جدول 

  
  النسبة المئوية  عدد أفراد العينة  عدد السنوات

  %30.8  28   سنوات فأقل5

  %26.4  24   سنوات6-10

  %16.5  15   سنة11-15

  %3.3  3   سنة16-20

  %23.1  21   سنة20اكثر من 

  %100  91  المجموع

  

توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة، حيث كانت أعلى نسبة من أفراد ) 3.4(يظهر من الجدول 

-6الذين لديهم خبرة ، ثم %30.8 سنوات خبرة فأقل، وبلغت نسبتهم 5العينة من فئة الذين لديهم 

، وكانت أدنى نسبة من أفراد عينة الدراسة بالنسبة للخبرة %26.4 سنوات حيث بلغت نسبتهم 10

  %.3.3 حيث بلغت 20-16هم الذين خبرتهم 

  

  . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:أ- 4.4جدول 

  
  النسبة المئوية  عدد أفراد العينة  المؤهل

  %16.5  15  دبلوم

  %50.5  46  كالوريوسب

  %28.6  26  ماجستير
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  . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:ب- 4.4جدول 

  
  النسبة المئوية  عدد أفراد العينة  المؤهل

  %4.4  4  دكتوراه

  %100  91  المجموع

  

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي  حيث يظهر من الجـدول  ) 4.4(يظهر من الجدول   

، يلـيهم  %50.5كبر عدد من عينة الدراسة هم الذين يحملون درجة البكالوريوس وبلغت نسبتهم     أن ا 

، وكانت أقل نسبة هم حملة شهادة الدكتوراه حيث بلغت          %28.6حملة الماجستير حيث بلغت نسبتهم      

  %. 4.4نسبتهم 
  

  توزيع أفراد العينة حسب العمر: 5.4جدول 

  
  لمئويةالنسبة ا  عدد أفراد العينة  المؤهل

  %8.8  8   سنة فأقل25

  %42.9  39   سنة26-35

  %22.0  20   سنة36-45

  %26.4  24   فأكثر46

  %100  91  المجموع

  

، 35-26أن أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة حسب العمر كانت الفئة            ) 5.4(يظهر من الجدول    

، وكانـت أدنـى     %26.4ئة   فأكثر،حيث بلغت النسبة المئوية لهذه الف      46، يليها   %42.9حيث بلغت   

  %.8.8 سنة فأقل حيث بلغت النسبة المئوية لهم 25نسبة هي للفئة الذين عمرهم 
  

   النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة 3.4
  

لإلجابة على أسئلة الدراسة تم احتساب المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة ودرجـة               

  :لدراسة، وتم توزيع درجات التقدير على النحو التالياالستجابة لكل مجال من مجاالت ا
  

 . بدرجة كبيرة جدا5ً – 4.21 •

 . بدرجة كبيرة4.20 – 3.41 •

  . بدرجة متوسطة3.40 – 2.61 •

  . بدرجة ضعيفة2.60 – 1.81 •

  .   بدرجة ضعيفة جدا1.80ً – 0 •
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لمجـاالت  يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجـة االسـتجابة          ) 6.4(والجدول رقم   

  . الدراسة حسب أهميتها

  

  .ترتيب مجاالت الدراسة حسب أهميتها: 6.4جدول 

  

  المجال
الوسط 

 الحسابي
  االنحراف

درجة 

  االستجابة

 كبيرة 0.71 3.8 كفاءة الموظفين اإلداريين في مركز الحاسوب: المجال الثالث

 كبيرة 0.59 3.8 مالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومات: المجال الرابع

خصائص المعلومات المتوفرة من نظم المعلومات : المجال الخامس

 اإلدارية المستخدمة في الجامعة
 كبيرة 0.63 3.8

 كبيرة 0.68 3.8 مدى االستفادة من نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: المجال السادس

 كبيرة 0.59 3.6 خصائص نظام المعلومات اإلدارية: المجال الثاني

 كبيرة 0.64 3.5 األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات: لمجال األولا

 كبيرة 0.53 3.7  المجال الكلي

  

، والمجال  "كفاء الموظفين اإلداريين في مركز الحاسوب       "أن المجال الثالث    ) 6.4(يتضح من جدول    

المعلومـات  خـصائص   "، والمجال الخامس    "مالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومات     "الرابع  

مدى االستفادة مـن  "، والمجال السادس    "المتوفرة من نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة في الجامعة       

وهذا يدل  % 76وبنسبة  ) 3.8(كان لها أكبر وسط حسابي وهو       " نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة   

ة المحوسبة علـى    على أن موظفي مركز الحاسوب والبرامج المستخدمة في نظم المعلومات اإلداري          

مستوى عال من الكفاءة، وأن المعلومات التي توفرها نظم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة ذات                

  .  خصائص جيدة، كما أنه يمكن االستفادة من نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة بدرجة كبيرة

  

سابي لهذا المجـال     ، حيث بلغ الوسط الح    "خصائص نظم المعلومات اإلدارية     "وتالها المجال الثاني    

، ويعني ذلك أن خصائص نظام المعلومات اإلداريـة المحوسـبة           %72بنسبة مئوية مقدارها    ) 3.6(

األجهزة المستخدمة فـي    "وكان الوسط الحسابي للمجال األول      . جاءت على مستوى عال من الكفاءة     

ة مئويـة مقـدارها   بنـسب ) 3.5(أقل المجاالت الستة حيث بلـغ   " نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة   

وقد بلـغ الوسـط   . ، وهذا يعني أن األجهزة المستخدمة جاءت على مستوى عال من الكفاءة  %)70(

، أي نظم المعلومـات اإلداريـة     %72وبنسبة مقدارها   ) 3.6(الحسابي لكافة مجاالت الدراسة الستة      

  .المحوسبة على مستوى عال من الكفاءة
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  :ولاإلجابة على سؤال الدراسة األ. 1.3.4

  

ما واقع األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة فـي            "ينص السؤال األول على     

 ولإلجابة على هذا السؤال، فقـد تـم احتـساب  المتوسـطات الحـسابية                ،"الجامعات الفلسطينية ؟  

 التـالي   واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة للمبحوثين للمجال األول في االستبانة، والجـدول          

  : يوضح النتائج
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات أفراد عينـة          : 7.4جدول  

الدراسة على واقع األجهزة المستخدمة في نظم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة فـي            

  .الجامعات الفلسطينية

  

  الرقم
  الرقم في

  االستبانة
  الفقرة

  الوسط

 الحسابي

  نحرافاال

 المعياري

درجة 

  االستجابة

1 1 

األجهزة المستخدمة تغطي كافة االحتياجات لالستفادة       

 .من نظم المعلومات اإلدارية
 كبيرة 0.67 3.7

2 4 

يتوفر عدد كافي من أجهزة الحاسوب لنظم المعلومات        

 .اإلدارية في الجامعة
 كبيرة 0.94 3.7

3 7 

مات اإلدارية أجهزة التخزين المستخدمة في نظم المعلو   

لها قدرة كبيرة بقدرتها على تخزين كمية كبيـرة مـن      

 .معلومات
 كبيرة 0.93 3.7

4 2 

تتميز األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية       

 .بقدرات تتناسب مع احتياجات نظم المعلومات
 كبيرة 0.73 3.6

5 6 

سرعة شبكة االتـصال المـستخدمة لنقـل البيانـات          

ية إلنجاز األعمال المطلوبة في الوقت      والمعلومات كاف 

 .المناسب
 كبيرة 0.87 3.6

6 3 

يتم تحديث األجهزة المستخدمة في نظـم المعلومـات         

 .اإلدارية حسب الحاجة
 متوسطة 0.87 3.4

7 5 

وجود أجهزة بديلة في حال حـدوث أي عطـب فـي       

 .األجهزة المستخدمة
 متوسطة 1.03 2.9

 كبيرة 0.64 3.5 الدرجة الكلية

  

األجهـزة المـستخدمة فـي نظـم        "أن الوسط الحسابي اإلجمالي للمجال      ) 7.4(يتضح من الجدول    

، وهذه يدل على أن تصورات عينة الدراسة ايجابية         %70أي بنسبة   ) 3.5(بلغ  "  المعلومات اإلدارية 
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بالنسبة لألجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة الموجـودة فـي الجامعـات                

األجهزة المستخدمة تغطـي كافـة      "التي تنص على    ) 1(لسطينية، وقد بلغ الوسط الحسابي للفقرة       الف

يتوفر عدد كـافي    "التي تنص على    ) 4(، والفقرة   "االحتياجات لالستفادة من نظم المعلومات اإلدارية     

 التـي تـنص علـى   ) 7(، والفقرة رقـم  "من أجهزة الحاسوب لنظم المعلومات اإلدارية في الجامعة       

أجهزة التخزين المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية تمتاز بقدرتها على تخزين كمية كبيرة مـن               "

تتميز األجهـزة   ) "2(، وكان الوسط الحسابي للفقرة    %)74(وبنسبة مئوية مقدارها    ) 3.7" (معلومات

) 6( الفقـرة  و،"المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية بقدرات تتناسب مع احتياجات نظم المعلومات         

سرعة شبكة االتصال المستخدمة لنقل البيانات والمعلومات كافية إلنجاز األعمـال المطلوبـة فـي            "

هـو  ) 3(، وأن الوسط الحسابي للفقرة رقـم        %)72(وبنسبة مئوية مقدارها    ) 3.6" (الوقت المناسب 

) 2.9 (حيـث بلـغ   ) 5(، وكان أقل وسط حسابي للفقرة رقـم       %)68(وبنسبة مئوية مقدارها  ) 3.4(

  %). 58(وبنسبة مئوية مقدارها 
  

   اإلجابة على سؤال الدراسة الثاني 2.3.4
  

ما مستوى كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في "ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على 

فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ، "؟الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

  : يوضح ذلك)  8.4(عيارية ودرجة االستجابة للمجال الثاني، والجدولالم
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات أفراد عينة         : أ-8.4جدول  

الدراسة حول مستوى كفاءة نظم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة المتـوفرة لـدى               

  .الجامعات الفلسطينية
  

 الرقم
  فيالرقم

 االستبانة
 الفقرة

 الوسط

 الحسابي
 االنحراف

درجة 

 االستجابة

1 14 

تمتلك نظم المعلومات اإلدارية سرية عالية على المعلومات 

 .بحيث ال يمكن الدخول إليها بشكل غير مشروع
 كبيرة 0.89 4

2 15 

توفر نظم المعلومات اإلدارية مستويات حمايـة مختلفـة         

 0.91 3.9 .للمعلومات
 كبيرة

3 13 

تتوفر إمكانية استرجاع البيانات والمعلومات فـي حـال         

 0.93 3.8 .فقدانها
 كبيرة

4 11 

تغطي نظم المعلومات اإلدارية كافة احتياجات العمل في         

 0.92 3.7 .الدائرة
 كبيرة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات أفراد عينة         : أ-8.4جدول  

ة حول مستوى كفاءة نظم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة المتـوفرة لـدى               الدراس

  .الجامعات الفلسطينية

  

 الرقم
 الرقم في

 االستبانة
 الفقرة

 الوسط

 الحسابي
 االنحراف

درجة 

 االستجابة

5 10 

تتميز نظم المعلومـات اإلداريـة المـستخدمة بـسهولة          

 0.79 3.6 .االستخدام
 كبيرة

 كبيرة 0.92 3.5 .لمعلومات اإلدارية المتوفر سهلدليل استخدام نظم ا 8 6

7 16 

قدرة نظم المعلومات اإلدارية علـى اكتـشاف األخطـاء        

 0.97 3.5 وإرسال رسائل خاصة بهذه األخطاء
 كبيرة

8 12 

حصول أي مشكلة في نظم المعلومات اإلدارية ال يـؤدي          

 1.08 3.2 .إلى توقف العمل في الدائرة
  متوسطة

9 9 

الموظف إلى تدريب للتعامل مع نظم المعلومات       ال يحتاج   

 0.95 3.1 .اإلدارية
  متوسطة

  كبيرة 0.59 3.6 الدرجة الكلية

  

أن الوسط الحسابي اإلجمالي للمجال المتعلق بخصائص أنظمة المعلومات ) 8.4(يتضح من الجدول 

، وهذه يدل %)72(ا وبنسبة مئوية مقداره) 3.6(اإلدارية المستخدمة في الجامعات الفلسطينية بلغ 

على أن أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية المحوسبة تتمتع بخصائص 

والتي تنص ) 14(للفقرة رقم %) 80(وبنسبة مئوية مقدارها ) 4(جيدة، وقد بلغ أعلى وسط حسابي 

 يمكن الدخول إليها بشكل تمتلك نظم المعلومات اإلدارية سرية عالية على المعلومات بحيث ال"على 

توفر نظم المعلومات اإلدارية مستويات حماية مختلفة ) "15(، وتالها الفقرة رقم "غير مشروع

، والفقرة رقم %)78(، والنسبة المئوية )3.9(، حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة "للمعلومات

حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه " نهاتتوفر إمكانية استرجاع البيانات والمعلومات في حال فقدا) "13(

تغطي نظم المعلومات اإلدارية كافة ) "11(، أما الفقرة %)76(وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.8(الفقرة 

، %)74(وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.7(فبلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة " احتياجات العمل في الدائرة

، وبلغ والوسط الحسابي "ة المستخدمة بسهولة االستخدام تتميز نظم المعلومات اإلداري) "10(والفقرة 

دليل استخدام نظم المعلومات اإلدارية المتوفر ) "8(، والفقرة رقم %)72(والنسبة المئوية ) 3.6(لها 

أما الفقرة رقم %). 70(والنسبة المئوية لهذه الفقرة بلغت ) 3.5(حيث بلغ الوسط الحسابي لها " سهل

" معلومات اإلدارية على اكتشاف األخطاء وإرسال رسائل خاصة بهذه األخطاءقدرة نظم ال) " 16(
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حصول أي ) "12(والفقرة رقم %). 70(وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.5(حيث بلغ الوسط الحسابي لها 

، حيث بلغ الوسط الحسابي "مشكلة في نظم المعلومات اإلدارية ال يؤدي إلى توقف العمل في الدائرة

ال يحتاج الموظف إلى تدريب ) "9(والفقرة رقم %). 64(ة المئوية لهذه الفقرة كان والنسب) 3.2(

  %).62(ونسبة مئوية مقدارها ) 3.1(بوسط حسابي " للتعامل مع نظم المعلومات اإلدارية
  

  :اإلجابة على سؤال الدراسة الثالث .3.3.4
  

ءة العاملين في نظم المعلومات ما مستوى كفا"لإلجابة على سؤال الدراسة الثالث والذي ينص على 

فقد تم استخراج  ،"اإلدارية المحوسبة المستخدمة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟

  .)9.4جدول  (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة للمجال الثالث
  

االستجابة الستجابات أفراد عينـة     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة      : 9.4جدول  

الدراسة حول مستوى كفاءة العاملين في نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة  فـي               

  .الجامعات الفلسطينية
  

 الرقم
 الرقم في

 االستبانة
 الفقرة

 الوسط

 الحسابي
 االنحراف

درجة 

 االستجابة

1 21 
العاملون في مركز الحاسوب علـى مـستوى فنـي          

 .مطلوب منهميتناسب مع ما هو 
 كبيرة 0.83 3.9

2 17 
يتوفر لدى الموظفين اإلداريين في مركز الحاسـوب        

 .التجهيزات الالزمة النجاز العمل
 كبيرة 0.92 3.8

3 18 
يتوفر لدى الموظفين اإلداريين في مركز الحاسـوب        

 .البيئة المناسبة للعمل
 كبيرة 0.98 3.8

4 20 
ين فـي   هناك تنوع في تخصصات الموظفين اإلداري     

 .مركز الحاسوب
 كبيرة 0.91 3.8

5 24 
استجابة الموظفين اإلداريين في مركز الحاسوب عالية 

 .في تفهمهم الحتياجات المستفيدين من النظام
 كبيرة 0.85 3.8

 كبيرة 0.96 3.7 .عدد الموظفين اإلداريين في مركز الحاسوب مناسب 19 6

7 22 
حاسـوب  مؤهالت الموظفين اإلداريين في مركـز ال      

 .تتناسب مع األعمال الموكلة إليهم
  كبيرة 0.92 3.7

8 23 
العاملون في مركز الحاسوب  قادرين على تطـوير         

 .نظم المعلومات اإلدارية حسب حاجة المستفيدين
 كبيرة 0.91 3.6

 كبيرة 0.71 3.8 المجال الكلي
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"  املين في مركز الحاسوبكفاءة الع"أن الوسط الحسابي اإلجمالي للمجال ) 9.4(يتضح من الجدول 

، وهذا يدل على أن تصورات أفراد عينة الدراسة كانت %)76(وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.8(بلغ 

العاملون ) "21(ايجابية بالنسبة لكفاءة الموظفين العاملين في مركز الحاسوب، وقد احتلت الفقرة رقم 

المرتبة األولى، حيث بلغ " نهمفي مركز الحاسوب على مستوى فني يتناسب مع ما هو مطلوب م

يتوفر ) "17(، وتالها الفقرة رقم %)78(وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.9(الوسط الحسابي لهذه الفقرة 

، حيث بلغ الوسط "لدى الموظفين اإلداريين في مركز الحاسوب التجهيزات الالزمة النجاز العمل 

يتوفر لدى الموظفين ) "18(م الفقرة رقم ، ث%)76(والنسبة المئوية ) 3.8(الحسابي لهذه الفقرة 

، وبلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة "اإلداريين في مركز الحاسوب التجهيزات الالزمة النجاز العمل

العاملون في مركز الحاسوب ) "23(، وقد احتلت الفقرة رقم %)76(وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.8(

، المرتبة األخيرة بين فقرات "ب حاجة المستفيدينقادرون على تطوير نظم المعلومات اإلدارية حس

، وكانت %)72(والنسبة المئوية مقدارها ) 3.6(المجال، حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة 

  . درجة استجابة عينة الدراسة على هذه الفقرة كبيرة

  

   اإلجابة على سؤال الدراسة الرابع 4.3.4

  

ما مدى مالءمة البرامج المستخدمة في نظم : "ذي ينص علىلإلجابة على سؤال الدراسة الرابع وال

فقد تم استخراج ، "المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟

  : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة والجدول اآلتي يوضح ذلك

  

نحرافات المعيارية ودرجة االستجابة السـتجابات أفـراد       المتوسطات الحسابية واال  : أ-10.4جدول  

عينة الدراسة حول مدى مالءمة البرامج المستخدمة  في نظـم المعلومـات اإلداريـة           

  .المحوسبة  في الجامعات الفلسطينية

  

 الرقم
 الرقم في

 االستبانة
 الفقرة

 الوسط

 الحسابي
 االنحراف

درجة 

 االستجابة

1 29 

 المـستخدمة فـي النظـام       إجراءات تشغيل البرامج  

 0.8 3.9 .واضحة

 كبيرة

2 25 

البرامج الموجودة في نظم المعلومات اإلدارية تلبـي        

 0.64 3.8 .احتياجات الموظفين اإلداريين في النظام

 كبيرة

3 26 

مالءمة البرامج المستخدمة في النظام مع احتياجـات        

 0.61 3.8 .معالجة البيانات

 كبيرة
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ات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات أفـراد         المتوسط: ب-10.4جدول  

عينة الدراسة حول مدى مالءمة البرامج المستخدمة  في نظـم المعلومـات اإلداريـة           

  .المحوسبة  في الجامعات الفلسطينية

  

 الرقم
 الرقم في

 االستبانة
 الفقرة

 الوسط

 الحسابي
 االنحراف

درجة 

 االستجابة

4 27 

يات المستخدمة فـي النظـام تغطـي كافـة          البرمج

 0.81 3.8 .النشاطات التي تقوم بها الدائرة

 كبيرة

5 30 

البرامج الحالية تتيح ألكثر من مستفيد للعمل في وقت         

 0.94 3.8 واحد

 كبيرة

6 28 

يمكن إجراء تعديل على البرامج في نظام المعلومات        

 0.83 3.7 .بسهولة

 كبيرة

 كبيرة 0.59 3.8 المجال الكلي

  

مالءمة البرامج المستخدمة في "أن الوسط الحسابي اإلجمالي للمجال ) 10.4(يتضح من الجدول 

وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.8(بلغ " نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية

المستخدمة ، وهذه يدل على أن أفراد عينة الدراسة يمتلكون تصورات ايجابية حول البرامج %)76(

إجراءات تشغيل البرامج ) "29(في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، وقد جاءت الفقرة رقم 

وبنسبة مئوية ) 3.9(، في المرتبة األولى وبوسط حسابي مقداره "المستخدمة في النظام واضحة

ة تلبي البرامج الموجودة في نظم المعلومات اإلداري) "25(، تالها الفقرة رقم %)78(مقدارها

وبنسبة مئوية ) 3.8(حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة " احتياجات الموظفين اإلداريين في النظام 

مالءمة البرامج المستخدمة في النظام مع احتياجات معالجة ) " 26(، ثم الفقرة رقم %)76(مقدارها 

، واحتلت الفقرة رقم %)76 (والنسبة المئوية) 3.8(حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة ." البيانات

المرتبة األخيرة حيث بلغ " يمكن إجراء تعديل على البرامج في نظام المعلومات بسهولة) "28(

، وكانت درجة استجابة عينة %)74(والنسبة المئوية لهذه الفقرة ) 3.7(الوسط الحسابي لهذه الفقرة 

  . الدراسة لهذه الفقرة كبيرة

  

   :لدراسة الخامس اإلجابة على سؤال ا.5.3.4

  

ما خصائص المعلومات التي توفرها نظم "لإلجابة على سؤال الدراسة الخامس والذي ينص على 

  فقد تم استخراج  ،"المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟



 81 

  : ي يوضح ذلكالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة والجدول التال

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات أفراد عينة : 11.4جدول 

الدراسة حول خصائص المعلومات التي توفرها نظم المعلومات المستخدمة في 

  .الجامعة

  

 الرقم
 الرقم في

 االستبانة
 الفقرة

 الوسط

 الحسابي
 االنحراف

درجة 

 االستجابة

1 31 

المعلومات التي توفرها نظم المعلومـات اإلداريـة        

 0.73 3.9 .صحيحة

 كبيرة

 كبيرة 0.75 3.9 تتميز نظم المعلومات بالسرعة في توفير المعلومات 33 2

3 35 

نظم المعلومات اإلدارية المتوفرة تسهل عملية الرقابة  

 0.81 3.9 في الجامعة

 كبيرة

4 32 

مـات اإلداريـة    المعلومات التي توفرها نظم المعلو    

 0.74 3.8 تتناسب وطبيعة المشكلة

 كبيرة

5 34 

المعلومات التي توفرهـا نظـم المعلومـات تمتـاز         

 0.88 3.8 بالوضوح

 كبيرة

  كبيرة 3.6 3.8 المجال الكلي

  

خصائص المعلومات التي توفرها نظم "أن الوسط الحسابي للمجال الكلي ) 11.4(يتضح من الجدول 

، وهذه %)76(وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.8(بلغ " في الجامعات الفلسطينيةالمعلومات المستخدمة 

يدل على أن تصورات عينة الدراسة ايجابية حول خصائص المعلومات التي توفرها نظم المعلومات 

  .المحوسبة في الجامعات الفلسطينيةاإلدارية 
  

المرتبة " ت اإلدارية صحيحةالمعلومات التي توفرها نظم المعلوما) "31(وقد احتلت الفقرة رقم 

) 33(، تالها الفقرة رقم %)78(ونسبة مئوية مقدارها ) 3.9(األولى، وبوسط حسابي لهذه الفقرة 

، حيث بلغ الوسط الحسابي "تتميز نظم المعلومات بالسرعة في توفير المعلومات"والتي تنص على 

نظم المعلومات اإلدارية ) "35(م ، ثم الفقرة رق%)78(والنسبة المئوية لها ) 3.9(لهذه الفقرة 

والنسبة ) 3.9(وقد بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة " المتوفرة تسهل عملية الرقابة في الجامعة

المعلومات التي توفرها نظم المعلومات تمتاز ) "34(، وجاء ترتيب الفقرة رقم %)78(المئوية 

، وكانت %)76(والنسبة المئوية ) 3.8 (آخر فقرات هذا المجال وبلغ الوسط الحسابي لها" بالوضوح

  . درجة استجابة عينة الدراسة لهذه الفقرة كبيرة
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  : اإلجابة على سؤال الدراسة السادس.6.3.4

  

ما الفوائد نظم المعلومات اإلدارية في "لإلجابة عن سؤال الدراسة السادس والذي ينص على 

راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات فقد تم استخ، "الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

  : المعيارية ودرجة االستجابة والجدول اآلتي يوضح ذلك

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات أفراد عينة         : 12.4جدول  

  الدراسة حول الفوائد المترتبة على نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة 
  

 الرقم
يالرقم ف  

 االستبانة
 الفقرة

 الوسط

 الحسابي
 االنحراف

درجة 

 االستجابة

1 37 

تؤدي نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة إلى تسهيل       

 كبيرة 0.8 3.9 االتصال

2 42 

توفر نظم المعلومات اإلدارية سـهولة فـي تبـادل          

 كبيرة 0.76 3.9 .المعلومات بين الدوائر المختلفة

3 36 

ة المستخدمة تـسهل عمليـة      نظم المعلومات اإلداري  

 كبيرة 0.8 3.8 اإلشراف في الجامعة

4 41 

تساعد نظم المعلومات في توفير الوقت الالزم لدراسة     

 كبيرة 0.95 3.8 .البيانات وتحليلها

5 38 

تزود نظم المعلومات اإلدارية المؤسسة بمؤشرات عن 

 كبيرة 0.8 3.6 األداء الحالي

6 40 

رية إلى سرعة في اتخـاذ      تؤدي نظم المعلومات اإلدا   

 كبيرة 0.95 3.6 القرارات

7 39 

تساعد نظم المعلومات اإلدارية فـي وضـع خطـط          

 كبيرة 1 3.5 إستراتيجية

 كبيرة 0.68 3.8 المجال الكلي

  

الفوائد المترتبة على نظم "أن الوسط الحسابي اإلجمالي للمجال ) 12.4(يتضح من الجدول 

، %)76(وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.8(بلغ " في الجامعات الفلسطينيةالمعلومات اإلدارية المحوسبة  

وهذا يدل على أن تصورات عينة الدراسة ايجابية حول الفوائد المترتبة على نظم المعلومات 

تؤدي نظم المعلومات ) "37(اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية، حيث احتلت الفقرة رقم 

) 3.9(المرتبة األولى، وبلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة " تسهيل االتصالاإلدارية المستخدمة إلى 
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توفر نظم المعلومات اإلدارية سهولة ) "42(، وتالها الفقرة رقم %)78(والنسبة المئوية لهذه الفقرة 

والنسبة ) 3.9(حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة " في تبادل المعلومات بين الدوائر المختلفة

نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة تسهل عملية اإلشراف ) "36(، ثم الفقرة رقم %)78(ة لها المئوي

، واحتلت %)76(والنسبة المئوية لها ) 3.8(حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة " في الجامعة 

حيث الرتبة األخيرة " تساعد نظم المعلومات اإلدارية في وضع خطط إستراتيجية) "39(الفقرة رقم 

، وكانت درجة استجابة عينة %)70(وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.5(بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة 

  . الدراسة لهذه الفقرة كبيرة
  

   : اإلجابة عن سؤال الدراسة السابع.7.3.4

  

ما مستوى أداء الموظفين اإلداريين في "لإلجابة على سؤال الدراسة السابع والذي ينص على 

، فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات "فلسطينية في الضفة الغربيةالجامعات ال

  : يوضح ذلك) 13.4(المعيارية ودرجة االستجابة والجدول رقم

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة السـتجابات أفـراد         : أ-13.4جدول  

مـوظفين اإلداريـين فـي الجامعـات        عينة الدراسة حول مستوى األداء اإلداري لل      

  .الفلسطينية في الضفة الغربية

  

 الرقم
 الرقم في

 االستبانة
 الفقرة

 الوسط

 الحسابي
 االنحراف

درجة 

 االستجابة

1 43 

توجه نظم المعلومات اإلدارية العـاملين نحـو تحقيـق          

 كبيرة 0.64 3.8 .أهداف الجامعة

2 45 

لى زيادة حجم   يؤدي استخدام نظام المعلومات اإلدارية إ     

 كبيرة 0.82 3.8  .العمل المنجز من قبل العاملين

 كبيرة 0.76 3.8 . تنتج نظم المعلومات اإلدارية العاملين تقارير موثوقة 48 3

4 50 

تؤدي نظم المعلومات اإلدارية إلى زيادة معرفة العاملين        

 كبيرة 0.77 3.8 .باألعمال والواجبات المطلوبة

5 56 

مات اإلدارية على التقيـد بـإجراءات       توجه نظم المعلو  

 كبيرة 0.79 3.8 .العمل

6 44 

تعمل نظم المعلومات اإلدارية العاملين على انجاز العمل   

  كبيرة 0.8 3.7 .المحدد في الوقت المحدد
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات أفـراد         : ب-13.4جدول  

مستوى األداء اإلداري للمـوظفين اإلداريـين فـي الجامعـات           عينة الدراسة حول    

  .الفلسطينية في الضفة الغربية

  

 الرقم
 الرقم في

 االستبانة
 الفقرة

 الوسط

 الحسابي
 االنحراف

درجة 

 االستجابة

7 47 

تساعد نظم المعلومات اإلدارية على انجـاز األعمـال         

 كبيرة 0.78 3.7 .المطلوبة بدقة عالية

8 49 

المعلومات اإلدارية في المسؤوليات للعاملين     توضح نظم   

 كبيرة 0.75 3.7 .في الجامعة

9 51 

تعمل نظم المعلومات اإلدارية على تـوفير المعلومـات         

 كبيرة 0.79 3.7 .بشكل اكبر للعاملين

10 53 

تساعد نظم المعلومات اإلدارية العاملين علـى تطـوير         

 كبيرة 0.77 3.7 .العمل

11 54 

لومات اإلدارية علـى تنميـة العـاملين      تساعد نظم المع  

 كبيرة 0.91 3.7 .وظيفيا

12 55 

تؤدي نظم المعلومات اإلدارية الى توفير الوقت لدراسة        

 كبيرة 0.84 3.7 .البيانات وتحليلها

13 58 

تساعد نظم المعلومات اإلدارية علـى زيـادة اعتمـاد          

 كبيرة 0.9 3.7 .العاملين على انفسهم في العمل

14 46 

ل نظم المعلومات اإلدارية العاملين على جدولة العمل تعم

 كبيرة 0.86 3.6 .اليومي

15 57 

تساعد نظم المعلومات اإلدارية على زيادة قدرة العاملين        

 كبيرة 0.89 3.6 .للتكييف مع الحاالت الطارئة

16 52 

تعمل نظم المعلومات اإلدارية على زيادة الـصالحيات        

 كبيرة 0.98 3.5 .إلدارة العلياالمفوضة للعاملين من قبل ا

 كبيرة 0.77 3.7 المجال الكلي

  

وبنـسبة مئويـة    ) 3.7(أن الوسط الكلي لكافة فقـرات المجـال بلـغ           ) 13.4(يتضح من الجدول    

، وهذا يدل على أن أداء العـاملين فـي الجامعـات الفلـسطينية جـاء بمـستوى                  %)74(مقدارها  

متـساو، وقـد بلـغ      ) 56(‘ ) 50(،  )48(،  )45 (،)43(وكان الوسط الحـسابي للفقـرات       . عال

، )53(، )51(، )49(، )47(، )44(، وتالهــا الفقـــرات  %)76(وبنــسبة مقـــدارها  ) 3.8(

ــرات  )58(، )55(،)54( ــذه الفق ــسابي له ــط الح ــغ الوس ــد بل ــدارها ) 3.7(، وق ــسبة مق وبن
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مئويـة  وبنـسبة  ) 3.6(فقـد بلـغ الوسـط الحـسابي لهـا      )  57(، )46(، أما الفقـرات     %)74(

تعمـل نظـم المعلومـات اإلداريـة علـى زيـادة       ) "52(، وكانت الفقـرة رقـم     %)72(مقدارها  

آخر فقـرات المجـال، حيـث بلـغ الوسـط           " الصالحيات المفوضة للعاملين من قبل اإلدارة العليا      

  %).70(وبنسبة مئوية مقدارها ) 3.5(الحسابي لها 
 

   النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 4.4

  

 يوضـح مـدى قـوة    14.4لفرضيات تم حساب معامل ارتباط سبيرمان والجـدول رقـم           لفحص ا 

  .معامل االرتباط سبيرمان بداللة القيم الرقمية

  

  مدى قوة االرتباط بداللة القيم الرقمية : 14.4جدول 

  
  الدرجة  النوع  قيمة معامل ارتباط

  ضعيف  طردي  0.4<معامل االرتباط0<

  متوسط  يطرد   <0.7 معامل االرتباط≤0.4

  قوي  طردي  1<معامل االرتباط≤0.7

  

  :نتائج الفرضية األولى. 1.4.4

  

) α≥0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           "تنص الفرضية على انه     

بين متوسطات واقع األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة ومتوسـطات أداء              

ولفحص هذه الفرضية تم احتساب      "  ريين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية      الموظفين اإلدا 

  .يبين نتيجة الفرضية) 15.4(معامل ارتباط سبيرمان، والجدول رقم 

  

فـي   معامل ارتباط سبيرمان  بين األجهزة المستخدمة وأداء الموظفين اإلداريـين          : أ-15.4جدول  

  الجامعات الفلسطينية

  
  رقم فيال

  ستبانةاال
 الفقرة

معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

1 
أجهزة المستخدمة تغطي كافة االحتياجات لالستفادة مـن نظـم المعلومـات            

 .اإلدارية
0.462 0.000 
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فـي   معامل ارتباط سبيرمان  بين األجهزة المستخدمة وأداء الموظفين اإلداريـين : ب-15.4جدول  

  الجامعات الفلسطينية
  

  رقم فيال

  ةاالستبان
 الفقرة

معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

2 
تتميز األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية بقدرات تتناسـب مـع            

 .احتياجات نظم المعلومات
0.507 0.000 

 0.000 0.284 .يتم تحديث األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية حسب الحاجة 3

 0.000 0.316 .سوب لنظم المعلومات اإلدارية في الجامعةيتوفر عدد كافي من أجهزة الحا 4

 0.000 0.139 .وجود أجهزة بديلة في حال حدوث أي عطب في األجهزة المستخدمة 5

6 
سرعة شبكة االتصال المستخدمة لنقل البيانات كافية إلنجاز األعمال المطلوبة          

 .في الوقت المناسب
0.432 0.000 

7 
 في نظم المعلومات اإلدارية لها قدرة كبيرة علـى          أجهزة التخزين المستخدمة  

 .تخزين كمية كبيرة من معلومات
0.418 0.000 

 0.000 0.433 معامل االرتباط لكل فقرات المجال

  

على الترتيـب   ) 5،  4،  3(معامل ارتباط سبيرمان للفقرات     ) ب-15.4أ،-15.4(يظهر الجدول رقم    

، وهـذا يعنـي أن      )0.000(لة إحصائية تـساوي     عند مستوى دال  ) 0.139(،  )0.316(،  )0.284(

، 1(العالقة االرتباطية موجودة بدرجة ضعيفة في هذه الفقرات، أما معامل ارتباط سبيرمان للفقرات              

عند مستوى داللة تساوي    ) 0.418(،  )0.432(،  )0.507(،  )0.462(على الترتيب فكان    ) 7،  6،  2

وبشكل عـام فـإن معامـل       . سطة في هذه الفقرات   ، أي أن العالقة االرتباطية بدرجة متو      )0.000(

، )0.000(، وبمستوى داللة إحصائية تساوي     )0.433(ارتباط سبيرمان لكافة فقرات المجال تساوي       

وهي قيمة دالة إحصائيا، بمعنى انه يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين واقـع األجهـزة                 

  .الموظفينعلومات اإلدارية وأداء المستخدمة في نظم الم
  

 ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية        "وبناء عليه نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على         

بين متوسطات واقع األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلداريـة       ) ≤α0.05(عند مستوى داللة    

ونقبـل  " فة الغربية المحوسبة ومتوسطات أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية في الض         

الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة ارتباطية بينهما، ومن قيمة معامل ارتبـاط سـبيرمان                

،  )خصائص المعلومات التي توفرها نظـم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة           (بين المتغير المستقل    

هـر أن العالقـة االرتباطيـة    يظ) أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية   (والمتغير التابع   

  . بينهما جاءت بدرجة متوسطة



 87 

  :نتائج الفرضية الثانية. 2.4.4

  

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               " تنص الفرضية على انه     

)α0.05≥ (    نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة ومتوسـطات أداء         خصائص  بين متوسطات واقع

لفحص هذه الفرضية تم احتـساب  معامـل ارتبـاط        ". ريين في الجامعات الفلسطينية   الموظفين اإلدا 

  .يبين نتيجة الفرضية) 16.4(سبيرمان، والجدول رقم 

  

 معلومـات اإلداريـة المحوسـبة وأداء      معامل ارتباط سبيرمان بين خصائص نظم ال      : 16.4جدول  

  لموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينيةا

  
رقم الفقرة 

  االسبانةفي
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

1 

تمتلك نظم المعلومات اإلدارية سرية عالية على المعلومات بحيـث ال           

 0.000 0.526  .يمكن الدخول إليها بشكل غير مشروع

 0.000 0.318 .توفر نظم المعلومات اإلدارية مستويات حماية مختلفة للمعلومات 2

 0.000 0.346 . البيانات والمعلومات في حال فقدانهاتتوفر إمكانية استرجاع 3

 0.000 0.417 .تغطي نظم المعلومات اإلدارية كافة احتياجات العمل في الدائرة 4

 0.000 0.266 .تتميز نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة بسهولة االستخدام 5

 0.000 0.382 .دليل استخدام نظم المعلومات اإلدارية المتوفر سهل 6

7 

نظم المعلومات اإلدارية اكتشاف األخطاء وإرسال رسائل خاصة بهذه         

 0.000 0.388 األخطاء

8 

حصول أي مشكلة في نظم المعلومات اإلدارية ال يؤدي إلـى توقـف             

 0.000 0.437 .العمل في الدائرة

 0.000 0.451 .ال يحتاج الموظف إلى تدريب للتعامل مع نظم المعلومات اإلدارية 9
 0.000 0.604 عامل االرتباط لكل فقرات المجالم

  

على الترتيـب    )7، 5،6، 3، 2(أن معامل ارتباط سبيرمان للفقرات ) 16.4(يظهر من الجدول رقم    

، )0.000(عند مستوى الداللـة اإلحـصائية       ) 0.388(،  )0.382(،)0.266(،  )0.346(،  )0.318(

، 4،  1(قرات، أما معامل ارتباط سبيرمان للفقرات       وأن العالقة االرتباطية بدرجة ضعيفة في هذه الف       

داللـة إحـصائية    على الترتيب وبمـستوى     ) 0.451(،  )0.437(،  )0.417(،  )0.526(هو  ) 9،  8

وبشكل عام فـإن معامـل      . ، وأن العالقة االرتباطية لهذه الفقرات بدرجة متوسطة       )0.000(تساوي  

، )0.000(ند مستوى داللة إحصائية تساوي  ع) 0.604(ارتباط سبيرمان لكل فقرات المجال تساوي       
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ال توجد عالقة   " وهي قيمة دالة إحصائيا، وبناء عليه نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه              

نظـم  خـصائص  بين متوسطات واقع    ) ≤α0.05(ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

ونقبـل  " ن اإلداريين في الجامعات الفلسطينية    المعلومات اإلدارية المحوسبة ومتوسطات أداء الموظفي     

 خصائص نظـم المعلومـات اإلداريـة        الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة ارتباطية بين        

ارتبـاط   وأداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية، ويظهر مـن قيمـة معامـل     المحوسبة

تـي توفرهـا نظـم المعلومـات اإلداريـة          خصائص المعلومات ال  (سبيرمان بين المتغير المستقل     

أن العالقـة توجـد     ) أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية     (،  والمتغير التابع     )المحوسبة

  . بدرجة متوسطة

  

  :نتائج الفرضية الثالثة. 3.4.4

  

اللة ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الد"تنص الفرضية الثالثة على أنه 

)α0.05≥ ( بين متوسطات واقع كفاءة العاملين في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة المستخدمة

لفحص هذه الفرضية تم حساب ". ومتوسطات أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية 

  .يوضح النتائج المتعلقة بهذه الفرضية) 17.4(معامل ارتباط سبيرمان والجدول رقم 

  

معامل ارتباط سبيرمان بين كفاءة الموظفين اإلداريين في مركز الحاسوب وأداء : أ-17.4 جدول

  .الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية

  
رقم الفقرة 

 الفقرة في االستبانة
معامل 

 االرتباط
مستوى 

 الداللة

17 

يتوفر لدى العاملين في مركز الحاسوب التجهيزات الالزمة النجاز 

 0.000 0.459 .العمل

 0.000 0.514 .يتوفر لدى العاملين في مركز الحاسوب البيئة المناسبة للعمل 18

 0.000 0.387 .عدد العاملين في مركز الحاسوب مناسب 19

 0.000 0.456 .هناك تنوع في تخصصات العاملين في مركز الحاسوب 20

21 

هو مطلوب العاملون في مركز الحاسوب على مستوى فني يتناسب مع ما 

 0.000 0.492 .منهم

 0.000 0.540 .مؤهالت العاملين في مركز الحاسوب تتناسب مع األعمال الموكلة إليهم 22

23 

العاملون في مركز الحاسوب  قادرين على تطوير نظم المعلومات 

 0.000 0.562 .اإلدارية حسب حاجة المستفيدين
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 وأداء وظفين اإلداريين في مركز الحاسوبالممعامل ارتباط سبيرمان بين كفاءة : أ-17.4جدول 

  .الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية

  
رقم الفقرة 

 الفقرة في االستبانة
معامل 

 االرتباط
مستوى 

 الداللة

24 

استجابة العاملين في مركز الحاسوب عالية في تفهمهم الحتياجات 

 0.000 0.575 .المستفيدين من النظام
 0.000 0.584 ط لكل فقرات المجالمعامل االرتبا

  

عنـد  ) 0.387(يـساوي  ) 19(أن قيمة معامل االرتباط سبيرمان للفقرة    ) 17.4(يظهر الجدول رقم    

، أي أن العالقة االرتباطية لهذه الفقرة بدرجة ضعيفة، أمـا بـاقي             )0.000(مستوى داللة إحصائية    

، )0.459( ارتباطها على الترتيـب      فكان معامل ) 23،24،  22،  21،  20،  18،  17(فقرات المجال   

عند مـستوى داللـة إحـصائية       ) 0.575(،  )0.562(،  )0.540(،  )0.492(،  )0.456(،  )0.514(

ويظهر الجدول أيضا أن قيمـة      . ، أي أن العالقة االرتباطية لهذه الفقرات بدرجة متوسطة        )0.000(

ستوى داللة إحصائية تـساوي   ، عند م  )0.584(معامل ارتباط سبيرمان لكافة فقرات المجال تساوي        

وبناء على ذلك نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنـه           . ، وهي قيمة دالة إحصائيا    )0.000(

بين متوسطات واقـع    ) ≤α0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           "

متوسـطات أداء المـوظفين   كفاءة العاملين في نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة المـستخدمة و       

وجود عالقـة ارتباطيـة      ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على       " اإلداريين في الجامعات الفلسطينية   

متوسطات واقع كفاءة العاملين في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة المـستخدمة ومتوسـطات         بين  

كفاءة العـاملين   (ة بين المتغير المستقل     أن العالق ، و أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية     

أداء الموظفين اإلداريـين فـي      (والمتغير التابع   )  في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة المستخدمة     

  . جاءت بدرجة متوسطة) الجامعات الفلسطينية

  

  :نتائج الفرضية الرابعة. 4.4.4

  

ت داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال توجد عالقة ارتباطية ذا"تنص الفرضية الرابعة على انه 

)α0.05≥ ( بين متوسطات واقع مدى مالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية

". المحوسبة ومتوسطات واقع أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

  .يوضح النتائج المتعلقة بهذه الفرضية) 18.4(والجدول رقم 
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معامل ارتباط سبيرمان للعالقة بين مدى مالءمة البرامج المستخدمة في نظم : 18.4جدول 

  .المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء الموظفين اإلداريين  في الجامعات الفلسطينية

  
رقم الفقرة 

 في االستبانة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

25 

ات اإلدارية تلبي احتياجات العـاملين      البرامج الموجودة في نظم المعلوم    

 0.000 0.502 .في النظام

 0.000 0.611 .مالءمة البرامج المستخدمة في النظام مع احتياجات معالجة البيانات 26

27 

البرمجيات المستخدمة في النظام تغطي كافة النشاطات التي تقوم بهـا            

 0.000 0.601 .الدائرة

 0.000 0.443 .مج في نظام المعلومات بسهولةيمكن إجراء تعديل على البرا 28

 0.000 0.412 .إجراءات تشغيل البرامج المستخدمة في النظام واضحة 29

 0.000 0.399 البرامج الحالية تتيح ألكثر من مستفيد للعمل في وقت واحد 30
 0.000 0.617 معامل االرتباط لكل فقرات المجال

  

يـساوي  ) 30( أن قيمة معامل ارتباط سـبيرمان للفقـرة          )ب-18.4أ،  -18.4(يظهر الجدول رقم    

، وان العالقـة االرتباطيـة لهـذه الفقـرة          )0.000(، ومستوى الداللة االحصائية تساوي      )0.399(

، فـإن معـامالت ارتباطهـا علـى         )29،  27،28،  26،  25(موجودة بدرجة ضعيفة، أما الفقرات      

، وقيمة الداللـة االحـصائية      )0.412(،  )0.443(،  )0.601(،)0.611(،  )0.502(الترتيب تساوي   

، وأن العالقة االرتباطية موجودة بدرجة متوسطة، أما قيمة معامل ارتباط سبيرمان            )0.000(تساوي

  .، وهي قيمة دالة إحصائيا)0.000(، وقيمة الداللة االحصائية تساوي )0.617(للمجال الكلي فكانت 

  

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحـصائية        "نه  وعليه نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أ       

بين متوسطات واقع مدى مالءمة البرامج المـستخدمة فـي نظـم            )  ≤α0.05(عند مستوى داللة      

المعلومات اإلدارية المحوسبة ومتوسطات واقع أداء الموظفين اإلداريين في الجامعـات الفلـسطينية       

تي تنص علـى وجـود عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة       ونقبل الفرضية البديلة ال   " في الضفة الغربية  

واقع مدى مالءمة البرامج المستخدمة فـي نظـم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة               إحصائية بين   

معامل ارتباط سـبيرمان بـين      ، وأن   ومتوسطات أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية      

والمتغيـر  )   المعلومات اإلداريـة المحوسـبة     مالءمة البرامج المستخدمة في نظم    (المتغير المستقل   

يظهر أن هذه العالقـة جـاءت بدرجـة         ) أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية     (التابع  

  . متوسطة
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  :نتائج الفرضية الخامسة. 5.4.4

  

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  "تنص الفرضية الرابعة على انه 

)α0.05≥ ( بين متوسطات واقع مستوى كفاءة المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية

ولفحص هذه ". المحوسبة ومتوسطات واقع أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية

  .يبين نتيجة الفرضية) 19.4(الفرضية تم احتساب  معامل ارتباط سبيرمان، والجدول رقم 

  

عامل ارتباط سبيرمان للعالقة بين واقع كفاءة المعلومات التي توفرها نظم م: 19.4جدول 

  . المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية

  

 رقم الفقرة في

 االستبانة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.000 0.465 . صحيحةالمعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية 31

32 

المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية تتناسب 

 0.000 0.628 .وطبيعة المشكلة

 0.000 0.619 .تتميز نظم المعلومات بالسرعة في توفير المعلومات 33

 0.000 0.535  .المعلومات التي توفرها نظم المعلومات تمتاز بالوضوح 34
 0.000 0.679 المجال الكلي

  

) 34،  33،  32،  31(أن معامل االرتباط سبيرمان لكافـة الفقـرات         )  19.4(يتبين من الجدول رقم   

عند مـستوى داللـة إحـصائية       ) 0.535،0.679،  0.619،  0.465،0.628(كانت على الترتيب    

، وأن العالقة االرتباطية لكل فقرة من فقرات المجال جاءت بدرجة متوسطة، أمـا قيمـة                )0.000(

، )0.000(، وقيمة الداللة االحصائية تساوي      )0.679( ارتباط سبيرمان للمجال الكلي تساوي       معامل

 ال توجد عالقة    "وهي قيمة دالة إحصائيا، وبناء عليه نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه              

بين متوسطات واقع مـستوى كفـاءة       ) ≤α0.05(ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          

علومات التي توفرها نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة ومتوسـطات واقـع أداء المـوظفين           الم

انـه يوجـد عالقـة    ، ونقبل الفرضية البديلة التي تـنص علـى   "اإلداريين في الجامعات الفلسطينية  

واقع مستوى كفاءة المعلومات التي توفرها نظـم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة              ارتباطية بين   

أن العالقـة بـين المتغيـر     ، أي    واقع أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية       ومتوسطات

  أداء (، والمتغير التابع )كفاءة المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة(المستقل 
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  . جاءت بدرجة متوسطة) الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية

  

  :ية السادسةنتائج الفرض. 6.4.4

  

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "تنص الفرضية على أنه 

)α0.05≥ ( بين متوسطات واقع الفوائد المترتبة على نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وبين

ة تم ولفحص هذه الفرضي". متوسطات واقع أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية 

  .يبين نتيجة الفرضية) 20.4(احتساب  معامل ارتباط سبيرمان، والجدول رقم 

   

معامل ارتباط سبيرمان للعالقة بين مدى االستفادة مـن نظـم المعلومـات اإلداريـة          : 20.4جدول  

  .المحوسبة وأداء الموظفين اإلداريين  في الجامعات الفلسطينية

  
رقم الفقرة 

 في االستبانة
 الفقرة

 معامل

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.000 0.730  نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة تسهل عملية الرقابة في الجامعة 35

 0.000 0.677 نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة تسهل عملية اإلشراف في الجامعة 36

 0.000 0.602 تؤدي نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة إلى تسهيل االتصال 37

 0.000 0.595 تزود نظم المعلومات اإلدارية المؤسسة بمؤشرات عن األداء الحالي 38

 0.000 0.621 تساعد نظم المعلومات اإلدارية في وضع خطط إستراتيجية 39

 0.000 0.700  تؤدي نظم المعلومات اإلدارية إلى سرعة في اتخاذ القرارات 40

 0.000 0.693 .زم لدراسة البيانات وتحليلهاتساعد نظم المعلومات في توفير الوقت الال 41

42 

توفر نظم المعلومات اإلدارية سهولة في تبادل المعلومات بين الـدوائر           

 0.000 0.399 .المختلفة
 0.000 0.819 معامل االرتباط لكل فقرات المجال

  

قـرة رقـم   أن قيمة معامل ارتباط سـبيرمان للف      ) 20.4(يظهر من النتائج المدرجة في الجدول رقم        

، وأن العالقة االرتباطية لهـذه     )0.000(، وبمستوى  داللة إحصائية تساوي       )0.399(تساوي  ) 42(

علـى  ) 41،  39،  38،  37،  36(الفقرة بدرجة ضعيفة، وقيمة معامل ارتباط سـبيرمان للفقـرات           

، )0.000(، وبمستوى داللة إحصائية تـساوي  )0.621، 0.595، 0.602، 0.677(الترتب يساوي  

، فكان قيمـة    )40،  35(ن العالقة االرتباطية لهذه الفقرات موجودة بدرجة متوسطة، أما الفقرات           وأ

، وبمستوى داللـة إحـصائية تـساوي    )0.700(، )0.730(معامل االرتباط لكل منها على الترتيب     
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وأن قيمة معامـل ارتبـاط سـبيرمان    . ، وأن العالقة االرتباطية لهذه الفقرات بدرجة قوية     )0.000(

، وهـي قيمـة دالـة    )0.000(، عند مستوى داللة إحصائية تـساوي        )0.819(لكافة فقرات المجال  

 ال توجد عالقة ارتباطيـة ذات   "إحصائيا، وبناء عليه نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه           

بين متوسطات واقع الفوائـد المترتبـة علـى نظـم       ) ≤α0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة      

مات اإلدارية المحوسبة وبين متوسطات واقـع أداء المـوظفين اإلداريـين فـي الجامعـات                المعلو

متوسطات واقـع   نه توجد عالقة ارتباطية بين      ، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أ       "الفلسطينية  

ن الفوائد المترتبة على نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، ومتوسطات واقع أداء الموظفين اإلداريـي           

الفوائـد المترتبـة    (قيمة معامل ارتباط سبيرمان بين المتغير المستقل        ، وأن   في الجامعات الفلسطينية  

أداء الموظفين اإلداريين فـي الجامعـات       (والمتغير التابع   ) على نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة    

  . تدل على أن العالقة تظهر بدرجة قوية) الفلسطينية

  

  :لسابعةنتائج الفرضية ا. 7.4.4

  

) ≤α0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           "تنص الفرضية على أنه     

االجهرة المستخدمة في نظـم المعلومـات اإلداريـة         (بين التفاعل بين متوسطات مجاالت الدراسة       

فـي نظـم    المحوسبة، مستوي كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، مستوى كفـاءة العـاملين             

المعلومات اإلدارية المحوسبة، مالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة،      

مستوى كفاءة المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، الفوائد المتربية على نظـم           

". لجامعـات الفلـسطينية   ومتوسطات أداء الموظفين اإلداريين في ا     )  المعلومات اإلدارية المحوسبة  

يوضـح النتـائج    ) 21.4(ولفحص هذه الفرضية تم احتساب معامل ارتباط سبيرمان، والجدول رقم           

  .المتعلقة بهذه الفرضية

  

معامل ارتباط سبيرمان بين مجاالت الدراسة وأداء الموظفين اإلداريين في : أ-21.4جدول 

  .الجامعات الفلسطينية
  

  المجال
معمل 

 االرتباط

 مستوى

 الداللة

 0.000 (**)0.433 األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات: المجال األول
 0.000 (**)0.604 خصائص نظام المعلومات اإلدارية: المجال الثاني
 0.000 (**)0.584 كفاءة الموظفين اإلداريين في مركز الحاسوب: المجال الثالث
 0.000 (**)0.617 م المعلوماتمالءمة البرامج المستخدمة في نظ: المجال الرابع
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معامل ارتباط سبيرمان بين مجاالت الدراسة وأداء الموظفين اإلداريين في : أ-21.4جدول 

  .الجامعات الفلسطينية
  

  المجال
معمل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

خصائص المعلومات المتوفرة من نظم المعلومات اإلدارية : المجال الخامس

 المستخدمة في الجامعة
0.679(**) 0.000 

 0.000  (**)0.819 مدى االستفادة من نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: المجال السادس

 0.000 0.684  المجال الكلي

  

معامل ارتباط سبيرمان لكل مجال من مجاالت الدراسـة، وقـد بلـغ             ) 21.4(يوضح الجدول رقم    

) 0.433" (لمستخدمة في نظم المعلومات   األجهزة ا "معامل االرتباط للمجال األول والذي ينص على        

، وأن العالقة االرتباطية لهذا المجال جاءت بدرجة متوسطة، أمـا           )0.000(بداللة إحصائية تساوي    

المجال الثاني والمتعلق بخصائص نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة فقـد بلـغ معامـل ارتبـاط                

، وأن العالقـة االرتباطيـة لهـذا    )0.000(بمستوى داللة إحصائية ) 0.604(سبيرمان لهذا المجال  

المجال كانت بدرجة متوسطة، أما المجال المتعلق بكفاءة الموظفين اإلداريين في مركز الحاسـوب              

وعالقـة  ) 0.000(بمـستوى داللـة إحـصائية       ) 0.584(فكان معامل ارتباط سبيرمان له يساوي       

بع والمتعلق بالبرامج المـستخدمة فـي       ارتباطية بدرجة متوسطة، وكان معامل االرتباط للمجال الرا       

وأن العالقة االرتباطية   ) 0.000(وبمستوى داللة إحصائية    ) 0.617(نظم المعلومات اإلدارية يساوي     

للمجال موجودة بدرجة متوسطة، وللمجال الخامس المتعلق بالمعلومات التي توفرها نظم المعلومات            

وعالقة ارتباطية بدرجة   ) 0.000(داللة إحصائية   وبمستوى  ) 0.679(اإلدارية كان معامل االرتباط     

أما المجال المتعلق بالفوائد المترتبة على نظم المعلومات اإلدارية فكان معامـل االرتبـاط        . متوسطة

. وعالقة ارتباطية بدرجـة قويـة     ) 0.000(وبمستوى داللة إحصائية     )0.819(لهذا المجال يساوي    

، وقيمة الداللة  )0.684(ل ارتباط سبيرمان لكافة المجاالت      أن قيمة معام  ) 21.4(ويظهر الجدول رقم    

، وهي قيمة دالة إحصائيا، وبناء عليه نرفض الفرضية الصفرية التـي            )0.000(االحصائية تساوي   

بـين  ) ≤α0.05( ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة             "تنص على أنه    

االجهرة المـستخدمة فـي نظـم المعلومـات اإلداريـة           (سة  التفاعل بين متوسطات مجاالت الدرا    

المحوسبة، مستوي كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، مستوى كفـاءة العـاملين فـي نظـم                

المعلومات اإلدارية المحوسبة، مالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة،     

ظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، الفوائد المتربية على نظـم     مستوى كفاءة المعلومات التي توفرها ن     

، "ومتوسطات أداء الموظفين اإلداريين في الجامعـات الفلـسطينية        )  المعلومات اإلدارية المحوسبة  
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بين متوسـطات مجـاالت الدراسـة       وجود عالقة ارتباطية    ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على       

علومات اإلدارية المحوسبة، مستوي كفاءة نظم المعلومات اإلداريـة         االجهرة المستخدمة في نظم الم    (

المحوسبة، مستوى كفاءة العاملين في نظـم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة، مالءمـة البـرامج        

المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، مستوى كفاءة المعلومـات التـي توفرهـا نظـم           

الفوائد المتربية على نظـم المعلومـات اإلداريـة المحوسـبة نظـم         المعلومات اإلدارية المحوسبة،    

، وأن  ومتوسطات أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية      )  المعلومات اإلدارية المحوسبة  

أداء (والمتغيـر التـابع     ) مجـاالت الدراسـة الـستة     (معامل ارتباط سبيرمان بين المتغير المستقل       

  . يدل على أن العالقة االرتباطية بدرجة قوية) الجامعات الفلسطينيةالموظفين اإلداريين في 
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  الفصل الخامس 

 ______________________________________________________  

   النتائج والتوصيات

  
   المقدمة 1.5

  

ا بعد أن قام الباحث بجمع المعلومات بواسطة االستبانة كأداة بحث في هذه الدراسة ومعالجته

، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج الخاصة بهذه الدراسة، ومن SPSSإحصائيا بواسطة برنامج 

خالل تحليل النتائج التي تم وتوصل إليها توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات، سيتم في 

  .هذا الفصل  استعراضها والخروج بمجموعة من التوصيات الخاصة بهذه الدراسة

  

  الدراسة  نتائج 2.5

  

األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية جـاءت             •

على درجة كبيرة من الكفاءة في تلبيتها الحتياجات الموظفين اإلداريين في الجامعـات مـن          

حيث عددها، وأجهزة التخزين المتوفرة بها، وانسجامها مـع نظـم المعلومـات اإلداريـة               

 . وكفاءة شبكات االتصال المتوفرة، وتوفر األجهزة البديلة وقت الحاجةالمحوسبة،

توصلت الدراسة إلى أن الوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة حول السؤال  •

المتعلق بمستوى كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية في 

بة كبيرة، وهذا يدل على أن نظرة الموظفين وبدرجة استجا) 3.6(الضفة الغربية بلغ 

  .اإلداريين إلى نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات كانت ايجابية

توصلت الدراسة إلى أن الوسط الحسابي الستجابات إفراد عينة الدراسة للـسؤال المتعلـق               •

وسـبة المـستخدمة   بكفاءة الموظفين اإلداريين العاملين في نظم المعلومـات اإلداريـة المح         
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، وبدرجة كبيرة، وهذا يدل على أن نظرة الموظفين اإلداريين في نظـم المعلومـات               )3.8(

اإلدارية المحوسبة  للموظفين العـاملين فـي مركـز الحاسـوب كانـت ايجابيـة، أي أن                

 . التجهيزات الموجودة في مركز الحاسوب والعاملين في المركز على درجة من الكفاءة

بأن الوسط الحسابي الستجابات إفراد ) 10.4( النتائج الموضحة في جدول يتضح من خالل •

عينة الدراسة للسؤال المتعلق بمدى مالءمة البرامج المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية 

، ودرجة استجابة أفراد العينة كانت كبيرة لهذا )3.8(المحوسبة في الجامعات الفلسطينية 

البرامج المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية تتناسب بدرجة المجال، وهذا يدل على أن 

  .كبيرة مع نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة

بأن الوسط الحسابي الستجابات أفراد ) 11.4(يتضح من خالل النتائج الموضحة في جدول  •

عينة الدراسة على السؤال المتعلق بخصائص المعلومات التي توفرها نظم المعلومات 

، ودرجة استجابة أفراد عينة الدراسة جاءت بدرجة كبيرة )3.8(ارية المحوسبة  بلغ اإلد

على هذا المجال، ويدل ذلك على أن المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية 

  .المحوسبة ذات جودة عالية

بأن الوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة ) 12.4(تُظهر النتائج الموضحة في جدول  •

دراسة على السؤال المتعلق بالفوائد المترتبة على نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة ال

، ودرجة استجابة أفراد العينة كانت كبيرة على هذا المجال، وهذا يدل على )3.8(يساوي 

إدراك العاملين في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة للفوائد المترتبة على استخدام هذه 

عات، وهذا يدل على أهمية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في أداء في النظم في الجام

 . الجامعات الفلسطينية

بأن الوسط الحسابي الستجابات أفراد ) 13.4(يظهر من خالل النتائج المدرجة في جدول  •

، )3.7(عينة الدراسة للسؤال المتعلق بأداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية 

جة استجابة أفراد عينة الدراسة جاء على درجة كبيرة، ويتضح من ذلك أن مستوى وأن در

األداء اإلداري للموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بمستوى جيد، لكن هناك عوامل 

  . تؤثر عليه بشكل عام

واقع األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة لـه عالقـة بواقـع  أداء           •

الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية، وأن أي تحسن في مجال األجهزة المـستخدمة      

الحداثة وتوفر عدد كـافي مـن األجهـزة      : في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة من حيث      

وتوفر العدد الكافي من األجهزة التي يتم استخدامها في نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة،        

ل في حال حدوث عطب في األجهزة، ووجود شبكة اتصال قادرة علـى نقـل               وتوفر البدائ 

البيانات وقت الحاجة لها، إضافة إلى وجود وسائط تخزين، كل هذه العوامل جميعها تعمـل               
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ويمكن أن يفسر ذلـك بـأن       . على تحسين أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية       

 توقف الموظف عن العمل أو العمل بطريقة يدويـة،          وجود األجهزة البديلية يؤدي إلى عدم     

مما يؤثر على حجم االنجاز في حال حدوث أي خلل في األجهزة المـستخدمة، واسـتخدام                

األجهزة الحديثة يعمل زيادة حجم العمل المنجزة من قبل الموظف، كما أن توفر عدد كـافي          

سم إلنجاز أعمالهم دون انتظـار،      من األجهزة يجعل يوفر امكانية للعاملين في الدائرة أو الق         

وجود شبكة اتصال حديثة يقلل من الوقت الالزم لتداول المعلومات ويعمـل علـى تـوفير                

  .المعلومات في الوقت المناسب للشخص المناسب

السمات والخصائص التي تتميز بها نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة المتـوفرة فـي                •

بمعنى  كلمـا تـم      .  اإلداريين في الجامعات الفلسطينية    الجامعات لها عالقة بأداء الموظفين    

تطوير نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وتم إجراء تحسينات عليهـا، كلمـا تحـسن أداء               

الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بشكل أكبر، وأن خصائص نظـم المعلومـات             

درجـة سـرية   : يين في الجامعة هـي اإلدارية المحوسبة ذات العالقة بأداء الموظفين اإلدار     

واألمان لنظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، توفر إمكانية اسـترجاع البيانـات فـي حـال      

فقدانها، شمولية هذه النظم وتغطيتها لكافة احتياجات العمل في الدائرة، سهولة اسـتخدامها،             

خطاء بهـا، وعـدم   وتوفر دليل خاص بكيفية استخدامها والتعامل معها، وسهولة اكتشاف األ 

فوجود نظام حماية قوي علـى المعلومـات        . توقف العمل في الدائرة عند حدوث أي مشكلة       

كما أن شـمولية    .  تجعل الموظف قادر على تقديم المعلومات موثوقة ألي جهة في الجامعة          

هذه النظم تجعل الموظف قادر على استخراج أي تقرير أو معلومـات ألي جهـة كانـت                 

لية في أي وقت، كما أن توفر دليل للمستخدم يساعد الموظف في فهم نظـام               خارجية أم داخ  

المعلومات الموجود في قسمه أو دائرته دون الحاجة للرجوع إلى الموظفين اآلخرين، وهذا             

  . يعني المحافظة على وقت اآلخرين في إلنجاز أعمالهم

املين في مركز الحاسوب أثبتت الدراسة أنه توجد عالقة ايجابية بين كفاءة الموظفين الع •

أي أن التطوير في مركز الحاسوب من . وأداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية

حيث العاملين والتجهيزات الموجودة في مركز الحاسوب يؤدي إلى تحسن في أداء 

الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية، كما أن وجود الرسائل التي توضح األخطاء 

  . توفر الوقت والجهد على الموظف في معرفة الخطأ ومتابعته وتصحيحه

أثبتت الدراسة أن أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية يتأثر في البرامج التي  •

يتم استخدامها في نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة، فكلما كانت البرامج المستخدمة في 

تلبيتها الحتياجات العاملين، : ى درجة عالية من الكفاءة من حيثنظم المعلومات اإلدارية عل

ومالءمتها الحتياجات عمليات معالجة البيانات، وشمولها لكافة نشاطات الدائرة، وإمكانية 
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إجراء التعديالت الالزمة عليها  حسب الحاجة، وسهولتها ووضوحها بالنسبة للمستخدم، 

فالشمولية في .ي الجامعات الفلسطينية بشكل أكبركلما تحسن أداء الموظفين اإلداريين ف

البرامج المستخدمة تساعد الموظف تعمل على تقليل الوقت والجهد الالزمين إلنجاز العمل، 

وإمكانية إجراء التعديالت الالزمة تجعل الموظف قادر على إخراج المعلومات الالزمة 

 .للجامعة بسرعة دون الحاجة إلى مراجعة مختصين آخرين

ثبتت الدراسة أن أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية له عالقة في طبيعة أ •

المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعة من حيث صحة 

المعلومات، وانسجامها مع طبيعة المشكلة المراد معالجتها، والسرعة والوضوح في 

ومات على مستوى عال من الدقة والكفاءة، كلما كان أداء توفيرها، وكلما كانت المعل

فتوفر المعلومات الصحيحة وانسجامها . الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية أفضل

مع طبيعة المشكلة ووصولها بشكل واضح وفي الوقت المناسب، تجعل الجامعة قادرة اتخاذ 

ا، كما تجعلها قادرة التخطيط السليم بكافة القرارات السليمة التي تنسجم مع تحقيق أهدافه

  . أنواعه

أثبتت الدراسة أنه كلما ازدادت الفوائد المترتبة على نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة من  •

القدرة على ممارسة عملية الرقابة واإلشراف في الجامعة، وتسهيل االتصال، وتزويد : حيث

طط اإلستراتيجية والمساعدة في اتخاذ الجامعة بمؤشرات األداء الحالي، ووضع الخ

القرارات، وتوفير الوقت الالزم لدراسة البيانات وتحليلها، وتسهيل عملية تبادل المعلومات 

فالرقابة . بين الدوائر المختلفة كلما تحسن أداء الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية

قيق أهدافها بالطرق السليمة، واإلشراف يساعدان في التحقق من سير الجامعة نحو تح

وتسهيل االتصال يعمل على إيصال المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب، 

 .وتوفير المؤشر حول األداء الحالي يساعد في تحسين األداء

  

  التوصيات  3.5

  

  :في ضوء النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسة يوصي الباحث بما يلي
  

ير شبكات الحاسوب واألجهزة المستخدمة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة االهتمام بتطو •

أعدادها، وحداثتها، وقدرتها على تخزين كم هائل من المعلومات، وتغطيتها  : من حيث

  . لكافة احتياجات األقسام والدوائر في الجامعات حتى في حال حدوث أي عطب في أي منها

 رية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية من حيث سرعتها،زيادة كفاءة نظم المعلومات اإلدا •
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والمحافظة على سريتها، وزيادة قدرتها في توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، 

والقدرة على توفير الحلول البديلة في حال حدوث أي خلل فيها، وجعلها أكثر سهولة 

  .للمستخدمين النهائيين

امعات الفلسطينية وتزويدها بالتجهيزات الالزمة لنظم تطوير مراكز الحاسوب في الج •

  . المعلومات اإلدارية المحوسبة

تزويد مراكز الحاسوب في الجامعات بالعدد الكافي من العاملين مع مراعاة التنوع في  •

  .تخصصاتهم وخبراتهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم

اإلدارية المحوسبة، وتلبي توفر برامج سهلة االستخدام وتتناسب مع نظم المعلومات  •

احتياجات الدوائر واألقسام في الجامعة، ويمكن استخدامها من قبل أكثر من شخص في 

 .نفس الوقت

إجراء التدريبات الالزمة لكل من له عالقة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة سواء على  •

علومات اإلدارية مستوي العاملين في مركز الحاسوب أو المستخدمين النهائيين لنظم الم

 .  المحوسبة

إجراء دراسات خاصة لتقييم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفلسطينية  •

للتعرف على أكفأ نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وتطويرها وتعميمها على كافة 

ينية الجامعات الفلسطينية من أجل بناء قاعدة بيانات ضخمة خاصة في الجامعات الفلسط

يستفاد منها في توفير المعلومات الالزمة في إجراء الدراسات ووضع الخطط اإلستراتيجية 

  . على مستوى الوطن ككل
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والتسجيل في الجامعات األردنية الرسمية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، 

  .عمان،األردن

واقع نظم المعلومات اإلدارية في مـديريات التربيـة والتعلـيم فـي             ): 2003. (المقابلة، م  •
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  :نبذة عن الجامعات الفلسطينية): 1(ملحق

  

  : امعة الخليلج

  

 كليات وهي كلية 9، وحاليا تضم 1971عام ) الدراسات اإلسالمية(شريعة  تأسست الجامعة ككلية

م والتكنولوجيا وكلية الزراعة وكلية التمويل اإلدارية وكلية التربية الشريعة وكلية اآلداب وكلية العلو

 26وكلية الدراسات العليا والبحث العلمي وكلية الصيدلي، وتمنح الجامعة درجة البكالوريوس في 

  طالبا 3500 تخصصات، ويبلغ عدد طلبة الجامعة حوالي 8تخصص ودرجة الماجستير في 

  )  http://www.hebron.eduموقع الجامعة،.(لس أمناءوطالبة ويشرف على الجامعة مج

  

  :جامعة بيت لحم

  

 De La Salle Brothers  بالتعاون اإلداري مع مؤسسة األخوة دي ال سال1973تأسست في عام 

(FSC) من قرن، في تركيا ولبنان واألردن ومصر   الذين قاموا بتطوير المدارس، على مدار أكثر

  . وفي الواليات المتحدة أيضاً قة،وفي أماكن أخرى في المنط

  

تأسيسها تقديم تعليم عالي جيد يكون متوفر بشكل سهل  وكان الغرض من جامعة بيت لحم عند

تعليمية  والجامعة عبارة عن مؤسسة تعاونية. الطموحين في الضفة الغربية وغزة للطالب الصغار

كليات اآلداب، والعلوم، :  كلياتهاوتشمل  .تحت رعاية الفاتيكان ومفتوحة للطالب أي كان دينهم

  )htpp//www.bethlehem.edu موقع الجامعة، .(والتمريض، والتربية وإدارة األعمال،

  

  :جامعة بيرزيت

  

 كليات 9 بكليتين هما كلية العلوم وكلية اآلداب، وحاليا تضم 1975تأسست جامعة بير زيت عام 

القتصاد، كلية الهندسة، كلية التربية، كلية التمريض كلية العلوم، كلية اآلداب، كلية التجارة وا: هي

وتمنح جامعة بيرزيت درجة .  والمهن الصحية، كلية اإلدارة والقانون، كلية الدراسات العليا

 تخصص ويبلغ عدد طالب الجامعة 21 تخصص ودرجة الماجستير في 32البكالوريوس في 

 موقع الجامعة،.( أمناء الف طالب وطالبة، ويشرف على الجامعة مجلس11حوالي 

ww.birzeit.edu(  
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  : جامعة النجاح الوطنية

  

 بكليتي العلوم واآلداب، وتمشيا مع الحاجة إلى المزيد من 1977تأسست جامعة النجاح الوطنية عام 

كلية االقتصاد، : التالية الحاجات األكاديمية والعلمية وأصبحت تضم الجامعة الكليات التطور لمواكبة

التربوية، كلية الهندسة، كلية الزراعة، كلية  إلدارية، كلية اآلداب، كلية العلوم، كلية العلوموالعلوم ا

كلية الفنون، كلية الطب، كلية الطب البيطري، وكلية  الشريعة، كلية الصيدلة، كلية القانون،

في  تخصص ودرجة الماجستير 71الدراسات العليا وحاليا تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في 

تخصص ) 15( تخصص ودرجة الدكتوراة في تخصص واحد ودرجة الدبلوم المتوسط في 38

موقع .( ألف طالب وطالبة19ويشرف على الجامعة مجلس أمناء، ويبلغ عدد طلبة الجامعة حاليا 

  )www.najah.edu/ar/page/63 الجامعة

  

  : جامعة القدس

  

كلية الدعوة واصول (مراكز  يات وثالثة وكانت تضم أربع كل1984تأسست جامعة القدس في عام 

الطبية في البيره، وكلية العلوم والتكنولوجيا في أبو ديس، وكلية  الدين في بيت حنينا، وكلية المهن

وأخذت ). جراح الحسيني للبنات وكلية اآلداب ومركز التراث اإلسالمي في مقاطعة الشيخ هند

كلية ، كلية اآلداب،العليا عمادة الدراسات:  كلية وهي14الجامعة في التوسع حتى أصبحت تضم 

كلية ، كلية التربية، كلية طب األسنان، الدين كلية الدعوة وأصول، دارية واإلقتصادالعلوم اإل

كلية ، كلية الصحة العامة، كلية الصيدلة، كلية الطب، كلية الحقوق، كلية المهن الصحية، الهندسة

 طالب 10000والتكنولوجيا، وبلغ عدد طالبها حوالي  كلية العلوم، اإلسالمية القرآن والدراسات

  )www.alquds.eduموقع الجامعة،(.بةوطال

  

  : جامعة القدس المفتوحة

  

، حيث باشرت الجامعة خدماتها التعليمية في فلسطين، ويوجد للجامعة مناطق 1991بدأت في عام 

 برامج تعليمية 5 تعليمية ومراكز دراسية في أغلب المدن الفلسطينية، وتضم جامعة القدس المفتوحة

برنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وبرنامج الزراعة وبرنامج التنمية االجتماعية واألسرية : هي

وبرنامج العلوم اإلدارية واالقتصاد وبرنامج التربية وتمنح درجة البكالوريوس في مجموعة 

صاءات العام  طالب وطالبة حسب إح65000تخصصات، ويبلغ عدد طلبة الجامعة أكثر من 

  )http://www.qou.eduموقع الجامعة، (2011
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  :جامعة بولتكنيك فلسطين
 

 بأربعة كليات هي كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية 1999تأسست جامعة بولتكنيك فلسطين عام 

العلوم ونظم المعلومات وكلية العلوم التطبيقية وكلية المهن التطبيقية، وتمنح درجة البكالوريوس في 

 تخصص، يبلغ عدد 15 تخصصات ودرجة الدبلوم في 3 تخصص ودرجة الماجستير في 20

  )\\:www.ppu.edu htpp موقع الجامعة.( طالب وطالبة5000الطلبة في الجامعة حوالي 
  

  :الجامعة العربية األمريكية
 

 كليات  8تضم الجامعة   . اصة في فلسطين   كأول جامعة خ   1995مؤسسة خاصة تم تأسيسها في عام       

هي كلية العلوم واآلداب وكلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية العلوم اإلدارية والماليـة وكليـة العلـوم                

الطبية المساندة وكلية الحقوق وكلية طب األسنان، ويشرف على الجامعة مجلس أمناء معتمـد لـدى          

والية  امعة نظام التعليم األمريكي باالشتراك مع جامعةفلسطين، وتطبق الج وزارة التعليم العالي في

وتعتمد الجامعة اللغة اإلنجليزيـة كلغـة تـدريس بهـا           . كاليفورنيا ستانيسلوس وجامعة والية يوطا    

كما تضم الجامعة مركـز  . مناهج الدورات الدراسية النظام األمريكي المعروف بالدرجات وتستخدم

  )http://www.ppu.eduموقع الجامعة (.ومركز اللغة اإلنجليزية استكمال التعليم وخدمات المجتمع

  

  :كلية فلسطين األهلية الجامعية

  

إلى تحقيق التعليم  ، وتسعى إدارة الكلية بكل جهد ومسؤولية2006كلية جامعية أهلية تأسست  عام 

اآلداب، العلوم المالية والمصرفية، : ام أكاديمية هي أقس6النوعي المميز للطلبة، يوجد في الكلية 

موقع الجامعة (تكنولوجيا المعلومات، الحقوق، العلوم الطبية المساندة، الدرسات اإلسالمية

http://www.paluniv.edu.ps(  
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  استبانة لتحديد عدد أفراد مجتمع الدراسة): 2(ملحق رقم 

  

  محترمحضرة السيد مدير دائرة الموارد البشرية ال

  :..........................................الجامعة

  

  سيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

  

العالقة بيم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء العاملين في الجامعات "

  ،"الفلسطينية
  

وذلك الستكمال الحصول على درجة الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد 

والستكمال الدراسة يلزم الباحث إحصائية بأعداد .  ابو ديس-ية من جامعة القدسالبشر

  . المدراء ورؤساء األقسام في عدد من الدوائر اإلدارية لالستفادة منها في إجراء البحث

  

أرجو التكرم بتزويدي في هذه االحصائيات، علما بأنه سيتم استخدام هذه المعلومات من 

  .جراء البحث، شاكرين لكم حسن تعاونكمأجل االستفادة منها إل

  
  المجموع  عدد رؤساء االقسام  عدد المدراء  الدائرة  الرقم

       القبول والتسجيل  1
        الشؤون المالية  2
        الموارد البشرية  3
        شؤون الطلبة  4
        المكتبة  5
        اللوازم والمشتريات  6

  

تيحمد خساأ
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   االستبانة من أجل التحكيم الرسالة المرفقة مع): 3(ملحق رقم 

   

  المحترم.................................... حضرة الدكتور

  ..........................................الرتبة العلمية

  

  سيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

  

العالقة بيم نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء العاملين في الجامعات "

  "طينيةالفلس
  

وسيتم استخدام االستبانة كأداة بحث لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، وذلك 

استكمال للحصول على درجة الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية من 

  ابو ديس-جامعة القدس

  

  .أرجو التكرم بالموافقة على تحكيم هذه االستبانة شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  
احمد خساتي 
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  االستبانة قبل التحكيم): 4(ملحق رقم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة القدس

  برنامج التنمية المستدامة

  

  :الزميلة المحترمة/ الزميل المحترم

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

  تحية طيبة وبعد ؛

  

معلومـات اإلداريـة   اإلستبانة التي بين ايديكم وضعت للتعرف على العالقة بين نظم ال         

المحوسبة وأداء العاملين في الجامعات الفلسطينية، وقد تـم اختيـاركم لتعبئـة هـذه               

االستبانة، حيث تأتي هذه الدراسة استكماالت لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير           

  .في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

  

ة لما في ذلك من أثر بالغ على إثراء         لذا أرجو التكرم من حضرتكم بتعبئة هذه االستبان       

هذه الدراسة، علما بأن المعلومات الواردة في االستبانة سوف تستخدم ألغراض البحث            

  .العلمي، وسوف تعامل بسرية مطلقة

  "شاكرين حسن تعاونكم"

  

  احمد خساتي
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  :المعلومات الشخصية: الجزء األول

  

  :نطبق عليكامام رمز االجابة التي ت) x(يرجى وضع إشارة 

  
  أنثى) 2ذكر        ) 1  (   )  الجنس  1
رئيس قسم     ) 3مساعد مدير            ) 2مدير               ) 1 (   )  المستوى الوظيفي  2

  موظف) 4
  سنة  15-11) 3       سنوات10- 6) 2          سنوات فأقل5) 1 (   )  لخبرة  3

   سنة20اكثر من ) 5          سنة 20- 16) 4

  وردكت) 4  ماجستير       )3 بكالوريوس     )2       دبلوم) 1 (   )  المؤهل العلمي  

 سنة   45- 36  )3 سنة        35-26) 2     سنة فأقل   25) 1 (   )  العمر  

   فأكثر  46 )4

  

  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

  تخدمة في نظم المعلوماتاألجهزة المس: المجال األول

أجهزة اإلدخال المستخدمة تغطي كافة   .1

االحتياجات لالستفادة من نظم المعلومات 

  .اإلدارية

          

أجهزة اإلخراج المستخدمة تقوم بتغطية   .2

جميع االحتياجات من أجل االستفادة من نظم 

  .المعلومات اإلدارية

          

معلومات تتميز األجهزة المستخدمة في نظم ال  .3

اإلدارية بقدرات تتناسب مع احتياجات نظم 

  .المعلومات

          

يتم تحديث األجهزة المستخدمة في نظم   .4

  .المعلومات حسب الحاجة

          

يتوفر عدد كافي من أجهزة الحاسوب لنظم   .5

  .المعلومات اإلدارية في الجامعة

          

تتوفر شبكة جيدة لتبادل المعلومات في نظم   .6

  .مات اإلداريةالمعلو

          

توفر أجهزة بديلة في حال حدوث أي عطب   .7

  .في األجهزة المستخدمة
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سرعة شبكة االتصال المستخدمة لنقل   .8

البيانات والمعلومات كافية إلنجاز األعمال 

  . المطلوبة في الوقت المناسب

          

تمتاز أجهزة التخزين على قدرتها على   .9

  .تخزين كمية معلومات

          

  نظم المعلومات اإلدارية: الجزء الثاني

  خصائص نظام المعلومات اإلدارية: المجال الثاني

دليل االستخدام المتوفر سهل ويتطابق تماما   .10

مع آليات العمل في نظم المعلومات 

  .المتوفرة

          

تتميز نظم المعلومات المستخدمة بسهولة   .11

  .التعامل معها

          

 الموظف الى تدريب للتعامل مع ال يحتاج  .12

  .نظم المعلومات

          

تتميز نظم المعلومات المستخدمة بسهولة   .13

  .االستخدام

          

تتميز نظم المعلومات المستخدمة بسهولة   .14

  .الوصول اليها

          

يوفر نظام المعلومات سهولة في تبادل   .15

  .المعلومات بين الدوائر المختلفة

          

هولة في نظم المعلومات في اجراء يوجد س  .16

  .التعديالت عليها حسب حاجة المستفيد

          

يغطي كل المجاالت والتطبيقات لكل   .17

  الجوانب في الدائرة

          

حصول أي مشكلة في نظم المعلومات ال   .18

  .يؤدي الى توقف العمل في الدائرة

          

يتميز نظام المعلومات بالسرعة في توفير   .19

  وماتالمعل

          

توفر نظم المعلومات االدارية معلومات دقيقة   .20

  للجامعة

          

امكانية استرجاع البيانات والمعلومات في   .21

  حال فقدانها

          

يمتلك نظام المعلومات سرية عالية على   .22

المعلومات بحيث ال يمكن الدخول اليها بشكل 
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  غير مشروع

            فة للمعلوماتوجود مستويات حماية مختل  .23

 وإصدار األخطاء اكتشاف يمكنه الحالي النظام  .24

  .األخطاء بهذه خاصة رسائل

          

  كفاءة العاملين في مركز الحاسوب: ثالثا 

يتوفر لدى العاملين في مركز الحاسوب   .25

  .التجهيزات الالزمة النجاز العمل

          

يتوفر لدى العاملين في مركز الحاسوب   .26

  .ئة المناسبة للعملالبي

          

            . عدد العاملين في مركز الحاسوب مناسب  .27

هناك تنوع في تخصصات العاملين في   .28

  .مركز الحاسوب

          

العاملون في مركز الحاسوب على مستوى   .29

  . مهاري يتناسب مع ما هو مطلوب منهم

          

مؤهالت العاملين في مركز الحاسوب   .30

  .عمال الموكلة اليهمتتناسب مع األ

          

العاملون في مركز الحاسوب  قادرين على   .31

تطوير نظم المعلومات االدارية المحوسبة 

  .  حسب حاجة المستفيدين

          

استجابة العاملين في مركز الحاسوب عالية   .32

  .في تفهمهم الحتياجات المستفيدين من النظام

          

  المستخدمة في نظم المعلومات اإلداريةمالءمة البرامج : المجال الرابع

البرامج الموجودة في نظام المعلومات   .33

االدارية المحوسبة تلبي احتياجات العاملين 

  في النظام

          

تتالئم البرامج المستخدمة في النظام مع   .34

  احتياجات معالجة البيانات  

          

البرمجيات المستخدمة في النظام تغطي كافة   .35

  .اطات التي تقوم بها الدائرةالنش

          

يمكن تعديل البرامج في نظام المعلومات   .36

  .بسهولة

          

تمتاز اجراءات تشغيل البرامج المستخدمة   .37

  في النظام بالسهولة والوضوح

          

           النظام مستخدمي تمكن المستخدمة البرمجيات  .38
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  ويسر بسهولة المعلومات تبادل من الحالي

للعمل  مستفيد من ألكثر تتيح الحالية البرامج  .39

   واحد وقت في

          

  خصائص المعلومات المتوفرة من نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة في الجامعة: المجال الخامس

المعلومات التي يوفرها النظام تغطي كافة   .40

  .جوانب العمل في الدائرة

          

معلومات المعلومات التي يوفرها النظام   .41

  .كاملة

          

المعلومات التي يوفرها النظام معلومات   .42

  .صحيحة

          

المعلومات التي يوفرها لي النظام تتناسب   .43

  وطبيعة المشكلة

          

المعلومات التي يوفرها النظام تصل في   .44

  الوقت المناسب

          

ال يمكن االستغناء عن المعلومات التي   .45

  يوفرها النظام

          

المعلومات التي يوفرها النظام تمتاز   46

  بالوضوح

          

  

  مدى االستفادة من نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: المجال السادس

نظام المعلومات المتوفر يسهل عملية الرقابة   .47

  في الجامعة

          

نظام المعلومات المستخدم يسهل عملية   .48

  اإلشراف في الجامعة 

          

ام المعلومات يؤدي الى انجاز األعمال نظ  .49

  بشكل أفضل

          

يؤدي نظام المعلومات المستخدم الى تسهيل   .50

  االتصال

          

يؤمن نظام المعلومات التقارير التي احتاجها   .51

  بصورة فعلية ألداء العمل

          

يزود نظام المعلومات المؤسسة بمؤشرات   .52

  عن األداء الحالي

          

د نظام المعلومات في وضع خطط يساع  .53

  استراتيجية
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يؤدي نظام المعلومات الى سرعة في اتخاذ   .54

  القرارات

          

يساعد في توفير الوقت الالزم لدراسة   .55

  البيانات وتحليلها

          

  األداء اإلداري: الجزء الثالث

تساعد نظم المعلومات االدارية العاملين على   .56

  .امعةتحقيق أهداف الج

          

تساعد نظم المعلومات العاملين على انجاز   .57

  .العمل المحدد في الوقت المحدد

          

يؤدي استخدام نظام المعلومات الى زيادة   .58

  .حجم العمل المنجز من قبل العاملين

          

يساعد نظام المعلومات العاملين على جدولة   .59

  .العمل اليومي

          

لومات على اكتساب مهارات يساعد نظام المع  .60

  .تخطيط العمل اليومي

          

يساعد نظام المعلومات على انجاز األعمال   .61

  .المطلوبة بدقة عالية

          

يساعد نظام المعلومات العاملين على انتاج   .62

  .تقارير موثوقة

          

يساعد نظام المعلومات في توضيح   .63

  .المسؤوليات للعاملين في الجامعة

          

يعمل نظام المعلومات على زيادة معرفة   .64

  .العاملين باألعمال والواجبات المطلوبة

          

يعمل نظام المعلومات على توفير المعلومات   .65

  .بشكل اكبر للعاملين

          

يعمل النظام على زيادة الصالحيات   .66

  .المفوضة للعاملين من قبل االدارة العليا

          

لومات العاملين على تطوير يساعد نظام المع  .67

  .العمل

          

يساعد نظام المعلومات على تنمية العاملين   .68

  .وظيفيا

          

يؤدي نظام المعلومات الى سرعة انجاز   .69

  .األعمال المطلوبة

          

          يؤدي نظام المعلومات الى توفير الوقت   70
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  .لدراسة البيانات وتحليلها

لى التقيد بإجراءات يساعد نظام المعلومات ع  .71

  .العمل

          

يساعد نظام المعلومات على زيادة قدرة   . 72

 . العاملين للتكييف مع الحاالت الطارئة

          

يساعد نظام المعلومات على زيادة اعتماد   .73

 .العاملين على انفسهم في العمل
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  :اسةاإلستبانة التي تم توزيعها على أفراد عينة الدر): 5(ملحق رقم 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة القدس

  برنامج التنمية المستدامة

  

  :الزميلة المحترمة/ الزميل المحترم

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

  تحية طيبة وبعد ؛

  

اإلستبانة التي بين ايديكم وضعت للتعرف على العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة      

 الجامعات الفلسطينية، وقد تم اختياركم لتعبئة هذه االستبانة، حيث تأتي هذه  وأداء العاملين في  

الدراسة استكماالت لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في بناء المؤسـسات وتنميـة             

  .الموارد البشرية

  

لذا أرجو التكرم من حضرتكم بتعبئة هذه االستبانة لما في ذلك من أثر بالغ على إثراء هـذه                 

اسة، علما بأن المعلومات الواردة في االستبانة سوف تستخدم ألغراض البحث العلمـي،             الدر

  .وسوف تعامل بسرية مطلقة

  

  "شاكرين حسن تعاونكم"

  

احمد خساتي
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  :المعلومات الشخصية: الجزء األول

  

  :امام رمز االجابة التي تنطبق عليك) x(يرجى وضع إشارة 

  
  ىأنث) 2ذكر        ) 1  (   )  الجنس  1
رئيس قسم     ) 3مساعد مدير            ) 2مدير               ) 1 (   )  المستوى الوظيفي  2

  موظف) 4
  سنة  15-11) 3       سنوات10- 6) 2          سنوات فأقل5) 1 (   )  لخبرة  3

   سنة20اكثر من ) 5          سنة 20- 16) 4

  وردكت) 4  ماجستير       )3يوس      بكالور)2       دبلوم) 1 (   )  المؤهل العلمي  

 سنة   45- 36  )3 سنة        35-26) 2     سنة فأقل   25) 1 (   )  العمر  

   فأكثر  46 )4

  

  نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: الجزء الثاني

  

  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

  ستخدمة في نظم المعلوماتاألجهزة الم: المجال األول

األجهزة المستخدمة تغطي كافة االحتياجات   .1

  .لالستفادة من نظم المعلومات اإلدارية

          

تتميز األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات   .2

اإلدارية بقدرات تتناسب مع احتياجات نظم 

  .المعلومات

          

يتم تحديث األجهزة المستخدمة في نظم   .3

  .ت اإلدارية حسب الحاجةالمعلوما

          

يتوفر عدد كافي من أجهزة الحاسوب لنظم   .4

  .المعلومات اإلدارية في الجامعة

          

وجود أجهزة بديلة في حال حدوث أي عطب   .5

 .في األجهزة المستخدمة

          

سرعة شبكة االتصال المستخدمة لنقل   .6

البيانات والمعلومات كافية إلنجاز األعمال 

  . بة في الوقت المناسبالمطلو

          

          اجهزة التخزين المستخدمة في نظم   .7
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المعلومات االدارية لها قدرة كبيرة على 

  .تخزين كمية كبيرة من معلومات

  خصائص نظام المعلومات اإلدارية: المجال الثاني

دليل استخدام نظم المعلومات اإلدارية   .8

  .المتوفر سهل

          

ف إلى تدريب للتعامل مع ال يحتاج الموظ  .9

 .نظم المعلومات اإلدارية

          

تتميز نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة   .10

  .بسهولة االستخدام

          

تغطي نظم المعلومات اإلدارية كافة   .11

 .احتياجات العمل في الدائرة

          

حصول أي مشكلة في نظم المعلومات   .12

 في اإلدارية ال يؤدي إلى توقف العمل

  .الدائرة

          

تتوفر إمكانية استرجاع البيانات والمعلومات   .13

  .في حال فقدانها

          

تمتلك نظم المعلومات اإلدارية سرية عالية   .14

على المعلومات بحيث ال يمكن الدخول إليها 

  .بشكل غير مشروع

          

توفر نظم المعلومات اإلدارية مستويات   .15

  .حماية مختلفة للمعلومات

          

قدرة نظم المعلومات اإلدارية على اكتشاف   .16

األخطاء وإرسال رسائل خاصة بهذه 

 األخطاء 

          

  كفاءة العاملين في مركز الحاسوب: المجال الثالث

يتوفر لدى العاملين في مركز الحاسوب   .17

 .التجهيزات الالزمة النجاز العمل

          

وب يتوفر لدى العاملين في مركز الحاس  .18

  .البيئة المناسبة للعمل

          

            . عدد العاملين في مركز الحاسوب مناسب  .19

هناك تنوع في تخصصات العاملين في   .20

  .مركز الحاسوب

          

العاملون في مركز الحاسوب على مستوى   .21

  . فني يتناسب مع ما هو مطلوب منهم
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مؤهالت العاملين في مركز الحاسوب   .22

 .مع األعمال الموكلة إليهمتتناسب 

          

العاملون في مركز الحاسوب  قادرين على   .23

تطوير نظم المعلومات اإلدارية حسب حاجة 

  .  المستفيدين

          

استجابة العاملين في مركز الحاسوب عالية   .24

  .في تفهمهم الحتياجات المستفيدين من النظام

          

  تخدمة في نظم المعلوماتمالءمة البرامج المس: المجال الرابع

البرامج الموجودة في نظم المعلومات   .25

 .اإلدارية تلبي احتياجات العاملين في النظام

          

مالءمة البرامج المستخدمة في النظام مع   .26

  .  احتياجات معالجة البيانات

          

البرمجيات المستخدمة في النظام تغطي كافة   .27

 .دائرةالنشاطات التي تقوم بها ال

          

يمكن إجراء تعديل على البرامج في نظام   .28

  .المعلومات بسهولة

          

إجراءات تشغيل البرامج المستخدمة في   .29

  .النظام واضحة

          

للعمل  مستفيد من ألكثر تتيح الحالية البرامج  .30

  واحد وقت في

          

  مات اإلدارية المستخدمة في الجامعةخصائص المعلومات المتوفرة من نظم المعلو: المجال الخامس

المعلومات التي توفرها نظم المعلومات   .31

  .اإلدارية صحيحة

          

المعلومات التي توفرها نظم المعلومات   .32

  اإلدارية تتناسب وطبيعة المشكلة

          

تتميز نظم المعلومات اإلدارية بالسرعة في   .33

  توفير المعلومات

          

تي توفرها نظم المعلومات المعلومات ال  .34

 اإلدارية تمتاز بالوضوح

          

  مدى االستفادة من نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: المجال السادس

نظم المعلومات اإلدارية المتوفرة تسهل   .35

 عملية الرقابة في الجامعة

          

نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة تسهل   .36

   عملية اإلشراف في الجامعة
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تؤدي نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة   .37

 الى تسهيل االتصال

          

تزود نظم المعلومات اإلدارية المؤسسة   .38

  بمؤشرات عن األداء الحالي

          

تساعد نظم المعلومات اإلدارية في وضع   .39

  خطط إستراتيجية

          

تؤدي نظم المعلومات اإلدارية الى سرعة في   .40

 القراراتاتخاذ 

          

تساعد نظم المعلومات في توفير الوقت   .41

 .الالزم لدراسة البيانات وتحليلها

          

توفر نظم المعلومات اإلدارية سهولة في   .42

 .تبادل المعلومات بين الدوائر المختلفة

          

  األداء اإلداري: الجزء الثالث

توجه نظم المعلومات اإلدارية العاملين نحو   .43

 .يق أهداف الجامعةتحق
          

توجه نظم المعلومات اإلدارية العاملين نحو   .44

 .انجاز العمل المحدد في الوقت المحدد

          

يؤدي استخدام نظم المعلومات اإلدارية الى   .45

 .زيادة حجم العمل المنجز من قبل العاملين

          

تساعد نظم المعلومات اإلدارية العاملين على   .46

  .مل اليوميجدولة الع

          

تعمل نظم المعلومات اإلدارية على انجاز   .47

  .األعمال المطلوبة بدقة عالية

          

 تنتج نظم المعلومات اإلدارية تقارير موثوقة   .48

  .للعاملين

          

توضح نظم المعلومات اإلدارية المسؤوليات   .49

 .للعاملين في الجامعة

          

ية الى زيادة تؤدي نظم المعلومات اإلدار  .50

معرفة العاملين باألعمال والواجبات 

 .المطلوبة

          

تعمل نظم المعلومات اإلدارية على توفير   .51

  .المعلومات بشكل اكبر للعاملين

          

تعمل نظم المعلومات اإلدارية على زيادة   .52

الصالحيات المفوضة للعاملين من قبل 
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  .اإلدارة العليا

علومات اإلدارية العاملين على تساعد نظم الم  .53

  .تطوير العمل

          

تساعد نظم المعلومات اإلدارية على تنمية   .54

 .العاملين وظيفيا

          

تؤدي نظم المعلومات اإلدارية الى توفير   .55

  .الوقت لدراسة البيانات وتحليلها

          

تساعد نظم المعلومات اإلدارية على التقيد   .56

 .بإجراءات العمل

          

تساعد نظم المعلومات اإلدارية على زيادة   . 57

 . قدرة العاملين للتكييف مع الحاالت الطارئة

          

تساعد نظم المعلومات اإلدارية على زيادة   .58

 .اعتماد العاملين على أنفسهم في العمل
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  :أسماء محكمين اإلستبانة وتخصصاتهم ودرجتهم العلمية): 6(ملحق رقم 

  
  الرتبة العلمية  التخصص  الجامعة التي يعمل بها  السما  الرقم

  أستاذ دكتور  نظريات التدريب الرياضي والجمناستك  جامعة النجاح الوطنية  عماد عبد الحق.د. أ  .1

  أستاذ مساعد  إدارة محوسبة  خضوري- جامعة فلسطين التقنية  سهير الشوملي. د  .2

  ذ مساعدأستا  إحصاء  جامعة بيرزيت  حسن عبد الكريم. د  .3

 Animal breeding and  جامعة النجاح الوطنية  جهاد عبد اهللا. د  .4
biostatistics  

  أستاذ مساعد

  أستاذ مساعد  نظم معلومات إدارية  جامعة النجاح الوطنية  غسان دعاس. د  .5

  أستاذ مساعد Compilers مترجمات  جامعة النجاح الوطنية  نزار عورتاني. د  .6

  أستاذ مساعد  هندسة برمجيات  خضوري- معة فلسطين التقنيةجا  نائل سلمان. د  .7

 Distributed Information Systems  أبو ديس- جامعة القدس  رشدي حمامرة. د  .8
&Network Security 

  أستاذ مساعد

  ماجستير  علم حاسوب  جامعة النجاح الوطنية  ياسر حمايده. أ  .9
  ماجستير   االلكترونيةاألعمال  جامعة النجاح الوطنية  راني شهوان. أ  10
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  لكافة مجاالت االستبانة) الفا كرنباخ(معامل الثبات ): 7( ملحق
  

  :المجال االول
Cronbach's Alpha N of Items 

.854 7 
 

  :المجال الثاني
Cronbach's Alpha N of Items 

.814 9 
 

  :المجال الثالث
Cronbach's Alpha N of Items 

.904 8 
  

  :المجال الرابع
Cronbach's Alpha N of Items 

.835 6 
 

  :الخامسالمجال 
Cronbach's Alpha N of Items 

.828 4 
  

  :سادسالمجال ال
Cronbach's Alpha N of Items 

.910 8 
  

  :الجزء الثالث
Cronbach's Alpha N of Items 

.939 16 
 

  :الثبات الكلي للالستبانة
Cronbach's Alpha N of Items 
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